
 

UMEÅ UNIVERSITET 

Institutionen för kultur- och medievetenskaper  

Museologi C 
 

 

 

 

 

Instagrams värde för museer 
En kvantitativ och kvalitativ studie som undersöker hur centrala museer använder Instagram. 

 

Instagram’s value for the museum 
A quantitative and qualitative analysis of central museums’ use of Instagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fanny Zingmark 

C-uppsats: VT 2018  

Handledare: Richard Pettersson 

 

 



Inledning…………………………………………………………………………………….2    

Syfte……………………………………………………………………………………………3 

Frågeställningar………………………………………………………………………………..4 

Tidigare forskning och huvudkällor…………………………………………………………...4 

Teori………………………………………………………………………………………….5  

Kommunikationsbegreppet……………………………………………………………………5  

Kommunikationsmodeller……………………………………………………………………..6 

Målgrupper…………………………………………………………………………………….8 

Vetenskapliga begrepp………………………………………………………………………...9 

Positivism……………………………………………………………………………………...9 

Korrelation……………………………………………………………………………………10 

Oberoende och beroende variabel……………………………………………………………10 

Statistisk signifikans………………………………………………………………………….10 

Validitet………………………………………………………………………………………11 

Reliabilitet……………………………………………………………………………………11  

Metod……………………………………………………………………………………….12  

Regressionsanalys……………………………………………………………………………12 

Kvalitativ intervju…………………………………………………………………………….13 

Urval och datainsamling……………………………………………………………………...14 

Huvudkapitel……………………………………………………………………………...16 

Bakgrundsfakta Instagram……………………………………………………………………16 

Kvantitativ undersökning…………………………………………………………………….18 

Kvalitativ undersökning……………………………………………………………………...21 

Diskussion…………………………………………………………………………………30 

Sammanfattning………………………………………………………………………….35 

Litteratur och källförteckning………………………………………………………..37

 

 

 

 

1 



Inledning 

 

Instagram lanserades år 2010 och har sedan dess blivit svenska internetanvändares näst            

största sociala nätverk, på första plats ligger Facebook. Det finns olika faktorer som gör              

Instagram unikt, bland annat den snabba kommunikationen genom bilder och korta texter            

oftast publicerade via telefoner. En annan faktor som gör Instagram unikt är möjligheten att              

nå en ung målgrupp. Internetstiftelsen i Sveriges rapport Svenskarna och Internet 2016 visade             

på att 64 procent av svenska ungdomar mellan 12-15 år använder Instagram dagligen och att               

52 procent av svenska ungdomar mellan 16-25 år använder Instagram dagligen.   1

 

I princip alla verksamheter kan ha nytta av sociala medier, och de kan användas av olika                

anledningar. Exempelvis för att nå en bredare målgrupp, sprida kunskap, locka kunder och             

sända ut sitt budskap. En annan anledning för verksamheter att använda sociala medier är              2

möjligheten till direktkontakt med sin målgrupp. På både Instagram och Facebook finns            

kommentar- och chattfunktioner vilket möjliggör en tvåvägskommunikation mellan sändare         

och mottagare. Detta är något som kan användas för att få feedback och därigenom möjlighet               

att utveckla sin verksamhet till det bättre. Det nya sättet att kommunicera leder också till               

ökade krav på verksamheten. Man måste besitta kunskap och förståelse för plattformen som             

blir ett allt mer populärt sätt för människor att kommunicera med varandra, både i privata och                

mer offentliga sammanhang. 

 

Det är fascinerande att fundera på vilka nya möjligheter sociala medier medför i             

verksamheters marknadsföring och kommunikation. För verksamhetsgruppen museer är        

sociala medier något som snappats upp och används i allra högsta grad. De som är mest                

aktiva på sociala medier av Sveriges centrala museer är Skansen (75593 publika inlägg),             

Moderna museet (23775 publika inlägg) och Nordiska museet (11031 publika inlägg).   3

 

1 Pamela Davidsson, “Svenskarna och sociala medier” (2016), 
https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_sociala_medier_2016.pdf  (hämtad 2018-02-15). 
2 Lena Leigert, Marknadsföring och kommunikation i sociala medier 2:a uppl. (2013), s.9-59. 
3 Christofer Laurell, Digitalt museiengagemang - Centrala museer och museibesökare i sociala medier 
(Stockholm: Volante research, 2016). 
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Även om denna uppsats fokuserar på sociala medier och främst Instagram så har mitt mål               

med uppsatsen varit att den ska genomsyras av en museologisk vinkel. För att museer ska nå                

ut till allmänheten med information som berör deras verksamhet krävs olika insatser. Sådana             

budskap sprids bland annat via sociala medier. Att sprida museiverksamhetens budskap           

tycker jag hör till den museologiska processen. När människor med expertis inom ett visst              

område väljer ut och placerar ett föremål på ett museum för besökare att betrakta så               

musealiseras det. Jag ser museers inlägg i sociala medier om föremål, konst och utställningar              4

som en modern förlängning av den processen. Man väljer ut något och sätter det i ett                

sammanhang där andra kan se det. Därför tycker jag att sociala medier är högst relevant ur ett                 

museologiskt perspektiv och även vad gäller museernas framtid i den allt mer digitaliserade             

värld som vi lever i. 

 

Syfte 

Syftet med min uppsats är att ta reda på hur stor effekt museers digitala engagemang på                

Instagram har på antalet besökare. Mitt mål med uppsatsen är att ta reda på om Instagram är                 

ett gynnsamt kommunikationsmedel för museer. Det är svårt att få ett klart ja eller nej i                

frågan då det finns många olika faktorer att ta hänsyn till, men genom mitt arbete med både                 

kvantitativ och kvalitativ metod vill jag förmedla information som indikerar på vilka fördelar             

respektive nackdelar som Instagram har för den museala verksamheten.  

 

I min uppsats ämnar jag jämföra museibesök på centrala museer under år 2015 och 2016; hur                

besök samvarierar med museers digitala engagemang. Jag har använt antalet instagraminlägg           

som museerna lagt ut under år 2015 och 2016 för att representera digitalt engagemang. Jag               

har också intervjuat webbansvarig personal vid Vasamuseet och Statens museer för           

världskultur för att ta reda på hur de använder instagram i sin verksamhet och vilken nytta de                 

anser att det har.  

 

 

 

 

 

4 Kerstin Smeds, “Vad är museologi?”. RIG: Kulturhistorisk tidskrift vol. 90 no. 2009:2, 66.  
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Frågeställningar 

Vilken effekt har museers användning av instagram på deras antal museibesök under år 2015              

och 2016?  

  

Använder sig mina valda museers webbansvariga av kommunikativa strategier i deras           

användning av Instagram, för att främja museernas verksamheter? 

 

Vilka effekter upplever dessa webbansvariga att deras användning av Instagram har på den             

museala verksamheten? 

 

Tidigare forskning och huvudkällor 

Det finns mycket tidigare forskning att hitta som behandlar ämnet sociala medier på olika sätt               

inom forskningsområdet medie och kommunikationsvetenskap. Forskning som är inriktat på          

museers användning av sociala medier är inte särskilt förekommande. När jag hittade studien             

Digitalt museiengagemang författad av Christoffer Laurells som är ekonomie doktor och           

forskar vid Stockholms universitet blev jag både inspirerad och intresserad. Den studien var             

en bidragande faktor till att iden om min uppsats växte fram. Laurell har genom sin studie                

analyserat hur museers digitala engagemang ser ut på sociala medier och hur det i sin tur kan                 

påverka olika museiupplevelser. Mina huvudsakliga källor är Tillämpad        5

kommunikationsvetenskap (fjärde upplagan från 2014) författad av Lars Åke Larssons som är            

professor i medie och kommunikationsvetenskap och Samhällsvetenskaplig metod (2016)         

författad av Matthew Davids som är professor i sociologi och Carol D Sutton som också är                

professor i sociologi. I mitt insamlande av data har jag använt mig av statistik från               

Myndigheten för kulturanalys och Sveriges museer. 

 

 

 

 

 

5Christofer Laurell, Digitalt museiengagemang - Centrala museer och museibesökare i sociala medier 
(Stockholm: Volante research, 2016). 
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Teori 

 

Kommunikationsbegreppet 

Kommunikation är brett begrepp som kan betyda olika saker. Begreppet kan syfta på             

kommunikationen i ett samtal människor emellan, en chatt på internet eller en verksamhets             

planerade kommunikationsinsatser både internt och externt. Kommunikationsteoretikern       

James Cary anser att man kan skilja på kommunikation på två grundläggande sätt;             

transmissionskommunikation och rituell kommunikation. Transmissionskommunikation     

innebär en spridning av information eller ett budskap på ett lockande och övertygande sätt.              

Rituell kommunikation syftar på kontakt mellan människor som leder till en känsla av             

gemenskap och sammanhållning, ofta med berättande och drama som kommunikationsform.          

Man kan också dela upp dessa två grundtyper i fyra olika funktioner; informationsfunktion,             

social funktion, expressiv funktion och kontrollfunktion. Dessa olika sätt att se på            

kommunikation kan användas som vägvisare, dock är kommunikation väldigt komplext och           

varje enskild kommunikationsinsats har en rad bakomliggande faktorer som exempelvis          

sociala, individuella, organisatoriska och tekniska faktorer. Det finns även många anledningar           

till att en person eller verksamhet väljer att kommunicera, exempelvis skapa bra relationer till              

andra, skapa uppmärksamhet, ge och ta emot information, övertala, ekonomisk vinning och            

uttrycka sitt budskap. Arbetet med kommunikation är en viktig del i en organisationsmiljö.             

