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Abstract:  Following the introduction of digital- and social media, 
  the landscape has changed for museums and other  

cultural institutions. The focus has shifted from the objects in 
their collections, to the public they serve. Predominantly  
text-based social media has previously been researched but 
within visual and multimodal communication (of which 
Instagram is a large part) research is far less common - 
especially how art institutions make use of Instagram as a 
communication channel. Through qualitative interviews with  
communications officers in charge of social media from four  
different art institutions in Sweden, an analysis of strategic 
documents and the application of Russmann and Svenssons 
(2016) model for researching Instagram on specific 
Instagram posts, this study finds that there are vast 
differences not only in what is posted in Instagram, but also 
how and why these four art institutions make use of 
Instagram in their communication with their audiences. 
Surprisingly, it was not too uncommon for there not to exist 
any strategic documentation and a clear vision of what to 
publish on Instagram and why it is used. The study also 
warrants further research on not only Instagram as a whole, 
but also more specifically on art institutions’ use of the 
platform. 
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1. Inledning 
Min bakgrund som konststudent (och sedermera även praktiserande konstnär), samt mitt eget 
användande av Instagram som en kanal för att visa upp mina egna alster, har motiverat mig 
att specifikt studera konstinstitutioner och deras användning av Instagram. I litteraturen 
belyses museers behov av strategisk kommunikation och nya vägar för kommunikation samt 
hur bilder i fråga om visuell kommunikation ska uppfattas. Detta kapitel behandlar det ’nya 
museets’ framväxt ur ett historiskt perspektiv samt hur och varför sociala medier har fått ett 
större utrymme inom museisektorn. Det belyser även de utmaningar som museer står inför 
idag. Vidare beskrivs problemet närmare samt återfinns i detta kapitel syfte och 
frågeställningar och även de avgränsningar som finns. 

 

1.1. Bakgrund 

1.1.1. Det ’nya museet’ och utmaningarna för dagens museer 

Museers mål har traditionellt sett enbart involverat förvärvning, konservering, forskning och 
visande av objekt (Stephen, 2001). Publiken var smal och museernas fokus låg inom 
kulturella intressen, pedagogiska aktiviteter (ibid, 2001), samt sina objekt och var stängda 
enheter mer eller mindre isolerade från sin omgivning (Capriotti, 2013). Fram till de sista 
cirka 25 åren av 1900-talet var det ideala museet däremot baserat på kulturella värden 
härrörande från 17- och 1800-talen och upplysningens filosofi med en tro på en helt objektiv 
verklighet och ett museum öppet för alla. Museer erbjöd information presenterad av 
specialister och gallerierna var platser för konsumtion, betraktande och lärande, men de kan 
även sägas ha kontrollerat besökares beteende (till exempel genom museivärdar som ser till 
att besökarna beter sig enligt museets riktlinjer – inte fota, gå för nära eller röra verk, inte 
skrika, inte springa osv osv) (Hooper-Greenhill, 2000). 

I 1900-talets Europa växte idéer fram om det nya museet vars uppgift är att vara en resurs för 
samhällets medborgare, snarare än att enbart vara en behållare för bevarandet av samhällets 
kulturarv (SOU 2015:89). I och med framväxten av idén om det nya museet ökades museers 
intresse för besökarna och flertalet museer började således undersöka vilka deras besökare 
egentligen är (ibid, 2015:89). Under senare delen av 1900-talet började museer fokusera mer 
på sin publik snarare än att behandla den som en enda massa och en respekt för olika individer 
växte fram (Hooper-Greenhill, 1995). Teorier från marknadsföringen blev populära och 
genom demografiska undersökningar kunde museer hitta sina målgrupper.”We understand 
that different sections of the audience have different expectations and approach the museum 
for different reasons” (ibid., 1995, s.6). 

För dagens museer har förhållandena förändrats i och med exempelvis minskade bidrag och 
det ökade intresset för publiken och förhållandet till dem (Hooper-Greenhill, 2000). Hooper-
Greenhill (2000) menar även att utmaningarna för konstmuseer i vår post-moderna (och post-
koloniala) värld främst är tvåfaldiga: den första handlar om narrativ och röst, den andra om 
vem det är som lyssnar (ett dilemma rörande tolkning, förståelse och meningskonstruktion). 
Ett syfte med konstmuseer är att visa upp historiska narrativ för allmänheten och länge har 
den rösten representerats av museets curator. Denna röst har nu utmanats; till exempel har 
konsthistoriens traditionella kanon utmanats av feministiska konsthistoriker, och Maori 
(ursprungsbefolkningen i Nya Zeeland) har lyckats få sina kulturskatter omvärderade (från att 
ha tillhört etnologiska och naturhistoriska museer till att numer visas på konstmuseer som 
konstverk) (ibid, 2000). Den andra utmaningen (den rörande tolkning) har fått museer att i 
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större utsträckning ta publiken i beaktande (Hutcheon, 1989). Falk (2009) anser att själva 
huvudsyftet med museers existens är att ”attract and serve visitors – as many as possible” 
(s.20) vilket leder till att relationen mellan museum och publik är minst lika viktig som 
museernas kollektioner, och i relationen med publiken kan sociala medier spela en stor roll. I 
denna studie ligger fokus på den så kallade ’andra utmaningen’ som handlar om relationen 
mellan museum och publik, vilken valdes för att avgränsa studien samt för att relationen med 
publiken har fått större fokus sedan framväxten av det nya museet. 
 
1.1.2. Internets och digitaliseringens roll i en föränderlig omvärld 

Idag sker snabba förändringar i alla organisationers omvärld som är av sådan betydelse för 
verksamheten att det finns krav på att veta vad som händer samt att kunna dra nytta av och 
kommunicera denna information. Det kan handla om politiska förändringar, kunders/ 
användares förändrade behov med mera. För att kunna kommunicera effektivt med sin 
omvärld behöver en organisation ha kunskap om tänkt mottagare och anpassa sitt budskap 
därefter (Jacobsen & Thorsvik, 2014; Black, 2012). I en kartläggning av de olika museerna i 
Sverige fann Myndigheten för kulturanalys (2019) att antalet fysiska besökare 2018 hade 
minskat med 6 procent jämfört med 2017, men även att antalet unika besökare på museernas 
webbplatser hade minskat från 18,5 miljoner, 2017, till strax under 16 miljoner, 2018. 
Återinförandet av entréavgifter och en varm och solig sommar ses som potentiella orsaker till 
den totala minskningen av fysiska museibesök (ibid, 2019. 

Utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik (IKT) har gjort det möjligt att 
kommunicera effektivt utan att mötas fysiskt vilket även har medfört att räckvidden är global 
(Jacobsen & Thorsvik, 2014), och enligt Black (2012), har förutsättningarna för museer 
förändrats i och med framväxten av Internet. Digitala- och onlineverktyg har ökat i 
signifikans vad gäller museiupplevelse och det digitala landskapet kommer (självklart) att 
fortsätta att utvecklas och förändras vilket i sin tur kommer att ha stor påverkan på hur museer 
arbetar (Falk & Dierking, 2012). Samhället vi lever i idag anses präglat av en så kallad 
konvergenskultur, där gamla och nya medier existerar sida vid sida och är svåra att skiljas åt 
(SOU 2015:89). Denna konvergenskultur har även inneburit en sammanslagning av 
konsument och producent, och innehåll kan både skapas och kommenteras på av en 
allmänhet, vilket i sin tur utmanar museernas traditionella, auktoritära roll som experter. ”Idag 
behöver kunskapsinstitutionerna i högre utsträckning än tidigare vara öppna för användarnas 
behov, ifrågasättanden och egna kunskaper.” (ibid, 2015:89, s. 232). 

De flesta kulturinstitutioner anhåller statliga/kommunala bidrag i varierande storlek vilket 
föranleder att det borde finnas ett intresse för hur de bedrivs eftersom skattebetalarna till viss 
del är medfinansiärer. Bristen på forskning av organisationers nyttjande av Instagram (snarare 
än andra sociala medier) är även den en drivande faktor för denna uppsats. 

Digitala medier har förändrat landskapet för museers kommunikation, särskilt i fråga om 
deras kommunikation med publiken. Det finns forskning som visar att museer (och framförallt 
konstinstitutioner) ligger efter vinstdrivande organisationer vad gäller implementerandet av 
kommunikationsstrategier (se till exempel Black, 2012; Hooper-Greenhill, 2000; Bysted-
Sandberg & Kjeldsen, 2008), samt visar det sig att den övergripande kommunikationen sällan 
inbegriper hela organisationen (Thelander & Rosenqvist, 2011). Dessutom visar Kidd (2010) 
att kulturinstitutioner sällan lyckas med sitt arbete i sociala medier. Konkurrensen har ökat då 
även vinstdrivande företag har etablerat sig på marknaden och institutioner inom kultur-
sektorn behöver i och med detta bredda sin verksamhet och arbeta utifrån att vara en 
kommunicerande organisation (Capriotti, 2013; Hooper-Greenhill, 2000).  
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Scott McNealy, VD för företaget Sun Micro-systems, har kallat förändringen från kunder 
(publiken) som passiva mottagare av information till högst aktiva medlemmar i ett nätverk, 
för ”the participation age” (Shankland, 2005) – en insikt som ledde deras företag att fokusera 
mer på kundnöjdhet. En nöjd kund kan på ett enkelt sätt sprida sina goda erfarenheter av en 
organisation via olika sociala medier, men även dåliga erfarenheter sprids snabbt vilket kan ha 
förödande konsekvenser för en organisation, och detsamma gäller för museer. 

I och med framväxten av idéer om det nya museet (ett museum som skulle vara en resurs för 
samhällets medborgare), men även sociala medier, har betydelsen av kulturinstitutioners 
publik fått större fokus (Hooper-Greenhill, 2000). Sociala medier möjliggör dessutom för 
organisationer i allmänhet att kommunicera direkt med sin publik (sina kunder). Användandet 
av olika sociala medier ökar ständigt hos allmänheten (Internet-stiftelsen, 2018) vilket innebär 
att även organisationer borde ta tillvara på denna relativt nya kommunikationskanal för att 
dels ombesörja relationen till publiken (kunderna), för omvärldsbevakning samt för att 
marknadsföra den egna verksamheten. Mer och mer forskning bedrivs inom sociala medier, 
framförallt inom mer textbaserade plattformar såsom Facebook och Twitter (inom vilka 
diskussioner mellan användare och organisation, men även mellan de inbördes användarna, är 
vanligt), men i fråga om Instagram finns mindre forskning att tillgå. Dessutom har specifik 
forskning om konstinstitutioners närvaro på Instagram inte gått att hitta över huvud taget, och 
eftersom både plattformen och konstinstitutionerna har en utgångspunkt i visuell 
kommunikation väcktes en nyfikenhet och en förhoppning om att, genom denna studie, i 
någon mån kunna bidra till den kunskapslucka som verkar existera kring konstinstitutioners 
användning av sociala medie-plattformen Instagram. 
 

1.2. Problembeskrivning  
I och med framväxten av det nya museet har intresset för publiken ökat och museers roll som 
auktoritära experter har börjat ifrågasättas. Internet och digitaliseringens intåg har förändrat 
museers förutsättningar (Black, 2012) och de befinner sig nu inom en konvergenskultur där 
både gamla och nya medier existerar sida vid sida och där konsument och producent har 
slagits ihop vilket innebär att innehåll kan både skapas av och kommenteras på av en 
allmänhet (SOU 2015:89). Detta ställer allt större krav på museer att känna sin målgrupp och 
förstå deras ”behov, ifrågasättanden och egna kunskaper.” (ibid, s. 232). 

Visuell kommunikation i form av bilder, fotografier och videos, inom sociala medier har ökat 
(Schill, 2012), likaså fortsätter antalet användare inom olika sociala medier att öka varje år 
(Internetstiftelsen, 2018). Bilder kan tolkas på flera olika sätt beroende på en beskådares 
kunskaper, kulturella koder och tidigare erfarenheter (Ekström & Larsson, 2013; Forceville, 
2014) vilket i sin tur innebär att organisationer som använder sig av visuell kommunikation 
med sin publik/sina kunder behöver tänka än mer strategiskt gällande bilden man vill 
förmedla samt ha djupa kunskaper om sina användare. Russmann och Svensson (2016) menar 
att visuell kommunikation (sfären inom vilken Instagram verkar) är ett relativt nytt 
forskningsområde inom kommunikationsvetenskap, vilket delvis kan förklara bristen av 
forskning på organisationers användande av Instagram, men eftersom bilder har en enorm 
potential att skapa tillit och ge legitimitet till ett varumärke och en organisations image (se 
Schill, 2012; Fahmy, Bock & Wanta, 2014) anser jag att det borde finnas ett större intresse att 
undersöka Instagrams potential som visuell kommunikationskanal. Visuell kommunikation 
via plattformen innebär att det estetiska behöver tas i beaktande (Laestadius, 2016), vilket blir 
av ytterligare vikt om en organisation vill kommunicera sitt varumärke via plattformen.  
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Varumärkeskommunikation via Instagram är vanligt förekommande bland företag (se Carah 
& Shaul, 2016) och framförallt för museer är skapandet av ett varumärke viktigt för att öka 
antalet besökare och sitt anseende (se Hede, 2007; Scott, 2007). Forskarna Caldwell och 
Coshall (2002) har genom sin forskning däremot funnit att även om ett museum har ett 
varumärke, så är inte deras besökare medvetna om denna, vilket tyder på ett misslyckande i 
fråga om varumärkeskommunikation. 

Utöver detta finns även forskning som visar att kulturinstitutioner ligger efter vinstdrivande 
organisationer i fråga om strategisk kommunikation (Black, 2012; Capriotti, 2013; Thelander 
& Rosenqvist, 2011), vilket leder till frågan om huruvida så fortfarande är fallet (då den 
forskning jag hänvisar till tillkom för ett antal år sedan). Som tidigare nämnt är sociala medier 
en relativt ny kommunikationskanal för organisationer (varav Instagram är en av de senaste 
plattformar som organisationer har börjat använda sig av i kommunikationssyfte, enligt 
Laestadius, 2016), och frågan är då om konstinstitutioner använder denna nya 
kommunikationskanal på ett sätt som främjar deras verksamhet enligt gällande forskning. 

 

1.3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med min uppsats är att undersöka hur och varför konstinstitutioner använder sig av 
Instagram i sin externa kommunikation med sin publik. Studien syftar även till att undersöka 
huruvida innehållet på deras Instagramkonton stämmer överens med de mål och strategier 
som de enskilda konstinstitutionerna har för sina sociala medier (i synnerhet för Instagram) 
samt även hur väl det stämmer överens med forskningen.  

1. Varför använder konstinstitutioner sociala medie-plattformen Instagram i sin externa 
kommunikation med publiken? 

2. Hur använder konstinstitutioner Instagram i sin externa kommunikation med publiken? 
Faller det inom ramen för envägs- eller tvåvägskommunikation? 

3. Hur väl överensstämmer konstinstitutionernas strategier för sociala medier med inläggen de 
publicerar på Instagram och hur väl stämmer strategierna och det faktiska användandet 
överens med gällande forskning? 

