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Abstract 

Museisektorn står idag inför utmaningar som kräver att museerna 

anpassar sina kommunikativa strategier för att hålla sig aktuella och 

kunna tävla om publikens uppmärksamhet. Då museerna har mycket 

att vinna på att arbeta med strategisk kommunikation och tidigare 

studier visat att museer i andra länder har dåligt utvecklade 

kommunikativa strategier, ämnar denna uppsats undersöka på vilket 

sätt museer i Stockholm Stad arbetar med strategisk kommunikation 

för att nå de mål de har satt upp i sina visioner samt vilken roll de nya 

digitala och sociala medierna spelar i detta arbete. De digitala och 

sociala medierna öppnar nämligen idag upp för nya sätt att bedriva 

strategisk kommunikation i och med att de möjliggör en två-vägs 

kommunikation som inte tidigare varit möjlig.  I sökandet efter svar 

har tre kvalitativa intervjuer genomförts med 

kommunikationspersonal på museer i Stockholms Stad.  Genom att 

koppla resultatet från dessa intervjuer till teori och tidigare studier har 

slutsatsen dragits att museerna arbetar tydligt med strategisk 

kommunikation i vissa aspekter av kommunikationen samtidigt andra 

delar av kommunikationen utmärks av ett tydligt 

marknadsföringstänk. Arbetet med de digitala och sociala medierna 

präglas av visionerna och således ett strategiskt tänk, dock utnyttjas 

inte potentialen till relationsfrämjande dialog vilket gör att dessa 

medier bara blir ännu en kanal för museerna att nå ut till publiken. 

 

Nyckelord: Strategisk kommunikation, museisektorn, digitala- och  

sociala medier, publikstrategi, relationsarbete, dialog   
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1. Inledning 

Museerna står idag inför stora utmaningar som beror delvis på samhällets utveckling, delvis på 

oenighet i vad museets roll egentligen är och borde vara (Black 2012:1). Omvärlden har 

förändrats mycket under de senaste decennierna på grund av bland annat teknikutveckling, 

globalisering och individualisering(SOU 2015:223–238). Museer konkurrerar idag med en 

mängd budskap från olika kanaler och med andra typer av aktörer på marknaden som kan erbjuda 

spännande upplevelser (Thelander & Rosenqvist 2011:290–291). För att hålla sig aktuella så är 

det viktigt att museerna anpassar sig efter rådande premisser för att kunna fullfölja sina givna 

uppdrag och bidra till ett mer demokratiskt samhälle(SOU 2015:223–238). Det är därför viktigt 

att de har kommunikativa strategier för att kunna handskas med dessa utmaningar. 

Strategisk kommunikation handlar om hur organisationer använder kommunikation för att 

uppnå mål(Falkheimer & Heide 2001). Strategisk kommunikation kan därmed vara en resurs i 

museers arbete med att attrahera besökare, få finansiering, behålla personal samt skapa 

engagemang i det omgivande samhället (Capriotti 2003).  Inom kommunikationsfältet pågår just 

nu ett paradigmskifte som innebär att sättet vi människor kommunicerar på förändras 

(Falkheimer & Heide 2001). Detta paradigmskifte beror på de tekniska innovationer som gjorts 

och utvecklingen av digitala medier, specifikt utvecklingen av sociala medier. De sociala 

medierna har potentialen att vara ett medium för tvåvägskommunikation mellan människor. Ett 

sådant medium har inte tidigare existerat och skapar både möjligheter och svårigheter i 

kommunikationen mellan organisation och publik. Därmed ligger det i organisationers, och 

således museers, intresse att integrera dessa medier i den strategiska kommunikationen.  

I en kartläggning om danska museers strategiska kommunikation blev resultatet att 

museisektorn har dåligt utvecklade kommunikativa strategier (Bysted-Sandberg & Kjeldsen 

2008). Andra studier har funnit att museisektorn har svårt att anpassa sig till användningen av de 

sociala medierna(Kidd 2010 Russo et. al., 2006). Vi har inte i våra efterforskningar inför denna 

uppsats funnit många svenska undersökningar som behandlat svenska museers arbete med 

strategisk kommunikation. Det har även varit svårt att finna studier kopplade till museers arbete 

med digitala, men främst sociala, medier. Denna kunskapslucka finner vi vara av stort intresse 

och önskar att genom uppsatsen analysera för att öka förståelsen kring ämnesområdet.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Huvudsyftet i uppsatsen är att studera om museer i Sverige arbetar med strategisk 

kommunikation och hur det arbetet i så fall ser ut. Detta är relevant i och med att strategisk 

kommunikation kan effektivisera sättet kommunikationsfunktionen arbetar på för att museerna 

skall nå sina mål. Att museer arbetar effektivt är av största vikt då de har begränsade ekonomiska 

resurser men också för att de är statliga institutioner som till största del finansieras av 

skattemedel. Därmed blir uppsatsen relevant både för kommunikationspersonal på museer, 

kommunikationsstudenter och även till viss del skattebetalande medborgare. Digitala och sociala 

medier är aktuella att studera då de påverkar hur människor kommunicerar med varandra idag, 

och hur organisationer kommunicerar med sin publik. Därmed har vi valt att inkludera detta i 

denna uppsats genom att specifikt fokusera på hur museerna strategiskt arbetar med dessa. 

Detta är en kvalitativ studie vilket innebär att vi enbart undersöker ett urval av de museer 

som finns i Stockholm. Således blir resultaten i denna studie exemplifierande för den statliga 

museisektorn i Sverige. De frågor som denna uppsats vill besvara är således: 

 

1. I hur stor utsträckning arbetar de undersökta museerna med strategisk kommunikation? 

2. Hur integreras de nya digitala- och sociala medierna i museernas strategiska 

kommunikation? 

 

För att besvara dessa frågeställningar behöver vi undersöka bland annat vad museernas 

kommunikation består av och hur de arbetar med denna för att nå sina uppsatta mål. För att 

undersöka huruvida de digitala medierna är viktiga beståndsdelar av den strategiska 

kommunikationen krävs det att både attityder till, samt den praktiska användningen av de 

digitala- och sociala medier studeras. Således är det möjligt att även se om dessa mediers 

potential utnyttjas till fullo. 

För att besvara frågeställningarna har tre intervjuer genomförts med 

kommunikationspersonal på museimyndigheter i Stockholm. Att museimyndigheter intervjuats 

beror på att kommunikationsfunktionen är gemensam för museer inom myndigheterna. De 

museimyndigheter som intervjuats är: Statens historiska museer(SHM), Statens maritima 

museer(SMM) samt Världskulturmuseerna.  
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1.2 Avgränsningar 

En avgränsning har gjorts till tre offentliga museimyndigheter (centralmuseer) i Stockholms Stad 

då dessa har liknande förutsättningar för sitt arbete. Inga museer inom den privata sektorn 

kommer därför att behandlas. Vidare har avgränsningar genomförts gällande ämnesområdet 

strategisk kommunikation, där vi inte kommer att beskriva eller analysera internkommunikation 

av orsaken att det innebär att uppsatsens arbete blir för omfattande. Då strategisk kommunikation 

inte är detsamma som klassisk marknadsföring kommer inte heller denna form av 

kommunikation att ges större utrymme i denna uppsats. Fokus bibehålls därmed på extern 

kommunikation med publiker för att besvara syfte och frågeställningar.  
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2. Bakgrund 

I detta stycke görs en beskrivning av museisektorn, dess framväxt och utmaningar som museerna 

står inför idag. Främsta källa till bakgrundsdelen är en rapport från Kulturdepartementet utgiven 

2015. Detta beror på att utredningen är aktuell, omfattande och tar med tidigare utredningar i 

analysen. 

2.1 Museisektorns framväxt  

Begreppet museum härstammar ur grekiskans ”museion” som betyder ”åt muserna helgad plats”. 

Muserna var i den antika mytologin gudinnor som beskyddade konst, poesi, musik och vetenskap 

och ett museum kan med detta i åtanke ses som ett tempel för konst och bildning. (SOU 2015:40) 

Det var under 1700-talet som ordet museum började användas för platser där privata samlingar 

gjordes tillgängliga för en offentlighet. (Ibid. 2015:40) Dessa samlingar fanns ofta i ägarnas hem 

eller andra privata miljöer och visades enbart upp för få utvalda personer i slutna sammanhang.  

De första svenska museerna var ur denna synvinkel de kungliga samlingarna men när dessa 

samlingar skulle tillgängliggöras för offentligheten var det enbart utvalda ståndspersoner som 

hade tillträde. Under 1800-talet växte nationalstaterna fram och intresset för att samla 

kulturföremål av statligt intresse var därför stort. Ett antal spektakulära museihus byggdes för att 

hysa dessa samlingar och öppna utställningar för en bredare allmänhet blev vanligare. I samband 

med att de kungliga samlingarna donerades till staten började museets roll i samhället att 

diskuteras. Museerna skulle få en mer folkbildande roll och arbeta med publika utställningar 

utöver den redan bedrivna forskningsverksamheten. (Ibid. 2015:52–53) 

2.2 Det nya museet 

Idéerna om det ”nya museet” växte fram i Europa under 1900-talet (SOU 2015:76). Det ”nya 

museet” skulle, till skillnad från äldre tiders museer som främst fokuserat på bevaring av 

kulturarv, ha som främsta uppgift att vara en resurs för samhällets medborgare. (Ibid. 2015:76–

77) Museet skulle vara en mötesplats och ett forum för samhällsrelevanta diskussioner där olika 

perspektiv fick ta plats. Pedagogik och kommunikation blev därmed viktigare i och med att fokus 

hamnade på dialog med medborgare och berättandet blev ett sätt att tillgängliggöra samlingarna. I 

samband med att idéerna om det ”nya museet” växte fram ökade intresset för besökarna (Ibid. 

2015:64). Genom att undersöka besökarmönster började museerna att bilda sig en uppfattning om 

vilka det egentligen var som besökte museer(Ibid. 2015:91). 
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2.3 Centralmuseerna idag 

Det finns idag fjorton självständiga centralmuseer i Stockholm(SOU 2015:143–144). Flera av 

centralmuseerna består av fler tidigare självständiga museer som under 1900-talet slagits ihop 

utifrån gemensamma verksamhetsområden(Ibid. 2015:154). Tio av de fjorton centralmuseerna är 

organiserade som statliga myndigheter och fyra är organiserade som stiftelser. Både stiftelser och 

myndigheter finansieras dock med statliga medel vilket innebär att de i stor utsträckning styrs av 

de riktlinjer och bestämmelser som regeringen beslutar om. Gemensamt för alla centralmuseer är 

ansvaret att sprida sina egna verksamheter brett samt att vara en resurs och förebild för andra 

museer runt om i Sverige.(Ibid. 2015:143–144) Det finns enligt Kulturdepartementet i varje 

centralmuseums instruktioner och stadgar redan i någon av de första paragraferna en beskrivning 

av museets huvudsakliga uppgift och ändamål.(Ibid. 2015:167) Dessa hänger av naturliga skäl 

nära samman med de föremålssamlingar som museerna ansvarar för. 