För att hålla verksamheten levande krävs det att man man kommunicerar för att uttrycka sitt               

budskap, i syfte att nå stor publik och skapa publicitet. När man pratar om kommunikation               

inom, från eller mellan organisationen så används ofta begreppet Public relations eller PR.  6

 

Kommunikation har tidigare förknippats med begreppen sändare och mottagare, där          

kommunikationen är det meddelande som förs mellan dem. Använder man detta synsätt kan             

man se kommunikationen som ett linjärt och ganska simpelt fenomen, den går från punkt A               

till punkt B. Ett nyare sätt att se på kommunikation är som en gemensam aktivitet mellan                

deltagarna, begreppen sändare och mottagare har då suddats ut och istället är            

kommunikationen något som skapas genom deltagarnas interaktion. Kommunikationen blir         

spiralformad eller cirkulär och mer komplex än det linjära synsättet på kommunikation.            

6 Lars-Åke Larsson, Tillämpad kommunikationsvetenskap (Lund, 2014), 13-16. 
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Kommunikation syftar på interaktionsprocessen mellan exempelvis två personer eller mellan          

ett företag och sin publik. Information syftar på innehållet i den processen, alltså själva              

utbytet som sker i kommunikationen.  7

 

Det finns ofta två områden av kommunikation inom en organisation. Det ena området är              

marknadskommunikation, vilket syftar på den kommunikation en organisation skapar i          

marknadsföringssyfte, där man vill nå ut till potentiella kunder och till marknaden. Det andra              

området syftar på den övriga informationen eller Public relations. Det är vanligt            

förekommande att en verksamhet har en kommunikationsenhet och en informationsenhet.  8

 

Begreppet strategisk kommunikation syftar på en verksamhets planerade och långsiktiga          

kommunikation. Den är fastlagd efter strategiska överväganden och sker både internt och            

externt. Ofta har en verksamhet ett dokument som behandlar de planerade kommunikativa            

insatserna verksamheten har och vilka mål och delmål som ingår i planen.  9

 

Kommunikationsmodeller 

Oftast används två primära synsätt i kommunikationsmodeller. Det traditionella strukturella          

perspektivet syftar på en linjär kommunikation, också kallad envägskommunikation. Medan          

interaktionsperspektivet syftar på en dynamisk ömsesidig kontakt mellan människor, också          

kallad tvåvägskommunikation. Man kan säga att en verksamhet talar till sin målgrupp eller             

med sin målgrupp. Dessa två kommunikationsmetoder passar i olika sammanhang, därför kan            

man inte säga att en är rätt eller att den andra är fel. Vilken kommunikationsmetod man                

använder beror helt enkelt på vilket syfte man har med sin kommunikationsinsats, ibland             

används även båda metoderna parallellt. De strukturella modellerna kännetecknar den största           

delen av dagens kommunikation. Detta på grund av olika orsaker såsom tradition och tidigare              

kunskap. Det finns betydligt färre modeller som har ett interaktionsinriktat perspektiv och de             

är långt ifrån lika beprövade som de strukturellt inriktade modellerna. När ett museum             10

jobbar med Instagram kan man både välja envägskommunikation och tvåvägskommunikation          

som metod beroende på vilket syfte man har med sin kommunikationsinsats. Instagram är             

7Lars-Åke Larsson, Tillämpad kommunikationsvetenskap (Lund, 2014), 32. 
8Lars-Åke Larsson, Tillämpad kommunikationsvetenskap (Lund, 2014), 32-33. 
9Lars-Åke Larsson, Tillämpad kommunikationsvetenskap (Lund, 2014), 34. 
10Lars-Åke Larsson, Tillämpad kommunikationsvetenskap (Lund, 2014), 47. 
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dock en kanal som är lämpad för tvåvägskommunikation då besökare och andra intressenter             

har möjlighet att kommunicera med museet genom exempelvis kommentarsfältet under varje           

Instagraminlägg. Detta ger också museer som använder sig av Instagram en möjlighet att få              

snabb feedback på sitt instagrammaterial. Tvåvägskommunikation via Instagram är ett ämne           

som återkommer i intervjuerna med museipersonal som finns i huvudkapitlet.  

 

Basmodell 

En grundläggande metod för kommunikation utvecklades av Shannon och Weaver i slutet av             

1940-talet. Denna modell avsåg till en början att studera telefoni men har över tid använts i                

otaliga kommunikationssammanhang och blivit en grundsten inom området. Shannon och          

Weavers modell är linjär och enkel i sin utformning. Basmodellen är starkt kopplad till              11

Harold Lasswells fras Who? Says what? In which channel? To whom? With what effect?  12

 

 

 

Basmodell version 1. 

 

Sändaren i denna modell kan exempelvis vara en organisation, politisk ledare, kommunikatör            

eller sakansvarig. Enligt forskning uppstår bäst effekt när budskapet sprids av flera sändare             

med högt förtroende till flera mottagare och när sändare och mottagare liknar varandra. Efter              

att basmodellen används en period tillfördes ett feedbackinslag i modellen, vilket innebär att             

mottagaren svarar sändaren. Detta feedbackinslag förde med sig att brusfaktorn som man kan             

se i modellen förekommer i hela kommunikationsprocessen och inte bara i själva mediet.             

Andra begrepp som utvecklat modellen är kodning och avkodning, vilka syftar på den             

underliggande meningen som avsändaren skickar ut och den underliggande meningen i           

budskapet som mottagaren uppfattar. Forskaren Sven Windahl anser att budskapet har fem            

11 John Fiske. Kommunikationsteorier: En introduktion. Ny, Rev. uppl. (Stockholm, 1997), 17. 
12Lars-Åke Larsson, Tillämpad kommunikationsvetenskap (Lund, 2014), 48. 
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olika betydelser; avsett budskap, sänt budskap, budskapet i sig, mottaget budskap och            

uppfattat budskap. Olika åsikter om basmodellen resulterade i en ny utvecklad version.   13

 

Basmodell version 2. 

 

Efter feedbackinslaget har modellen utvecklats ytterligare. Det nya komplementet i modellen           

är kontextfaktorn. Med kontexten menas till exempel de individuella och sociala           

bakgrundsfaktorer sändaren och mottagaren har. 

 

 

Basmodell version 3. 

 

Målgrupper 

De människor som en verksamhet försöker nå ut till och kommunicera med genom sitt              

budskap kallas målgrupp. Det behöver inte bara vara en målgrupp som man försöker             

kommunicera med utan det kan vara flera olika. För ett museum skulle målgrupper             

13 Lars-Åke Larsson, Tillämpad kommunikationsvetenskap (Lund, 2014), 48-49. 
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exempelvis kunna vara vuxna, barn, skolpersonal, politiker och lokaltidningen beroende på           

vilket syfte man har med kommunikationsinsatsen. När en verksamhet arbetar med           

målgrupper så sker det i två huvudmoment, att välja ut en målgrupp eller målgrupper och               

sedan analysera dom för att kunna utföra ett så lämpligt budskap eller meddelande som              

möjligt. När man analyserar sin tilltänkta målgrupp kan man utgå från olika hållpunkter.             

Några olika hållpunkter man kan använda sig av när man vill identifiera sin målgrupp är               

forskarna David Dozinger och Glenn Blooms lista med begrepp: geografi, demografi,           

psykografi, maktmöjligheter, position, människor som är viktiga i andras ögon, medlemskap           

och beslutsfattarroll och kommunikationsbeteende. Annan viktig information som        

verksamheter vill ta reda på innan de skapar material för att nå ut till en målgrupp är                 

exempelvis; målgruppens förkunskaper om ämnet man vill förmedla, vilket förhållande den           

tilltänkta målgruppen har till ämnet, vilka behov har målgruppen och hur försöker man             

uppfylla dem.  14

 

Vetenskapliga begrepp 

Anledningen till att jag presenterar dessa begrepp är för att läsare ska få en större förståelse                

för mitt huvudkapitel och diskussion. Dessa begrepp är kopplade till den delen av uppsatsen              

som är metodmässigt kvantitativt inriktad. 

 

Positivism 

Positivismen grundades av filosofer, fysiker och sociologer som samverkade i Wien, detta            

skedde precis efter första världskriget. Eftersom man på den tiden ansåg att forskningen inte              

gick framåt och att filosofiska spekulationer inte ledde någon vart ville man skapa en ny mer                

resultatinriktad kunskapssyn. Man använde sig av naturvetenskapens tydlighet som förebild          

när den positivistiska kunskapssynen utformades. Med positivismen ville man klargöra att en            

betydelsefull tes ska kunna verifieras genom en i princip upprepbar observation och            

därigenom påvisa tesens riktighet. När man pratar om ett positivt påstående inom forskning             15

syftar man på en tes som grundas på sinneserfarenhet. Med det menas att man baserar               

forskning på att granska omvärlden och från detta fatta statistiskt säkerställda slutledningar.            

Ett enkelt exempel är att tittar man på gräset så ser man att det är grönt, det är fakta baserat på                     

14 Lars-Åke Larsson, Tillämpad kommunikationsvetenskap (Lund, 2014), 143-150. 
15 Lars-Göran Johansson, Introduktion till vetenskapsteorin (Stockholm, 2008), 212-213. 
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sinnesintryck. Den som flaggar för positivism vill skilja på “fakta” som är positivistiskt             

grundade påståenden och “värderingar” som är normativa påståenden.  