 

1.4. Avgränsningar 
I denna studie kommer fyra konstinstitutioners Instagramkonton att undersökas. De har valts 
utifrån deras geografiska plats, huruvida de har aktiva Instagramkonton, samt att de är icke- 
vinstdrivande (men med något varierande uppdrag då museerna är statligt styrda, och konst-
hallarna är kommunalt). En kvalitativ utvärdering av bilderna som läggs upp av konst-
institutioner (vad de förmedlar och hur budskapet förmedlas) planeras vara en del av upp-
satsens uppbyggnad vilka sedan jämförs med svaren jag får genom kvalitativa intervjuer samt 
en genomgång av måldokument/policys eller andra dokument som kan vara av intresse. 
Eftersom ett Instagramkonto kan innehålla flera tusen bilder, planerar jag inte gå längre 
tillbaka i tiden än maximalt ett par månader för att hitta vilka teman de har för att ytterligare 
avgränsa mig eftersom en undersökning av samtliga inlägg skulle bli alltför vidlyftig givet de 
tidsramar som finns för utförandet. Då texter ofta ackompanjerar en bild på Instagram 
kommer även texten tas i beaktande i förhållande till bilden de är skrivna för. Slutligen 
kopplas detta ihop med konstinstitutionernas strategiska dokument (där bland annat deras mål 
med användandet av Instagram/sociala medier ska framgå, om de har några sådana dokument) 



5 
 

och intervjuer med nyckelpersoner för att undersöka om deras syften de facto realiseras 
genom deras användning av Instagram. 

Empirin utgörs av kvalitativa intervjuer med nyckelpersoner på kommunikations/ 
marknadsföringsavdelningen på respektive konstinstitution (eller vem som kan tänkas bära 
ansvaret för kommunikationen i sociala medier eftersom de troligen bäst kommer att kunna 
svara på mina frågor) samt hoppas jag få ta del av strategiska dokument (när det finns sådana) 
för vidare empiri. Ytterligare information kommer även att sökas på respektive konst-
institutions hemsida och en bildanalys (med hjälp av Russmann och Svenssons modell för 
forskning på Instagram, från 2016) av ett urval av bilderna på konstinstitutionernas Instagram-
konton kommer även det vara en del av studien. 

 

 
2. Tidigare forskning och teoretiska referensramar 

Detta kapitel redogör för den relevanta forskning om sociala medier (och i synnerhet om 
Instagram) och strategisk kommunikation (inom museiverksamheter) som denna uppsats har 
som grund. Kapitlet redogör även för den tidigare forskning som finns inom det valda ämnet 
samt återfinns här en lista över de begrepp inom digital kommunikation som används 
genomgående i studien. Slutligen presenteras den modell som används för att analysera 
utvalda inlägg på Instagram. 

Det är framförallt inom museologi som forskningen kring museers strategiska kommunikation 
och strategier kring sociala medier har legat. Hooper-Greenhills (1995; 2000) forskning utgår 
ifrån publiken och museers omdefinition av densamma där teorier från marknadsföringen blev 
populära och demografiska undersökningar gav museer en bättre uppfattning om sin publik på 
individnivå. I en dansk studie från 2008, finner forskarna Bysted-Sandberg och Kjeldsen, att 
museer i Danmark generellt ligger långt efter till exempel den privata sektorn vad gäller 
utarbetade kommunikativa strategier. Även Capriotti (2013) finner detsamma i sin studie av 
Katalanska museer. (Dessa studier har några år på nacken, men frågan är om det fortfarande 
finns indikationer på detta? Och framförallt, om det finns indikationer på detta i Sverige.) 

Organisationers användning av sociala medier som helhet har studerats i stor utsträckning och 
de senaste ca tio åren har även museers användning av sociala medier fått ett uppsving i 
forskningslitteraturen (se Kidd, 2010; Jaska & Werenowska, 2014; Lazzeretti, Sartori & 
Innocenti, 2015; Droitcour & Smith, 2016). Kidd (2010) finner att museer inte lyckas fullt ut i 
sin användning av sociala medier. Hon menar att museer behöver formulera budskap och 
inlägg som passar valt socialt medium annars riskerar de att alienera sig själva och frustrera 
sin publik. I samma studie förklarar Kidd (2010) att sociala medier (i och med att användarna 
kan skapa eget innehåll) kan vara värdefulla för museer i fråga om kunskap om sin publik. I 
en nyare studie av Lazzerretti, Sartori och Innocenti (2015) har författarna studerat använd-
ningen av sociala medier på Museum of Natural History i Florens. De fann att museet främst 
använde sociala medier för att kommunicera och marknadsföra utställningar och andra 
aktiviteter till potentiella och befintliga besökare, snarare än att rapportera om framgångsrika 
projekt och organisatoriska mål de har mött till en bredare publik (trots att det finns forskning 
som talar för att använda sociala medier på detta sätt. Se Dainelli et al,  2013). De menar även 
att engagemang och dialog med publiken inte enbart kan ha sin utgångspunkt i implemen-
teringen av sociala medier, utan flera kanaler och initiativ behöver samverka. I denna studie 
studeras enbart en sociala medie-plattform (Instagram), men en del av analysen undersöker 
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sådant som samverkan mellan olika kommunikationskanaler och även vilken information och 
vilken typ av bilder som respektive konstinstitution publicerar på sitt konto, eftersom det 
skulle vara intressant att se om forskningen stämmer även på svenska konstinstitutioner. 

Det finns flertalet forskningsartiklar som behandlar privatpersoners användning av Instagram 
i olika bemärkelse. Till exempel har Weilenmann, Hillman och Jungselius (2013) studerat hur 
besökare kommunicerar sina upplevelser på museer genom delande av bilder via Instagram. 
De fann att besökare, genom att kategorisera och omkonfigurera museimiljön, skapar egna 
berättelser från besöket – en slags omhängning av en utställning. Även artikeln Objects in 
Focus: Museum Visitors and Instagram av Budge (2017) undersöker besökares användning 
av Instagram när de befinner sig på ett museum och får liknande resultat som Weilenmann, 
Hillman och Jungselius (2013), och hon finner även att innehållet i en utställning (framförallt 
enskilda objekt) verkar vara det som får representera besökarens enskilda upplevelse. Denna 
typ av forskning kan vara av användning för museer för att få en djupare förståelse för sin 
publik och deras beteende, samt får de ett tillfälle att kommunicera med sina besökare utanför 
museets väggar genom att följa vad de delar på sina Instagramkonton. 

I fråga om organisationers användning av Instagram är forskningen däremot något skral, men 
två forskare står ut; Uta Russman (WKW University of Applied Sciences for Management & 
Communication) och Jakob Svensson (Malmö universitet). Inte bara har de utvecklat en 
modell för att forska på Instagram (Russman & Svensson, 2016) utan de har även studerat hur 
politiska partier använder Instagram (Russman & Svensson, 2016; Filimonov, Russman & 
Svensson, 2016). Deras forskning ligger inom området visuell kommunikation genom vilket 
de söker att definiera hur bilder på sociala medier, och framförallt Instagram, ska tolkas och 
hur forskare kan gå vidare och undersöka dessa. Filimonov, Russman och Svensson (2016) 
studerade svenska politiska partiers närvaro på Instagram i riksdagsvalet 2014, där de, genom 
en innehållsanalys av 220 inlägg under den mest intensiva fasen av valupptakten, fann att 
politiska partier främst använde Instagram för spridning snarare än mobilisering. En majoritet 
av bilderna som lades upp på Instagram var på olika toppkandidater där de presenterades 
inom en politisk/professionell kontext. I Russman och Svenssons artikel Studying Organi-
zations on Instagram (2016) ställer de frågorna; Använder organisationer Instagram enbart för 
envägskommunikation, fokuserat på att sprida information och att presentera sig själv? Eller 
används Instagram för tvåvägskommunikation för att etablera och ombesörja förhållandet 
mellan organisation och dess publik? Utifrån dessa frågeställningar har de sedan skapat en 
modell för analys av Instagraminlägg, som har applicerats på analysen i denna uppsats, då jag 
upplever att den kan svara på de frågor jag vill undersöka. 

 
2.1. Begrepp som används inom digitala- och sociala medier 

Följande begrepp används genomgående i denna studie då de även är vanligt förekommande 
inom både digitala medier i stort, och sociala medier i synnerhet. Med denna begreppslista är 
tanken att återstoden av studien ska förstås av samtliga som läser den. 

Algoritm: En algoritm används till exempel av Google (ett sökvertyg på internet) för att 
bestämma i vilken ordning dina sökresultat ska visas för just dig, och på Facebook (socialt 
nätverk) används algoritmer som bestämmer hur nyhetsflödet ser ut på din sida. Genom 
algoritmer kan även reklam genereras som är riktad till just dig. 
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Användare: I detta fall, en person som använder Instagram på något sätt – antingen att de har 
ett eget konto och aktivt publicerar egna bilder, scrollar igenom andras konton, eller 
kommenterar, gillar och delar andras foton (eller samtliga). Användare kan även syfta på en 
person som besöker en hemsida eller som på något sätt använder något annat digitalt medium. 

Blogg: kort för webblog. Är en personlig dag- eller loggbok som publiceras på webben. 

Checka in: via en knapp på den plattform du befinner dig på kan du visa andra var du befinner 
dig för tillfället eller var du har varit. Du kan till exempel ”checka in” på ett visst företag, 
vilket innebär att du befinner dig eller har befunnit dig på den platsen. 

Dela: en användare kan dela andra användares inlägg på sin egen profil så att fler kan se 
inlägget. Inlägget har då spridits från ett konto till ett annat. 

Emoticon: kallas även smiley eller emoji. Är oftast en grafisk figur som förmedlar en känsla 
eller förstärker en text. Det kan även vara små bilder som ersätter det skrivna språket när 
användare kommunicerar digitalt. 

Filter: en funktion på Instagram genom vilken bilder kan redigeras innan de publiceras. 

Flöde: det är en lista över inlägg som personer eller konton du följer har publicerat på sina 
profilsidor. På Instagram innebär ett flöde även de bilder en användare själva har publicerat på 
sin profilsida. 

Följare: de användare som har valt att prenumerera på ett visst konto på sociala medier. Inlägg 
från konton som en användare följer dyker då upp i deras flöde. 

Gilla/Lajka: inom de flesta sociala medier finns en knapp i anslutning till varje inlägg som en 
användare kan klicka på för att visa att man tycker om/uppskattar inlägget. 

Hashtag/hashtagga (#): en hashtag är ett sätt att sortera inlägg efter ämne. En användare kan 
söka på en viss hashtag, eller följa en hashtag, för att hitta de inlägg som har angivit den 
hashtag som söktes på i sin bildtext, alternativt att en annan användare har lagt till en hashtag 
i kommentarerna till ett visst inlägg. Att använda hashtags är ett sätt att nå användare utanför 
sin egen grupp. Att hashtagga (verb) innebär att en användare an-vänder och skriver en 
hashtag på ett inlägg. 

Hyperlänkar/länk: en hyperlänk är en klickbar referens som tar en användare från en webbsida 
till en annan.  

Händelser/Stories: en funktion på Instagram där temporära bilder/filmer och andra 
inläggstyper kan publiceras. Inläggen visas som ett bildspel och är enbart synliga i 24 timmar 
efter att de har publicerats. 

Mikroblogg: som en blogg, men med mycket kortare inlägg. På till exempel Twitter (som är 
en mikroblogg) får varje inlägg maximalt innehålla 280 tecken. 

Multimodalitet: en kombination av olika medietyper såsom bild, text, ljud, och rörlig media. 
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Offline: när en användare inte är uppkopplad på internet eller när något annat inte finns på 
internet, utan finns på annan plats. 

Online: när en användare är uppkopplad på internet. En webbsida som ligger online är en sida 
som är synlig på internet. 

Plattform: i denna studie innebär detta sociala medie-plattformar. Instagram är till exempel en 
plattform, Facebook en annan, Twitter en tredje, och så vidare. 

Scrolla: på sociala medier innebär detta att rulla igenom sin egen eller någon annans flöde. 

Tagga: att skapa en personlig länk i ett inlägg som när man klickar på den tar en användare till 
den person eller organisation som taggades i inlägget. 

Wikier: en sökbar kunskapswebbplats där användarna själva skapar innehållet och publicerar 
utan att det granskas av någon annan innan publicering. Wikipedia (en gratis encyklopedi på 
webben där innehållet är användargenererat) är ett exempel på en wiki. 

I efterföljande avsnitt används begreppen för att förklara olika fenomen inom sociala medier 
när jag fördjupar mig i den forskning som uppsatsen har som grund. 

 
2.2. Effektiv strategisk kommunikation på museer 

“Now neither the object (the collections) nor the subject (the public) are of primary 
importance; what matters now is the relationship established between the two” (Mateos-
Rusillo & Gifreu-Castells, 2017, s. 41). 

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) innebär effektiv kommunikation att en organisation 
(sändaren av information) måste använda ett språk som deras publik (mottagarna av 
information) förstår, kanalen som används för informationsöverföringen behöver vara en 
sådan som både är bekant för mottagaren och som de dessutom använder, innehållet behöver 
vara i en sådan form så att mottagaren lägger märke till det, budskapet behöver överföras vid 
en tidpunkt där det inte drunknar i en stor mängd annan information, dessutom har det visat 
sig att kommunikationen verkar bli mer effektiv ju bättre en avsändare är på att förmedla sitt 
budskap samt genom att använda fler kommunikationskanaler.  

Däremot finns det ett problem med så kallad informationsbelastning där allt mer information 
publiceras samtidigt vilket kan innebära att mottagaren i vissa fall väljer att bortse ifrån eller 
helt enkelt aktivt välja bort budskapet en organisation har förmedlat. En förståelse för sin 
publiks kontext eller situation krävs och kanalen behöver även passa budskapet, men det 
viktigaste är att en sändares publik är intresserad av ämnet som budskapet förmedlar. Det 
finns även en skillnad mellan att göra en fråga intressant och att överföra kunskap – om en 
mottagares kunskaper ökar är visserligen bra, men det viktigaste för en organisation är att 
skapa intresse och engagemang (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

Hooper-Greenhill (2000) anser att museer bör se sig själva som kommunikatörer som 
ombesörjer kommunikationen och relationen med sin publik. Kotler och Kotler (1998) på-
pekar även att de behöver vara konsekventa i sin relationsbyggande strategi med sin publik, 
genom att sprida museets kulturarv. Strategisk kommunikation kan hjälpa museer att särskilja 
sig från andra aktörer inom kultur och fritid, samt hjälpa till att ändra människors attityd för 
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att förbättra museets rykte (Capriotti, 2013). Det finns däremot en barriär i detta arbete: 
allmänhetens negativa åsikt om museet som en stängd och elitistisk organisation (ibid, 2013). 

Strategisk kommunikation och PR har ökat i betydelse för museer, men det har däremot inte 
återspeglats inom akademisk och teoretisk forskning inom dessa ämnen (Capriotti, 2013). 
Genom att strategiskt använda sig av kommunikation och PR kan museer vinna en värdefull 
fördel i sitt långsiktiga förhållande med sin publik (Gürel & Kavak, 2010). 

Museers kommunikation har främst studerats från ett marknadsföringsperspektiv där utgångs-
punkten är marknadsföring av produkter och tjänster till fler användare/ besökare. Utifrån 
detta perspektiv kan sägas att strategisk kommunikation och PR enbart ses som reklamverktyg 
med syftet att sprida information om kulturprodukter och tjänster för att erbjuda bättre infor-
mation till besökare och att nå nya publiker. Museer borde etablera ett förhållande med en 
bredare publik (anställda, andra kulturella institutioner, opinionsbildare, myndigheter, media, 
samhället, med flera) som kan påverka museers aktiviteter och framgången av deras uppdrag, 
men då ska publiken inte enbart omfattas av nuvarande och presumtiva besökare. Varje mål-
grupp kräver särskilda former av kommunikation som kan leda till ett bättre och mer lång-
siktigt förhållande med varje enskild grupp, vilket i sin tur bidrar till att museet kan uppnå 
sina utsatta mål (Capriotti, 2013). 