Traditionellt delas museernas verksamhet in i tre delar: samlingsförvaltning, 

kunskapsuppbyggnad och publik verksamhet. Samlingsförvaltningen innebär att museerna har 

ansvar för att “vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar 

som anförtrotts myndigheten”. Verksamheten för kunskapsuppbyggnad involverar att “verka för 

ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och 

högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde”. Den publika verksamheten 

skall “hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt driva och stödja 

utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet”. (Ibid. 2015:172–173) Hur de olika 

verksamheterna bedrivs skiljer sig naturligtvis åt en del beroende på museets inriktning och hur 

områdena prioriteras internt skiljer sig också åt mellan museerna. Vissa museer lägger mer 

resurser på samlingsförvaltningen, andra på kunskapsuppbyggnad och publik verksamhet. Även 

kommunikationen gentemot omvärlden kan räknas in som ett eget verksamhetsområde även om 

Kulturdepartementets utredning visar att kommunikationsfunktionen är relativt nedprioriterad för 

många museer.(Ibid. 2015:177) 
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3. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel följer en genomgång av relevant teori kopplad till ämnet så som strategisk 

kommunikationsteori, en presentation av publikbegreppet, en beskrivning av digitala- och sociala 

medier samt möjligheterna till relationshantering genom dessa. 

3.1 Vad är Strategisk kommunikation? 

Enligt Falkheimer och Heide (2011:13) definieras strategisk kommunikation som ”en 

organisations medvetna kommunikationsinsatser för att nå sina mål”. En organisation kan enligt 

författarna innebära allt från privata företag till offentliga myndigheter och organisationer till 

intresseorganisationer (Ibid. 2011:15).  Strategisk kommunikation fokuserar på organisationens 

kommunikation som helhet (Thelander & Rosenqvist 2011:287) vilket ofta kräver att 

kommunikation förs med flera publiker samtidigt.   

Thelander & Rosenqvist (2011) skriver att marknadsföringsteori främst är den teori som 

applicerats på kultursektorn men att denna inte riktigt är anpassad efter sektorns unika kontext. 

Strategisk kommunikation skiljer sig från marknadsföringsteori i och med att den är mer 

långsiktig och heltäckande snarare än kampanjinriktad och effektfokuserad samt att fokus ligger 

mycket på relationsarbetet med publiken.  

3.1.1 Publiken i fokus i museets strategiska kommunikation 

Enligt Hooper - Greenhill (1995:82f.f.) har museerna genomgått en förändringsprocess som 

betytt att de gått från att vara stängda institutioner för samlingar till att vara öppna institutioner 

för lärande. Detta har medfört ett helt nytt sätt att se på relationen mellan objekt och publik.  

Istället för att fokusera enbart på förvaltning av objekten måste numera museerna förhålla sig till 

hur de kommunicerar med publiken och involverar det omgivande samhället. Människorna 

hamnar i fokus istället för objekten (Black 2012:15) och publika strategier blir således viktiga.  

Detta ställer dock stora krav på museets förståelse för sina besökare och publiker. Enligt 

Heide (2011:131) härstammar begreppet publik från latinets publicus, som i sin tur har sina rötter 

i begreppet för “folket”: populus. Publikbegreppet är svårdefinierat och därmed även mycket 

omdiskuterat. Vi har inte funnit en entydig definition för hur begreppet används inom strategisk 

kommunikation. I uppsatsen har vi därmed valt att utgå ifrån Heides (2011:131) beskrivning av 

vad en publik är.  
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Enligt Heide (2011:131) förekommer det minst två olika sätt att se på publiken, det ena 

grundar sig i demokratisk teori och det andra i Public Relations (PR). Det förstnämnda synsättet 

innebär att publiken ses som en ”klok, kunnig och resonerande allmänhet” som är med och deltar 

i samtal i det demokratiska samhället. Människorna i publiken ses som fria individer som själva 

tolkar den information de får.  I det andra synsättet ses publiken mer som en passiv massa som 

genom kommunikation kan och skall påverkas åt ena eller andra hållet. I detta synsätt utgår man 

från transmissionssynen på kommunikation (Heide 2011:131–132) som innebär att ett budskap 

överförs till mottagaren (Heide, Johansson & Simonsson 2012:27).  

De två sätten att se på publiken genomsyrar olika definitioner som gjorts av begreppet 

publik. Enligt Windahl (2009:116) kan en publik kort och gott definieras som en grupp 

människor som har något gemensamt. Ofta är det så att gruppen som sådan inte är medveten om 

att den är en grupp utan att till exempel en organisation eller media upplever att det finns något 

som förenar gruppen. Publiken kan därmed kallas för målgrupp. Målgruppen existerar då inte 

förrän organisationen pekat ut den som en grupp. Att se publiken som en målgrupp menar Heide 

(2011:133) är vanligt inom PR och marknadskommunikation. Detta innebär tyvärr att publiken 

ofta ses som passiv. Därför kan det finnas fördelar i att använda andra definitioner för publik. En 

annan definition som Heide uppmärksammar är den John Dewey utvecklade under 1940-talet 

(Heide 2011:132). Enligt Dewey (Grunig & Hunt, 1984:145) är publiken en grupp som: 1) står 

inför en tvistefråga eller ett problem, 2) är medveten om frågan eller problemet, 3) engagerar sig i 

samtal om detta. En publik kan utifrån denna beskrivning ses som en resonerande allmänhet som 

är möjlig att föra dialog med (Heide 2011:132).  

3.1.2 Vikten av att ha en relation med publiken 

I samband med att publiken blir allt viktigare för museer är det viktigt för dem att arbeta aktivt 

med publika strategier, det vill säga att arbeta aktivt med sina besökare och presumtiva besökare 

(Thelander & Rosenqvist 2011:297). Public Relations, PR, är den funktion i en organisation som 

arbetar i gränslandet mellan organisationen och omgivningen. Enligt Windahl (2009:116) hjälper 

PR-funktionen organisationer att anpassa sig till omgivningen så att de uppsatta målen kan 

uppnås. Således skulle man kunna säga att PR är den beståndsdel i strategisk kommunikation som 

arbetar med en organisations externa relationer.  

Grunig och Hunt (1984:145) har satt upp fyra modeller för hur PR vanligen bedrivs och 

menar att de flesta organisationers strategier kan placeras in i ett av dessa fack. Dessa är: 

Publicitetsmodellen, Informationsmodellen, Två-väga asymmetriska modellen och Två-väga 
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symmetriska modellen. Dessa modeller har sitt ursprung i olika tidsperioder vilket påverkar hur 

väl de går att applicera idag. Modellerna kan även användas parallellt inom organisationer i större 

eller mindre utsträckning. Publicitetsmodellen är en en-väga modell där kommunikationen främst 

består av propaganda och målet är att övertyga människor med eller utan sanningsenlig 

information. I Informationsmodellen är kommunikationen också en-väga men målet är inte att 

övertyga människor om hur något skall vara utan snarare att informera och sprida kunskap till 

allmänheten. Den två-väga asymmetriska modellen är mer dynamisk än de två första då 

kommunikationen flödar både till och från publiken. Dock är makten inte jämt fördelad mellan 

sändare och mottagare vilket innebär att modellen är asymmetrisk. Det är sändaren som har 

makten och kommunikationens mål är ofta att påverka målgruppen på något sätt. Den sista 

modellen, den två-väga symmetriska modellen, är en modell som grundar sig i tanken om dialog 

mellan organisation och publik. Makten är i denna kommunikationsmodell jämt fördelad mellan 

publik och organisation. Målet med kommunikationen blir inte att påverka eller att informera 

utan att nå en gemensam förståelse. Det är möjligt att det är organisationen som anpassar sig efter 

vad publiken säger.  

Enligt Hooper-Greenhill (1995:6) kan museer klassas som mass-kommunikation genom 

att kommunikationen som sker genom utställningar, annonsering och informationsmaterial är en-

väga och alltid riktar sig till en större grupp människor. Därmed är det möjligt att anta att museer 

naturligt utifrån museets funktion arbetat främst enligt informationsmodellen. Det vill säga att 

kommunikationen främst handlat om att sprida information till allmänheten, om att upplysa. De 

utmaningar museerna står iför idag med större fokus på publiken innebär dock att det kan krävas 

att museerna omarbetar sina PR-strategier så att de blir mer anpassade efter publiken.   

Black (2012:15) menar att det i dagens samhälle är viktigt att etablera en regelbunden 

ström av besökare för att museiverksamheten skall ha någon funktion. Ett sätt att få till en 

kontinuerlig ström av besökare är enligt honom att transformera redan befintliga besökare från 

engångsbesökare till regelbundna användare. Ett sätt att få samma publik att återkomma flera 

gånger under verksamhetsåret är enligt Thelander och Rosenqvist (Falkheimer & Heide 

2011:299–306) att använda sig av en så kallad “tablåstrategi”. Denna strategi innebär att 

programutbudet planeras med vissa prioriterade publiker i fokus. De utställningar och aktiviteter 

som genomförs bör komplettera varandra på ett sådant sätt att institutionen blir relevant för de 

olika grupperna samtidigt. Genom en tablåstrategi är det möjligt att, istället för att driva breda 

kampanjer, hålla en kontinuerlig dialog med de prioriterade grupper man vill skall återbesöka 

museet. Således upprätthålls relationer med dessa.  
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Att strategiskt arbeta med att hålla uppe relationer med publiken brukar inom strategisk 

kommunikation kallas för relationshantering (Heide 2012:15). Relationshantering definieras 

enligt Heide (2012:134) som: ” [...] en organisations kommunikationsverksamhet där ömsesidiga 

intressen, värderingar och föreställningar mellan organisationen och olika grupper identifieras.”  

Då relationshantering grundar sig i tanken på att det finns ett ömsesidigt beroende mellan 

organisationer och publiker blir transmissionssynen på kommunikation och synen på publiken 

som passiv mottagare oanvändbar. I och med att de olika parterna i kommunikationssituationen 

för en symmetrisk ömsesidig dialog och tillsammans skapar en uppfattning om hur saker och ting 

förhåller sig bör publiken ses som aktiv och kommunikationen som meningsskapande. (Ibid. 

2012:135–136) Därmed bör Deweys (Grunig & Hunt, 1984:145) mer demokratiska publiksyn 

vara att föredra inom relationshantering. Då strategisk kommunikation på sätt och vis grundar sig 

i relationshantering blir denna publiksyn även relevant inom detta område. Vilken ställning 

museerna har tagit i sitt publikarbete, och huruvida en dialog hålls med publiken, återstår dock att 

se.  

3.2 Kommunikation i förändring: utvecklingen av digitala och sociala medier 

Vad är egentligen kommunikation? Kommunikation består av processer där innehåll konstrueras 

och tolkas genom interaktion mellan människor (Heide, Johansson & Simonsson 2012:24–26). 

Det är viktigt att skilja begreppet kommunikation från de två närliggande begreppen information 

och medier. Information är det innehåll som överförs i en kommunikationssituation mellan 

människor. Informationen är dock komplicerad på så sätt att den kan tolkas på olika sätt av olika 

personer och mottagare. Det som betyder en viss sak för en person kan betyda något helt annat 

för en annan person. Särskilt om kommunikationen inte sker direkt mellan två personer utan via 

medier. Medier är verktyg som kan förflytta meddelanden i tid och rum. Dessa hjälper alltså 

människor att dela och överföra information till andra människor.  