 

Korrelation 

Korrelation är ett begrepp som syftar på det sambandsmönster man kan se mellan variabler i               

en studie. En positiv korrelation betyder att en variabels ökning innebär en ökning hos den               

andra variabeln, en negativ korrelation innebär att en variabels ökning innebär en minskning             

hos den andra variabeln. En korrelation kan vara väldigt tydlig men också svag eller till och                

med icke-existerande. Men genom att titta på korrelationen i olika fenomen och situationer så              

kan man ta reda på sambandsmönster.  16

 

Oberoende och beroende variabel 

En oberoende variabel kallas oftast orsaken och den beroende variabeln verkan i ett             

orsakssamband. Ett enkelt exempel är att när det snöar (orsak) blir marken vit (verkan). Den               

oberoende variabeln antas vara variabeln som har inverkan på storleken på den beroende             

variabeln. Den oberoende variabeln kallas X-variabel i matematisk benämning. Den          17

beroende variabeln kallas Y-variabel i matematisk benämning. Om man ska tillämpa dessa            

begrepp på min undersökning i uppsatsens huvudkapitel är X-variabeln museers antal           

instagraminlägg och Y-variabeln är museers besökarantal.  18

 

Statistisk signifikans 

Statistisk analys syftar ofta till att dra slutsatser till ett större antal saker än de man samlat in                  

data för. Exempelvis kanske man samlar in data (ett stickprov) över människors            

kroppslängder för att dra slutsatser om medellängden bland alla människor i ett land (i              

populationen). Detta kan förklaras med ett (något banalt) exempel. Antag att vi tror att              

medelkroppslängden i Sverige är 1 meter. Vi tar ett stickprov på 100 personer och beräknar               

medellängden bland dessa personer och får då fram att medellängden i stickprovet är 178              

centimeter. Då kan vi nog förkasta vår hypotes att medellängden i Sverige är 1 meter. Vårt                

estimat (178 centimeter) är då “statistiskt signifikant skild” från vår ursprungliga hypotes (1             

16 Matthew David och Carole D.Sutton, Samhällsvetenskaplig metod (Lund, 2016), 469. 
17 Matthew David och Carole D.Sutton, Samhällsvetenskaplig metod (Lund, 2016), 472. 
18 Matthew David och Carole D.Sutton, Samhällsvetenskaplig metod (Lund, 2016), 462. 

10 



meter). Men låt säga att att vår ursprungliga hypotes var att medellängden i Sverige var 177                

centimeter. Här är det inte lika självklart att ett estimat på 178 centimeter är “statistiskt               

signifikant skilt” från 177 centimeter. Som tur är finns det matematiska resultat som             

specificerar beslutsregler som säger att “givet vårt data (att vi har 178 centimeter medellängd)              

så är det mindre än 5 procents sannolikhet att medellängden i populationen är 1 meter”. Detta                

brukar även kallas att estimatet är statistiskt signifikant på en femprocentig signifikansnivå.            19

Jag kommer inte att gå in på detaljer här, men om ett statistiskt estimat är signifikant på                 

femprocentig nivå är dess p-värde mindre än 0.05. Jag kommer att använda mig av p-värden               

senare i uppsatsens i anslutning till tabell 2. 

 

Reliabilitet 

Reliabilitet syftar på om ett samband är konsistent över tid, det vill säga om man gör om en                  

undersökning där man granskar samma fenomen exempelvis ett år senare och får samma             

resultat. Det bästa sättet att mäta reliabiliteten i en frågeställning är att använda sig av               

test-retest-metoden vilket innebär att undersökningspersonen eller undersökningsgruppen får        

besvara samma fråga igen med olika tidsmellanrum. När man använt test-retest-metoden kan            

man sedan mäta korrelationen mellan de olika resultaten vid mättillfällena.  

 

Validitet 

Med validitet avser man i vilken omfattning ett mätinstrument eller en frågeställning mäter             

och skildrar det begrepp som det var avsett för. För att validiteten ska kunna klassas som hög                 

i en undersökning måste reliabiliteten vara hög. Validitet är ett mer komplicerat begrepp än              

reliabilitetet eftersom det det kan delas in i olika områden. Två vanligt förekommande             

validitetstermer är intern validitet och extern validitet. Intern validitet fokuserar på att            

säkerhetsställa att det inte finns några bevis på att andra faktorer är orsaken till variationen i                

den beroende variabeln. Extern validitet syftar på den omfattningen som          

undersökningsresultaten kan generaliseras till större folkgrupper och användas på olika          

miljöer. Den externa validiteten fastläggs av storleken och den representativa förmågan hos            

urvalet från vilket resultaten har tagits.  20

 

19 Matthew David och Carole D.Sutton, Samhällsvetenskaplig metod (Lund, 2016), 409-416. 
20 Matthew David och Carole D.Sutton, Samhällsvetenskaplig metod (Lund, 2016), 220. 
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Metod 

 

Regressionsanalys 

Regressionsanalys används för att uppskatta ett linjärt samband mellan en beroende och en             

oberoende variabel. Sambandet kan se ut som 

 

x  y = α + β + ε   

 

där y är den beroende variabeln och x är den oberoende variabeln. är ett intercept och är            α      β  

lutningskoefficienten. är en slumpterm. I mitt fall är y antal museibesök och x antal ε               

instagraminlägg. är av huvudintresse här; säger hur mycket antalet museibesök förändras β      β       

om antalet instagraminlägg ökar med ett. Om exempelvis så genererar ett ytterligare        β = 1      

instagram inlägg ett ytterligare museibesök. visar antalet museibesök till ett museum med     α         

noll instagraminlägg. Om exempelvis betyder detta att ett museum med noll    0000α = 1        

instagraminlägg (alltså ) har 10000 besökare. Då sambandet mellan antalet museibesök  x = 0          

och antalet instagraminlägg inte är helt linjärt läggs till för att tillåta att sambandet mellan       ε         

observationerna i diagrammet (de markerade prickarna) inte följs i en linje. är alltså det            ε    

lodräta avståndet mellan linjen och observationerna. Jag kommer att uppskatta värdet på            α  21

och för åren 2015 och 2016 baserat på statistik över svenska museer. Estimaten β              

presenteras senare i uppsatsens huvudkapitel. Till dessa estimat räknas även p-värden fram            

(se ovan under statistisk signifikans). Är p-värdet mindre än 0.05 är estimatet “statistiskt skild              

från hypotesen vi testar mot (se specifikt fotnoten tillhörande stycket statistisk signifikans)”. I             

regressionsanalys är värdet vi testar mot noll, alltså vi testar . Notera att om så          β = 0     β = 0   22

finns inget samband mellan antal instagraminlägg och antalet museibesökare, vilket vi ser i             

Denna uppställning tillåter oss alltså att statistiskt testa om det finns ettx .y = α + β + ε              

samband mellan antalet instagraminlägg och antalet museibesökare. 

 

 

 

21Matthew David och Carole D.Sutton, Samhällsvetenskaplig metod (Lund, 2016), 423-424. 
22 Matthew David och Carole D.Sutton, Samhällsvetenskaplig metod (Lund, 2016), 426-427. 
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Kvalitativ intervju 

Kvalitativ intervju är en metod som går ut på att en person ställer frågor till en annan person,                  

dessa frågor brukar kretsa kring ett specifikt ämne. Intervjun handlar utöver frågorna mycket             

om att som intervjuare kunna lyssna noga och skapa en god kontakt med den intervjuade               

personen för att samtalet ska kännas behagligt. Syftet med att göra en intervju är att få fram                 

beskrivande information om en människas åsikter och synpunkter på olika fenomen i livet.             

Det finns många olika sätt att använda sig av kvalitativ intervju som metod. Man kan göra en                 

unik intervju vilket innebär att man intervjuar en person en gång, men man kan också               

intervjua samma person flera gånger eller intervjua flera olika personer om samma ämne. Det              

vanligaste är att man intervjuar personen i verkliga livet, vilket även är fallet i intervjuerna i                

denna uppsats. Telefon eller datorbaserade intervjuer förekommer också. Intervjuer kan vara           

strukturerade eller ostrukturerade och mer spontana i sin form. Exempelvis kan en forskare             

som genomför en observation inleda ett samtal med en av de deltagande människorna i              

observationen som leder till en spontan intervju. En strukturerad intervju med tydliga frågor             

kräver mindre av intervjuaren då det innebär mindre kreativitet och spontanitet under            

samtalet. Strukturerade och mer inringade frågor ger mer slutna svar vilket fungerar bra i              

sammanhang där man intervjuar flera människor och vill upptäcka ett mönster bland svaren.             

Stora frågor som människor kan tolka olika leder ofta till mer personliga och djupgående svar               

vilket passar bra när man är ute efter att framhäva en viss persons åsikter och tankar.  23

 

När man gör en intervju kan man använda sig av flera olika typer av frågor och det kan vara                   

ett taktiskt val i vilken ordning man ställer frågorna då det kan påverka resultatet. Ofta börjar                

man en intervju med uppvärmningsfrågor eller ett kort samtal innan intervjun börjar för att              

som får den som ska intervjuas att slappna av. Man brukar ofta ställa demografiska frågor               

under en intervju vilka kan handla om exempelvis den intervjuades ålder, namn eller yrke.              