Falkheimer och Heide (2011) definierar strategisk kommunikation som ”en organisations 
medvetna kommunikationsinsatser för att nå sina mål” (s. 13). Enligt Nielsen (2017) är 
kommunikation en av de primära funktionerna för ett museum, men för att de ska lyckas i sina 
kommunikativa insatser krävs ett holistiskt tänk som omfattar hela organisationen (Thelander 
& Rosenqvist, 2011).  

Hooper-Greenhill (1995) har identifierat två distinkta kommunikationsmodeller som museer 
använder sig av: (i) interpersonell kommunikation, ansikte mot ansikte i själva museet, samt 
(ii) masskommunikation via medier, vilken använder sig av transmissionsmodellen (envägs-
kommunikation från en sändare till en passiv mottagare) inom kommunikationsteori. När 
Hooper-Greenhill (1995) publicerade sin bok hade sociala medier inte än slagit igenom, men 
på dagens museer har sociala medier blivit en mycket viktig kanal för att på ett informativt 
men ändå ledigt sätt kunna kommunicera mer direkt med sin publik. Även begreppet publik 
har omdefinierats och museer och andra kulturinstitutioner har hittat nya sätt att se på sin 
publik och sina målgrupper snarare än genom enbart demografi, utan publiken beskrivs 
emellanåt utifrån dess drivkrafter. 

Det primära syftet med modernistiska museer är att upplysa och undervisa dess besökare. De 
ska kunna presentera informationen för att deras publik på lättast möjliga sätt ska kunna ta åt 
sig den. Informationen som erbjuds är akademisk och det är även ur en akademisk vinkel som 
utställningarna presenteras. På konstmuseer materialiseras detta genom att presentera verk ur 
ett konsthistoriskt perspektiv (verken är grupperade utifrån kanon, stil, och år) (Hooper-
Greenhill, 2000). 

Kommunikatörer bör bjuda in mottagarna av ett budskap, men det är enbart de inom samma 
typ av gemenskap som använder relevanta strategier för att förstå budskapet. De utanför 
gemenskapen kommer att använda sig av andra strategier och kan, i och med detta, inte känna 
igen tolkningsstrategier inom en specifik typ av kommunikation (Hooper-Greenhill, 2000). 

Hooper-Greenhill (2000) ställer sig frågorna; kommunicerar museer enbart till de inom 
samma gemenskap som de själva? Vad behövs göras för att öppna upp museer till nya pub-
liker som tillhör en annan gemenskap? Samma författare menar att det måste förstås att 
museer i högsta grad är involverade i kulturpolitiken vilket innebär att deras professionella 
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praktiker och beslut har en påverkan på politiken. För att kunna skapa nya narrativ inom 
museer behöver de hitta nya sätt att se på kollektioner och publik och hur dessa två kan 
integreras med varandra. Museet som kommunikatör kan inte separeras från kulturella frågor 
kring kunskap, makt, identitet och språk. 
 

2.3. Museers fokus på publiken  
Medie- och kommunikationsvetenskapens forskning kring televisionen har bidragit till 
utvecklandet av konceptet ”den aktiva publiken” (Morley, 1995) och sedan 1970-talet har 
detta koncept gradvis vuxit och publiken ses nu sällan som passiva slukare av media (Hooper-
Greenhill, 2000). På 90-talet låg betoningen på ämne och effektiv överföring av information i 
utvecklandet av utställningar som effektiv kommunikation. Först senare lades betoningen 
snarare på besökaren och betydelsen av ett museibesök för denne (Miles & Tout, 1994). 

Förändringar inom konceptualiseringen av begreppet publik har fått stor spridning inom 
kultursektorn, inte minst inom kulturinstitutioner som historiskt har varit synonyma med 
auktoritet, autenticitet, och skapandet av en nation. Museers auktoritet har ifrågasatts och 
sedan framväxten av ny museologi på 1970-talet har kulturinstitutioner sökt att omvärdera 
begreppet publik, samt varit tvingade att inkludera sin publik i skapandet av historia genom att 
engagera, konsultera, kollaborera och, viktigast av allt, lyssna, vilket i sin tur har medfört en 
betoning på dialog, konversation och ett mer demokratiskt förhållningssätt (Kidd, 2010). 

Hooper-Greenhill (1995) belyser den förändring som museer har genomgått, från att ha varit 
stängda entiteter för samlingar till att vara öppna institutioner med fokus på utbildning. 
Museer måste numer förhålla sig till dess publik och hur de kommunicerar med den istället 
för att fokusera på förvaltning av dess samling (ibid, 1995). Människan ställs i fokus istället 
för objekten (Black, 2012), vilket har resulterat i att museer behöver få en djupare förståelse 
för sin publik. 

Heide (2011) skiljer på två olika sätt att se på publiken: den första är ett demokratiskt synsätt 
som innebär att publiken förstås som en ”klok, kunnig och resonerande allmänhet” som själva 
tolkar informationen som delges dem (s. 131), den andra har sin grund i Public Relations (PR) 
där publiken är passiv och där kommunikationen påverkar denna massa åt endera håll (Heide, 
2011; Heide, Johansson & Simonsson, 2012). 

En publik kan även definieras som en grupp där alla har något gemensamt (Windahl, Signitzer 
& Olsson, 2009). Denna publik uppfattar inte nödvändigtvis att de är en del av en specifik 
grupp utan det är organisationen som definierar dem som en grupp, eller rättare sagt, en mål-
grupp (något som enligt Heide (2011) är vanligt inom PR och marknadskommunikation), men 
även här kan publiken uppfattas som passiv.  

I denna uppsats ses publiken snarare som en ”resonerande allmänhet” (Heide, 2011, s. 131) 
där dialogföring inte bara är fullt möjlig, utan även av största vikt, eftersom sociala medier 
sätter användarna i fokus. 

Thelander och Rosenquist (2011) menar att publika strategier har blivit viktigare för museer 
allteftersom publiken får mer fokus. De måste vårda sin relation med befintliga besökare men 
även försöka nå presumtiva besökare. Enligt Black (2012) är etableringen av fler besökare en 
grundsten i ett museums existens vilket innebär ett fokus på att befintliga besökare ska 
återkomma snarare än att enbart besöka museet en gång. En föreslagen metod för att locka till 
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återkommande besök är en så kallad tablåstrategi, vilken innebär att museer prioriterar vissa 
målgrupper framför andra (Thelander & Rosenqvist, 2011). Ett programutbud planeras med 
vissa grupper i fokus där specifika utställningar och medföljande aktiviteter kompletterar 
varandra så att flera målgrupper (publiker) intresserar sig för museet samtidigt. På detta sätt 
kan museet kontinuerligt föra en dialog med de prioriterade målgrupper där fokus ligger på att 
få dem att göra återbesök (ibid, 2011). 
 

2.4. Det digitala museet 

Internets intåg har förändrat hur museer arbetar i fråga om mötet med sin publik då det har 
inneburit att inte bara den fysiska besökaren behöver tas i beaktande, utan även de som 
besöker museet digitalt (Black, 2012).  

Falkheimer och Heide (2011) kallar utvecklingen av digitala- och sociala medier för ett 
paradigmskifte inom kommunikation. Denna tekniska utveckling påverkar hur vi kommuni-
cerar med varandra eftersom användarna av en digital plattform i större utsträckning själva 
kan välja vilken information de önskar ta del av. Digitala- och sociala medier möjliggör 
dessutom för användarna att vara mer delaktiga, vilket reducerar passiviteten och bidrar till en 
mer demokratisk och öppen medieanvändning (ibid, 2011). Den digitala närvaron är designad 
att komplimentera och utöka museets arbete (Kidd, 2010). Den bidrar till en ökad tillgänglig-
het till konst (till exempel genom att flera konstinstitutioner publicerar arkiv och bilder på 
sina samlingar online), men kräver även att museer på nytt behöver granska vem de arbetar 
för, och varför (Droitcour & Smith, 2016). Oavsett om ett museum bedrivs statligt eller privat 
har de krav på sig att ständigt öka sitt besöksantal, vilket numer behöver förstås i termer av 
både fysiska och digitala besökare (ibid, 2016). 

Till exempel finns Google Cultural Institute. De använder sig av Google Street View-
teknologin för att skapa 360-graders representationer av gallerier. Däremot finns det begräns-
ningar med denna teknologi eftersom vissa verk är skyddade av upphovsrätt och därför 
behöver suddas ut. En fördel är användningen av gigapixel-bilder (bilder med ultrahög upp-
lösning) vilken tillåter åskådaren att på nära håll studera de minsta detaljerna i till exempel en 
målning (något som inte är möjligt på ett fysiskt museum där en besökare måste hålla sig 
inom ett visst avstånd från objekten för att minimera risken för skador på dem) (Droitcour & 
Smith, 2016). 

2.4.1. Sociala medier  

Sociala medier ses ofta som en del i utvecklingen av ’Web 2.0’ vilken i större utsträckning är 
kommunikativ än det tidigare ’Web 1.0’ där webbplatserna utgjordes av mer statisk informa-
tion (Heide, Johansson & Simonsson, 2012). Sociala medier är ett uttryck för kommunikativa 
digitala mediekanaler där innehållet är användargenererat och där kommunikationen sker 
genom bild, text, video och ljud (Heide, Johansson & Simonsson, 2012). Sociala medier 
innefattar allt från bloggar (till exempel WordPress), mikrobloggar (Twitter), sociala nätverk 
(Facebook och LinkedIn), wikier (Wikipedia), bilddelning (Flickr och Instagram), video-
delning (YouTube), med flera (ibid, 2012). Interaktivitet (tvåvägskommunikation mellan 
många till många) är det som främst kännetecknar sociala medier. En organisation kan bjuda 
in intresserade parter att delta i en diskussion och även vara den som producerar innehållet. 

Det finns flera definitioner av begreppet sociala medier, men denna studie väljer att grunda 
sig på definitionen framtagen av Heide, Johansson och Simonsson (2012) eftersom fokus i 
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deras definition ligger på användarna, samt då denna studie undersöker konstinstitutionernas 
kommunikation med densamma: 

”Sociala medier är ett samlingsbegrepp för medier där användare kan kommunicera direkt 
med varandra via text, bild eller ljud. Sociala medier möjliggör tvåvägskommunikation 
mellan många till många, där enskilda mottagare av information också kan sända på samma 
villkor som en sändare och genom samma medium” (ibid, 2012, s. 226). 

2.4.2. Instagram 

Instagram är en plattform inom sociala medier som lanserades i USA, i oktober 2010 av 
Kevin Systrom och Mike Krieger, som en spinoff av ett socialt nätverk kallat Burbn inom 
vilken användare, genom GPS-funktionen på sina mobiltelefoner, kunde checka in eller dela 
var de befann sig, med sina vänner (Weilenmann, Hillman & Jungselius, 2013). 2012 köptes 
Instagram upp av sociala medie-jätten Facebook. Vid denna tidpunkt genererades ingen 
reklam i plattformen (som det gör nu) men organisationer hade företagskonton genom vilka 
de interagerade med sin följare (Carah & Shaul, 2016). 
 
Plattformen tillåter användare att dela foton och videor, antingen privat eller publikt, gilla 
andras foton/videor, på olika sätt manipulera sina foton/videor, lägga till hashtags, tagga andra 
användare, lägga till plats, skriva en ackompanjerande text till sitt foto eller sin video, 
kommentera på andras inlägg, dela andras foton/videor, spara foton/videor i ett personligt 
arkiv samt följa olika personers/organisationers konton. Instagram är del av en högst visuell 
kultur som förmedlar mening genom fotografi och varje inlägg involverar att ta medvetna 
beslut rörande estetik (Laestadius, 2016). Inlägg måste innehålla antingen en bild eller ett 
fotografi, med eller utan bildtext, och inlägg kan inte publiceras via webben utan detta måste 
ske via en mobilapplikation vilket innebär att plattformen uppmuntrar till mobilfotografi 
snarare än professionell fotografi (även om många av dagens digitalkameror tillåter över-
föring av bilder från kamera till mobiltelefon via wi-fi eller Bluetooth) (ibid, 2016). 

Instagram är det sociala mediet som växer mest i Sverige, både vad gäller det dagliga an-
vändandet och den totala andelen internetanvändare som använder Instagram (Internet-
stiftelsen, 2018). Som tidigare år är däremot andelen kvinnor på Instagram högre än andelen 
män, även om andelen män stadigt ökar. Enligt samma rapport är det främst yngre som an-
vänder Instagram, men antalet användare ökar inom alla åldersgrupper där andelen äldre (från 
46 år och uppåt) ökar mest. 
 

2.5. Visuell kommunikation 
 
Användandet och inflytandet som fotografier, bilder och videor har, ökar ständigt, vilket 
föranleder att det finns anledning att anta att kommunikationsprocesser online förändras när 
koncentrationen ligger på det visuella (Schill, 2012).  

Enligt Ekström och Larsson (2013) består bilder, som visuell kommunikation, av ett system 
uppbyggt av symboler, sociala regler och uppfattningar. Bilder kan ha olika betydelse bero-
ende på vem det är som tittar på bilden, deras kunskap om ämnet som bilden förmedlar, samt 
kulturella koder och erfarenheter som den individuella åskådaren av bilden har sedan tidigare 
(Ekström & Larsson, 2013; Forceville, 2014). 
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Tack vare plattformar som YouTube, Instagram och Snapchat har den visuella bilden fått 
större genomslag i sociala medier. Detta medför en förändring av vårt sätt att relatera till var-
andra och världen runt omkring oss, samt en förändring i hur vi uppfattar och konstruerar vårt 
jag (Russmann & Svensson, 2017). Enligt Highfield och Leaver (2016) kräver detta att forsk-
are breddar sättet på vilket sociala medier undersöks eftersom forskningen hittills framförallt 
har fokuserat på kommunikation online i form av text och strukturella element som hyper-
länkar. 

Russmann och Svensson (2017) menar att det visuella objektet är ett unikt forskningsobjekt. 
Bilder ses ofta som ytterligare kommunikationsmedel som komplimenterar skriven (eller 
talad) text och hjälper till att snabbare förstå ett meddelande. Bilder skapar även betydelse på 
egen hand och de inkluderar ofta flera olika betydelser (Hand, 2017). 

Sociala medier är nu mera multimodala eftersom de innehåller bilder, videor, hashtags, emoti-
cons samt skriven text. Utöver detta tillåter de flesta sociala medier bilder att bli förändrade 
genom tillägg av ramar, filter samt andra redigeringsmöjligheter innan de publiceras och 
sprids. Det finns även möjlighet för strategisk och reflexiv kommunikation för att ge ett sär-
skilt intryck av sändaren, objektet eller platsen (Russmann & Svensson, 2017). 

Med övergången till digitala medier har betydelsen av forskning kring cirkulationen av bilder 
ökat enormt, inte minst på grund användandet av algoritmer. Det handlar om att hitta svar på 
frågor om vem som tolkar visuella bilder, hur de tolkas och med vilka effekter (Russmann & 
Svensson, 2017). 
 