Falkheimer och Heide (2011:26–27) menar att det just nu håller på att ske ett 

paradigmskifte inom kommunikationsområdet där tekniska innovationer, bland annat 

utvecklingen av digitala och sociala medier, påverkar hur vi kommunicerar med varandra. 

Paradigmskiftet har även kallats för en medierevolution. Då användarna själva aktivt kan välja 

vad de tar del av för information och medieformen möjliggör en slags interaktivitet där 

människor har möjlighet till att vara delaktiga, reduceras publikens passivitet vilket bidrar till en 

demokratisk och mer öppen medieanvändning (Ibid. 2011:33). 
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Sociala medier är ett samlingsbegrepp för kommunikativa mediekanaler där användarna 

genererar innehåll och kommunicerar med varandra via text, bilder, video och ljud. Genom 

kombinationen av teknik, socialt utbyte och innehåll skapas den interaktivitet som kännetecknar 

sociala medier. Utvecklingen av sociala medier har inneburit att människor enkelt kan interagera, 

kommunicera, sprida information samt upprätthålla relationer med andra människor. Särskilt 

kännetecknande för sociala medier är att de möjliggör tvåvägskommunikation mellan många 

människor inom ett och samma medium (Heide, Johansson & Simonsson 2012:224–225).  Några 

exempel på sociala medier är till exempel Facebook (ett digitalt nätverk där delningar av bilder, 

länkar och skriftlig kommunikation sker mellan användare), Instagram (bilddelnings app för 

smartphones), Twitter (fokus på kortfattad max 140 tecken lång skriftlig kommunikation) 

Snapchat (bilddelning och textuell kommunikation mellan vänner) och Youtube (filmdelnings 

webbplats) med flera.  

3.2.1 Organisationer och de sociala medierna 

Organisationer brukar inom systemteori klassas som öppna sociala system med gränser som 

tillåter interaktion med omgivningen (Windahl 2009:108–113). I öppna system spelar 

kommunikationen därmed en viktig roll som transaktionsagent genom att den förenklar 

interaktionen mellan organisation och omgivning, exempelvis genom att kommunikation 

regelbundet förs med publiken så att relationer upprätthålls. Kommunikationen får som sådan inte 

ses som en enkelriktad isolerad process utan är en del av en pågående process utan slut och måste 

ständigt anpassas efter omgivningen. 

Den enkelriktade kommunikation som tidigare dominerat organisationers kommunikation, 

även museers, har i och med utvecklingen av sociala medier fått ge plats för en annan typ av 

kommunikation där de som tidigare varit ’enbart mottagare’ av kommunikationen har allt större 

möjlighet att återkoppla till organisationen. Mottagarna har blivit till deltagare som är med och 

skapar innehåll om, samt i större utsträckning för dialog med, organisationen (Falkheimer & 

Heide 2011:29–33) Gränserna mellan intern och extern kommunikation raderas dessutom i och 

med att interna och externa publiker kan ta del av samma information och kommunicera med 

varandra mer än vad som tidigare varit möjligt. (Heide, Johansson & Simonsson 2012:224)  

Då den kommunikativa spelplanen förändras så ökar behovet hos organisationer av att 

strategiskt hantera den kommunikation som sker via sociala medier. Information som sprids om 

en organisation kan påverka organisationen negativt om den inte hanteras på rätt sätt. 

(Falkheimer & Heide 2011:34–36) Även om det kan tyckas att utvecklingen av sociala medier 
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gör att organisationer tappar kontrollen över kommunikationssituationen så är utvecklingen av 

sociala medier inte ur organisationssynpunkt enbart negativ. Det finns tvärt om mycket att vinna 

på att utnyttja sociala medier som verktyg för att etablera och upprätthålla goda och långsiktiga 

relationer med sina publiker. (Ibid. 34–36) Falkheimer och Heide (Ibid:39) menar dock att 

organisationer sällan utnyttjar sociala mediers kapacitet och fördelar fullt ut. Att de sociala 

medierna istället används som en plattform för organisationen att sprida sitt budskap från och att 

avsändaren hyser stor tilltro till att informationen mottas och tolkas på avsett vis hos mottagaren. 
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4. Tidigare Forskning 

Här ges en beskrivning kring de studier som gjorts gällande strategisk kommunikation på museer 

samt museers användning av digitala medier. Först presenteras studier med anknytning till 

strategisk kommunikation och därefter studier med anknytning till sociala medier.  

4.1 Studier kopplade till strategisk kommunikation 

I sökandet efter tidigare studier har vi inte funnit några svenska studier som behandlar strategisk 

kommunikation på museer, men ett antal utländska studier har vi dock funnit. I en dansk studie 

publicerad år 2008 (Bysted-Sandberg & Kjeldsen) gjordes en kartläggning om danska museers 

strategiska kommunikation. I denna studie blev resultatet att museibranschen i Danmark har 

dåligt utvecklade kommunikativa strategier. Även i en spansk studie från år 2013 (Capriotti, 

2013) som behandlade museer i Katalonien visade sig resultatet vara snarlikt. Enligt Capriotti är 

kommunikationsfunktionen på museer generellt sett nedprioriterad. Trots att förändrade 

förhållanden har inneburit att museerna blivit mer besökarorienterade och idag behöver utgå mer 

ifrån publiken i sitt arbete prioriteras därför inte en dialog med denna. 

Bysted-Sandberg och Kjeldsen (2008) fann även att museer i dagsläget intagit två 

positioner. I den ena gruppen ansåg sig museerna vara informativa institutioner med uppdrag att 

sprida kunskap till publiken. Detta innebar att synen på kommunikation var transmissions 

inspirerat. I den andra gruppen såg sig museerna istället som en del av upplevelseindustrin vilket 

innebar att de aktivt förde konversation med publiken samt utgick ifrån publiken i utformningen 

av utbudet.   På så sätt fick publiken en mer deltagarorienterad roll.  

I en annan studie, “Communication strategy of the National Museum of Natural History 

‘Grigore Antipa’”, har Popescu (2007) beskrivit hur hon transformerat det naturhistoriska museet 

i Bukarest, Rumänien, med hjälp av en integrerad strategisk kommunikation. Den strategiska 

kommunikationsplan Popescu använt var inspirerad av marknadsföring inom det kommersiella 

fältet men genom att utnyttja varierande kanaler, fokusera på dialog med flera olika publiker 

samtidigt samt utvärdera attityder hos publiken drar modellen ändå mot strategisk 

kommunikation. Resultatet av införandet av denna modell var att publiken blev övertygade om 

att museet i fråga inte enbart var en plats för vetenskap och kunskap utan även kunde erbjuda en 

öppen och avkopplande plats att spendera sin fritid på (Popescu 2007:100–104). Således 

avdramatiserades museet som institution. 
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4.2 Studier kopplade till sociala medier 

När det kommer till sociala medier och museer hittade vi två studier som vi anser lämpliga att ta 

upp. I “How will social media affect museum communication?” beskriver Russo et al (2006) att 

det råder problem med att implementera sociala medier inom museisektorn. Trots att det finns 

starka epistemologiska anledningar att sociala medier adderar värde till museers kommunikation 

med publiken har få museer lyckats etablera tydliga strategier för att engagera användare i de 

sociala kanalerna. Författarna menar att finns det en fara att sociala medier, likt många nya 

teknologier före den, enbart blir en ”modefluga” i museers strävan att nå publiker. Denna studie 

är dock 10 år gammal vilket innebär att mycket kan ha förändrats sedan dess.    

I en nyare studie menar dock Kidd (2010) att det fortfarande existerar en klyfta mellan 

de möjligheter sociala medier erbjuder och museers implementering och användning av dessa. I 

sin studie “Enacting engagement online: framing social media use for the museum” menar Kidd 

att en anledning till att museer inte lyckas i användandet av sociala medier är att de formulerar 

budskap och gör inlägg på ett sätt som inte passar in i media formatet. Skapar museerna inte 

innehåll som passar in i flödet på sociala medier finns det risk att de alienerar och skapar 

frustration hos sin publik.  Retoriken i sociala medier ska helst vara fylld av demokrati, 

gemenskap och integration. I sociala medier bidrar nämligen användarna med sina egna röster 

och åsikter. De skapar därmed eget innehåll, vilket museer bör ha i beaktning och ta tillvara på. 

Sociala medier kan dock enligt Kidd vara en potentiell hjälp för museer i arbetet med att förstå 

sin publik.  
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5. Metod  

I detta stycke beskrivs den kvalitativa intervjun och hur metoden tillämpats i arbetet med denna 

uppsats. 

5.1 Kvalitativ metod 

Enligt Flick (2006:11–12) beror det ökade intresset för kvalitativa metoder på att vi lever i en 

postmodern tid där samhället blivit allt mer individualiserat och diversifierat.  Kvantitativa 

deduktiva metoder, där man utgår ifrån en allmän teori, utarbetar en hypotes och ställer upp en 

forskningsfråga som man sedan testar mot empiri, klarar inte alltid att fånga in de variationer som 

existerar i den mänskliga världen. De kvalitativa metoderna utgår istället från induktion i 

undersökningen av specifika situationer. Kvalitativa metoder gör variationen mellan fall till fall 

rättvisa genom att forskaren går in i forskningssituationen med ett mer öppet angreppssätt. 

Forskare som använder sig av kvalitativ metod undersöker hur kunskap och perspektiv ser ut i 

specifika fall och använder sig av sin egen subjektivitet för att uttolka mening ur det studerade 

materialet.(Ibid. 2006:14–16) 

5.1.1 Den kvalitativa intervjun 

Enligt Kvale erhåller vi genom samtal alltid någon form av kunskap och utan samtal hade det inte 

funnits någon delad kunskap mellan människor (Kvale 1997:13–15). Det som skiljer intervjun 

från ett vanligt samtal är att en intervju är ett samtal med struktur och syfte. Den kvalitativa 

intervjun önskar specifikt att ”erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att 

tolka de beskrivna fenomenens mening” (Ibid. 1997:13). 

Kvale (1997:42–57) menar att samtalet leder till ny kunskap i och med att den som blir 

intervjuad får berätta med sina egna ord hur någonting förhåller sig. Intervjuaren får ta del av 

informantens verklighetskonstruktion som sedan tolkas av intervjuaren själv. Tolkningen sker 

genom en process som går fram och tillbaka från del till helhet. Intervjun, menar Kvale, önskar 

därför att se bortom det synliga och belysa det osynliga.  

5.2 Urval och avgränsning 

Vid valet av informanter gjordes först en kartläggning över befintliga museer i Stockholm Stad. 

Vid kartläggningen kom det till vår kännedom att museerna är uppdelade efter olika statliga 
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myndigheter samt att vissa klassificeras som centralmuseer. Vi valde därför primärt att avgränsa 

oss till offentliga centralmuseer i Stockholm. Avgränsningen gjordes då vi är av uppfattningen att 

dessa museer har liknande förutsättningar för sitt arbete. Inga museer inom den privata sektorn 

kommer att behandlas och inte heller museer utanför Stockholm. Då museerna ligger under olika 

myndigheter föll det sig naturligt att fånga in representanter från olika myndigheter. 