Dessa frågor ska få fram faktiska data om den person som intervjuas. Kärnfrågorna handlar              

om huvudtemat som intervjuaren vill veta mer om genom samtalet. Efter en kärnfråga ställs              

ibland följdfrågor om intervjuaren vill få fram mer information, dessa kan både kan vara              

förberedda och spontana. Ibland kan det vara svårt för den som intervjuas att förstå vad               

23Matthew David och Carole D.Sutton, Samhällsvetenskaplig metod (Lund, 2016), 113-114. 
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intervjuaren är ute efter med en viss fråga och då kan man använda sig av en klargörande                 

fråga som riktar in sig på samma ämne men från en annan vinkel.  24

 

I mina kvalitativa intervjuer har jag samtalat med personal från Vasamuseet och Statens             

museer för världskultur. Att jag valde personal från just dessa centralmuseer är lite av en               

slump, jag kontaktade några centralmuseer som använder Instagram aktivt, Vasamuseet och           

Statens museer för världskultur var de som hade möjlighet att ställa upp på en intervju under                

min tidsram. De två personer jag intervjuat i min uppsats är Jennifer Lindblad som är               

kommunikatör vid Statens museer för världskultur och Catrin Rising som är kommunikatör            

vid Vasamuseet. Tanken var till en början att jag skulle göra intervjuerna på deras              

arbetsplatser och möta dom båda personligen. På grund av sjukdom fick jag göra intervjun              

med Jennifer Lindblad över telefon. Intervjun med Catrin Rising gjordes på Vasamuseet. I             

mitt huvudkapitel har jag valt att visa intervjuerna i sin helhet med alla frågeställningar och               

svar. De korrigeringar som gjorts i efterhand är att vissa stycken i intervjuerna där någon av                

informanterna upprepat sig eller besvarat en fråga två gånger har blivit bortplockade eller att              

vissa stycken har blivit omformulerade på grund av önskan från en informant. Eftersom             

Jennifer Lindblads arbete innefattar en så stor verksamhet (Statens museer för världskultur            

innefattar fyra museer) så tillkom en intervjufråga i efterhand. Det är den första frågan i               

hennes intervju “Kan du börja med att berätta lite om ert arbete med sociala medier på                

Världskulturmuseerna?”. Detta på grund av att samtalet inleddes av en längre förklaring av             

hur deras verksamhet ser ut och hur de arbetar med sociala medier på olika sätt. 

 

Urval och datainsamling 

Jag har valt att fokusera på centralmuseer i min uppsats. Anledningen till att jag valt göra det                 

är framförallt på grund av tidsmässiga skäl. Det skulle ta alltför lång tid om jag skulle ha                 

granskat flera olika typer av museer då jag till viss del samlar in datat på egen hand. Jag                  

tycker också att centralmuseer är en intressant grupp att granska då de ofta är kända över hela                 

landet och har en gedigen verksamhet. I min regressionsanalys granskar jag centralmuseerna            

Arbetets museum, Arkdes, Armemuseum, Bergrummet, Etnografiska museet,       

Flygvapenmuseum, Hallwylska, Historiska museet, Kungliga myntkabinetten,      

Livrustkammaren, Marinmuseum, Medelhavsmuseet, Moderna museet, Nationalmuseum,      

24 Matthew David och Carole D.Sutton, Samhällsvetenskaplig metod (Lund, 2016), 115. 
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Naturhistoriska museet, Nordiska museet, Prins Eugen Waldemarsudde, Sjöhistoriska        

museet, Skansen, Skoklosters slott, Tekniska museet, Tumba bruksmuseum, Vasamuseet,         

Världskulturmuseet, och Östasiatiska museet. Det enda av Sveriges centralmuseer som inte           

finns med i min analys är Scenkonstmuseet och det är pågrund av att det inte finns någon                 

besöksstatistik tillgänglig från 2015 och 2016 därifrån. Jag har själv samlat in data från              

centralmuseernas instagramkonton vad gäller deras instagraminlägg. Besöksstatistiken har        

jag hämtat från Myndigheten för kulturanalys och från Sveriges museer . Tabell 1 som jag              25 26

sammanställt visar deskriptiv statistik av variablerna jag använder mig av i           

regressionsanalysen. Tabellen visar bland annat medelvärden, samt högsta och minsta värden           

för att ge en uppfattning om hur stor variationen är i respektive variabel. 

 

Tabell 1 - Deskriptiv statistik 

 Antal besökare  
2015 

Antal 
instagraminlägg 
2015 

Antal besökare  
2016 

Antal 
instagraminlägg 
2016 

Medelvärde 274683 121 353566 118 

Minsta värde 15246 0 14000 0 

Högsta värde 1377120 345 1369431 287 

Antal 
observationer 

25 25 25 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Myndigheten för kulturanalys, Museer 2016 (2017) 
http://kulturanalys.se/wp-content/uploads/Museer-2016_webb.pdf (hämtad 2018-03-01). 
26 Sveriges museer, “Landets museer slog besöksrekord 2016”, (2017) 
http://www.sverigesmuseer.se/nyheter/2017/01/landets-museer-slar-besoksrekord-2016/ (hämtad 2018-03-01). 
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Huvudkapitel 

 

Bakgrundsfakta Instagram 

För att få en bättre förståelse av vad mitt huvudkapitel handlar om är det viktigt att känna till                  

vad Instagram är för något. Instagram hör till gruppen sociala medier vilket syftar på en typ                

av mediekanal där den största delen av innehållet är användargenererat. Med           

användargenererat innehåll menas att mediekanalens innehåll skapas av dess användare, man           

kan exempelvis jämföra med en tidningssajt där materialet främst skapas av tidningens            

medarbetare. Användargenererat innehåll kan bestå av texter, bilder och filmklipp som           

exempelvis privatpersoner, offentliga personer och olika verksamheter delar med sig av i sina             

kanaler i sociala medier. Det finns många olika kanaler i sociala medier, några av de största                27

är Facebook, Twitter och Instagram. Instagram grundades år 2010 av Kevin Systrom och             28

såldes år 2012 till Facebook. Idag har Instagram omkring 800 miljoner användare världen             

över. Instagram är en applikation som man främst använder i mobilen för att kunna dela med                

sig av sina bilder och kortare tillhörande texter. Förutom att titta på inlägg som de               29

användare man följer lägger ut kan man genom hashtaggar (#) och platser lättare hitta              

information om ett ämne som man är intresserad av. Exempelvis kan man lägga ut en bild på                 

en hund på instagram och under bilden skriva #hund. När man har gjort det går det att klicka                  

på hashtaggen och plötslig dyker andra användares bilder med samma hashtag upp i flödet.              

Samma princip gäller när man lägger till platsen för en bild. När man lägger ut ett foto kan                  

man välja att skriva in platsen där bilden fotades och då kan de personer som tittar på bilden                  

klicka på platsen och då dyker det upp fler bilder från samma plats i flödet.   30

 

Instagram är både simpelt och komplext beroende hur man ser på det. Det är svårt att förklara                 

i korta drag vad instagram går ut på, för att få en så tydlig bild som möjligt bör man själv                    

starta ett konto och utforska Instagram på egen hand. Det finns massor av finesser och               

detaljer, dessutom utvecklas applikationen kontinuerligt där nya funktioner läggs till. Det           

som är simpelt med Instagram är i min mening den kortfattade och förhållandevis enkla              

27 Statens mediaråd, “Sociala medier” (2016), 
https://statensmedierad.se/larommedier/medierdaochnu/socialamediersuppkomstochroll.379.html (2018-03-01). 
28  Pamela Davidsson, “Svenskarna och sociala medier” (2016), 
https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_sociala_medier_2016.pdf  (hämtad 2018-02-15). 
29 https:// www.instagram.com (hämtad 2018-03-01). 
30 Instagram, “Hjälpcenter” https://www.facebook.com/help/instagram (hämtad 2018-03-01). 
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kommunikationen. Den huvudsakliga aktiviteten på Instagram går ut på att man lägger upp en              

bild eller en bildserie och vill man kan man skriva en tillhörande text. Eftersom inläggen är                

kortfattade och det finns så otroligt många aktiva användare på Instagram är det också möjligt               

för instagrams användare att ta till sig mycket mer information än vad man kunde för bara                

några år sedan. Detta ställer nya krav på de människor som använder sociala medier då man                

själv måste sålla fram det som man anser är intressant information och försöka undvika att               

inte trötta ut sig själv genom det enorma flödet som många människor granskar flera gånger               

om dagen. Det ställer såklart också såklart krav på människor och verksamheter som vill nå               31

ut med sitt budskap via Instagram eftersom det är lätt att försvinna i havet av inlägg. 

 

Nedan presenterar jag min kvantitativa undersökning som innehåller två regressionsanalyser          

som visar det linjära sambandet mellan centralmuseernas antal besökare och antal           

instagraminlägg. Efter det kommer min kvalitativa undersökning som innehåller två          

intervjuer med Catrin Rising som är kommunikatör vid Vasamuseet och Jennifer Lindblad            

som är kommunikatör vid Statens museer för världskultur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Statens mediaråd, “Sociala medier” (2016), 
https://statensmedierad.se/larommedier/medierdaochnu/socialamediersuppkomstochroll.379.html (2018-03-01). 
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Kvantitativ undersökning  

 

Regressionsanalys 

Här presenteras resultaten från regressionsanalysen. Först i figurer, sedan i tabellform. I figur             

1 och 2 nedan ser vi att det uppskattade sambandet mellan antal instagraminlägg och antal               

besökare är positivt, både för år 2015 samt 2016. Med positivt samband menas att ett högre                

antal instagraminlägg svarar mot ett större antal besökare, i genomsnitt. Korrelationen mellan            

antalet instagraminlägg och besökare är alltså positiv i båda fallen här. 

 

Figur 1. 

Diagrammet visar antalet besökare som centralmuseer haft och antalet instagraminlägg som           

de postat under 2015. Linjen visar ett uppskattat linjärt samband mellan de två variablerna.  

 

 

 

 

 

Figur 2. 

Diagrammet visar antalet besökare som centralmuseer haft och antalet instagraminlägg som           

de postat under 2016. Linjen visar ett uppskattat linjärt samband mellan de två variablerna.  
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Ovan ses sambandet i bilder. Nedan presenteras sambandet i sifferform.  

 

I metoddelen beskrivs det linjära sambandet som där är interceptet och       x  y = α + β + ε    α     β  

är lutningen på linjen. visar alltså antalet besökare när antalet instagraminlägg är noll och    α            

visar hur många ytterligare besökare ett ytterligare instagraminlägg bidrar med. Seβ             

metoddelen ovan för ytterligare beskrivning. I tabell 2 visas de estimerade värdena på och             α   

i kolumnen “Estimat” för de två åren 2015 och 2016. För år 2015 kan vi alltså skrivaβ                   α  

och som och . Ett exempel på tolkning här är att, för år 2015, så β   23341α = 1   247β = 1             

genererade ett ytterligare Instagraminlägg 1247 besökare i genomsnitt till Sveriges museer.           