2.6. Varumärke 
 
Ett varumärke innehåller den identitet som en organisation vill att deras omgivning ska 
associera till när de hör eller ser organisationens namn. Flera forskare anser att varumärket är 
en slags förvaringsplats för en organisations syfte och att betydelsen av den är kollektivt kon-
struerad i samhället (Kornberger, 2010; Hatch och Rubin, 2006). Ett varumärke är alltså något 
som skapas hos en organisations publik, och har organisationen arbetat med sitt varumärke 
(eller rykte) på ett korrekt sätt, så uppfattas de också av sin publik på det sätt de hade hoppats 
på. En organisation söker skapa ett varumärke genom att, genom flera kommunikations-
kanaler, uttrycka vilka de är och vad deras identitet är. De behöver stå ut från mängden och se 
till så att associationerna till dem och deras varumärke är positiva, starka och unika. 
(Christensen, Morsing & Cheney, 2008). 

Att skapa ett varumärke för en konstinstitution anses vara ett viktigt verktyg för att öka sitt 
anseende och även antalet besökare (Hede, 2007; Scott, 2007). Kotler, Kotler och Kotler 
(2008, s. 139) anser att syftet med branding är att ”amplify the museum’s positioning strategy 
so that it is carried out in all of the museum’s decisions and activities.” I en studie av Caldwell 
och Coshall (2002) fann de däremot att besökare sällan var medvetna om museers varumärke 
trots att de ofta förväntade sig att ett museum skulle ha ett varumärke. 

Varumärkesbyggande på Instagram är beroende av användarnas aktiva delaktighet, och platt-
formen kan ses som en bildmaskin som på samma gång stimulerar och fångar upp produktion 
(skapande och uppladdning av bilden), cirkulation (delande av bilden) och deltagande i bilden 
(gilla, kommentera på bilden) (Carah & Shaul, 2016). 
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2.7. Russmann och Svenssons modell för forskning om organisationers 
användning av Instagram 
 
Russmann och Svenssons (2016) modell för att studera organisationer på Instagram ut-
vecklades genom deras egen forskning på svenska politiska partiers närvaro på plattformen 
(se Filimonov, Russmann & Svensson, 2016). Modellen syftar att svara på frågor om huru-
vida organisationer använder Instagram för envägs- eller tvåvägskommunikation. De menar, 
att eftersom det finns anledning att tro att kommunikationsprocesserna online förändras när 
kommunikationen centreras kring det visuella, behövs andra verktyg för att studera och ana-
lysera just detta sociala medium än tidigare modeller som främst fokuserar på det skrivna 
ordet, vilket gör modellen högst relevant i fråga om syftet med denna uppsats. 

Variablerna har grupperats i fyra olika kluster: (i) Perception, (ii) Bildhantering, (iii) 
Integration och (iv) Interaktivitet, vilka förklaras närmare i följande fyra delar; 

2.7.1. Perception 

Hur upplevs inlägget på Instagram när användaren ser det för första gången? Studier inom 
fältet visuell kommunikation har visat att bilder är särskilt viktiga för att skapa förhållanden i 
fråga om hur följare upplever en organisation (Russmann & Svensson, 2016). Klustern 
Perception är vidare indelat i 3 delar; (i) Perspektiv, (ii) Spridning och (iii) Mobilisering. 

Perspektiv 
Är bilden som publicerats en ögonblicksbild (utan större fokus på bildkvalitet) eller är den av 
det mer professionella/offentliga slaget? 

Spridning 
Bilder är effektiva för att kommunicera meddelanden (Schill, 2012), särskilt om bilden kom-
bineras med en text med ytterligare och/eller mer detaljerad information (Au-Yong-Oliveira 
& Ferreira, 2014). Denna del undersöker om ett inlägg sprider information om till exempel ett 
särskilt budskap, fakta, en prestation, en åsikt eller idé till en spridd publik där en respons från 
följarna inte förväntas.  

Mobilisering 
Mobilisering syftar till att undersöka om ett inlägg uppmuntrar till aktion och involvering. 

2.7.2. Bildhantering 

En organisations synlighet på sociala medier handlar mycket om att styra hur publiken/ 
kunderna uppfattar organisationen (deras varumärke), och varumärkeskommunikation rör till 
stor del hanteringen av bilder. För att analysera detta närmare har detta kluster har delats upp i 
följande tre delar; (i) Personifiering, (ii) Privatisering och (iii) Kändisar. 

Personifiering 
I vilken utsträckning används Instagram för att hantera en organisations professionella eller 
personliga profil? Innehåller bilden en eller flera personer där en användare får lära känna 
individen/individerna? Visar bilden en grupp människor eller inga alls där användarna inte får 
lära känna personerna? 

Privatisering 
Då sociala medier i stor utsträckning har suddat ut gränsen mellan den privata och publika 
sfären, är det intressant att undersöka huruvida organisationers enskilda inlägg på Instagram 
kan förstås i en professionell kontext (håller ett tal/presskonferens, skakar hand, vernissage), 
eller i en privat kontext (familj, hobbys, privata ärenden).  
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Kändisar 
Att använda kändisar har visat sig vara viktigt för organisationer i fråga om marknadsföring, 
samt har det noterats att många välkända personer har egna profiler på Instagram och orga-
nisationer använder dessa kändisar för att få användarnas uppmärksamhet (Russmann & 
Svensson, 2016). I denna dela undersöks huruvida en bild visar en igenkännlig person eller 
inte. 

2.7.3. Integration 

Då Instagram är en relativt ny kommunikationsplattform för organisationer uppkommer 
frågan huruvida Instagram är integrerat i organisationers existerande informations- och 
kommunikationsmix. Tidigare forskning har visat att kommunikation i sociala medier sällan 
är integrerade i en organisations övergripande kommunikationsstrategier (Macnamara & 
Zerfass, 2012), varför Russmann och Svensson (2016) anser att det är viktigt att undersöka 
hur olika plattformar är integrerade i och refererar till varandra. Denna del av modellen är 
vidare indelad i; (i) Hybriditet, (ii) Delat innehåll och (iii) Kampanjreferenser. 

Hybriditet 
På vilket sätt integreras traditionell och digital kommunikation på Instagram? Innehåller en 
bild en direkt referens till någon traditionell media (till exempel en tidningsartikel eller en 
affisch), eller innehåller den explicita referenser till annan digital media (till exempel hashtags 
och uppmaningar att dela ett inlägg)? 

Delat innehåll 
Är det delade innehållet ursprungligen ett Instagraminlägg eller är det sprunget någon annan-
stans ifrån? Har inlägget sedan tidigare blivit publicerat offline eller på något av organisation-
ens andra konton på sociala medier, eller är det ursprungligen ett Instagraminlägg? 

Kampanjreferenser 
Denna del syftar till marknadsföringskampanjer kontrollerade av organisationen själv. Syftet 
med alla kampanjer är att nå ut till organisationens målgrupper och övertyga dem om en orga-
nisations ställning, deras aktiviteter, produkter och tjänster. Innehåller ett inlägg en direkt ref-
erens till en kampanj (genom exempelvis specifika hashtags för en produkt eller ett event, 
eller att bilden helt enkelt är på en kampanjaffisch)? 

2.7.4. Interaktivitet 

Detta kluster fokuserar på bildtexten och, framförallt, kommentarerna som inlägget har gene-
rerat. Sociala medier har hyllats för att medborgare och målgrupper tillåts högre deltagande i 
beslutsfattande processer och en studie genomförd av Lee et. al. (2015) visar på vikten av 
interaktion när en organisation vill etablera och kultivera sin relation med publiken (den 
största anledningen för koreaner i åldern 20-39 att använda Instagram, är social interaktion). 
Frågan som uppkommer är om organisationer använder Instagram för tvåvägskommunikation 
med sina målgrupper? Klustret är indelat på följande sätt; (i) Innehåll i bildtext och kommen-
tarer (den interaktiva potentialen av ett inläggs bildtext och kommentarerna som detta inlägg 
genererade studeras), (ii) Negativ/ positiv tonalitet och (iii) Ömsesidighet (huruvida använd-
arna och organisationen verk-ligen kommunicerar med varandra i kommentarsfältet). 

Innehåll i bildtext och kommentarer 
Här analyseras huruvida innehållet i bildtext och kommentarer bidrar till utväxling av infor-
mation. Innehållet delas upp i (a) Emoticons (inlägg som som enbart innehåller en emoticon 
utan text), (b) Inlägg som innehåller relevant information med fokus på offentliga och aktuella 
frågor (de innehåller ofta ett påstående, en åsikt och/eller idé eller de senaste nyheterna om 
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kommande evenemang eller projekt) och, slutligen, (c) Inlägg som innehåller nonsens eller en 
enkel uppmuntran (till exempel ”Heja!” eller ”Du är bäst!”). 

Negativ/positiv tonalitet 
Många användare av sociala medier har visat sig enbart besöka en organisations profil för att 
klaga, eller för att visa sitt stöd och berätta om sin goda upplevelse av sagda organisation 
(Lopez-Lopez, Ruiz-de-Maya & Warlop, 2014). Här differentieras mellan bildtexter/ 
kommentarer av övervägande positiv eller negativ tonalitet (bildtexten eller kommentaren kan 
vara både text och/eller en emoticon).  

Ömsesidighet 
Interaktivitet innebär att det finns någon form av utbyte (av varierande grad) mellan deltagare. 
Det finns en rädsla hos organisationer att underlätta direkt kommunikation med sina mål-
grupper på sociala medier eftersom risken finns att de förlorar kontrollen över konversationen 
(många organisationer undviker därför att svara på kommentarer på sina sociala medier) (se 
Russmann & Svensson, 2016). I denna del undersöks därför huruvida organisationen och/ 
eller deras följare på Instagram reagerar på andra personers kommentarer eller inte (till 
exempel genom att svara på frågor, ge en åsikt, belysa uttalanden gjorda av målgrupper, samt 
att ge mer information om en fråga som diskuteras). Noteringar om huruvida en reaktion är 
relaterad till en kommentar eller inte görs även. 

 
3. Metod  
I detta kapitel redogörs för studiens metoder och de tillvägagångssätt som har valts, likaså 
valda studieobjekt. Kapitlet behandlar även forskningsetiska aspekter, urval av konst-
institutioner och intervjupersoner samt validitet, reabilitet och objektivitet. 

 

3.1. Den kvalitativa forskningsmetoden 
 
Den kvalitativa forskningsmetoden har som syfte att undersöka sociala konstruktioner av 
verkligheten (Pickard, 2013). I en kvalitativ forskningsdesign kan inte en detaljerad plan 
finnas på plats innan forskningen påbörjas då möjligheten för oväntade upptäckter begränsas. 
Människan är instrumentet vilken kompletteras med tyst kunskap, och det är genom intervjuer 
(och efterföljande dialog) med identifierade nyckelpersoner som studiens ämne har. Ett sub-
jektivt urval av respondenter väljs ut för att tillföra olika perspektiv på det fenomen som 
studeras (Pickard, 2013). Dessa individuella studier (anteckningar från intervjuerna) rappor-
teras tillbaka till respondenterna, detta för att möjligen upptäcka ytterligare detaljer samt för 
att, ur ett forskningsetiskt perspektiv, eliminera risken för missförstånd mellan mig och 
respondenten som kan ha skett under intervjun. 

Empirisk forskning definieras som ”a process of systematic knowledge gathering through 
observations and questioning” (Pickard, 2013, s. 321). Utöver intervjuer har jag gått igenom 
måldokument, hemsidor och gjort en innehållsanalys av Instagramkonton som tillsammans 
utgör min empiri. 

En kvalitativ forskningsdesign kan bestå av en litteraturgenomgång, ett teoretiskt ramverk 
(men inget som hindrar framväxten av nya koncept), fältarbete i naturlig miljö (intervjuer 
samt observation av Instagramkonton), användning av mänskliga instrument (intervjuer och 
dialog med utvalda respondenter), subjektiv urvalsmetod (identifierade konstinstitutioner, 
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nyckelpersoner och Instagramkonton), lämpligt system för datainsamling, innehållsanalys 
(genom vilken teorier och teman identifieras för fortsatt undersökning), emergent design, 
upprepande av aktiviteter, resultat som förhandlas, och utformandet av en preliminär 
arbetshypotes (Pickard, 2013). 

Forskningsdesignen utvecklas under arbetets gång men det ska finnas en plan som gör att 
fokus bibehålls utan att begränsa användandet av individuella tekniker som kan bli aktuella 
vartefter uppsatsen utvecklas. Respondenterna kan här få en viss kontroll över processen 
vilket öppnar upp undersökningen och en diskussion kan föras vilket i sin tur kan förbättra 
arbetet (Pickard, 2013). Den centrala frågan är hur (vilket är en av frågeställningarna den här 
studien söker svar på): 

“The purpose of discovery, to engage in research to find out what is going on and why; the 
research begins with a very broad question and it is not until the researcher begins to observe 
and collect data that a focus starts to emerge” (ibid, 2013, s. 181).  
 
 
3.2. Den kvalitativa forskningsintervjun 
 
Kvale och Brinkmann (2014) menar att intervjun i sig är moralisk både i fråga om ”medlen 
och målet för en intervjuundersökning” (s. 97). Hur forskaren interagerar med respondenten i 
intervjusituationen och även den kunskap som framkommer genom intervjun ”påverkar vår 
förståelse av människans villkor” (ibid, 2014, s. 97-98) och de menar att ”samhällsveten-
skaplig forskning bör tjäna vetenskapliga och mänskliga intressen” (ibid, 2014, s. 98), vilket 
denna uppsats kan sägas göra eftersom forskning på just Instagram är relativt skral samt kan 
både organisationerna i studien lära sig något nytt, och deras publik kan få ytterligare fördelar 
om organisationerna skulle välja att förändra en del av deras arbete med Instagram på grund 
av vissa slutsatser i studien. Kvale och Brinkman (2014) påpekar även att en kvalitativ 
intervju syftar till att förstå ämnet utifrån respondentens perspektiv. I fråga om intervjuar-
position har jag försökt att positionera mig inom typen Utforskare, som framställer sig som 
något av en vän under intervjun och som försöker tränga djupare under ytan, men har i några 
fall snarare varit en så kallad Opinionsundersökare, som främst intresserar sig för åsikter och 
attityder och som sällan ifrågasätter något som respondenten säger (efter Kvale och 
Brinkmanns olika intervjuarpositioner från 2014), vilket relaterar tillbaka till problemet att 
vara för respektfull mot sin respondent. Respondenterna ses som medlemmar eller 
informanter, och har valts då de ”har särskilda kunskaper om en miljö eller en specifik social 
praktik och alltså får ställning som experter” (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 129).  

Det är viktigt att det en forskare studerar, förstås utifrån sitt sammanhang. Kvale och 
Brinkman (2014) poängterar vidare att en kvalitativ intervju aldrig kan vara neutral utan på-
verkas av både intervjuaren och respondenten och deras kroppsrörelser. I denna studie ut-
fördes däremot enbart två intervjuer (på samma museum) ansikte mot ansikte. Ytterligare två 
intervjuer genomfördes per telefon, och en intervju via email vilket innebär att kroppen inte 
kan ses som ett hinder i dessa tre intervjuer. 