Förfrågningar om intervju skickades via e-mail ut till ett museum från vardera museimyndighet. 

Vi valde att kontakta kommunikatörer vid institutionerna då vi ansåg att denna yrkesgrupp bäst 

kunde besvara våra frågeställningar. Vid de tillfällen då det var svårt att få tag på 

kontaktuppgifter till relevant kommunikatör kontaktades istället registratorn på museet som fick 

vidarebefordra vårt e-mail till lämplig person. Utifrån den ordning vi fick svar från museerna 

bokades intervjuer upp med representanter från berörda museer.  De museimyndigheter som 

svarade först och därmed blev intervjuade var: Statens historiska museer(SHM), Statens maritima 

museer(SMM) samt Världskulturmuseerna. Varje museimyndighet ansvarar för separata museer 

inom sitt område. Statens historiska museer är en central museimyndighet, likväl som de två 

andra, bestående av Historiska museet, Kungliga Myntkabinettet, Tumba Bruksmuseum 

(samtliga belägna i Stockholm) samt en nationell arkeologisk uppdragsverksamhet. Statens 

maritima museer driver Vasamuseet, Sjöhistoriska museet (båda belägna i Stockholm) samt 

Marinmuseum i Karlskrona. Världskulturmuseerna (även kallade Staten museer för världskultur) 

innehar och bedriver; Etnografiska museet, Medelhavsmuseet, Östasiatiska museet (belägna i 

Stockholm) och Världskulturmuseet i Göteborg. Representanterna från museimyndigheterna som 

intervjuades var; Elin Örnberg från Världskulturmuseerna, Joakim Carlson och Lasse Hedman 

från Statens historiska museer samt Carolina Blaad och Annika Hedin-Lagerholm från Statens 

maritima museer.    

Det numerära antalet intervjuer/informanter valdes utifrån de givna tidsramarna för 

uppsatsarbetet. Då den kvalitativa metoden och utformningen av syfte och frågeställning innebär 

omfattande arbete var det viktigt att tiden skulle räcka till för att göra en djupgående analys av 

materialet. 

5.3 Tillämpning av metoden och tillvägagångssätt 

I denna uppsats har vi valt att utgå ifrån Kvale (1997) som i sin bok Den kvalitativa 

forskningsintervjun redogör för hur man kan gå till väga i en intervjustudie. Enligt Kvale är den 

kvalitativa intervjun semi-strukturerad vilket innebär att den varken är ett öppet samtal eller strikt 

följer ett frågeformulär. Detta är den form av intervju vi valt att använda oss av. Den semi-
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strukturerade intervjun utgår ifrån en intervjuguide som innehåller förslag på frågor med fokus på 

de teman som forskaren vill undersöka. Samtalet spelas gärna in och transkriberas sedan till text. 

Därefter försöker forskaren att uttolka meningen ur materialet som därmed är texten (Ibid. 

1997:32). Kvale (1997:84) delar upp intervjuundersökningen i sju stadier: tematisering, 

planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering. Dessa stadier har använts som 

inspiration till undersökningen för att ge struktur till processen.  

5.3.1 Intervjuguide 

Vi gjorde utifrån det teoretiska ramverket upp sex teman för intervjuguide: 1) Om museet och 

museets roll, 2) Mål och vision, 3) Museer och strategisk kommunikation, 4) Publiker och 

målgrupper, 5) Innehåll och kanaler, 6) Digitala och sociala medier, 7) Dialog och 

relationshantering. Teman som valdes hölls relativt breda i och med att detta sågs som en 

möjlighet att fånga upp informanternas tankar och idéer. Det utformades även några inledande 

och avslutande frågor för att intervjun skulle gå smidigt till och för att informanterna skulle känna 

sig bekväma.  

5.3.2 Genomförande av intervjuer  

För att en intervju skall bli bra krävs det enligt Flick (2006:159–160) att informanten är bekväm 

med situationen. Redan vid den begynnande skriftliga kontakten via e-mail med informanterna 

efterfrågade vi därför ett lugnt och avskilt rum som intervjun kunde äga rum i. Denna förfrågan 

ansåg vi vara av stor vikt då en tyst, lugn och rofylld avskild plats underlättar både för inspelning 

av intervjun samt för informanternas välbefinnande. Vid intervjuerna med Världskulturmuseernas 

representant Elin Örnberg samt de två informanterna Carolina Blaad och Annika Hedin-

Lagerholm från SMM satt vi i konferensrum i respektive lokaler. Däremot genomfördes intervjun 

med representanterna Joakim Carlson och Lasse Hedman från SHM i en betydligt mer öppen 

lokal, Historiska museets restaurangmatsal. Detta medförde att vid ett par tillfällen fick avbryta 

intervjun då en skolklass passerade tillika restaurangpersonal. Lokalen bidrog ändå till att skapa 

ett avslappnat och öppet samtal då informanterna kände sig “hemma” i lokalen på deras 

arbetsplats. Intervjuerna genomfördes under april månad med båda uppsatsförfattarna närvarande 

vid samtliga intervjuer.  

Vid genomförandet av intervjuerna spelades samtalen in på två olika mobiltelefoner för 

att säkerställa att ingen ljudupptagning skulle gå förlorad. Ljudfilerna överfördes därefter 
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elektroniskt i syfte att spara samt att kunna reglera ljudet i filen. Parallellt under inspelningen av 

intervjun gjordes skriftliga anteckningar för att beskriva kroppsspråk och mimik hos 

informanterna samt vid de tillfällen de bad oss att stryka något de sagt. De genomförda 

intervjuerna varade mellan 55 - 80 minuter. Därefter transkriberades det inspelade materialet till 

skriftlig form för att utgöra det empiriska materialet för uppsatsen. Transkriberingen som 

genomfördes var ordagrann med inkludering av utfyllnadsord, pauser, talspråk och skratt. De 

transkriberade intervjuerna skickades elektroniskt till de intervjuade informanterna så att de fick 

möjlighet att innan analys ta del av det material vi ämnat analysera. Mindre ändringar, i form av 

förtydliganden, och strykningar av obetydliga detaljer eller formuleringar gjordes utefter 

informanternas kommentarer på transkriberingarna.  

5.3.3 Bearbetning av intervjuer samt analys 

Först sammanfattades de transkriberade intervjuerna för att få en klarare överblick. Vi avgränsade 

mängden data till vad som var av störst vikt för vår forskningsfråga. Detta medförde att delar utan 

relevans sållades bort i detta skede. Sammanfattningarna lades in i ett nytt avskilt dokument där 

den egentliga analysen tog vid. Under analysen genomfördes en öppen kodning där skillnader 

och likheter mellan informanternas svar uppmärksammades. För att tydliggöra samband och 

mönster kategoriserades materialet in efter de teman vi kunde urskilja ur de tre intervjuerna. Rent 

praktiskt innebar detta att stycken av sammanfattningen som behandlade liknande ämnen 

varandra flyttades ihop för att konkretisera temakategorierna. De teman vi fann, som även är 

rubrikerna för kapitlen i Analys/Resultatredovisning, var; Museernas mål och vision, Museernas 

arbete med publiker och målgrupper, Strategiskt programutbud efter publikerna, Hur når 

museerna publiken?- Kanalstrategier, Dialog med publiken över sociala medier, Påtalad potential 

för digitala och sociala medier. Dessa teman kopplade vi sedan ihop med det teoretiska ramverket 

och tidigare studier för att kunna göra en djupare analys.  

5.4 Metodkritik 

I denna uppsats valde vi att specifikt intervjua kommunikationspersonal på museer. I och med 

detta är det möjligt att hävda att informanterna har liknande bakgrund i form av yrkeskompetens 

och således inte kan representera hela museet. Dock ansåg vi det lämpligt att intervjua dessa 

personer då vi undersöker frågor kopplade till kommunikationsfunktionen och ingen annan typ av 

personal hade kunnat svara på frågorna vi ville ställa. Nackdelen med att vi intervjuat 

kommunikationspersonal är att de vill representera sin arbetsplats så bra som möjligt. Då vi 
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intervjuar dem i form av studenter från universitetet, och med tanke på uppsatsens syfte och 

frågeställning, finns en risk att informanterna upplever att vi ifrågasätter och granskar deras 

arbete. Andra metoder hade kunnat användas för att undersöka museets arbete med 

kommunikation av digitala medier. Då de få studier vi funnit som behandlat strategisk 

kommunikation var kvantitativa studier ville vi pröva att använda oss av en kvalitativ metod då vi 

anser att denna metod kan bidra till en ny dimension av kunskap inom området. 

5.5 Kvalitet och generaliserbarhet 

För att visa på reliabilitet så har det varit viktigt för oss att i uppsatsen vara transparenta. Därför 

har vi försökt att så detaljrikt som möjlig redogöra för hur forskningsprocessen sett ut så att det är 

möjligt att replikera studien om önskat. Då vi valt att använda en kvalitativ metod kan dock inte 

liknande resultat säkerställas. 

Eftersom vi enbart intervjuat tre museimyndigheter i Stockholm stad så är det inte heller 

möjligt att generalisera resultatet till alla museer. Att resultatet inte kan generaliseras är ett 

generellt problem med kvalitativa metoder. Detta är dock sällan avsikten. Väljer man att använda 

en kvalitativ metod är målet främst att förstå hur något förhåller sig situationsspecifikt. (Flick 

2006:12–14) 
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6. Analys/Resultatredovisning 

I detta stycke presenteras och analyseras intervjuerna som är det empiriska materialet i denna 

uppsats. Vi tar upp de teman som utkristalliserats ur de transkriberade intervjuer i den ordning vi 

upplever är mest pedagogisk. Detta stycke består därmed främst av den information vi tagit del 

av från informanterna och sedan kopplat till det teoretiska ramverket. 

6.1 Museernas mål och vision: att nå så många som möjligt 

Alla de intervjuade museerna har uppsatta visioner för sina verksamheter nedbrutna till mindre 

delmål.  Visionerna grundar sig i de uppdrag museerna blivit tilldelade från Kulturdepartementet. 

Två av museimyndigheterna, Statens maritima museer och Världskulturmuseerna, genomför för 

närvarande omorganisationer som innefattar omformuleringar av mål och visioner. Då delmålen 

inte är tydligt formulerade ännu har vi i denna uppsats valt att utgå ifrån visionerna som 

övergripande mål för verksamheterna då de är centrala för vad man vill uppnå med bland annat 

kommunikationsarbetet.  

Hedman och Carlson talar under intervjun främst om Historiska museets mål och visioner. 

Historiska museet skall enligt Hedman (SHM, 2016) “vara en kraft för att stärka demokratin och 

öka engagemanget hos medborgarna”. Detta uppdrag grundar sig i de svenska demokratiska 

värderingarna om alla medborgares lika värde. För att alla medborgare skall känna igen sig i 

museets verksamhet ser man det därför som ett uppdrag att erbjuda berättelser för så många delar 

av Sveriges befolkning som möjligt. Även att öka delaktigheten hos publiken är något som är 

viktigt. 