Här kan vi jämföra med den deskriptiva statistiken i tabell 1 längre upp där vi ser att antalet                  

museibesökare år 2015 i genomsnitt var 274683. 

 

Tidigare i uppsatsen, i diskussionen kring vetenskapliga begrepp förklarades statistisk          

signifikans. I det stycket förklarades att ett lågt p-värde (under 0.05) visar på ett statistiskt               

signifikant estimat, som då är “statistiskt skilt från den ursprungliga hypotesen”. I uppsatsen             

metoddel ovan beskrevs att denna ursprungliga hypotes är att i regressionsanalys. Vi         β = 0     

ser att p-värdet för år 2015 är under 0.05 (p-värdet för år 2015 är 0.047), men för 2016 är    β                 

p-värdet större än 0.05 (p-värdet för 2016 är 0.131). Enligt dessa resultat ser vi alltså att för år                  

2015 så är estimatet för statistiskt skilt från noll, men så är inte fallet för år 2016. Av detta     β                
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kan alltså slutsatsen dras att år 2015 så påverkade antalet instagraminlägg antalet            

museibesökare. År 2016 påverkade antalet instagraminlägg inte antalet museibesökare. För år           

2016 kan vi alltså inte förkasta hypotesen att . Potentiella förklaringar till detta ges        β = 0       

längre fram i uppsatsens diskussion.  

 

Tabell 2 - Regressionsestimat 

 År 2015 År 2016 

 Estimat p-värde Estimat p-värde 

α  123341 0.218 212653 0.078 

β  1247 0.047 1192 0.131 

Antal 
observationer 

25 25 25 25 
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Kvalitativ Undersökning 

 

1. Intervju med Catrin Rising, kommunikatör vid Vasamuseet. 

 

Har ni en tanke bakom vilka typer av Instagraminlägg ni lägger ut och vid vilken               

tidpunkt (exempelvis eget evenemang, nyhetshändelse, aktivitet på museet)? 

Ja vi har ett instagramteam på museet, bestående av flera olika personer på museet från               

olika avdelningar och dom har alla varsin dag som de ansvarar över på Instagram. Exempel               

på tisdagar är det vår konservator Johanna, så då blir det alltid ett inlägg relaterat till                

hennes arbete, på onsdagar är det vår intendent Irene som lägger ut ett inlägg och då lyfter                 

hon ofta fram ett föremål ur vår samling och på fredagar är det någon av våra pedagoger                 

som lägger ut inlägg om bland annat besök av skolklasser. Det händer att vi lägger upp                

inlägg om evenemang men det är de inlägg vi märker går sämst så det blir inte ofta, det är                   

framförallt om vi inte kan komma på något annat att lägga ut. När museet började använda                

Instagram så såg jag det som en självklar kanal att marknadsföra sig genom tillsammans              

med de andra kanalerna som finns. Men jag har tagit bort Instagram som             

marknadsföringskanal, vi har märkt att Instagrams algoritm fungerar så att ett inlägg            

kommer upp i olika personers flöde flera dagar efter det publicerats vilket innebär att ett               

inlägg om ett event kan synas efter det ägt rum. Därför har vi valt att inte att inte                  

marknadsföra våra evenemang på Instagram i så stor utsträckning, särskilt inte om det är ett               

enstaka tillfälle. Däremot om det är evenemang under flera tillfällen som en sportlovsvecka             

kan vi skriva “kom till oss det är sportlov på museet med massa roliga aktiviteter”. 

  

Har ni en strategi för hur inläggen ska intressera barn, ungdomar vuxna? 

Både ja och nej. Strategin är framförallt att bilderna ska vara inspirerande och så ser vi det                 

inte i första hand som en marknadsföringskanal utan som en kanal där vi har möjlighet att                

inspirera våra besökare och interagera med våra besökare. Vi har inte någon tanke att varje               

inlägg ska inspirera både vuxna och barn. Så svaret blir nej på den frågan. Vi vänder oss                 

sällan direkt till barn men däremot kan vi lägga upp sådana saker som ingår i               

barnverksamheten men då tänker vi snarare att målgruppen är familjer med barn och att              

man som förälder ska se ett inlägg och tänka “åh vad roligt det där ska vi göra, vi går dit                    

med barnen”. 
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Finns det både en kortsiktig plan och en långsiktig plan med er kommunikation via              

Instagram? 

Ja det kan man säga för Instagram är en av många kanaler som finns med i vår övergripande                  

kommunikationsplan för museets kommunikation. I och med att vi har så många utländska             

besökare så gör vi nästan alla inlägg på både svenska och engelska, en del i strategin är                 

också att under högsäsong när vi vet att vi har väldigt många utländska besökare så               

uppmanar vi alla anställda som arbetar med Instagram att börja med att skriva den engelska               

texten i inlägget och sedan på svenska, under lågsäsongen gör vi tvärt om. Ibland skriver vi                

enbart på engelska, det är inte så himla noga men det är ändå tanken att man kan göra på                   

båda sätten och att det finns en uppdelning under de olika perioderna av året. Den               

kortsiktiga strategin ändras förstås från år till år där vi också hela tiden gör uppföljningar               

och tittar på vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det är klart att vi precis som                  

många andra vill ha många hjärtan (hjärtan på Instagram motsvarar Facebooks likefunktion)            

och att folk tycker att det är roligt att titta på våra bilder. Det är inte så att vi säger att “det                      

här är förbjudet att göra” för det är så tråkigt, däremot säger vi till om något fungerar                 

mindre bra eller uppmanar att fortsätta med den typ av inlägg som fungerar bra. Ungefär var                

tredje månad har vi i instagramteamet uppföljningsmöte där vi diskuterar hur de inläggen vi              

lagt ut under den senaste tiden fungerar.  

 

Försöker ni nå ut till fler människor genom att uppmana besökare/användare på            

Instagram att interagera i museets Instagramflöde, genom exempelvis hashtaggar eller          

platstaggar? 

Ja det gör vi, dels så har vi en “selfiespot” vilket är en plats på museet där besökare kan ta                    

bilder tillsammans med Vasaskeppet. Vi uppmanar också följare att interagera direkt i vårt             

flöde men framförallt försöker vi själva att prata med besökare, exempelvis om vi tycker att               

någon tagit en fin bild kan vi fråga om vi får reposta den i vårt flöde, det brukar vi nästan                    

alltid få och folk brukar bli väldigt glada när vi gör det. Vi har också märkt att folk börjat                   

skicka bilder till oss och fråga om vi vill använda oss av dom till vår Instagram, sådant                 

tycker vi är kul och det gör vi gärna. Sedan hade vi faktiskt i en tillfällig utställning en vägg                   

där man kunde se sig själv i realtid och sina inlägg. Det är ett exempel på hur vi använder                   
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besökarnas bilder eftersom de dök upp på väggen om de hashtaggade sina bilder på ett visst                

sätt. Nu är väggen borttagen men det är mycket möjligt att vi gör något liknande i framtiden. 

 

Hur skiljer sig ert arbete med Instagram i jämförelse med andra mediekanaler? 

Jag försöker tänka på att använda kanalerna på smarta sätt, oavsett vilken kanal det är. När                

vi använder oss av en kanal, exempelvis Facebook har vi märkt att det här fungerar och det                 

här fungerar inte. Jag tycker det är viktigt att man funderar på vad man ska ha en kanal till                   

så det inte blir så att man tänker att nu är alla ungarna på snapchat så då måste vi också                    

vara det. Vi har tänkt efter lika noggrant varje gång vi skaffat en ny kanal. Det som hänt de                   

senaste åren är en helt fantastisk revolution i de här sociala medierna, dels så är de billiga                 

kanaler och du kan nå fantastiskt många människor. Jag tycker också att det är jätteroligt att                

Instagram är en kanal där jag kan få en direktkontakt med mina besökare som kan berätta                

vad de tyckte om besöket och kan visa sin uppskattning eller komma med kritik och det får                 

man ju ta, både och. Ska jag förenkla det lite så använder vi facebook väldigt mycket som                 

marknadsföringskanal, berätta om vad vi har på museet och sponsrade inlägg. Facebook är             

också ett fantastiskt ställe att prata med besökarna, vi pratar med våra besökare även på               

Instagram men inte i lika stor utsträckning som på Facebook. Jag märker att besökare på               

Facebook har en tendens att ställa mer frågor än på Instagram, på Instagram är det oftare                

bildkommentarer i stil med “amazing ship!” på någon av våra bilder föreställande            

Vasaskeppet. Vi finns på Instagram hela tiden och självklart svarar vi alltid på frågor som               

kommer på Instagram men vi sitter inte och likar allas kommentarer. Som kommunikatör             

tycker jag det är helt fantastiskt eftersom förut har vi aldrig vetat vad folk tycker om det vi                  

kommunicerar. I bästa fall har det varit mycket besökare på museet och vi har gjort en                

undersökning där vi frågat människor om de sett vår reklam och om det var den som fick dom                  

att besöka museet. Nu får man omedelbar feedback. 

 

Märker ni själva av positiva effekter på verksamheten på grund av er aktivitet på              

Instagram? 

Ja det tycker jag. Framförallt i det exemplet jag gav nyss om att vi repostar bilder och när vi                   

berättar om saker som händer på museet. Vi försöker alltid hålla en god ton och det ska vara                  

mysigt att vara på vårt Instagramkonto, sen har vi inte gjort en sån analys som du håller på                  

att göra där man jämför med besökssiffror så det blir intressant att läsa om sen.  
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Använder ni Instagram för att få fler besökare till ert museum, isåfall varför? 