Intervjumetoden som har använts till denna studie är den semistrukturerade intervjun i vilken 
en strukturerad och ostrukturerad intervjumetod kombineras. En semistrukturerad intervju ger 
utrymme för en viss flexibilitet och respondenten ges även möjlighet att ta upp sådant som 
ligger utanför intervjuarens frågor (Kvale & Brinkmann, 2014).  
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3.3. Kvalitativ innehållsanalys 
 
En innehållsanalys innebär att man ”kvantifiera[r] (…) vissa företeelser i texter” (Boréus & 
Bergström, 2012, s. 50) men man brukar skilja på kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys 
och den kvalitativa innehållsanalysen syftar snarare på en textanalys som inte kvantifieras 
utan där tolkningarna är mer komplicerade (ibid, 2012). Denna typ av textanalys har i denna 
studie applicerats på den multimodala aspekten (kombinationen av bild och text). När de, för 
studien, utvalda Instagramkontona undersöktes första gången räknades inte antal foton som är 
lika utan det konstaterades enbart om företeelsen av en särskild typ av bild var mer frekvent 
än en annan och vad detta i sin tur innebar i förhållande till vad som sagts i intervjuer och vad 
som står i tillhandahållna dokument om konstinstitutionens mål och syften. En innehålls-
analys hjälper till att hitta mönster i större material samt är det inte ovanligt att kombinera den 
med andra analysmetoder (Boréus & Bergström, 2012). I denna studie har den kvalitativa 
innehållsanalysen lagt grunden för vilka inlägg som sedan genomgår en mer detaljerad analys 
genom Russmann och Svenssons (2016) modell för forskning om organisationers närvaro på 
Instagram. Denna modell har som främsta syfte att ge svar på huruvida organisationer an-
vänder Instagram för envägs- eller tvåvägskommunikation. Jag anser vidare att denna modell 
fungerar som ett verktyg för att ytterligare observera hur organisationers aktivitet på Insta-
gram faktiskt ser ut.  

 
3.4. Urval  
3.4.1. Urval av konstinstitutioner  

Att valet föll på att studera just konstinstitutioner bottnade framförallt i ett personligt konst-
intresse, men även att flertalet studentuppsatser redan har behandlat statliga museer med olika 
inriktning (se till exempel Malkki & Larsson, 2016; Billing, 2018). Vidare ansåg jag att det 
fanns en intressant koppling mellan Instagram och just konstinstitutioner i fråga om den visu-
ella kommunikationen – dels genom utställningsverksamheten, dels genom digitala medier. 

Studiens fyra konstinstitutioner består av två konstmuseer och två konsthallar vilka samtliga 
är offentliga verksamheter. Konstmuseerna bedrivs i statlig regi medan konsthallarna bedrivs i 
kommunal. Syftet med detta är att undersöka huruvida aktiviteten på Instagram skiljer sig åt 
mellan statlig och kommunal verksamhet, men även att se vilka skillnader som finns mellan 
de inbördes verksamheterna (skillnaden mellan de båda museerna, samt skillnaden mellan de 
båda konsthallarna). Det var även viktigt att konstinstitutionerna hade en eller fler kommuni-
katörer för att kunna genomföra intervjuerna. 

I ett första skede sökte jag finna konstinstitutioner som bedrevs i ytterligare konstellationer. 
Jag ville inkludera ett museum i privat regi och ett bedrivet av en stiftelse, men då dessa av-
böjde att medverka föll valet på de fyra som nu är inkluderade i studien. Detta kan i efterhand 
ha varit av nytta eftersom studien nu har ett bättre fokus där resultaten kan jämföras med var-
andra och mönster skulle kunna upptäckas inom de statliga kontra de kommunala verksam-
heterna. 

Kort introduktion till studiens fyra konstinstitutioner 
De fyra konstinstitutionerna i studien består av två konstmuseer och två konsthallar och har 
benämnts Museum A och B, samt Konsthall C och D. De två museerna (A och B) drivs i 
statlig regi vars övergripande mål ligger i linje med vad museer traditionellt sett har för syfte; 
att sprida kunskap, forska, samla och bevara föremål, samt att visa och förmedla objekt för 
allmänheten. De två konsthallarna (C och D) är även de offentliga verksamheter, men de är 
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drivna i kommunal regi. Ingen av konsthallarna har någon permanent utställning som sådan 
utan anordnar främst temporära utställningar av samtidskonst. Konsthall D har däremot något 
som kan kallas en semipermanent utställning i anslutning till deras butik då verk de ställer ut 
även är till salu och är en viktig (men inte avgörande) del i deras budget.   

Museum A ställer även de ut samtidskonst men även äldre modern konst (framförallt i deras 
permanenta samling). Samlingen på Museum B täcker ett stort spann i vår moderna historia 
och innehåller inte bara de traditionella konstformerna utan även konsthantverk och design. 

3.4.2. Urval av respondenter 

Eftersom Instagram skulle undersökas ur ett organisatoriskt perspektiv där kommunikationen 
med publiken var det huvudsakliga forskningsämnet, var målet att hitta kommunikatörer på 
respektive konstinstitution som inte bara hade kunskaper om den mer övergripande externa 
kommunikationen, utan även kommunikation i sociala medier och framförallt kommunika-
tionen via plattformen Instagram. På Museum A intervjuade jag en kommunikatör med ansvar 
för sociala medier samt en museistrateg med kunskaper om det övergripande kommunikativa 
arbetet, på Museum B intervjuades en kommunikatör med ansvar för sociala medier, på 
Konsthall C intervjuades en pressansvarig med ansvar för och insyn i sociala medier, och slut-
ligen intervjuades en kommunikatör med ansvar för det övergripande kommunikativa arbetet 
(inklusive sociala medier) på Konsthall D. 

 
3.5. Forskningsetik  
Vad gäller den etiska problematiken med intervjuerna är den i detta fall relativt liten då både 
respondenterna och organisationerna som medverkar i studien har anonymiserats. En forskare 
kan ändå kränka sin respondent genom att ställa ingående frågor som skulle kunna tolkas som 
en kritik av deras arbete. En risk med att vara för respektfull mot respondenten kan däremot 
göra att det empiriska materialet inte blir så detaljerat (Pickard, 2013). Lösningen på detta 
problem har varit att komplettera intervjuer med måldokument och annat material de olika 
konstinstitutionerna kan tänkas ha, samt har jag försökt att agera ganska ledigt under intervjun 
för att den jag intervjuar ska känna sig bekväm (som rekommenderas i Pickard, 2013). Av 
samma anledning gavs respondenterna möjlighet att själva bestämma hur och var intervjuerna 
skulle äga rum. Instagramkontona för vardera konstinstitution har analyserats genom en 
modell utvecklad av forskarna Russmann och Svensson (2016) vilket har genererat ytterligare 
empiri till uppsatsen. 

För att försöka säkra deltagarnas anonymitet i studien benämns konstinstitutionerna på 
följande vis; Museum A, Museum B, Konsthall C, Konsthall D. Var de befinner sig i Sverige 
anges inte samt namnges inte heller respondenterna. Däremot återstår ändå en risk att 
konstintresserade som läser denna uppsats ändå kan identifiera de olika konstinstitutionerna. 
 
 
3.6. Validitet och reabilitet 
 
Enligt Kvale och Brinkmann (2014) innebär begreppet validitet den utsträckning i vilken en 
studies syfte realiseras och har att göra med trovärdighet. Reabilitet, i sin tur, syftar till 
studiens tillförlitlighet. Inom kvalitativ forskning ifrågasätts ofta reabiliteten hos en intervju 
eftersom det i stor utsträckning beror på intervjuarens skicklighet i intervjusammanhang, samt 
anses transkriberingen (eller i detta fall; sammanfattningen) av intervjun ge utrymme för 
enskild tolkning (Kvale & Brinkmann, 2014). Till denna uppsats sammanfattades intervjuerna 
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samt informationen i måldokument, och skickades till respondenterna där de fick möjlighet att 
fritt klargöra eller ändra om jag hade missförstått något, eller om de helt enkelt ville tillägga 
något de hade kommit på i efterhand. Respondenterna hade alltså möjlighet att göra rättelser 
för att öka reabiliteten hos den empiri som samlades in genom intervjuerna. 
 
Genomförandet av bildanalysen genom Russmann och Svenssons (2016) modell lämnar 
relativt stort utrymme för tolkning. Hur de har tolkat de olika klusterna kan skilja sig från min 
tolkning, vilket innebär att resultaten från den analysen skiljer sig åt beroende på vem som har 
använt den och tolkat den. Även antalet analyserade inlägg (samt inläggens publiceringstid) i 
denna studie kan verka för få för att få en korrekt bild över hur konstinstitutionerna faktiskt 
använder Instagram. Genom en övergripande genomgång över samtliga en konstinstitutions 
inlägg under två utvalda månader kunde urskiljas vissa trender vilka låg till grund för valet av 
bilder till analysens genom Russmann och Svenssons (2016) modell. Modellen är även 
relativt oprövad, och författarna själva menar att vidare forskning på modellen behövs för att 
säkerställa dess reabilitet. 
 
 
3.7. Tillvägagångssätt 
 
Till att börja med undersöktes vilka svenska konstinstitutioner som hade aktiva konton på 
Instagram. I ett andra skede kontaktades respektive institution med en förfrågan om att delta i 
studien genom intervjuer. Flödet över två utvalda kalendermånader på de fyra konst-
institutionernas Instagramkonton studerades för att hitta teman och trender på de enskilda 
institutionerna. Med detta som grund utformades intervjufrågorna (bilaga 1). Efter varje en-
skild intervju sammanfattades konversationen och skickades för påseende och godkännande 
av varje enskild respondent. Denna empiri utökades genom att tillämpa Russmann och 
Svenssons (2016) modell på fyra utvalda inlägg (för varje institution) som genom den första 
genomgången av konsinstitutionernas Instagramflöden ansågs kunna representera hur just de 
använder Instagram och vilken typ av inlägg de publicerar. Resultaten från dessa två metoder 
jämfördes sedan för att undersöka huruvida det konstinstitutionerna sade sig göra på 
Instagram överensstämde med de resultat som den egna analysen av deras inlägg hade 
genererat. 
 
 
4. Resultat  
 
I följande kapitel presenteras de resultat som framkom genom intervjuer, en genomgång av 
styrdokument (i förekommande fall) och hemsidor, samt genom analysen av enskilda inlägg 
genom Russmann och Svenssons (2016) modell för forskning om organisationers användning 
av Instagram som kommunikationskanal. En sammanfattning av genomförda intervjuer på de 
individuella konstinstitutionerna presenteras först med efterföljande resultat från analysen av 
de enskilda inläggen. 
 
 
4.1. Museum A 
Museum A har en bred pedagogisk verksamhet och försöker vidga sin kommunikation för att 
täcka helheten. De tänker i filosofiska banor om vad som egentligen definierar ett museum 



21 
 

och hur långt ett museum kan gå vad gäller opinionsbildning. De ställer sig frågor som: hur 
ska ett museum behandla historiska fakta? och kan ett museum verkligen vara neutralt eller är 
allt de gör ett ställningstagande? 

De har ett starkt varumärke som kretsar kring ett enskilt verk i samlingen och dess upphovs-
makare, vilket syftar till att stärka deras internationella profil (med en flirt framförallt mot 
amerikansk konst) och samt att vara ett konstnärernas museum där konstnären och museet för 
en dialog med ömsesidig respekt och vördnad för varandra. De vill visa att de lyssnar på 
konstnären vilket ger intryck av ett mer avslappnat och familjärt museum. 

Deras närvaro i sociala medier följer visionen om ett öppet, modigt och angeläget museum. 
Utgångspunkten är bild- och tonalitetspolicyn och kultursegmenten i den så kallade Audience 
Atlas. När de publicerar bilder ingår alltid en text. Målet är att relationen mellan deras följare 
och dem själva ska stärkas och tanken är att det ska vara härligt, inspirerande och lärorikt att 
följa dem i sociala medier. Varje enskild sociala medie-plattform har sin egen strategi och 
målgrupp. 

I deras Instagramkonto ligger fokus på bilder på konsten och det är viktigt för dem att vara en 
pålitlig källa. Deras följare är konstintresserade och målet är att de som ser en bild i deras 
flöde ska känna att de har blivit inspirerade och har lärt sig något. De publicerar främst bilder 
på konst ur sin samling, men även på konst som visas i aktuella temporära utställningar. 
Bilderna ska hålla hög kvalitet och texterna ska vara korta, lätta att förstå och inspirerande. 
Innehållet ska vara lika relevant om två år som idag. De använder sig även av funktionen 
Instagram stories, där korta klipp och bilder enbart ligger kvar i 24 timmar snarare än bilder i 
det ordinarie flödet som ligger uppe tills de själva väljer att ta bort dem. På Instagram stories 
publiceras varje dag bonusmaterial ur verksamheten samt används det för att lyfta program ett 
par dagar innan de äger rum (dessa inlägg kan bestå av fler än en bild). Det som publiceras 
här fungerar som ögonblicksbilder av något spännande som händer eller ska hända på museet. 

När det kommer till målgrupper utgår museum A inte från demografi utan använder sig av så 
kallade Culture Segments (Morris, Hargreaves, McIntyre, u.å.) – ett system för målgrupps-
indelning specifikt framtagen för kulturinstitutioner. Den lutar sig på ett internationellt veder-
taget dataset – Audience Atlas – och delar in sin publik efter deras drivkrafter. Potentiella 
målgrupper för Museum A som har identifierats via detta system är: självförverkligande, 
gemenskap och äventyr. Följarna på Instagram är redan konstintresserade vilket medför att 
museet genom Instagram inte nödvändigtvis söker nya besökare, utan fokuserar på att ständigt 
påminna de redan frälsta om museets existens och söker inspirera och undervisa sina följare 
genom varje enskilt inlägg. 

Museum A använder sig främst av en hashtag med museets namn. Om en användare ställer en 
direkt fråga till dem svarar de alltid. De har inga specifika tidpunkter på dagen när de lägger 
upp bilder på Instagram, men har som målsättning att uppdatera med nya bilder minst tre 
dagar i veckan och max en gång om dagen beroende på när aktiviteten kring ett inlägg 
svalnar. Museum A puffar inte mycket för sina sociala medier på webben, men man har funnit 
att många av besökarna på deras webbplats har klickat sig dit från deras sociala medier. För 
museet spelar sociala medier stor roll då de genom dessa kan ha en mer avslappnad ton och 
visa på en ’roligare’ sida av verksamheten, samt för att skapa buzz och en känsla av att något 
ständigt är på gång. 

Inläggen i Museum As Instagramflöde består främst av bilder på enskilda verk i samlingen 
och enskilda verk ur temporära utställningar med en medföljande kort pedagogisk text. För 
alla poster används foton tagna av en professionell fotograf då bildkvalitén är av stor vikt för 
dem. Bilder/verk med klara färger, samt verk av betydande storlek, verkar generera flest likes. 
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4.1.1. Inlägg A 

Likes: 2463 
Kommentarer: 32 

Inlägget innehåller en serie professionellt tagna bilder som kan uppfattas som 
ögonblicksbilder på hur museets besökare interagerar med konstverket. En respons från 
följarna verkar inte förväntas utan den medföljande texten innehåller fakta om verket och 
konstnären. Utställningen kunde de ha skrivit som en prestation från museets sida då den 
skapade en buzz i omvärlden när den visades. De uppmuntrar sina följare att besöka en så 
kallad arkivutställning som presenterar utställningen från olika perspektiv. Personerna i bilden 
får användarna inte lära känna utan de fungerar mer som rekvisita för att visa på konstverkets 
interaktivitet. Kändisar figurerar inte, däremot presenteras ett känt konstverk och en känd 
konstnär. Bilderna är digitala versioner av analoga bilder tagna vid tiden för utställningen och 
innehåller således en direkt referens till traditionell media. Bilderna återfinns både på deras 
webbplats samt i den utställningskatalog som publicerades i samband med utställningen. 
Hashtags används i form av museets namn och konstnärens namn, men ingen 
utställningsspecifik hashtag används. 