Världskulturmuseernas primära uppdrag är enligt Örnberg (Världskulturmuseerna, 2016) 

att genom museiverksamheten visa upp och levandegöra världens kulturer. Örnberg menar att de 

vill uppmuntra till dialog och bidra med en mötesplats där människor kan tala om olika kulturer 

utanför Skandinavien. I Världskulturmuseernas samlingar återfinns 460 000 stycken föremål och 

därmed förvaltar museet ett stort antal berättelser som de vill förmedla vidare. En övergripande 

målsättning är enligt Örnberg (Ibid. 2016) att bli angelägna för en bredare publik, “att hitta fler 

nya besökare och att de också ska vara nöjda med sitt besök hos oss.”  

Enligt Blaad (SMM, 2016) är Statens Maritima Museers uppdrag att “bevara och sprida 

kunskap om det maritima kulturarvet”. Som tidigare nämnt står Statens Maritima museer nu inför 

en omorganisation som innebär att de omarbetar sina mål och visioner. Den tidigare visionen har 

handlat om att uppnå total tillgänglighet och erbjuda värdskap i världsklass. Den nya reviderade 
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visionens huvudbudskap kommer istället att handla om att man vill vidga människors världsbild 

genom engagemang och delaktighet. I den nya visionen blir det ännu viktigare med 

tillgängliggörande av samlingarna för hela Sveriges befolkning som ett sätt att främja delaktighet.  

Gemensamt för alla museerna, vilket även ingår i deras uppdrag från 

Kulturdepartementet, är att de vill arbeta mot att deras samlingar och berättelser skall vara 

tillgängliga för alla. Även om regeringsuppdraget innefattar att bevara och utveckla kulturarvet så 

kretsar visionerna främst kring publiken.  Därmed kan man säga att relationen mellan objekt och 

publik, vilket Black (2012:15) hävdat, sannerligen är förändrad och att arbetet med publiken 

ligger i primärt fokus. Både Statens Maritima och Statens Historiska museer har uttryckt när de 

beskrivit visioner att de vill verka för en ökad delaktighet och engagemang hos sin publik ur en 

demokratisk vinkel. Detta uttrycks inte i lika hög grad i Världskulturmuseernas nuvarande vision.  

De vill däremot vara en mötesplats för dialog vilket vi upplever innefattar delaktighet. I dessa 

visioner ser vi spår av en demokratisk syn på publiken (Heide 2011:131). Att museerna vill 

möjliggöra samtal människor emellan istället för att bara överföra en typ av budskap eller 

kunskap upplever vi tyder på att de ser på publiken som en ”klok, kunnig och resonerande 

allmänhet” (Heide 2011:131–132). 

6.2 Museernas arbete med publiker och målgrupper 

Örnberg på Världskulturmuseerna (2016) belägger att en nyckelfråga är att verkligen känna sin 

publik, både de nuvarande besökarna men också presumtiva besökare. För att få information om 

publiken genomför Världskulturmuseerna, liksom Statens Historiska Museer och Statens 

Maritima museer, regelbundna publikundersökningar men även då och då bredare 

marknadsundersökningar. För att få en djupare inblick i publiken har Historiska museet sedan 

några år tillbaka använt en metod som kallas “Visitor 360”. Hedman (SHM, 2016) betonar att 

Historiska är det första museet i Sverige att använda denna metod. Metoden skiljer sig från andra 

typer av marknadsundersökningar då den koncentrerar sig på publikens intressen och drivkrafter 

istället för demografiska variabler. Museet utför mellan 600-800 stycken ingående och 

strukturerade intervjuer utspridda under året, utifrån dessa kategoriserar man in människor i åtta 

olika profiler. Hedman(Ibid. 2016) tror att metoden är användbar då besökarna, oavsett bakgrund, 

kan vara intresserade av museets utbud och att man genom att utgå ifrån de framkomna profilerna 

från “Visitor 360” kan utforma bättre målgrupper. Därmed menar Hedman att 

kommunikationsinsatserna kan riktas bättre. Exempelvis har arbetet med ”Visitor 360” inneburit 

att Historiska museet numera kan rikta in sig på grupper de tidigare inte nått. Idag når de bland 
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annat med History Unfolds, en utställning som handlar om samtidskonst, den mer 

konstintresserade publiken som vanligtvis inte besöker museet. 

Även andra sätt att dela in publiken används av museerna. Blaad (SMM, 2016) menar att 

deras publik kan delas in en internationell publik och en svensk närpublik. Vid Vasamuseet, som 

har många internationella besökare, arbetar man exempelvis med att få närpubliken att återbesöka 

museet. Tankarna kring detta är att “man ska upptäcka att det är ett museum som man kan 

komma till många gånger” (Hedin-Lagerholm, SMM, 2016). Världskulturmuseerna riktar sig till 

en bred allmänhet men för att kunna rikta kommunikationen brukar de, enligt Örnberg 

(Världskulturmuseerna, 2016), tala om “museivana och icke museivana besökare”. På så sätt kan 

man både nå befintliga och presumtiva besökare. 

Thelander och Rosenqvist (2011:297–306) menar att det är svårt att i kommunikationen 

och utformningen av utbudet rikta sig mot allt och alla. De menar därför kan museer med fördel 

ha prioriterade målgrupper som man arbetar med på regelbunden basis. På så sätt skapas en 

relation till dessa grupper. På Historiska museet talar man specifikt om några olika målgrupper 

som regelbundet besöker museet; turister, barnfamiljer, skola och “ensamgående 

vuxna”(Hedman, SHM, 2016). Dessa grupper har museet alltid i åtanke i sitt arbete då de är 

viktiga befintliga besökargrupperna idag och därmed anser vi att de kan klassas som prioriterade 

målgrupper (Thelander & Rosenqvist:2011). Även Världskulturmuseerna och Statens Maritima 

Museer arbetar med liknande befintliga besökargrupper. Enligt Hedin-Lagerholm och Blaad har 

Statens Maritima Museer utöver de målgrupper som grundar sig i museets fysiska besökare 

numera även “digitala målgrupper”. Dessa målgrupper innefattar exempelvis specialintresserade 

entusiaster som genom digitala kanaler kan inhämta kunskap och de som inte fysiskt har 

möjlighet att besöka museet. Således anser vi att de digitala kanalernas framväxt medfört ett nytt 

sätt att se på vilka som är museets besökare och publik.  

Att se publiken, eller olika publiker, som målgrupper är inte främmande för museerna. 

Främst är det de regelbundna besökarna som museerna klumpar ihop till olika definierade 

målgrupper. Även om museerna i sina visioner har en syn på publiken som är mer i linje med 

strategisk kommunikation, där publiken ses som en resonerande allmänhet, och de anser att de 

har relationer med återkommande målgrupper så upplever vi ändå att det vardagliga 

kommunikationsarbetet genomsyras av ett relativt transmissionsinspirerat marknadstänk (Heide 

2011:131–132).  
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6.3 Strategiskt programutbud efter publikerna 

De intervjuade museerna vill locka många olika människor, detta gör de bland annat genom att 

variera sitt programutbud. Varje museum har ett gediget arbete med ett årsprogram med olika 

kampanjer kopplade till dessa. I olika delar av programmet riktar de sig till olika målgrupper. 

Således arbetar samtliga av de intervjuade museerna med en slags “Tablåstrategi”(Thelander & 

Rosenqvist 2011) där olika aktiviteter får komplettera varandra under året och således locka olika 

publikgrupper.  

Statens Historiska Museer arbetar exempelvis strategiskt med sitt program som pågår 

under verksamhetsåret. Dessa anpassas efter dels de olika prioriterade besökargrupperna (ex. 

skolklasser och turister) och dels efter publikstyperna som har framgått från deras undersökning i 

”Visitor 360”. Utifrån programutbudet anpassas sedan den externa kommunikationen för att nå 

rätt målgrupp, ibland genom kampanjer utformade på olika sätt. Carlson (SHM, 2016) tar 

exempelvis upp att Historiska museet arbetar med målgruppsanpassning i årsprogrammet genom 

den återkommande programpunkten “Vikingasommar”. Det är enligt honom viktigt att 

kommunikationen kring “Vikingasommar” hålls “ung”, “leksam” och “skojig” för att tilltala 

barnen som är målgruppen för denna programpunkt. Under en period valde museet att rikta sig 

mot internationella turister med en kampanj kallad “Meet the Vikings”. Kampanjen förmedlades 

enligt Carlson med ett “mörkt och surt” vuxet bildspråk vilket innebar att barnfamiljerna föll bort 

från besöksskaran. Detta påverkade besökarantalet negativt och sedan dess har Historiska ännu 

mer insett vikten av att prioritera denna målgrupp genom rätt kommunikation.  

6.4 Hur når museerna publiken? – Kanalstrategier 

Generellt sett så använder sig museerna av liknande kommunikationskanaler. Alla använder sig 

av traditionella medier i marknadsföringssyfte och arbetar mer eller mindre aktivt med digitala 

medier. För alla museer är hemsidan väldigt viktig. Facebook anses av alla museer vara den 

viktigaste sociala medier kanalen och även den som de lägger mest energi på. Andra sociala 

medier används i större eller mindre utsträckning.  

6.4.1 Marknadsföringskanaler  

Enligt Örnberg(Världskulturmuseerna, 2016) består museernas externa kommunikation primärt 

av traditionell marknadsföring, vilket i denna uppsats enbart behandlas kort. Denna 

marknadsföring riktas generellt till den breda allmänheten: “ I de fall där vi gör lite större 
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bredare kampanjer [...] så försöker vi [...] tilltala den breda allmänheten och de som inte har så 

stor vana av museer”(Ibid. 2016 ). Även Statens Historiska Museer och Statens Maritima Museer 

arbetar med traditionell marknadsföring riktad mot en bred målgrupp.   

Hedin-Lagerholm (SMM, 2016) menar att det är svårt att anpassa 

marknadskommunikationen efter alla men genom digitala kanaler blir det lättare att rikta sin 

marknadsföring mot demografiska målgrupper. Blaad (Ibid. 2016) berättar att de i sina köpta 

marknadsföringskanaler har gått över mer till digitala medier istället för tryckta medier. 

Exempelvis sker annonsering idag mycket via digitala tidningar, turistwebbplatser och Facebook. 

Ofta sker digital annonsering parallellt med traditionell tryckt annonsering för att fånga in olika 

grupper av människor. Exempelvis kan man genom riktade marknadsföringsinläggen på 

Facebook nå specifika demografiskt utvalda målgrupper och genom införda annonser i dagspress 

en viss “kulturintresserad” målgrupp. Även Statens Historiska Museer har generellt sett använt 

traditionell media för information och annonser. För närvarande pågår en förändring som innebär 

att man numera satsar mer på sociala medier då det är mer kostnadseffektivt.(Hedman, SHM, 

2016)  

6.4.2 Hemsidan  

Den egna hemsidan anser alla de intervjuade museerna vara extremt viktig. Carlson (SHM, 2016) 

menar att “utan material på historiska.se så är det ju också svårt att rikta sina sociala kanaler 

någonstans. Så det är liksom vår lilla borg på något sätt. Det måste liksom finnas material där”. 