Det gör vi inte, det är inte huvudsyftet med kanalen. Jag antar att Instagram precis som våra                 

andra kanaler samspelar naturligtvis och ett mål med att använda dom är att få fler besökare                

men just med Instagram är inte det huvudmålet. Vårt mål med Instagram är att sprida               

inspiration och vara varumärkesbyggande och att folk ska tycka att vår verksamhet verkar             

spännande. Om det sedan i led två eller tre leder till fler besökare så är det bra men det är                    

inte huvudanledningen till att vi använder Instagram. 

 

2. Intervju med Jennifer Lindblad, kommunikatör vid Statens museer för           

världskultur. 

 

Kan du börja med att berätta lite om ert arbete med sociala medier på              

Världskulturmuseerna? 

Jag kan börja med att berätta lite generellt om vårt arbete med sociala medier på               

Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur). Vi är en myndighet som består av            

flera museer: Östasiatiska museet, Medelhavsmuseet och Etnografiska museet i Stockholm,          

och Världskulturmuseet i Göteborg. Mitt uppdrag som kommunikatör är         

myndighetsövergripande alltså gäller det alla fyra museerna. På Instagram har vi ett konto             

för varje museum, men på de andra kanalerna ser det lite annorlunda ut. Mitt arbete som                

digital strateg innebär att titta på det vi lägger ut i sociala medier – vad, var, hur och varför. 

 

Tidigare har varje museum haft en kommunikatör men 2016 gjorde man en omorganisation             

och allt blev centralt. Utöver kommunikatörer har vi i arbetet med sociala medier hjälp av               

andra kollegor på myndigheten, särskilt av värdar i avdelningen Publika möten. Det faller             

sig naturligt för de som fysiskt möter besökarna varje dag att även möta dem i sociala                

medier. Vi har som uttalat mål inom myndigheten att varje besök ska påbörjas och avslutas               

digitalt, så när folk har varit på museerna och lämnat en Facebookrecension eller lagt upp               

en bild från besöket på Instagram så försöker vi så fort vi kan besvara det med ett “Tack och                   

välkommen åter!”. Det är kul för man ser oftast att de svarar tillbaka och beskriver mer                
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ingående vad de engagerades av: “Tack själv det var jättekul att besöka er och jag gillade                

specifikt det här och det här”. Då får vi också mycket mer insikt i vad som berörde                 

besökarna. 

 

På Världskulturmuseet har de som jobbar i receptionen hand om Instagram på onsdagar och              

lördagar, då brukar vi ha evenemang i trappan. I Stockholm har vi löst det på ett annat sätt                  

och det är att hösten 2017 gick värdarna upp i anställningsprocent och fick “back office               

timmar” där de får fokusera på ett område bortom receptionen som de tycker är intressant,               

exempelvis vissa har lite programansvar och andra har lite ansvar över sociala medier. De              

värdar som arbetar med sociala medier i Stockholm lägger ner mellan 10 och 25 procent av                

sin arbetstid på sociala medier. Så då leder jag ett team med en person på Östasiatiska                

museet, en på Etnografiska museet och en på Medelhavsmuseet. Vi träffas varannan vecka i              

ett slags planeringsmöte. 

 

Har ni en tanke bakom vilka typer av instagraminlägg ni lägger ut och vid vilken               

tidpunkt (exempelvis eget evenemang, nyhetshändelse, aktivitet på museet)? 

 

Vårt regeringsuppdrag ligger till grund för våra verksamhetsmål och självklart för arbetet            

med sociala medier. Våra långsiktiga mål är att bli en angelägenhet för fler, att vara en                

efterfrågad kunskapsresurs nationellt och internationellt, att förbättra myndighetens        

ekonomiska förutsättningar och att bli en attraktiv arbetsplats. För att uppfylla dessa mål             

jobbar med olika innehållsteman i Instagram. Där ingår den samlingen vi förvaltar.            

Samlingen går ofta hand i hand med utställningar men ibland inte då vi gör temporära               

utställningar. Vi använder Instagram för att locka till programaktiviteter, butikerna,          

lokalbokningar (till exempelvis konferens, bröllop och andra event) men även för att            

omvärldsbevaka, vilket innebär att vi plockar upp aktuella händelser eller teman som berör             

områdena som museerna har expertis inom. 

 

Vi har också särskilda teman som har med specifika regeringsuppdrag att göra, ett är att               

stoppa illegal handel med hotat kulturarv från Syrien och Irak. Våra besökare är också              

nyfikna kring repatrieringsfrågor (vilket innebär att ett land kräver tillbaka ett föremål som             

tillhör landets kulturarv). Sådana ärenden händer hos oss (exempelvis 2006 lämnades           
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totempålen från Etnografiska museet åter till Kitlopefolket i Kanada) och det är något som              

besökare ofta har många frågor kring. Jag tittar på ämnet i relation till sociala medier där                

allt ska gå så fort – hur pratar vi om denna komplicerade fråga på ett ansvarsfullt och                 

engagerande sätt? Det sista temat vi arbetar med handlar om hållbarhet vilket också sker i               

anslutning med ett uppdrag vi fått av regeringen i relation till Agenda 2030. År 2019 kommer                

vi ha en utställning som handlar om hållbar konsumtion vilket är något vi redan börjat prata                

om nu i sociala medier. 

 

På Instagram jobbar vi mycket med det som kan kallas för ”bakom kulisserna” vilket innebär               

att vi berättar något om hur det är att jobba på våra museer och på museer generellt. Varje                  

fredag gör vi besöksgenererat inlägg, alltså att vi repostar ett inlägg från en besökare, det               

gör vi både för att visa uppskattning till besökarna och för att visa en annan vinkel av                 

verksamheten. Vi har precis börjat jobba på det här sättet med uttalade teman mot särskilda               

mål och allt är inte riktigt på plats ännu, men vi försöker använda dom jämt över en månad.                  

Det ska finnas en tydlig struktur som vi ska arbeta utifrån. En sådan strukturgrej är de                

repostade fredagsinläggen, eftersom att fredagen är inför helgen och då är det bra att ha               

fokus på själva besöket då vi oftast har fler besökare under helgen. På måndagar har vi alltid                 

stängt på våra museer och då är det en bra dag att berätta om arbetet bakom kulisserna. De                  

andra dagarna lägger vi ut inlägg som det passar bäst i schemat. 

 

Vi har också olika gästinlägg och samarbeten, något som vi börjat med ganska nyligen.              

Exempelvis har vi varit Instagramvärdar för Nordiska akvarellmuseet i Göteborg i början av             

januari i år. Det började med att vi lånade ut föremål från Östasiatiska museets samlingar               

till en utställning hos dom. Då fick vi förfrågan om att berätta mer om vår verksamhet på                 

deras Instagram under en vecka. Det blev väldigt lyckat så det är något vi verkligen vill                

jobba mer med framöver. 

 

Har ni en strategi för hur inläggen ska intressera barn, ungdomar och vuxna? 

Vi har inte uttalat att vi ska jobba med barn på Instagram eftersom att plattformen inte                

tillåter användare under 13. Vi brukar inte skilja på unga vuxna och vuxna på just               

Instagram, utan riktar oss till alla. 
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Finns det både en kortsiktig plan och en långsiktig plan med er kommunikation via              

Instagram? 

Ja, den kortsiktiga strategin fungerar så att vi brukar tänka i två veckors spann (nämns i                

fråga ett). Vad gäller den långsiktiga planen så utgår vi ifrån vilka utställningar vi kommer               

ha under de kommande åren. Mina kollegor tar exempelvis fram en övergripande            

kommunikationsplan till en kommande utställning, och jag tar fram en särskild strategisk            

plan på hur vi ska jobba med sociala medier i anslutning till den. För övriga planer har vi                  

koll på årshjulet, vilka högtider som kommer och där har vi stor nytta av Mångkulturella               

almanackan som varje år tas fram av Mångkulturellt centrum. 

 

Försöker ni nå ut till fler människor genom att uppmana besökare/användare på            

Instagram att interagera i museets Instagramflöde, genom exempelvis hashtaggar eller          

platstaggar? 

I varje utställning brukar vi ha en hashtagg som vi valt ut, som vi uppmanar besökare att                 

använda både på plats och i sociala medier. På så sätt kan vi ha koll på vilka upplevelser                  

som engagerar besökarna. När vi väljer ut vilka bilder som vi repostar i vårt flöde på                

fredagar tittar vi bland annat på dessa hashtaggar.  

 

Tävlingar brukar också engagera. I höstas hade vi en fototävling på Etnografiskas Instagram             

för att uppmärksamma vårt japanska tehus intill museet. Besökare fick hashtagga sina            

tävlingsbidrag med #höstimuseiparken. Tehuset är också det som drar absolut mest           

besöksbilder så vi valde att göra en fototävling kring det. Tillsammans med två kollegor (en               

fotograf och en bildintendent) bildade vi en jury som valde ut en tävlande som vann biljetter                

till vårens teprovningar i tehuset. Detta är något vi jättegärna vill jobba mer med men det är                 

tidskrävande att genomföra. 

 

Hur skiljer sig ert arbete med Instagram i jämförelse med andra mediekanaler? 

Just nu gör vi ganska mycket samkörning (samma inlägg på både Instagram och Facebook)              

för att kunna se vilket innehåll passar bäst till de olika kanalerna. Vi anpassar såklart               

inläggen efter kanal, exempelvis vad gäller tonalitet; användning av emojis, hashtaggar och            

länkar; och antal tecken som ryms i ett inlägg. Vi använder ett verktyg för att publicera                

inlägg samt att bevaka inkommande inlägg och svara på kommentarer – över alla våra              
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sociala kanaler. Genom verktyget är det väldigt lätt att återanvända bra innehåll till fler              

kanaler.  