Bland kommentarerna återfinns flertalet emoticons och interaktion mellan användare 
återfinns, men enbart mellan användare som har taggat varandra och inte med museet eller 
andra användare som har kommenterat. Kommentarerna är dessutom av karaktären ”enkel 
uppmuntran” såsom ”jag var där” eller ”jag önskar att jag hade varit där”. Samtliga 
kommentarer är positiva. Museet har gillat samtliga kommentarer men ar i övrigt inte 
interagerat med följarna på annat vis. 

4.1.2. Inlägg B 

Likes: 988 
Kommentarer: 7 

Bilden visar ett verk i ett av museets gallerier, tagen av en professionell fotograf och inga 
personer eller kändisar figurerar i bilden. Varken konstverket eller konstnären kan antas vara 
kända för en bred allmänhet, men eftersom museets följare antas vara redan konstintresserade 
finns det en möjlighet att en del av deras publik känner till både verk och dess 
upphovsmakare. Bakgrunden till verket beskrivs samt även en del information om 
konstnärens andra verk. Ingen direkt uppmuntran till aktion återfinns, men däremot har en 
utställningsspecifik hashtag använts för att locka följarna till ett besök. En hashtag av detta 
slag uppmuntrar följarna att använda denna om de besöker utställningen och publicerar egna 
bilder från besöket. Inlägget förefaller även vara ett inlägg specifikt för Instagram.  

Emoticons återfinns i alla kommentarer utom en, men samtliga är i kombination med skriven 
text och innehåller samtliga positiva åsikter om verket. Inga användare har taggat en vän i 
kommentarerna varpå interaktion mellan användarna i kommentarsfältet inte återfinns mer än 
att någon har gillat en annan användares kommentar. Museet har gillat samtliga kommentarer. 

4.1.3. Inlägg C 

Likes: 811 
Kommentarer: 18 

Återigen har en professionell fotograf tagit en bild på ett konstverk som i detta fall kan antas 
vara känd för en bredare publik än de enbart konstintresserade. Denna bild är en del av en 
serie bilder där resterande bilder berättar om verket och den historiska diskursen om 
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konstverket som original eller kopia. Bilderna och bildtexten förmedlar högst relevanta idéer 
om huruvida detta konstverk kan betraktas som original eller kopia. Fakta och information 
kombineras med hur andra har tolkat frågan i relation till konstverket. Det kan antas att en 
respons från följarna förväntas av museet med tanke på att de skriver om åsikter om ett verk, 
vilket i sin tur öppnar upp för användarnas egna åsikter, dessutom har museet använt en 
utställningsspecifik hashtag då verket återfinns i en aktuell utställning. 

Kommentarerna i texten är övervägande enbart text utan emoticons där användarna ställer 
frågor samt delar med sig av sina egna åsikter om verket. Kommentarerna är övervägande 
positiva, däremot återfinns en viss kritik i form av ett ifrågasättande om historiens äkthet 
vilket skulle kunna öppna upp för ytterligare diskussion, men tyvärr återfinns inte sådan mer 
än ett fåtal reaktioner på andra användares kommentarer. Museet svarar på en direkt fråga 
genom att tagga andra personer och avdelningar som skulle kunna svara bättre, men det finns 
inget som tyder på att dessa personer/avdelningar har tagit tag i frågan. 

4.1.4. Inlägg D 

Likes: 761 
Kommentarer: 6 

Bilden är professionellt tagen och visar en skulptur i ett av museets gallerier. Inlägget sprider 
information om verket och dess upphovsmakare, samt hänvisar till aktuell utställning som 
verket ingår i. Det finns ingen direkt uppmuntran att besöka museet, men det är underförstått 
att museet vill att användarna ska besöka utställningen dels genom användandet av en 
utställningsspecifik hashtag samt genom information om utställningen. Varken verk eller 
konstnär kan antas vara kända för en bredare allmänhet. 

Kommentarerna är övervägande positiva och innehåller enbart text. Ingen större inbördes 
reaktion återfinns bland kommentarerna. Museet själva har svarat på en direkt fråga och har 
även gillat merparten av kommentarerna. 

 
4.2. Museum B 
Museum B drivs i statlig regi vars övergripande mål ligger i linje med vad museer traditionellt 
sett har för syfte; att sprida kunskap, forska, samla och bevara föremål och visa och förmedla 
objekt för allmänheten. Det är viktigt att informationen som förmedlas är korrekt och på mot-
tagarens nivå så att meddelandet förstås. Detta museum har funnits sedan 1800-talet och har 
ett varumärke som innefattar att vara en auktoritet inom konst och design samt ska de 
uppfattas som ett rikets museum eftersom det i deras uppdrag ingår att vara tillgänglig för alla 
i landet. 

Arbetet med sociala medier har flera syften: (i) För marknadsföring av utställningar, 
föreläsningar (där de flesta är gratis) samt skolmaterial via en särskild applikation. Vissa 
temporära utställningar säljer man även biljetter till. Man använder sig av hashtags och 
hoppas på selfies från allmänheten som besöker museet. (ii) Varumärkesbyggande. Det finns 
ingen call to action utan detta arbete är mer värderingsdrivande. Man berättar om vilka de är, 
men postar även information om till exempel ändrade öppettider. (iii) Förmedling av kunskap. 
Information sprids främst via både deras egna konton, men även via andra användares konton 
genom samarbeten med andra kulturaktörer och så kallade influencers, men i synnerhet 
genom dialog med både fysiska och digitala besökare som delar med sig av sitt besök på 
museet eller engagerar sig i utmaningar och hashtaggar som museet tar fram i syfte att främja 
konstintresset. 



24 
 

Instagram är museets största kanal i sociala medier i fråga om antalet följare. Sociala medier i 
allmänhet, och kanske Instagram i synnerhet, ses som en innehållskanal där publiken kan 
möta konst. De anser däremot inte att digital konst kan ersätta att se konsten på plats i museet, 
utan bilderna på konsten som publiceras i digitala kanaler fungerar som en förlängning av 
museet. I texterna som publiceras tillsammans med bilderna länkar man även vidare till mer 
vidlyftig information. Ett mål är även att vara välkomnande och lättillgänglig samtidigt som 
man vill vara den ledande auktoriteten i sociala medier. Mötet och dialogen med publiken är 
viktig och tilltalet är en annan i sociala medier än i andra kommunikationskanaler. 

Hos Museum B är varje enskilt inlägg är målgruppsspecifikt och eftersom museet ska vara 
tillgänglig för alla i landet (från norr till söder) måste man ibland ha längre framförhållning 
med sina inlägg, till exempel så att de som inte bor i samma stad museet ligger i har tid att 
planera ett besök till temporära utställningar innan de tar slut. Tilltalet är mer familjärt när 
man publicerar för allmänheten, medan information om föreläsningar (som främst riktar sig 
till forskare) är mer formella och fackspråk kan användas. 

Museum B använder hashtags av mer temporär karaktär för att skapa engagemang och 
uppmana till handling, men det är framförallt hashtaggen med museets namn som är ständigt 
återkommande. Museum B har tidigare haft strategier för vid vilka tidpunkter man lägger ut 
bilder på Instagram, men då museet har varit stängt i flera år är detta under arbete och man 
undersöker för närvarande hur deras publik är aktiv på Instagram och andra sociala medier 
och digitala kanaler för att kunna ta fram en ny strategi. Detsamma gäller hur publiken hittar 
dem på Instagram.  

Bildkvalitén är viktig i fråga om foton på konsten som publiceras i samtliga digitala kanaler. 
Dessa foton tas av professionella fotografer, men på Instagram publiceras även ögonblicks-
bilder av miljön samt reposts av besökares bilder, vilka båda har mindre fokus på bildkvalité. 

4.2.1. Inlägg A 

Likes: 1227 
Kommentarer: 24 

Kvalitén på bilden ger intryck av att den inte är tagen av en professionell fotograf. Bilden 
visar skulpturer i ett av museets gallerier. I bildtexten skriver museet om en ny installation i 
syfte att skydda verken från skadlig UV-strålning från solen, vilket är en högst relevant fråga. 
De ställer även en direkt fråga till sina följare om vad de tycker om denna funktion och hur 
det påverkar deras upplevelse av konsten, så en respons förväntas.  

Bland kommentarerna (som samtliga är positiva) återfinns direkta svar på ställd fråga 
(inklusive enkel uppmuntran såsom ”tjusigt” eller ”äntligen”) men ingen inbördes 
diskussionen återfinns. Museet har svarat på en hel del kommentarer och gillat samtliga. 

4.2.2. Inlägg B 

Likes: 1091 
Kommentarer: 29 

Bilden är en ögonblicksbild ej tagen av professionell fotograf, som visar en av deras 
styrelseledamöter framför ett verk i en pågående utställning. Förutom att uppmuntra till ett 
besök informerar de om fördelarna att bli medlem i museets vänförening. Personen på bilden 
presenteras med både namn och ställning på museet (styrelseledamot). Användarna får 
således i alla fall ytligt lära känna personen. Konstnären kan antas vara känd för en mer 
allmän publik och en hashtag med konstnärens namn används.  
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Kommentarerna är enbart positiva, men en inbördes konversation mellan två användare på 
annat språk som inte behärskas kan uppfattas som nonsens eftersom den inte kan förstås. 
Museet har gillat samtliga kommentarer. 

4.2.3. Inlägg C 

Likes: 225 
Kommentarer: 0 

Bilden är tagen av en professionell fotograf med bra bildkvalitet. Inlägget söker att sprida 
information om en ny applikation som museet har tagit fram för digitala museibesök men en 
direkt respons från följarna verkar inte förväntas, däremot uppmuntrar museet sina följare att 
ladda ner applikationen på sina mobiltelefoner. Inlägget är således en direkt reklam där 
referenser till en viss produkt finns, men museet har inte tagit fram några specifika hashtags 
för applikationen. Bilden är inte Instagram-specifik utan återfinns även på deras Facebook-
sida samt på webbplatsen. Inlägget har inte genererat några kommentarer. 

4.2.4. Inlägg D 

Likes: 1069 
Kommentarer: 12 

Fotot föreställer en målning av en känd svensk konstnär och förefaller vara tagen av en 
professionell fotograf. Information som sådan är inte en del av bildtexten utan museet syftar 
snarare till att förmedla en känsla samt önskar de sina följare en god jul. I bildtexten ges även 
bibliografisk information om konstverket och generella hashtags har använts (som inte är 
specifika för museet eller en pågående utställning, utan som snarare fungerar som sökord för 
att en bredare allmänhet ska kunna hitta till deras profil på Instagram). En respons från 
följarna förväntas inte då varken aktion eller involvering uppmuntras. Inlägget verkar snarare 
syfta till att påminna användarna om museets existens. 

Enbart emoticons finns med i cirka hälften av kommentarerna i kommentarsfältet. Resterande 
kommentarer innehåller enkel uppmuntran såsom ”God Jul”. Museet har inte gillat några av 
kommentarerna och det finns ingen inbördes diskussion mellan användarna. 

 
4.3. Konsthall C 
Konsthallens mål är att nå både befintliga och presumtiva besökare. I det kommunikativa 
arbetet ingår att informera press och andra medier på ett klart och lättbegripligt sätt så att de i 
sin tur kan sprida nyheter om och bedömningar av vad konsthallen gör. Konsthall C finns på 
kulturtavlor och affischplatser runtom i staden och på olika webbplatser med kultur-
evenemang. Sociala medier är ett sätt att (i perioder dagligen) påminna om vad man kan se 
hos dem. Det finns däremot inget särskilt policydokument. 

Konsthall C har ett mer än hundraårigt varumärke som genom åren borgat för både breda och 
inbjudande utställningar, samt skarpa genomlysningar av enskilda konstnärsskap eller konst- 
och formriktningar. I varumärket ligger också att konsthallen är stadsinvånarnas egen 
konsthall. 

Som tidigare nämnts, har inte Konsthall C en utarbetad policy, strategin för sociala medier har 
snarare växt fram efter hand. De lägger störst vikt vid Facebook där många trogna 
konsthallsbesökare följer deras sida. Här har de flesta av deras inlägg en tydligt personlig ton 
(som många kan identifiera som konsthallschefen själv). Instagramflödet har troligen en något 
yngre följarskara där många också kommunicerar med varandra via bilderna. Konsthallen 
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publicerar i nuläget främst foton på verk från deras utställningar samt på annat som händer 
hos dem. De har bedömt att det är detta deras följare anser vara mest relevant och vad de 
förväntar sig att se på Instagram. 

Deras målgrupper består främst av befintliga och presumtiva besökare. I fråga om Instagram 
har de funnit att deras besökare på den plattformen är främst kvinnor i åldern 25 – 64 år, 
boende på orten. 

Konsthall C använder sig av flera olika hashtags beroende på utställning och vilket tema den 
publicerade bilden har. Precis som de båda museerna i denna studie är den mest grund-
läggande hashtaggen konsthallens namn. Konsthallen försöker att vara väldigt aktiv och 
tillgänglig på Instagram och svarar på kommentarer/frågor på deras egen profil och gillar 
följares bilder som har hashtaggats/geotaggats med deras namn. De publicerar oftast bilder på 
morgonen då de upplever att de når flest användare då (till exempel kan det vara så att många 
scrollar igenom sitt Instagramflöde på väg till jobb eller skola på morgonen eller på 
lunchrasten). De har funnit att deras Instagramprofil har flest visningar söndag till torsdag, 
medan det på fredagar och lördagar är låg aktivitet. 

De flesta följare kommer från enskilda sökningar direkt på plattformen. Konsthallen har inget 
Instagramflöde på hemsidan i dag men kommer att ha på den nya hemsidan, som lanseras i 
början av 2019. Instagram hänvisas även till via nyhetsbrevet som går ut till prenumeranter 
cirka fyra veckor före varje ny utställning. 
 
På Konsthall C fotograferar de med mobil men använder ibland också sina egna pressbilder. 
De använder även ett flertal bildredigeringsapplikationer till Iphone, och målet är alltid att få 
till så bra bildkvalitet som möjligt. 
 
4.3.1. Inlägg A 

Likes: 180 
Kommentarer: 0 

Bilden bedöms vara tagen av professionell fotograf och visar ett verk ur pågående utställning. 
I bildtexten ges konsthallens öppettider och en uppmaning att besöka utställningen. Inga 
kändisar figurerar i bilden men verkets plats i konsthistorien är antagligen känd av en redan 
konstintresserad publik (vilket museet har bedömt att deras följare främst är). En hashtag har 
tagits fram för att ytterligare marknadsföra utställningen. Inga kommentarer står att finna i 
kommentarsfältet. I bildtexten har museet inkluderat en emoticon. 

4.3.2. Inlägg B 

Likes: 372 
Kommentarer: 6 

Bilden är en ögonblicksbild (ej tagen av professionell fotograf) som visar medlemmar ur en 
särskild jurygrupp som väljer ut konstverk till en kommande utställning. Den medföljande 
texten innehåller en uppdatering om juryarbetet samt påminner den om den kommande 
utställningen och datum för densamma. En respons från följarna bedöms inte vara förväntat 
av konsthallen, däremot finns en underförstådd uppmaning att besöka konsthallen när den 
kommande utställningen öppnar för allmänheten och en utställningsspecifik hashtag har tagits 
fram. Personerna på bilden är inte namngivna och inga kändisar figurerar i bilden. Inlägget är 
inte framtaget specifikt för Instagram utan återfinns även på konsthallens Facebooksida. 
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Samtliga kommentarer har en positiv tonalitet och alla innehåller minst en emoticon (enbart 
en kommentar är i form av emoticon utan text). Konsthallen har svarat på en direkt fråga i 
kommentarsfältet, i övrigt ingen inbördes reaktion bland följarna. 