Även Örnberg(Världskulturmuseerna, 2016) framhåller att hemsidan “är basen” och på Statens 

Maritima Museer (Hedin-Lagerholm och Blaad, SMM, 2016) anser man att den egna 

webbplatsen är navet i deras kommunikation: “den är ju vårt fönster utåt[...] Det är dit man går 

om man vill hitta information om oss”. Hemsidan är ofta utgångspunkten för de inlägg museerna 

gör i andra sociala kanaler, så som länkar, artiklar och fakta. 

Kommunikationen på hemsidan blir enligt Örnberg ofta ganska informativ: “Inte med 

ambitionen att det ska bli formellt men det blir ju så” Hemsidan tillhandahåller främst 

information inför besök och museernas utbud. Därmed blir kommunikationen enligt Örnberg 

enkelriktad och inte särskilt interaktiv. I samband med att de vill öka tillgängligheten finns det 

ambitioner att utveckla hemsidan till att bli mer av en egen upplevelse där man kan se en digital 

version av utställningen samt ta del av annat material. Det finns även en tanke på att man skulle 

kunna binda ihop olika arenor på ett bättre sätt för att främja den digitala upplevelsen av 

museerna. Världskulturmuseerna (Örnberg, Världskulturmuseerna, 2016) har idag en egen digital 
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webbplats för den prioriterade målgruppen barn. Där arbetar man enligt Örnberg redan med ett 

fokus på barnens upplevelse och interaktivitet då denna är tänkt att fungera fristående från ett 

fysiskt besök på museet. Dock anser Örnberg att det finns mycket kvar att göra på den ordinarie 

webbplatsen.  

Den “kommunikationen” som sker via hemsidan anser vi inte riktigt kan ses som 

kommunikation. Vi klassar den snarare som information då den saknar den interaktiva 

komponenten som är avgörande för att klassificeras som kommunikation (Heide, Johansson & 

Simonsson 2012:24–26). Hemsidan är snarare ett medium för informations- och 

kunskapsspridning och passar därmed in i Grunig och Hunts (1984:145) enväga 

informationsmodell. Dock är hemsidan ett viktigt medium då det möjliggör spridning av kunskap 

och information utanför museets fysiska väggar och därmed är ett viktigt redskap för att nå en 

bredare publik och öka tillgängligheten. Hemsidan är dessutom inte påtvingad information utan 

ett demokratiskt verktyg som tillåter användarna att själva välja vilken information de önskar ta 

del av. Vilket är viktigt i dagens samhälle. 

Det finns dock vissa interaktiva inslag på hemsidorna. Statens Maritima Museer har 

exempelvis idag på hemsidan ett kundforum där de arbetar dynamiskt med frågor och svar från 

publiken. Enligt Hedin-Lagerholm (SMM, 2016) är detta forum en viktig arena för kontakten 

med publiken. I dagsläget inkommer en stor mängd frågor som det inte finns möjlighet att 

besvara med de resurser som finns idag. Under en tid bedrevs även en direktchatt på hemsidan 

där användarna kunde ställa frågor direkt till forskarna på museimyndigheten vilket var mycket 

uppskattat. Genom chatten möjliggjordes ett mer interaktivt möte mellan museet och publiken.  

Sådana interaktiva möten borde enligt teorin (Grunig och Hunt 1984:145) vara lämpliga att arbeta 

med i syfte att etablera en mer symmetrisk två-väga kommunikation. 

6.4.3 Sociala medier 

Alla museerna anser att de sociala kanalerna är viktiga då de gör det möjligt att föra dialog med 

besökarna samt att nå en bredare publik som vanligtvis inte besöker hemsidan. Därmed har de 

snappat upp på potentialen för interaktivitet och tvåvägskommunikation (Falkheimer & Heide 

2011:33, Heide, Johansson & Simonsson 2012:224–225) i sociala medier.  Ungefär samma 

sociala medier används av alla museerna och de har liknande tankar om vad de skall användas till 

även om vissa aspekter skiljer sig åt.  

De sociala kanaler som Statens Maritima Museer valt att arbeta med är Facebook, 

Instagram, Twitter och YouTube.  Blaad (SMM, 2016) menar att anledningen till att de använder 
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just dessa kanaler är för att de uppfattar att de bäst når sin målgrupp genom dessa.  Hedin- 

Lagerholm(Ibid, 2016) menar att tidsaspekten också är avgörande för vilka sociala kanaler man 

valt att använda: “det tar ju rätt mycket tid om man ska vara överallt[...] Så på något sätt är det 

ju det vi känner att vi hanterar, att klara av att hålla oss uppdaterade och aktuella i de 

kanalerna.” Statens Maritima Museer håller just nu på att omformulera sina strategier för hur de 

skall arbeta i de olika digitala kanalerna men de har redan tankar och insikter i vilken typ av 

kommunikation de olika kanalerna lämpar sig för. Enligt Blaad (Ibid, 2016) använder man på 

samtliga museer Instagram för att visa hur det ser ut “bakom kulisserna” och för att förmedla 

“ögonblicksbilder från det vardagliga arbetet”.  Just detta anser både Blaad och Hedin-

Lagerholm är Instagrams styrka. Facebook använder man mycket som en informationskanal. 

Enligt Hedin-Lagerholm är det viktigt att det som museet lägger ut inte skall upplevas för 

påträngande av användarna. Därför är det viktigt att innehållet är varierat. Att de avsända 

inläggen och dess retorik ska vara kompatibla med användarnas flöde menar Kidd (2010) är av 

oerhörd vikt. Exempelvis länkar de till bloggar och YouTube där informativa filmer läggs upp för 

att ge en mer djupgående kunskap. Något annat de lägger upp för att skapa mervärde i 

kommunikationen är att lyfta fram föremål ur samlingarna.  

I dagsläget använder sig Statens Historiska Museer främst av de sociala medierna; 

Facebook, Instagram och Twitter. Carlson (SHM, 2016) berättar att de har “[...] lite annorlunda 

tänk på alla de kanalerna.” De har anpassat sina strategier utifrån formatet på mediekanalen. På 

Instagram har de kommit underfund med att publiken främst är intresserade av museets föremål 

och är ointresserade om att få information om vad som händer på museet. Carlson menar att “[...] 

då får man ju tänka så att okej, förhoppningsvis så följer de oss på något annat ställe också då”. 

På Facebook handlar kommunikationen om “den dagliga ruljangsen”, om allt från programevent 

till att man försöker bjuda på lite fakta kring samlingarna.  De använder även Facebook som en 

form av publikation. Twitter upplever Carlson är mer för en smalare målgrupp, de som är 

intresserade av museet och andra museer, exempelvis de som jobbar på museer och 

kulturorganisationer. Därför används inte denna kanal lika flitigt.  

På Världskulturmuseerna arbetar man med Facebook, Instagram, YouTube och Twitter. 

Den sistnämnda kanalen har de enbart för Världskulturmuseet i Göteborg. De har även en blogg 

där de för fram berättelser från deras samlingar. Örnberg(Världskulturmuseerna, 2016) berättar 

de sociala kanalerna “har lite olika karaktärer”. På Facebook är “lite mer tidsfördriv”, “att man 

vill gilla och tycka” medan Instagram är mer “här och nu, snabbkonsumtion som så”. På Twitter 

är det mer fokus på debatt och politik. På Världskulturmuseerna har man delegerat ut ansvaret för 

de sociala mediekanalerna till personal på respektive museum för att inläggen skall kunna 
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representera de specifika museerna. Exempelvis arbetar ofta museivärdarna med att skapa 

innehåll till Instagramprofilerna då dessa kan göra inlägg som är “här och nu” vilket 

Världskulturmuseerna anser passar den typen av kanal. För att upprätthålla en sammanhållen 

digital identitet så genomgår museipersonalen som arbetar med sociala medier internutbildning i 

hur man kan nå ut och utnyttja potentialen i sociala medier (Ibid. 2016).  

Facebook  

Facebook betonas vara den viktigaste sociala mediekanalen av alla intervjuade museer. 

Carlson(SHM, 2016) upplever att de får mest feedback och kan distribuera information till 

besökare via Facebook vilket gör denna kanal viktig. Där är det möjligt att hinta lite diskret om 

något och sedan länka vidare till hemsidan där användarna kan fördjupa sig.  Hedman (Ibid. 

2016) menar att människor generellt sett inte går in direkt på webbplatsen utan ofta länkas de 

vidare från exempelvis sökmotorer eller sociala medier som Facebook.  

Örnberg(Världskulturmuseerna, 2016) förklarar att den kanal ” [...]där vi dels har störst 

följarskara och dels får bäst genomslag när vi postar något [...] på rätt sätt är [...] Facebook[...] 

Så den är ju för oss än så länge prioriterad”. På Facebook brukar det fungera bäst när de i sina 

inlägg bjuder på ett innehåll som “står på egna ben” och inte kräver ett fysiskt besök på museet. 

Det kan som Örnberg(Ibid. 2016) uttrycker det vara exempelvis en historia med glimten i ögat 

om något föremål eller något kopplat till omvärldsaktualiteter som engagerar. Det är viktigt att 

“bjuda på ett mervärde i de kanalerna[...]då skapar det engagemang”. Samtidigt är det viktigt 

att inläggen har en tydlig koppling till museet och dess verksamhet. Örnberg(Ibid. 2016) hävdar 

att man nu, i alla sociala mediekanaler men särskilt Facebook, håller på att röra sig “ från att 

kränga till att tipsa”. Det är viktigt att inläggen passar i följarnas flöden och att det ska kännas 

som att de inlägg som kommer från Världskulturmuseerna kommer från en vän. Det blir än mer 

tydligt, enligt oss, att även Örnberg inser vikten av att retoriken ska vara i samspel med 

användarnas i de sociala mediekanalerna vilket Kidd (2010) anser är av största vikt. Inläggen som 

görs ska gärna väcka känslor. Örnberg (Världskulturmuseerna, 2016) menar de “nya emojisarna” 

som tillkommit på Facebook är ett tecken på att människor vill uttrycka känslor. Därför är det 

viktigt att det skall vara “[...] personligt och lite värme och omtanke i tilltalet[...] och humor[...] 

det är bra om man får till det”.  