 

Vad gäller Facebook och Instagram, så är Facebook lite lättare att spåra i och med att man                 

kan lägga till länkar i inläggen och då kan man följa upp hur många som klickat på den                  

länken och vad har det lett till. Program och evenemang är någonting som vi lägger lite extra                 

krut på Facebook i och med deras eventfunktion. Det är betydligt svårare att veta om någon                

har bokat en biljett till ett evenemang via inlägg på Instagram eftersom man inte kan lägga                

till länkar i inläggen utan bara i profilen.  

 

På Instagram försöker vi ha ett mer personligt tilltal – vi är lite busigare och kreativa. Vi har                  

exempelvis en värd på Östasiatiska museet som utifrån ett tema eller budskap skapar små              

scener med lyckokatter (figurer vi säljer i shoppen). Ett genialiskt exempel är när vi ville               

locka besökare till höstlovsaktiviteter i vår ateljé. Då byggde värden upp ett motiv med              

lyckokatterna så det såg ut som i filmen Askungen, när musen syr. ”Vi ska sy och vi ska                  

klippa… i alla fall fram till söndag. Papperspyssel hela veckan!” löd texten. Det var snabbt,               

roligt, kreativt och direkt.  

 

Nu finns det också möjligheten att lägga ut stories på Instagram (tillfälliga bilder och              

filmklipp där man kan lägga till text, emojis och giffar i bilden eller filmen, dessa inlägg                

försvinner efter ett dygn) som utvecklats mycket under de senaste månaderna. Nu kan man              

spara stories i Instagramprofilen i det som kallas höjdpunkter. När det var snabbt             

försvinnande kändes det inte värt att lägga tid på – allt vi som myndighet lägger ut i sociala                  

medier är offentliga handlingar och ska därmed arkiveras. Nu när Instagram har utvecklat             

funktionerna med statistik och arkivering har det underlättat och vi har börjat jobba mer med               

stories. Personligen tycker jag om att jobba med bild och text på samma yta på ett friare sätt,                  

det är en kombination som man kan göra mycket kreativt med. Jag tror också Instagram som                

plattform är på väg mer och mer åt det hållet, bort från vanliga inlägg. 
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Märker ni själva av positiva effekter på verksamheten på grund av er aktivitet på              

Instagram? 

När jag berättar om positiva resultat på Instagram på vårt interna intranät och på möten,               

ökar medarbetarnas engagemang, de skickar tips och innehåll vilket är jättekul. Under            

samarbetet med Nordiska akvarellmuseet (som har många fler följare än Östasiatiskas           

Instagramkonto) märkte jag att fler bland personalen insåg hur många en når med sociala              

medier. Att personalen följer aktiviteten i sociala medier – inte bara det vi själva lägger ut                

utan även det besökarna lägger ut – är positivt för verksamheten. Det gör att alla               

yrkesgrupper hos oss, vare sig om en jobbar som intendent eller bibliotekarie eller             

utställningstekniker, har utökat möjlighet att ta del av det besökarnas upplevelser. Den            

feedbacken föder förhoppningsvis in i verksamheten. 

 

Externa effekter är att vi hela tiden ökar i antal följare och det gör att vi fullföljer                 

regeringsuppdraget om att bli en angelägenhet för fler – att nå fler, nya och mycket nöjda                

besökare. 

 

Använder ni Instagram för att få fler besökare till ert museum, isåfall varför? 

Vi var inne på det tidigare när vi pratade om “fler, nya och mycket nöjda besökare”. Det är                  

våra uttalade mål och alla våra aktiviteter på sociala medier ska helst leda till fler besökare                

till våra museer på plats eller till en digital upplevelse. 
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Diskussion 

Mitt mål med denna uppsats var att ta reda på vilken nytta Instagram har för den museala                 

verksamheten. För att ta reda på detta har jag gjort två regressionsanalyser som visar antalet               

besökare som centralmuseer haft och antalet instagraminlägg som de postat under år 2015             

respektive år 2016. Genom regressionsanalysen kan man uppskatta ett linjärt samband mellan            

de två variablerna. Det man kan se om man kollar på mina regressionsanalyser som finns i                

huvudkapitlet är att under år 2015 hade museernas användning av Instagram en positiv effekt              

på antalet museibesök. Alltså tyder det på att det är en fördel att använda Instagram, om det är                  

fler museibesök man vill uppnå. Under år 2016 är sambandet neutralt, det vill säga att det                

varken finns ett positivt eller negativt samband mellan museers instagraminlägg och deras            

besöksstatistik. Även om korrelationen är positiv i figur 2 är den estimerade            

lutningskoefficienten inte skild från noll för år 2016, som beskrevs i texten kring tabell 2 i                

huvudkapitlet. Om man tar med de båda regressionerna i beräkningen tycker jag att instagram              

inte har en tillräckligt stor effekt för att man ska kunna rekommendera den som ett verktyg                

för museer som vill få upp sin besöksstatistik. Korrelationen i denna undersökningen är alltså              

svag under 2015 och icke existerande under 2016. 

 

Jag tror trots att denna kvantitativa undersökning inte tillfört särskilt mycket i denna uppsats              

att det är en spännande ide att kombinera de humanistiska metoderna med positivistiska             

statistiska metoder. Jag tycker också det är något att ta med sig ut i arbetslivet när man jobbar                  

inom musei- och kultursektorn när man exempelvis vill göra en omvärldsanalys ska man inte              

vara rädd för att använda sig att en kvantitativ metod.  

 

Jag tycker att min regressionsanalys har relativt hög reliabilitet med tanke på att jag samlat in                

data från två år, samtidigt hade resultatet varit ännu mer tillförlitligt om jag samlat in data                

från fem år. Men eftersom att resultatet av analysen från 2015 är likartat med den från 2016                 

tycker jag att slutsatsen är tydlig, instagram har inte någon betydande inverkan på museers              

besöksstatistik. Validiteten i min undersökning kan ifrågasättas, jag tycker att det är svårt             

överlag att ha en hög validitet i en sån här typ av analys. Skulle resultatet blivit annorlunda                 

och man kunde se en tydlig korrelation mellan högt antal instagraminlägg och höga             

besökssiffror skulle det vara svårt att säga att det verkligen är instagraminläggen som orsakat              

de höga besökssiffrorna. Självklart finns det många andra faktorer som påverkar hur många             
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människor som kommer till ett museum, exempelvis vilken storlek och inriktning museet har,             

men dessa faktorer har jag inte med i min regressionsmodell. Vill man öka tillförlitligheten              

får man helt enkelt bara undersöka fler år för att se att korrelationen håller i sig över en längre                   

tid och lägga till fler variabler i regressionsmodellen.  

 

Det jag däremot fått som insikt genom mina kvalitativa intervjuer är vilket värde Instagram              

har för museer inom andra områden än besöksstatistik. Både Catrin Rising och Jennifer             

Lindblad intygar att Instagram är ett utmärkt verktyg för att kunna föra dialog med besökare               

och för att kunna ta till sig feedback från sin publik. I och med detta får besökarna en större                   

möjlighet att påverka museets verksamhet på olika sätt, exempelvis deras utställningar eller            

evenemang. Besökare har också en möjlighet att bli mer delaktiga och hjälpa till att skapa               

material via sociala medier som museer kan använda sig av i sin verksamhet. Detta fenomen               

nämns i båda mina intervjuer. Ett exempel på detta är att båda museerna repostar besökares               

bilder på sina instagramkonton. Ett annat exempel är att man interagerar med besökarna på ett               

digitalt plan även vid ett museibesök. Catrin Rising nämner både en “selfiespot” där besökare              

kan ta en bild tillsammans med vasaskeppet och en vägg som de tidigare haft på museet där                 

besökare kan få sina bilder och inlägg publicerade i realtid. Att anordna olika lekar,              

aktiviteter och tävlingar är något man ofta ser på museer. Genom sociala medier får museer               

en utökad plattform för att göra det. Jennifer Lindblads exempel på Etnografiska museets             

fototävling på instagram där besökare kunde vinna biljetter till en teprovning i deras tehus.              

Utöver att besökare stimuleras av att delta i aktiviteter så får även museerna en möjlighet att                

marknadsföra sin verksamhet, i exemplet med fototävlingen så uppmärksammar även          

Etnografiska museet sitt japanska tehus. 

 

Fenomenet när museibesökarna blir mer deltagande i verksamheten och mindre betraktande           

är något som många i branschen anser är museernas framtid. I framtidsantologin Museerna             

och besökarna 2050 från Riksutställningar spår olika aktörer inom museibranschen en           

framtid där museerna är en plats där människor delar med sig av sina livshistorier och               

deltagandet är i fokus, att verksamheten utvidgas och får ett tydligt digitalt rum är också ett                

faktum. I min intervju med Jennifer Lindblad säger hon att “Vi har som uttalat mål inom                32

myndigheten att varje besök ska påbörjas och avslutas digitalt”. Även detta citat pekar på att               

32 Riksutställningar, Museerna och besökarna 2050 - en framtidsantologi. (Stockholm: Volante research, 2015). 
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museer redan idag har en inställning där den digitala arenan och sociala medier är viktiga               

faktorer för att få museiverksamheten att fungera optimalt.  

 

Personligen tror jag att museerna har stor nytta av att hålla sig uppdaterade på de olika                

kanalerna som finns i sociala medier då de under bara några få år har tagit över en så stor del                    

av människors sociala nätverkande och kommunikation med varandra. Dessutom är sociala           

medier något som ändras och förnyas i ett högt tempo och därför finns det en risk med att inte                   

delta i den “digitala resan” som pågår, eftersom det förmodligen kommer vara svårt att sätta               

sig in i fenomenet senare när sociala medier utvecklats ännu mer än idag. I framtiden tror jag                 

stora delar av den museala verksamheten kommer att ha flyttats till en digital plattform. 
 