4.3.3. Inlägg C 

Likes: 389 
Kommentarer: 12 

Bilden föreställer ett konstverk i konsthallens foajé men bedöms inte vara tagen av en 
professionell fotograf utan bör snarare betraktas som en ögonblicksbild. I bildtexten ställer 
konsthallen en direkt fråga till sina följare samt ger fakta om konstverket och vem konstnären 
är. Konstverket och dess upphovsman kan antas vara kända av en konstintresserad publik. Det 
finns inga referenser till pågående kampanj utan inlägget verkar snarare syfta till att påminna 
konsthallens publik om deras existens. 

Kommentarerna i kommentarsfältet är övervägande positiva. I bildtexten ställs frågan om 
följarna vet på vilken offentlig plats detta verk tidigare har stått, vilket har genererat 
kommentarer som ifrågasätter nuvarande placering (i konsthallens foajé), vilket i sin tur kan 
uppfattas som kritiska. Konsthallen har gillat samtliga kommentarer, och en del följare har 
gillat andra följares kommentarer. Alla kommentarer förutom två, är direkta svar på 
konsthallens ställda fråga. 

4.3.4. Inlägg D 

Likes: 653 
Kommentarer: 6 

Bilden visar de tre mest gillade evenemangen under 2018. Bilden radar upp nio olika foton 
från tre evenemang varav merparten är av arten ögonblicksbild (där bildens kvalitet inte är av 
vikt). I bildtexten informeras även om dagens öppettider och aktuell utställning samt har 
hashtags med konsthallens namn och de tre mest gillade utställningarna använts (även en mer 
generell hashtag – som inte har någon relation till konst – har använts för att göra bilden än 
mer sökbar av en större allmänhet). Bilden kan tolkas som ett uppvisande av konsthallens 
prestationer under det gångna året, men informationen om öppettider visar även på att de vill 
påminna om deras existens och uppmanar indirekt till besök. Sex av de nio bilderna som visas 
är på en eller flera personer, av vilka samtliga är kändisar som även har etablerat sig utanför 
konstvärlden (i annan media som till exempel TV).  

Kommentarerna är enbart positiva och konsthallen har gillat samtliga kommentarer och svarat 
på en kommentar med en emoticon, men det förkommer ingen inbördes diskussion 
användarna emellan. 

 
4.4. Konsthall D  
Ett av målen som kommunen har satt för konsthallen är att de ska nå ut till kommunens 
befolkning vilket de gör genom information i olika kanaler och genom projekt med 
kommunens skolklasser samt SFI, och de är även en del av en guidad tur i kommunen för 
nyanlända flyktingar men de (liksom de flesta andra konstmuseer) har svårt att nå ut till de 
vuxna som inte redan är konstintresserade. Inför varje enskild utställning använder de sig av 
framförallt MyNewsdesk för pressinformation och vernissageinbjudningar där en introduktion 
eller en intervju med konstnären publiceras. 
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Konsthall D vill vara i framkant vad gäller utställning av samtida konst och events med sam-
tida konstnärer. Det ska vara en tillgänglig konsthall för inte bara kommunens invånare utan 
även en bredare allmänhet. 

Konsthall D har ingen utarbetat strategi för sin aktivitet i sociala medier men detta är i skriv-
ande stund under förändring då de nyligen har börjat ta steg mot att arbeta mer strategiskt med 
kommunikation i dess helhet. Under hösten 2018 började de jobba mer aktivt med 
kommunikation i sociala medier, som de kommer att utveckla under 2019. Genom egna 
undersökningar har de funnit att många boende i kommunen inte känner till konsthallen vilket 
har föranlett en mer strategisk infallsvinkel för att kunna nå ut på ett annat sätt. 

Som tidigare nämnt, finns inte utarbetad strategi för vare sig sociala medier i sin helhet, eller 
Instagram. Under hösten 2018 har Konsthall D däremot börjat publicera ett nytt inlägg varje 
dag i sitt Instagramflöde där man strävar efter att vara både informativ och tillgänglig för sin 
publik. Varje bild ackompanjeras av en kort beskrivande text som tillsammans med bilden 
syftar till att påminna följarna om konsthallens existens och förhoppningsvis locka till 
nyfikenhet hos personen som ser bilden som sedermera resulterar i ett besök på konsthallen 
(men mätbarheten är här svår). Konsthall D vill ha variation i sitt flöde och förutom bilder på 
verk i aktuella utställningar lägger de ut filmer på olika saker såsom besökande skolklasser 
och aktivitet runt konsthallen såsom en anställds promenad mot byggnaden de håller till i, och 
bilder bakom kulisserna. 

Konsthall D vill gärna nå ut till unga men deras primära målgrupp är vuxna. Kommunen som 
konsthallen verkar i har ett eget Instagramkonto i vilken de bjuder in olika institutioner och 
avdelningar som är en del av kommunen, att göra så kallade takeovers av kontot. Konsthallen 
har i och med tagit över kommunens konto ca en vecka åt gången och har därmed haft en 
möjlighet att nå ut till fler människor i kommunen (åtminstone kommunens följare) och inte 
enbart deras ordinarie konstintresserade publik. 

Konsthall D använder sig främst av hashtags specifika för ett evenemang eller en utställning, 
de gillar även och svarar på kommentarer på deras egna bilder. Tidpunkt på dagen som de 
publicerar inlägg på har konsthallen ännu inte någon färdigställd strategi för. På konsthallens 
hemsida finns en länk till deras Facebooksida men en länkning till Instagramkontot återfinns 
först längre ner i webbplatsens struktur – under Kontakt. Antagligen hittar användare till deras 
Instagramkonto direkt i plattformen. 
 
På Instagram strävar Konsthall D att publicera bilder och filmer som är intressanta att se 
(bildkvalitén är av mindre betydelse). Bilder på konsten som publiceras på webbplatsen har 
däremot högre kvalitetskrav, men de är även känsliga för den enskilda konstnärens vilja eller 
ovilja att bilder på dem eller deras konst läggs upp på webb och sociala medier. 
 
4.4.1. Inlägg A 

Likes: 40 
Kommentarer: 2 

Inlägget är i form av ett bildspel, varav två är korta filmer som visar ett ögonblick ur en 
workshop som hållits för barn och ungdomar, och två är bilder på alter som workshoppen 
resulterade i. Bildtexten informerar om en prestation (konsthallen lyckades bygga om en 
studio till workshoppen samt redovisas antalet barn och ungdomar som deltog i 
workshoppen). Inlägget innehåller även en direkt uppmaning att besöka deras webbplats för 
information om kommande aktiviteter, däremot informeras inte om var man hittar den 
specifika webbsidan. Generellt på Instagram hänvisas ofta till en länk i profilens presentation 
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(för tydlighet). Bilden är inte tagen av professionell fotograf utan upplevs snarare som en 
ögonblicksbild. 

Kommentarerna är positiva. Konsthallen har gillat kommentarerna men det finns ingen 
inbördes reaktion mellan användarna. En användare har taggat en vän där de tipsar om 
konsthallens workshop. 

4.4.2. Inlägg B 

Likes: 110 
Kommentarer: 5 

Inlägget visar en ögonblicksbild från ett personalmöte på konsthallen. Konsthallen berättar att 
beslut har tagits på mötet om att öka deras närvaro på Instagram och uppmanar användarna att 
hålla utkik efter fler inlägg från konsthallen. Personerna på bilden beskrivs som personal på 
konsthallen men i övrigt får användarna inte lära känna dem närmare. Hashtags har inte 
använts i bildtexten. 

Tonaliteten är positiv både i bildtext och i kommentarerna. En kommentar innehåller en åsikt i 
respons till konsthallens inlägg, men ingen inbördes diskussion mellan användarna står att 
finna i kommentarsfältet. Konsthallen har inte gillat eller kommenterat på användarnas 
kommentarer. 

4.4.3. Inlägg C 

Likes: 68 
Kommentarer: 3 

Inlägget består av en bildserie på fyra bilder som visar konsthantverk i konsthallens butik och 
med tanke på bildkvalitén kan slutsatsen dras att bilderna inte är tagna av en professionell 
fotograf. I bildtexten tipsas om verk till salu samt namnen på konstnärerna, samt uppmanas 
användarna att besöka butiken. Generella hashtags används i syfte att underlätta för en 
bredare allmänhet att hitta till konsthallens profil på Instagram. 

Tonaliteten är positiv i kommentarsfältet och konsthallen har gillat samtliga kommentarer 
samt även själva svarat på en kommentar. 

4.4.4. Inlägg D 

Likes: 94 
Kommentarer: 1 

Inlägget består av en bildserie med två bilder som visar ett konstverk i aktuell utställning i ett 
av konsthallens gallerier. Den första bilden visar verket i sin helhet, den andra en närbild på 
en detalj. Bilderna förefaller vara ögonblicksbilder tagna utan betoning på bildkvalitet. I 
bildtexten ges ytterligare information om verket och dess upphovsmakare (hur verket har 
kommit till och materialet som har använts). Indirekt uppmuntras deras följare att besöka den 
aktuella utställningen. Relevanta hashtags finns i bildtexten i form av konstnärens namn, 
konsthallens namn samt utställningens namn. 

Då inlägget enbart har genererat en kommentar finns ingen inbördes diskussion i 
kommentarsfältet. Konsthallen har heller inte gillat eller kommenterat kommentaren. 
Tonaliteten är däremot positiv. 
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4.5. Sammanfattning av resultat 
Ett något förvånande resultat är att endast två av de fyra konstinstitutionerna har visat sig ha 
strategiska dokument, både för den generella kommunikationen samt kommunikationen via 
sociala medier (något som påverkar analysen av resultaten). Närvaron på Instagram skiljer sig 
något mellan konstinstitutionerna. Museum A använder Instagram främst som en kanal för att 
väcka intresse och nyfikenhet hos en redan konstintresserad publik. Museum B vill visa upp 
hela sin verksamhet och publicerar inlägg med olika målgrupper på samma konto. Konsthall 
C vill nå både befintliga och presumtiva besökare (dock uppfattar de sina följare på Instagram 
som något yngre än den genomsnittliga besökaren) och inläggen syftar främst till att påminna 
om deras existens. Slutligen har Konsthall D som mål att framförallt nå ut till kommunens 
befolkning och som Konsthall C vill de påminna följarna om deras existens och 
förhoppningsvis locka till ett besök.  

Vad gäller varumärkeskommunikation vill samtliga konstinstitutioner att de ska uppfattas som 
tillgängliga och informativa i sociala medier. Museum B betonar även att de vill vara en 
auktoritet och en pålitlig källa. Museum A vill att deras publik ska känna att det är härligt, 
inspirerande och lärorikt att följa dem på Instagram, men har inte som mål att locka till besök 
(då detta är svårt att mäta), som övriga konstinstitutioner berättade i intervjuerna. 

Alla konstinstitutioner utom Museum A, publicerar i stor utsträckning ögonblicksbilder i sitt 
flöde (Museum A använder endast Instagram Stories för denna typ av bilder). Endast Museum 
A är konsekventa i fråga om bildkvalitet och varje bild som publiceras håller hög kvalitet och 
samtliga är tagna av en professionell fotograf. Det ska däremot betonas att en bild kan hålla 
hög kvalitet utan att en professionell fotograf har tagit den. 

Hashtags i form av konstinstitutionens namn och utställningens namn är de som används 
främst. Alla konstinstitutioner utom Museum A använder även mer generella hashtags (inte 
nödvändigtvis kopplade till konst) för att öka sökbarheten av olika inlägg. 

Inget av konstinstitutionerna puffar särskilt mycket för sina konton på sociala medier i sina 
övriga kommunikationskanaler.  

Inläggen som publiceras genererar sällan inbördes dialog bland följarna i kommentarsfälten. 
Samtliga konstinstitutioner gillar och kommenterar på användarnas kommentarer i väldigt stor 
utsträckning (med några få undantag). 

 

5. Analys 
I detta kapitel gås resultaten igenom och de analyseras utifrån de frågeställningar som 
studien söker svar på, den tidigare forskningen och det teoretiska ramverk som tidigare 
presenterats. Resultaten jämförs med forskningen för att undersöka om den faktiska 
användningen av Instagram stämmer överens med vad forskningen har funnit. 
 
Enligt Li, Mak och Ngan (2011) kan god bildkvalitet öka användarvänligheten i digitala 
medier, men bara en av konstinstitutionerna lade stor vikt vid bildkvalitet när de publicerar 
inlägg på Instagram. Sociala medier präglas av ett bombardemang av bilder och videos och 
inflytandet dessa har ökar ständigt (Schill, 2012). Både bildkvalitet och bildens innehåll 
förefaller spela en stor roll i fråga om hur en organisation uppfattas av sin publik och hur de 
lyckas stå ut från den enorma mängd bilder som publiceras varje dag på Instagram. Bilder ses 
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ofta som ytterligare kommunikationsmedel som komplimenterar skriven (eller talad) text och 
hjälper till att snabbare förstå ett meddelande (Russmann & Svensson, 2017). 
Kommunikationen via plattformen Instagram är huvudsakligen visuell och i ett stort och 
konstant informationsflöde med 95 miljoner nya inlägg globalt per dag (Laestadius, 2016), är 
det viktigt att kunna stå ut ur mängden. Som framkom i intervjun, fann Museum A, i sin 
utvärdering av aktiviteten på Instagram, att storskaliga och färgglada verk var de som 
genererade flest likes. Detta kanske inte är så konstigt – bilderna de publicerar är alltid av god 
kvalitet och färgerna hjälper att dra användarnas blickar mot dem (av de fyra konst-
institutionerna har de även flest följare, men det bör poängteras att det även säkerligen beror 
på annat än enbart intressanta inlägg). I denna studie kan en vag slutsats dras att användare på 
Instagram dras till intressanta och färgglada bilder av god kvalitet. Även ögonblicksbilder bör 
i så fall ha större fokus på bildkvalitet. 

Avsaknaden av strategiska dokument för sociala medier kan delvis förklara den bristande 
betoningen på bildkvalitet. Detta resultat stämmer även överens med tidigare forskning som 
visar att kulturinstitutioner ligger efter den privata sektorn vad gäller utarbetade 
kommunikativa strategier (se Bysted-Sandberg & Kjeldsen, 2008 och Capriotti, 2013). 
Strategier för kommunikation generellt kan hjälpa en konstinstitution att särskilja sig från 
andra aktörer (Capriotti, 2013) och genom att strategiskt använda sig av kommunikation kan 
museer vinna värdefulla fördelar i det långsiktiga förhållandet med dess publik (Gürel & 
Kavak, 2010) och nå uppsatta mål (Falkheimer & Heide, 2011).  