Enligt Blaad och Hedin-Lagerholm (SMM, 2016) skiljer det sig lite mellan de olika 

museerna i vad som går hem hos publiken. På Vasamuseets Facebook har man märkt att 

användarna uppskattar sådana inlägg som gör att de kan känna sig delaktiga eller uppleva en “vi-

var-också-där-känsla”.  De tror att detta kan bero på att det blir som en påminnelse om en rolig 
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upplevelse. Blaad och Hedin-Lagerholm upplever dock att publiken vid Sjöhistoriska är lite mer 

specialintresserad och därför istället uppskattar mer informativa inlägg. Facebook används av 

SMMs besökare för att skriva recensioner, lägga upp egna bilder och tagga sin närvaro på 

museet. Recensioner och omdömen från Facebook, men även Tripadvisor, lyfts in på 

webbplatsen för att skapa en känsla av delaktighet: “[...] vi har integrerat vår sida med flödena 

och ett sätt att visa att besökaren är delaktig i vår kommunikation[...]”(Ibid. 2016)  

Facebook används främst av museerna för att förmedla olika typer av information. På så 

sätt liknar en del av innehållet det som finns på hemsidan. Dock är inläggen på Facebook ofta 

kortare och personligare och det är viktigare att det bjuds på variation och ett slags mervärde i 

inläggen, än de som finns på hemsidan. Liksom Örnberg uttrycker det är det viktigt att inläggen 

intresserar och engagerar de digitala besökarna. Samtidigt är det viktigt att skapa en känsla av 

delaktighet (Ibid. 2016) För att uppnå dessa ovan nämnda punkter används ett informellt och 

vänskapligt språkbruk. Således kan vi se att interaktionen mellan organisation och omgivning 

förenklas genom användandet av Facebook (Windahl 2009:108–113) då den då museet som 

institution blir mer lättillgänglig och familjär. Att museet inte skall kännas svårtillgängligt är 

något som Popesco (2007:100) menar är viktigt och som är en del av museernas visioner. 

6.5 Dialog med publiken via sociala medier 

Enligt Falkheimer och Heide (2011:34–36) är sociala medier användbara i relationsarbetet med 

publiken. De sociala medierna kan förenkla interaktionen mellan organisation och publik 

(Windahl 2009:108–113) genom att möjliggöra en mer naturlig dialog mellan sändare och 

mottagare (Falkheimer & Heide 2011:29–33). Museernas arbete med dialog via sociala medier 

ter sig på olika sätt. Samtliga museer betonar dock fördelen i det mer informella språkbruket i 

etableringen av en mer personlig relation. Trots detta sker inte jättemycket dialog.  

Örnberg (Världskulturmuseerna, 2016) menar att dialogen som sker mellan publiken och 

museerna sker både naturligt genom den fysiska verksamheten, visningar och utställningar, men 

även via sociala kanaler där de mer eller mindre är inbyggda i medieformatet. Hon upplever att 

Världskulturmuseerna har en pågående relation till sina följare i de sociala mediekanalerna med 

vilka de för en kontinuerlig dialog.  Följarna i sociala medier är enligt Örnberg besökare som 

kontinuerligt återkommer. Således har man en relation med dessa besökare och vill inte skada 

relationen genom att göra inlägg av fel karaktär. Att vårda relationen genom att skriva sådant som 

är relevant för besökaren är viktigt.  
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Enligt alla museerna är det på sociala medier möjligt att vara informell och att föra dialog 

blir därmed lättare. Enligt Hedin-Lagerholm (SMM, 2016) är språket där mer lättsamt och har en 

informell ton, det blir mer som att “prata med en kompis”. På hemsidan krävs det att man 

använder ett mer formellt språk även om ambitionen är att uttrycka sig på ett lättförståeligt vis.  

Även Örnberg (Världskulturmuseerna, 2016) menar att: “ Tonen blir ju helt klart mer personlig i 

sociala kanaler och det blir väl så naturligt”. 

Blaad (SMM, 2016) menar att de försöker bjuda in till konversation på olika sätt men att 

de skulle kunna arbeta mer med det. Ofta sker idag dialog i form av kommentarer på inlägg, 

exempelvis kanske man lägger upp en bild på en båt och får en kommentar eller en like. Hedman 

(SHM, 2016) anser dock att de får förvånansvärt lite kommentarer på exempelvis Facebook och 

Carlson menar att kommentarerna generellt är väldigt positiva vilket han finner överraskande. 

Även enligt Örnberg (Världskulturmuseerna, 2016) genomsyras kommentarerna som följer 

inläggen i sociala medier generellt sett av positivitet: “Det vi ser mest av kommentar är nog kul, 

ja, toppen, eller att man tipsar genom att skriva i någon annans namn under.” Örnberg 

uppskattar när det uppstår en dialog med användarna, även om hon upplever att det tyvärr sker 

sällan. 

Världskulturmuseerna (Ibid. 2016) gör i sina sociala kanaler ofta inlägg med en retorisk 

frågekaraktär för att uppmuntra till dialog, exempelvis “visste du att…?” eller “vågar du komma 

på skräcktema nu på kulturnatten?”. I och med den öppna formen på frågorna så förväntar man 

sig dock inte alltid svar på dessa. Enligt Blaad (SMM, 2016) är det inte så att ” [...]man hela 

tiden behöver använda sig av frågor [...]” i inläggen på sociala medier för att öppna upp för 

dialog.  Det är viktigare att användarna kan få känna sig inkluderade i museets verksamhet. Hon 

menar även att det inte är så att alla kommentarer till inlägg behöver ges ett personligt svar. Vissa 

användare kanske bara kommenterar att de varit där och då kan det räcka med en uppskattande 

tummen upp. Enligt Hedman och Carlson (SHM, 2016) är det vanligast att man bara tackar för 

kommentarerna med ett kort svar eller om det är en faktafråga kontaktas experterna för att finna 

ett passande svar. Hedman menar att det är viktigt att museet svarar för att visa den breda 

publiken att de tar i beaktning olika åsikter och kommentarer: “Jag tycker nog att vi är överens i 

att svarar man så gör man ju mycket mer de för de andra och inte så mycket för den som har 

tyckt till, för den kommer man ju aldrig att kunna ändra eller övertyga”. Således är arbetet med 

att svara på kommentarer ett led i relationshanteringsarbetet.  

Enligt Blaad och Hedin-Lagerholm, samt Carlson och Örnberg, har det blivit vanligare att 

användare går in och svarar varandra. På så sätt skapas en dialog mellan användarna. När 

publiken själva sköter dialogen anser Carlson (SHM, 2016) att man “[...] får man ju backa lite. 
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Och låta det hända[...]” Örnberg uppskattar när det uppkommer en dialog användare 

sinsemellan. För även om museet inte har ansvar för de dialoger som uppstår användare emellan 

så är det viktigt att uppmuntra olika tolkningar. Museets tolkning behöver faktiskt inte 

nödvändigtvis vara den rätta. Genom att tillåta diskussioner att äga rum kan 

Världskulturmuseerna vara en mötesplats för samtal om kulturer vilket ju är något de uttryckt att 

de vill i sin vision. Denna mötesplats behöver inte vara fysisk utan kan även vara digital. Örnberg 

menar att det hade varit kul om man bättre kunde ta tillvara på möjligheten att skapa dialog i 

sociala medier. Därför hålls idag utbildningar för personalen för att visa hur personalen genom 

inlägg skall kunna aktivera de digitala användarna mer.  

Falkheimer och Heide (2011:131-32) menar att potentialen till dialog sällan nyttjas fullt ut 

av organisationer. För museerna kan eventuellt outnyttjande av de sociala medierna vara en 

resursfråga. Hedin-Lagerholm och Blaad (SMM, 2016) menar att de har en strävan att arbeta med 

en ökad dialog- och relationshantering i de sociala medierna men det finns en tidsaspekt att ta 

hänsyn till. Även Örnberg (Världskulturmuseerna, 2016) påpekar att det skulle krävas mer 

resurser för att arbeta mer aktivt med de sociala medierna. I dagsläget sker främst dialog via 

kommentarer på inlägg. Utifrån vad museikommunikatörerna uttryckt så finns inte mycket vilja 

till dialog från publikens sida. Detta kan dock vara ett resultat av museernas val av 

kommunikation där diskussion inte fullt ut uppmuntras. Trots att sociala medier bjuder till 

möjligheter att arbeta med två-väga symmetrisk kommunikation(Grunig & Hunt 1984:145) så 

upplever vi att museernas kommunikation är som mest två-väga asymmetrisk. Inlägg, som 

exempelvis retoriska frågor, uppmuntrar nödvändigtvis inte till diskussion och är inte riktigt 

tänkta att göra det heller. Således ligger makten fortfarande kvar hos museimyndigheterna. Vilket 

kanske inte är så underligt. Att ständigt hålla en två-väga symmetrisk dialog är resurskrävande 

och näst intill en utopi. Frågan är om detta är vad museerna eftersträvar? Vill de ta steget fullt ut 

och bli en plattform för medborgerlig dialog eller bibehålla sin roll som informationsspridare?  

6.6 Påtalad potential för digitala och sociala medier  

Hedin-Lagerholm (SMM, 2016) anser att kommunikationsfunktionen generellt sett är väldigt 

viktig för att lyckas med visionen om tillgänglighet (Ibid. 2016). Särskilt de digitala och sociala 

medierna anser hon är användbara när det gäller att nå en bredare publik. Att de digitala och 

sociala medierna är ovärderliga i detta arbete är något som alla de intervjuade museerna är 

övertygade om. För det strategiska kommunikationsarbetet, som handlar om organisationers 
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medvetna kommunikationsinsatser för att nå sina mål (Falkheimer och Heide 2011:13), blir 

därmed digitala medier ett viktigt arbetsredskap. 

Hedman (SHM, 2016) poängterar att museerna har ett nationellt uppdrag och att med 

digitala medier är det möjligt att nå ut till alla delar av landet. Carlson (Ibid. 2016) håller med och 

menar att det är jätteviktigt:” [...] att tillgängliggöra[...] museet på ett sätt för de som faktiskt inte 

kan komma hit”. Även enligt Hedin-Lagerholm (SMM, 2016) så är den digitala 

kommunikationen ett sätt att nå mer brett: ” I den digitala kommunikationen så riktar vi ju oss 

[...] mot väldigt många, även de som inte kan besöka museet[...] för vi är ju statliga museer och 

ska vara tillgängliga för alla”. Örnberg (Världskulturmuseerna, 2016) menar att de digitala 

medierna även är bra för att “Skapa dialog och vara en mötesplats[...]” för människor som inte 

kan mötas i ett fysiskt rum. 

Blaad och Hedin-Lagerholm (SMM, 2016) ser man det som att man genom den digitala 

kommunikationen även kan nå en ny målgrupp som enbart är möjlig att nå digitalt. Även om 

denna målgrupp inte kan genomföra ett fysiskt besök kan de ta del av andra saker. Således skiljer 

sig denna målgrupp från en fysisk besökare då behoven av information kan se annorlunda ut. 

Örnberg (Världskulturmuseerna, 2016) anser att ett besök på de digitala medierna kan vara en 

förlängning av det fysiska besöket men även att det digitala besöket kan vara en egen upplevelse i 

sig. Hon anser dessutom att de digitala användarna är till lika stor del besökare på museet som de 

fysiska besökarna:” Jag ser dem som besökare för att på något sätt är det ju ändå ett ständigt 

återbesök så länge de följer oss”. Även Hedman (SHM, 2016) menar att det via digitala 

medierna är möjligt att nå en ny målgrupp som vanligtvis inte hittar till museet. Carlson (Ibid. 