Både Jennifer Lindblad och Catrin Rising berättade att de inte lägger något särskilt fokus på               

barn i sin aktivitet på Instagram. Jag tycker det är intressant eftersom det är så många barn                 

och ungdomar som använder sociala medier idag. Som jag nämnde i inledningen visade             

Internetstiftelsen i Sveriges rapport Svenskarna och Internet 2016 att hela 64 procent av             

svenska ungdomar mellan 12-15 år använder Instagram dagligen. Jag kan förstå att            

marknadsföring som riktar sig till barn kan vara väldigt känsligt och att man som verksamhet               

inte vill vara en del av barn och ungdomars allt mer ökande användande av digitala verktyg                

som ipads, iphones och datorer. Nästan dagligen kan man läsa artiklar i olika dagstidningar              

om hur barns internetsurfande leder till allt för mycket stillasittande och att de blir              

uppslukade i en digital fantasivärld. Samtidigt är denna digitala revolution något nytt och             

främmande, vilket kan göra människor vaksamma och skeptiska per automatik. För att ta reda              

på vad denna nya digitaliserade verklighet vi lever i kommer leda till för oss människor måste                

man låta tiden gå, det behövs betydligt fler år i bagaget för att kunna ta reda på vilken effekt                   

det har på oss människor. Så jag känner mig lite tudelad i denna fråga vad gäller museers                 

möjlighet att rikta sig till barn och ungdomar på sociala medier. På ett sätt är det en ny                  

möjlighet att skapa kontakt med den yngre generationen och öka intresset för exempelvis             

historia, kultur och samhällsfrågor och på ett annat sätt känns det fel att bidra i det nya sätt att                   

påverka barn och ungdomar då det är både relativt okontrollerat och outforskat. Catrin Rising              

nämner att Vasamuseet vänder sig till familjer när de kommunicerar via Instagram, vilket             

enligt mig känns som en bra lösning för dagens klimat på Instagram och andra sociala               

medier. Föräldrar kan då avgöra om ett museums budskap känns lämpligt för deras barn och               
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sedan visa barnet inlägget eller ta med barnet på den eventuella aktiviteten som museet              

marknadsför. Men inget vet vad som händer i framtiden, kanske finns det inom ett par år                

funktioner och tydligare riktlinjer vad gäller verksamhetens kommunikation med med barn           

och ungdomar via sociala medier. 

 

En annan gynnande effekt av museers användning av Instagram är den som sker internt. Både               

Catrin Rising och Jennifer Lindblad tar upp olika exempel på detta i intervjuerna. Bland              

annat har sociala medier en peppande effekt hos de anställda då de som jobbar med               

kommunikation kan visa upp snabba och tydliga resultat i olika insatser, exempelvis likes             

eller positiva kommentarer på ett inlägg som gäller ett pågående projekt inom            

museiverksamheten. En annan positiv funktion med instagram är att de ger de museianställda             

som inte jobbar i direkt kontakt med besökare en möjlighet att ta till sig feedback och                

kommentarer. I intervjuerna så nämns fenomenet att museipersonal hjälps åt att posta inlägg             

på instagram. Alltså kanske en arkivarie eller arkeolog postar ett inlägg och därigenom får              

kommentarer och feedback av sin publik utan att de möts i verkligheten. Genom dessa typer               

av inlägg får även de som följer museer på instagram möjlighet till en inblick i vad de som                  

arbetar på ett museum gör för något.  

 

Jennifer Lindblad ger också exempel på hur museerna kan vara en plattform som både kan               

vara folkbildande och en plats för diskussion kring viktiga frågor som exempelvis rör             

samhället, klimatfrågor och mänskliga rättigheter. Hon berättar om hur Medelhavsmuseet          

jobbar med att sprida information inom hållbarhet på sociala medier, då detta är ett viktigt               

tema som också kommer finnas i en av deras framtida utställningar. Eftersom otroligt många              

människor och verksamheter världen över använder Instagram är det också en plattform som             

man kan använda för omvärldsbevakning. 

 

Till sist fungerar instagram som en möjlighet till samarbete både mellan museer och andra              

instanser. Jennifer Lindblad nämner ett exempel där Östasiatiska museet samarbetade med           

Nordiska akvarellmuseet. Instagram kan också användas för att museer ska kunna hålla koll             

på varandras verksamhet och både ta till sig tips och inspiration. Jag tror denna typ av                

samarbetsmöjlighet är väldigt positiv för olika museers verksamheter. 
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Om man applicerar Shannon och Weavers basmodell på museers kommunikation via           

Instagram så är det tydligt att den senare och modernare versionen med feedbackinslag             

fungerar bäst eftersom att instagram är en plattform där museer kommunicerar med sina             

mottagare. I min mening uppfattas denna typ av tvåvägskommunikation betydligt mer           

givande och dynamisk än envägskommunikation. Det som händer när envägskommunikation          

utvecklas och sändare och mottagare kommunicerar med varandra är att en brusfaktor uppstår             

och utökas. En liknelse är viskleken som man lekte som barn, där man satt i en ring och en                   

person började viska en fras till den som satt bredvid och den personen fortsatte att viska                

frasen till den som satt bredvid, tills att budskapet nådde den sista personen som sedan fick                

säga budskapet högt. Oftast var det inte alls samma fras som den första personen viskat. Med                

det menar jag att det är svårt att veta om ens budskap tolkas på det sättet som man tänkt,                   

särskilt när budskapet färdas mellan flera olika mottagare. Därför är det viktigt som             

museiverksamhet att regelbundet undersöka om ens budskap tas emot på ett önskat sätt. I              

teorikapitlet nämnde jag Forskaren Sven Windahl som anser att budskapet har fem olika             

betydelser; avsett budskap, sänt budskap, budskapet i sig, mottaget budskap och uppfattat            

budskap. Dessa fem betydelser tror jag kan vara användbara när museer vill granska resultatet              

av olika kommunikationsinsatser.  

 

Något som man inte missar när man läst intervjuerna i denna uppsats eller min diskussion är                

en positiva inställningen till Instagram som finns i texterna likt en röd tråd. Det är verkligen                

något som jag känner efter att ha skrivit denna uppsats; att Instagram har ett stort värde för                 

museiverksamheter på flera olika plan.  
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Sammanfattning 

I den här uppsatsen har jag försökt att ta reda på vilken nytta centrala museer har av                 

instagram. De frågeställningar jag utgått ifrån i min uppsats är: 

 

Vilken effekt har mina utvalda museers användning av instagram på deras antal museibesök             

under år 2015 och 2016?  

  

Använder sig mina valda museers webbansvariga av kommunikativa strategier i deras           

användning av instagram, för att främja museernas verksamheter? 

 

Vilka effekter upplever dessa webbansvariga att deras användning av instagram har på den             

museala verksamheten? 

 

För att få svar på mina frågeställningar har jag använt mig av en kvantitativ metod,               

regressionsanalys. I min analys har jag jämfört antalet inlägg som centrala museer lagt ut år               

2015 och 2016 med deras besöksstatistik som publicerats hos Myndigheten för kulturanalys            

och Sveriges museer från år 2015 och 2016 för att se hur de två variablerna korrelerar. Denna                 

analys gjorde jag för att kunna se vilken effekt museers aktivitet på instagram har på deras                

besökssiffror. Efter att ha gjort två diagram, ett för varje år jag granskat (dessa finns att se i                  

mitt huvudkapitel) gick det att utläsa att det inte fanns något tydligt samband mellan museers               

aktivitet på instagram och deras besöksstatistik över båda åren.  

 

I min uppsats gjorde jag också en kvalitativ undersökning. Den gick ut på att jag intervjuade                

två kommunikatörer, Jennifer Lindblad som arbetar på Statens museer för världskultur och            

Catrin Rising som arbetar på Vasamuseet. Frågorna jag ställde till informanterna under            

intervjun berörde hur de och andra anställda på de två museerna arbetar med Instagram i sin                

verksamhet och vilka effekter det har på verksamheterna. Efter dessa intervjuer så var det              

tydligt för mig att Instagram har en viktig funktion både på Statens museer för världskultur               

och Vasamuseet.  

 

För att både jag själv och läsare av denna uppsats bättre ska förstå resultatet av min                

kvantitativa och kvalitativa analys bättre har jag i min teoridel presenterat           
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kommunikationsbegreppet, kommunikationsmodeller och även ett antal vetenskapliga       

begrepp. Dessa modeller och begrepp använder jag i mitt huvudkapitel och diskussion för att              

skapa mer tyngd och trovärdighet i resonemangen. Det jag kommit fram till genom denna              

uppsats är att Instagram är ett mycket bra verktyg för museers verksamhet inom flera olika               

områden, bland annat kan besökare genom Instagram få en tydligare deltagande funktion,            

museer kan använda Instagram för att skapa kontakt med sina besökare och få feedback på               

deras verksamhet. Instagram har också interna funktioner då plattformen kan användas för att             

ta fram peppande material till personalen (exempelvis en positiv kommentar från en besökare             

eller många likes på ett inlägg) Instagram gör det också möjligt för de som inte arbetar med                 

besökskontakt att ha en dialog med besökarna. Instagram fungerar också som en plattform             

där museer kan omvärldsbevaka och hitta inspiration och information om hur andra museer             

arbetar och vad de gör i sin verksamhet. Detta är bara några exempel på vilka effekter                

Instagram har på museala verksamheten. Både Vasamuseet och Statens museer för           

världskultur har kortsiktiga och långsiktiga planer med sitt arbete med Instagram. Jag tycker             

det är kul att få insikt i att dessa museer inte ser Instagram och andra sociala mediers snabba                  

utveckling som ett hinder utan som en möjlighet att förbättra och stärka sin verksamhet. 
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