Samtliga konstinstitutioner vill stärka relationen till sin publik och söker inspirera och 
förmedla kunskap till sina följare. I detta fall bör de ställa frågan huruvida informationen som 
delges är inspirerande och intressant (något jag finner att Museum A har lyckats särskilt bra 
med), eller om den enbart ökar publikens kunskap. Som resultaten visar har samtliga 
konstinstitutioner specifika målgrupper som de vill nå ut till. En sändares publik behöver vara 
intresserad av ämnet som kommuniceras, men hur gör man ett ämne intressant istället för att 
bara överföra kunskap? Om publikens kunskap ökar är positivt, men i slutändan är det för den 
enskilda organisationen (oavsett uppdrag) viktigast att de skapar intresse och engagemang 
genom sin kommunikation (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Genom direkt ställda frågor, 
intressant storytelling och intressanta bilder kan en publik engageras i innehållet. I fråga om 
engagemang i kommentarsfälten har både analysen i denna studie, samt andra studier (jmfr. 
Laestadius, 2016) funnit att inlägg på Instagram sällan genererar inbördes diskussion mellan 
användarna i kommentarsfälten (användarna kommunicerar sällan med varandra som de till 
exempel gör i större utsträckning på Facebook och Twitter). Snarare verkar det vara så att 
bilderna är det huvudsakliga kommunikationsmedlet, genom att användare gillar, delar, taggar 
och även publicerar egna bilder med (när relevant) museispecifika eller utställningsspecifika 
hashtags. Det finns en övergripande vilja att engagera sin publik i dialog, samt bjuds även 
publiken in genom direkt ställda frågor och bildtexter som behandlar ämnen som kan 
diskuteras ytterligare. Kommunikationen kan således uppfattas som tvåvägskommunikation, 
även om konstinstitutionerna själva alltid är avsändaren. 

Varumärkesbyggande är ett vanligt förekommande fenomen när organisationer kommunicerar 
via plattformen Instagram, men den är beroende av användarnas aktiva delaktighet genom att 
de först och främst uppmärksammar en organisations bild, delar den, taggar en vän eller gillar 
och kommenterar på den (Carah & Shaul, 2016). I vilken utsträckning detta görs har däremot 
inte undersökts i denna studie. Kända verk och omnämnanden av kända konstnärer (varav 
vissa kan antas kännas igen av en bredare allmänhet än bara de konstintresserade) visas upp 
av samtliga konstinstitutioner. Det finns forskning som visar att konstverk och konstnärer kan 
vara varumärken i sig (Lee & Lee, 2017) vilket innebär att konstinstitutionerna även kan dra 
nytta av det.  
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Vidare visar intervjuerna att konsthallarnas kommunikation främst syftar till att nå befintliga 
och presumtiva besökare. Capriotti (2013) anser att museer borde etablera ett förhållande med 
en bredare publik än enbart befintliga och presumtiva besökare då andra publiker kan påverka 
framgången av deras uppdrag och deras aktiviteter (till exempel andra kulturella institutioner 
att samarbeta med, politiker och beslutsfattare, eller sponsorer).  

Flera av de intervjuade konstinstitutionerna betonar även svårigheten att nå ut till 
lokalbefolkningen, särskilt de som inte redan är konstintresserade. I detta arbete bör museerna 
och konsthallarna möjligen fokusera på den yngre generationen och arbeta med att skapa 
intresse hos dem, för att sedan bibehålla deras intresse (således ett mer långsiktigt strategiskt 
arbete). Enligt statistik över besök till så kallade kulturplatser inom EU, framtaget av 
Europeiska kommissionen (2017), går antalet besök ner med stigande ålder. De fann att den 
högsta noteringen finns bland unga 25-34 (48,5% som besökt minst en kulturell plats under 
året) samt de i åldern 16-24 år (47,5%). Utmaningen för kulturinstitutioner blir således att 
behålla intresset hos dessa yngre målgrupper, och då det har framkommit att Instagram främst 
används av en yngre publik (Internetstiftelsen, 2018), kan denna kanal var användbar. Att 
förstå sin publik blir då även av vikt. 

I litteraturen belyses att målgrupper för olika kommunikationskanaler bör definieras så 
detaljerat som möjligt (se till exempel Dahlén & Lange, 2009), frågan är om samtliga 
konstinstitutioner i denna studie har gjort det. Museum A har definierat de redan 
konstintresserade och arbetar aktivt med att bibehålla deras intresse genom intressanta bilder 
och inspirerande, berättande, bildtexter, men övriga verkar vilja nå ut till en större massa 
genom Instagram. En tanke väcks om de snarare borde fokusera på en smalare publik och 
fokusera på mer tydligt identifierade målgrupper (eller publiker) specifikt för varje enskilt 
socialt medium snarare än att målgruppsanpassa enskilda inlägg (så som till exempel Museum 
B gör)? Samtliga konstinstitutioner, däremot, ger intryck av att de förstår att deras följare på 
Instagram primärt består av de som redan är konstintresserade. För vissa av 
konstinstitutionerna är utmaningen att locka till sig även de som inte har ett konstintresse, 
varpå inspiration och intressanta inlägg kan tänkas bli av vikt. 

Highfield och Leaver (2016) menar att hashtags är viktiga för att användarna ska kunna söka 
efter relevant innehåll. Laestadius (2016) påpekar vidare att hashtags på Instagram är mindre 
viktiga i fråga om att vara en del av en kontinuerlig, textbaserad konversation (som på till 
exempel plattformen Twitter) i egenskap av att vara ett visuellt snarare än ett textbaserat 
kommunikationsmedel. Hashtags, i detta avseende, indikerar ett deltagande i en grupp (en 
community) och bidrar till att skapa en kontext för inlägget (ibid, 2016). I och med detta 
ställer jag mig frågande till användandet av mer generella hashtags som en del av 
konstinstitutionerna använde sig av. Då samtliga menade att deras följare primärt består av 
redan konstintresserade bör därmed hashtags användas som är riktade mot denna målgrupp. 
Däremot skall påpekas att konstinstitutionerna ofta har krav på sig att nå en större målgrupp 
än de redan konstintresserade, men huruvida Instagram ska användas för en sådan bred 
målgrupp kan ifrågasättas eftersom olika kanaler kan och bör anpassas för olika målgrupper 
(se Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

Duggan (2015) menar att majoriteten av Instagrams användare besöker plattformen minst en 
gång om dagen, men denna forskning baserar sig på användare i USA, så frågan är hur 
relevant detta är för både de svenska och globala användarna. Om det visar sig stämma även 
för användare utanför USA, så kan ett inlägg om dagen vara vad en organisation maximalt bör 
publicera. Jacobsen och Thorsvik (2014) poängterar vidare att ett budskap bör överföras vid 
en tidpunkt då det inte drunknar i en mängd annan information, vilket föranleder att 
undersökningar bör göras av konstinstitutionerna, för att se vilken tidpunkt på dagen de når 
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flest användare (då det är av vikt att deras inlägg inte osynliggörs av en mängd andra inlägg 
som publiceras samtidigt). Det debatteras i stort hur många inlägg är för många inlägg. 
Människor har ofta vitt skilda åsikter om detta. Något organisationer generellt bör vara 
uppmärksamma på, är att inte göra sig skyldig till informationsöverflöd (se Landqvist & 
Hamrefors, 2006).  

Ingen av konstinstitutionerna har en klar uppfattning om hur användarna hittar till deras 
Instagramkonton och deras konton på sociala medier marknadsförs i väldigt liten utsträckning 
genom andra kommunikationskanaler. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) har det visat sig 
att kommunikationen verkar bli mer effektiv ju bättre avsändaren är på att förmedla sitt 
budskap, men även genom att använda fler kommunikationskanaler. I och med detta kan det 
vara fördelaktigt att även inkludera länkar och information om samtliga profiler på sociala 
medier på till exempel webbplatsen, så att användarna uppmärksammas på de olika 
kommunikationskanalerna och sedermera kan välja att följa dem i det sociala mediet som de 
själva använder mest. På så vis skulle konstinstitutionerna lägga valet av 
kommunikationskanal i händerna på sin publik. 

 
8. Slutsatser 
Detta kapitel svarar konkret på de tre forskningsfrågorna baserat på de resultat som har 
framkommit genom denna studie.  

1. Varför använder konstinstitutioner sociala medie-plattformen Instagram i sin externa 
kommunikation med publiken? 

Samtliga konstinstitutioner vill framstå som mer familjära i deras sociala medier och säger i 
intervjuerna att de genom sociala medier kan kommunicera på ett mer ledigt sätt. De vill 
främja relationen med sin publik och alla visar upp olika delar av sin verksamhet (både verk i 
samlingar och utställningar och bilder som visar vad som händer bakom kulisserna). Museum 
A har den stramaste strategin för användandet av Instagram genom att publicera inspirerande 
inlägg till en redan konstintresserad publik och söker inte nödvändigtvis att utöka sitt 
besöksantal, medan de övriga konstinstitutionerna dels vill nå en större publik och dels locka 
till besök. Anledningen till att Museum A inte har som mål att specifikt locka till besök är att 
detta är för svårt att mäta. 
 

2. Hur använder konstinstitutioner Instagram i sin externa kommunikation med 
publiken? Faller det inom ramen för envägs-eller tvåvägskommunikation? 

Variationen är inte särskilt stor vad gäller vilken typ av inlägg som publiceras på Instagram. 
Ett museum publicerar enbart bilder på konsten i sitt flöde, men använder Instagram Stories 
för att publicera bilder på vad som händer bakom kulisserna, samt även för att lyfta 
evenemang som tar plats inom ett par dagar. De övriga konstinstitutionerna har ett mer 
varierat flöde där bilder på konsten samsas med inlägg av karaktären ögonblicksbilder. 
Bildkvalitet är överlag av liten vikt. Endast Museum A anser att bildkvaliteten alltid bör vara 
av professionellt slag. Samtliga bilder förstås i en professionell kontext. Inget inlägg visar 
anställda eller konstnärer i sin privata sfär. 

Inbördes interaktion mellan användare på plattformen är ovanlig, särskilt diskussioner mellan 
följare lyser med sin frånvaro, vilket inte är ovanligt för plattformen som helhet (Laestadius, 
2016). 
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Hashtags används flitigt av samtliga konstinstitutioner, men frågan är hur relevanta vissa 
hashtags är. Hashtags av generella slag kan visserligen göra ett inlägg sökbart för en större 
publik, men frågan är om den bild som en konstinstitution har publicerat, är vad den sökande 
användaren letar efter. Å andra sidan kan argumenteras att institutionerna genom användandet 
av dessa mer generella hashtags kan nå en större publik som genom sökningen upptäcker 
deras Instagramkonto och blir så pass inspirerade att de börjar följa det. Viss forskning har 
däremot visat att det även kan skapa frustration hos en publik som anser att inlägget är 
irrelevant för dem (se Kidd, 2010). 

Tonaliteten är övervägande positiv i kommentarsfälten, vilket även hjälper till att stärka de 
enskilda konstinstitutionernas varumärken. 

Resultaten visar även på att konstinstitutionerna i denna studie har ett fokus på publiken i sin 
kommunikation genom att aktivt bjuda in till dialog. Kommunikation faller således inom 
ramen för tvåvägskommunikation, men i några fall blir det uppenbart att ytterligare 
undersökningar om deras publik behövs för att kunna kommunicera mer effektivt med dem. 
 

3. Hur väl överensstämmer konstinstitutionernas strategier för sociala medier med 
inläggen de publicerar på Instagram och hur väl stämmer strategierna och det faktiska 
användandet överens med gällande forskning? 

Det finns en stor variation i hur utvecklade strategierna för Instagram är, vilket styrker 
tidigare forskning som visar att kulturella institutioner ligger efter kommersiella företag i 
fråga om kommunikation av deras verksamhet (Hooper-Greenhill, 2000; Capriotti, 2013; 
Black, 2012; Thelander & Rosenqvist, 2011, Kidd, 2010). 

I övrigt visar resultaten att hur konstinstitutionerna upplever att de använder Instagram för 
kommunikation till största del stämmer överens med det faktiska användandet. Ett något för-
vånande resultat av denna studie är att strategiska dokument som tydligt beskriver hur sociala 
medier ska användas och vad deras syfte är, inte alltid fanns upprättade. Sådana dokument 
skulle ytterligare ha underlättat analysen av resultaten och en rekommendation är att sådana 
dokument bör upprättas i de fall de inte finns. En tydlig strategi är inte bara behjälplig i fråga 
om hur kanalen ska användas av de som arbetar operativt med Instagram, utan kan även 
underlätta den interna kommunikationen då samtliga inom en organisation kan ta del av dessa 
dokument. Att utveckla en tydlig strategi gör det även lättare för en organisation att utvärdera 
de kommunikativa insatserna i fråga om uppnådda mål (se Falkheimer & Heide, 2011).  

 
9. Förslag på vidare forskning 
I detta kapitel ges förslag på hur fortsatt forskning inom ämnet skulle kunna te sig. Det 
förklarar hur andra metoder än de som använts i denna studie skulle kunna generera 
ytterligare information (och möjligen mer valid kunskap) om hur framförallt konst-
institutioner använder Instagram i kommunikationen med sin publik, samt hur ett större urval 
skulle kunna resultera i en mer korrekt uppfattning av denna användning.  

Russmann och Svenssons (2016) modell är en relativt oprövad modell och vidare forskning på 
dess applicerbarhet krävs för att säkerställa både dess validitet och reabilitet. Ett större urval 
av inlägg bör även användas för att kunna dra mer definitiva slutsatser. Ett större urval av 
konstinstitutioner kan även det vara av vikt för att tydliggöra mönster. I denna studie har 
endast institutionernas flöden undersökts, men genom intervjuerna framkom att vissa av 
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institutionerna även använder sig av den temporära typen av inlägg, Instagram stories, samt 
att de gillar och delar andra användares inlägg som har blivit hashtaggade/geotaggade med 
institutionens namn. En undersökning som inkluderar dessa två variabler skulle även ge en 
tydligare bild av hur Instagram används som kommunikationskanal. En mer kvantitativ under-
sökning skulle även kunna genomföras för att upptäcka mönster i fråga om antalet inlägg 
(även hur ofta inlägg publiceras, vilka dagar i veckan och vilken tid på dygnet), antalet likes 
och kommentarer, antalet delningar, antalet följare och så vidare. En sådan undersökning 
skulle kunna bidra med mer utförlig information om vilka konton som kan sägas ha lyckats 
bäst i sin kommunikation i fråga om följare och interaktion, men även för en sådan under-
sökning krävs att innehållet i bilden analyseras för att bättre förstå vilka typer av inlägg som 
genererar mest aktivitet. 

Forceville (2014) argumenterar även för att en analys av visuell och multimodal kommunika-
tion kan genomföras genom att använda en anpassad version av Sperber och Wilsons (1986) 
relevansteori. Genom denna anpassade version av teorin menar Forceville (2014) att en 
forskare till exempel kan analysera mer specifikt vilka element i en bild som skapar störst 
relevans för en eller fler mottagare. Denna metod innebär analys i detalj av enskilda inlägg, 
men kan underlätta förståelsen av vem som kommunicerar innehållet, vem som har tillgång 
till innehållet, hur multimodalitet bidrar till optimering av ett budskaps relevans, bedöma 
genren som ett budskap tillhör och de olika sätt på vilka en mottagare av bildens budskap kan 
tolka innehållet. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 
 

1. Vad är er policy för marknadsföring/kommunikation av er verksamhet? 
 

2. Hur ser ni på varumärkesbyggande? Har ni något varumärke ni marknadsför? 
 

3. Har ni en utarbetad strategi för er aktivitet på sociala medier/Instagram? Hur skiljer sig 
syftet i förhållande till andra kanaler? 
 

4. Har ni specifika målgrupper som ni riktar er till genom Instagram/sociala medier? 
Vilka? 
 

5. Vad vet ni om era följare på sociala medier (framförallt Instagram)? 
 

6. Interagerar ni med era följare? Svarar ni på kommentarer, kommenterar ni andras 
bilder? 
 

7. Har ni någon policy gällande vilka typer av inlägg ni gör på Instagram/sociala medier? 
Vad är det ni visar upp på Instagram och varför? 
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