2016) berättar att under den internationella kvinnodagen lyckades de nå en ny publik genom att 

använda digitala medier för att marknadsföra eventet. De bjöd där in publiken till att bidra med 

inlägg i sociala medier vilket ledde till ett en kraftig ökning av antalet fysiska besökare. Detta 

resultat anser Carlson inte hade kunnat uppnås genom marknadsföring i traditionell media. Han 

menar dock att även om det händer mycket i de sociala medierna och många besöker 

Facebooksidan är det inte alltid säkert att denna aktivitet utmynnar i ett fysiskt besök på museet.  

Utifrån vad museerna säger anser vi att det kan vara onödigt att se de sociala och digitala 

medierna som ett verktyg för att få publiken att fysiskt besöka museet. Det blir snarare värdefullt 

att se på det digitala besöket som ett fullgott alternativ till det fysiska besöket. Genom att anta 

detta synsätt blir arbetet med visionerna lättare att uppfylla. 

I sin strävan att vara tillgängliga för alla oavsett geografisk placering har Statens Maritima 

Museer (Blaad och Hedin-Lagerholm, SMM, 2016) bland annat anordnat lektioner till skolklasser 

runt om i landet via videochattskanalen Skype. I övriga fall arbetar de med tillgängliggörande av 
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samlingar främst genom sin hemsida. Blaad berättar att de även arbetar med att tillgängliggöra 

fartyg och marina miljöer genom filmatisering, även om det där finns en stor önskan om att 

utnyttja detta verktyg mer. Ytterligare ett sätt att tillgängliggöra den kunskapen som finns 

innanför museets väggar är att genomföra podcasts (digitala radiosändningar) vilket Blaad 

nämner. Dessa digitala redskap ger en möjlighet att popularisera forskningen som museerna 

bedriver så att den blir lättare för allmänheten att ta till sig. Kanske ännu lättare än om ett fysiskt 

besök vid museet görs. Hedin-Lagerholm och Blaad (Ibid. 2016) önskar även att de hade haft mer 

resurser för att bedriva utställningsverksamhet i digital form. Detta är något de själva gärna skulle 

se prioriterades i uppstarten av utställningsprojekt. I vissa fall hade det varit möjligt och 

fördelaktigt att istället för fysiska utställningar göra virtuella utställningar.  

Om museernas visioner i dagsläget kretsar kring att öka tillgängligheten, nå fler samt att 

öppna upp för dialog och vara ett demokratiskt forum så bör museerna ha kommunikativa 

strategier som speglar dessa mål. Gällande de sociala medierna anser vi att 

museikommunikatörerna själva förstår dessa mediers potential till att öka tillgängligheten. För att 

bara nå ut till folk räcker det att museerna arbetar med envägs kommunikation.  Men vill de 

uppfylla visionerna om att vara ett öppet demokratiskt forum bör museerna arbeta mer aktivt med 

att övergå till en två-väga symmetrisk kommunikationsmodell i de digitala, men särskilt i de 

sociala medierna.  
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7. Slutdiskussion 

Baserat på vad vi har fått reda på i de genomförda intervjuerna så uppfattar vi att museerna, tvärt 

emot vad tidigare studier visat (Bysted-Sandberg & Kjeldsen, 2008, Capriotti, 2013) arbetar 

strategiskt med sin kommunikation. Utifrån de visioner(mål) museerna satt upp för sina 

verksamheter så är det tydligt att människorna numera är i fokus vilket bekräftar Blacks 

(2012:15) resonemang. Museerna är idag främst informativa institutioner snarare än stängda 

samlingslokaler (Hooper-Greenhill, 1995:82f.f.). Att tillgängliggöra samlingarna och den 

förvaltade kunskapen för en bred publik är det allra viktigaste och mål samtliga museer arbetar 

mot. Där fyller kommunikationen, som Statens Maritima museer nämnde, en väldigt viktig roll. 

Det är viktigt för museerna att känna och förstå de människor de vill nå med sin 

kommunikation, det vill säga, det är viktigt för dem att känna sin publik (Black 2012:15). Utifrån 

vad vi kan se så har alla museerna en hyfsad uppfattning om vilka som besöker museerna, dock 

så delar de in besökarna utifrån olika kriterier vilket påverkar hur de riktar sin kommunikation. 

Statens Maritima museer delar upp besökarna i närpublik och publik långt borta, Statens 

Historiska museer arbetar idag med profilerade grupper utifrån besökarnas intressen och 

drivkrafter medan Världskulturmuseerna mer delar upp besökarna i vana och icke-vana.  Således 

går det inte att säga att museerna arbetar på ett enhetligt vis med publiker. Alla tre museer har 

visserligen några prioriterade publiker som de arbetar extra mycket för att upprätthålla goda 

relationer med. Dessa består av naturliga besökargrupper utifrån museernas funktion, så som 

exempelvis skola och turister.  Då museerna så tydligt arbetar med vissa grupper anser vi att det 

finns en form av relationstänk hos alla de intervjuade museerna.  

Generellt sett kan vi se att det finns en demokratisk syn på publiken inbyggd i 

visionerna. En sådan publiksyn är enligt Heide (2011:132) användbar inom strategisk 

kommunikation där relationerna med publiken är i fokus. Denna demokratiska syn speglas dock 

inte i särskilt hög grad i det dagliga digitala kommunikationsarbetet, som till mångt och mycket 

består utav informativa inlägg och envägskommunikation. Även om museerna försöker anpassa 

sig efter medieformatet, vilket Popesco (2007) anser är viktigt, så finns inte riktigt kompletta 

strategier för de sociala medierna utan museerna testar sig fortfarande fram med vad som 

fungerar. Vi hade gärna sett att det skedde mer av en dialog över de digitala medierna då detta 

främjat relationsbyggandet med publiken.  Museerna utnyttjar inte, liksom Kidd (2010) och 

Russo et. al.(2006) poängterat, fullt ut potentialen i de sociala medierna. Även om alla museerna 

påtalar vikten av att arbeta med digitala och sociala medier så kopplar de fördelarna med dessa 

medier främst till ökad tillgänglighet och möjligheter att nå fler människor. Dock kan tilläggas att 
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dessa två punkter, som del av visionerna, utgör målen för museernas verksamheter. Därmed utgör 

de digitala och sociala medierna en betydande del i det strategiska kommunikationsarbetet mot 

museimyndigheternas mål. 

7.1 Förslag på vidare forskning 

Denna studie har enbart skrapat på ytan inom ett område som kunnat undersökas betydligt mer. 

Exempelvis hade det varit värdefullt att genomföra en kvantitativ kartläggning av svenska 

museers arbete med strategisk kommunikation där inspiration kunnat hämtas ur studierna utförda 

av Bysted-Sandberg och Kjeldsen (2008) och Capriotti (2013). Det hade även varit intressant att 

jämföra privata och offentliga museers arbete med strategisk kommunikation och digitala medier 

då vi tror att det där kan finnas en skillnad som grundar sig i olika ekonomiska förutsättningar. 
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Bilaga 1: E-mail med förfrågan om intervju som skickades ut till museerna 

 

Ämnesrad: Intresserad av att ställa upp på intervju till C-uppsats? 

 

Hej, 

 

Vi är två studenter som läser kandidatkursen i Medie- och kommunikationsvetenskap på JMK, 

Stockholms Universitet. I vår uppsats kommer vi att undersöka hur museer arbetar med strategisk 

kommunikation men med fokus på digitala medier. Vi är därför intresserade av att komma i 

kontakt med en person hos er som arbetar med strategisk kommunikation och skulle kunna tänka 

sig att ställa upp på en intervju som tillsammans med andra intervjuer kommer att ligga till 

grunden för vår uppsats.  Intervjun skulle då på ett ungefär behandla strategisk kommunikation på 

museer och digitala medier. Om det är något mer ni nu på förhand undrar om ämnet är ni 

självklart välkomna att fråga. 

 

Det hade varit enormt uppskattat om ni vill ställa upp! 

 

Tack på förhand! 

 

MVH 

Marielle Malkki och Maria Larsson 
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Bilaga 2: Intervjuguide - Strategisk kommunikation och digitala/sociala medier 

 

A: Introduktion av undersökningens syfte för informanten 

Museer står idag inför stora utmaningar.  Dessa utmaningar beror delvis på samhällets utveckling, 

delvis på oenighet i vad museets roll i egentligen är och borde vara. Museer konkurrerar med en 

mängd budskap från olika kanaler och med andra aktörer på marknaden som kan erbjuda 

spännande upplevelser. Samtidigt har de krav på sig från politiker och andra finansiärer att 

attrahera tillräckligt många besökare. 

Huvudsyftet i uppsatsen är att studera hur museer strategiskt arbetar med kommunikationen med 

sina publiker. Då digitala medier är något som påverkar samhället i så stor utsträckning kommer 

fokus i undersökningen att vara hur väl anpassning skett till denna samhällsutveckling. De frågor 

som denna undersökning vill besvara är således hur museers strategier för kommunikation ser ut 

idag och hur de inkluderar de digitala medierna i dessa strategier.   

 

B: Introduktionsfrågor till informanten 

1) Kan ni berätta lite om era olika arbetsroller på museet?  

 

C: Om museet och museets roll 

2) Kan ni berätta lite om xxx? 

3) Vad är xxx funktion (uppdrag) i samhället? 

ex. kunskapsinstitution, informationsspridare, offentligt rum för samtal etc 

 

D: Mål och mission 

4) Hur skulle ni beskriva xxx framtidsvisioner?  

5) Finns det några uppsatta mål som xxx arbetar mot?  

 

E: Museer och strategisk kommunikation.  

6) Hur är era tankar kring kommunikationsenhetens roll i arbetet mot dessa mål? Vad anser ni är 

det viktigaste som kommunikationen kan bidra med i museets arbete?  

 

F: Publiker 

7) Vilken publik, eller publiker, skulle ni säga att ni riktar er mot? Kan ni beskriva dessa? 

8) Hur har information om publiken samlats in?  
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G: Kommunikation med publiken  

9)Anpassar ni museets kommunikation efter dessa publiker? 

10) Anpassas museets övriga utbud och program efter publiken?  

 

H: Innehåll och kanaler 

11) Vad är vanligaste innehållet i kommunikationen med publiken?   

12) Vilka kanaler använder ni er av? Varför använder ni dessa kanaler? 

      Är det några kanaler ni anser är extra viktiga? Varför? 

 

I: Digitala kanaler och sociala medier  

13) I hur stor utsträckning använder ni er av sociala medier i kommunikationen med publiken?  

14) Hur använder ni sociala medier i ert kommunikativa arbete? Kan ni beskriva hur 

kommunikationen ser ut på de sociala mediekanalerna? Ge gärna exempel.  

15) På vilka sätt skiljer arbetet sig arbetet mellan sociala medier och hemsidan? 

 

J: Dialog och relationshantering 

16) Hur för ni dialog med era publiker? Använder ni er av sociala medier i den dialogen? 

17) Hur ställer ni er till möjligheterna att använda sociala medier i relationshantering?  

 

K: Slutfrågor 

18) Baserat på det vi pratat om, vad skulle ni säga är museernas största kommunikativa 

utmaningar idag? 

19) Har ni några övriga synpunkter eller tankar kring de här frågorna? 

20) Har ni några frågor till oss?  

 

 


