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Abstract 
 

 

The aim and purpose of this essay is to study if three museums are using Facebook strategically to 

promote two-way communication with their target audiences in their external communication. A qual-

itative and comparative research method and has been used and communication managers from each 

of the three museums have been interviewed. These interviews have been transcribed and coded in 

order to reveal opinions and views on how that particular museum feels about social media and the use 

of these tools in their external communication. A number of Facebook statuses have also been collect-

ed in order to discover how each of the museums is using social media in order to reach and engage 

their target groups. Should the results of this essay be summarized it would show that the museums 

are using the communication channel that they feel suits the needs of reaching a specific audience. 

These channels can be a variety of newspaper ads, television or radio commercials. This kind of one-

way communication does not give the audience any chance of direct feedback or the possibility to voice 

opinion about the message that has been sent. The social media networking sites such as Facebook 

have filled this gap; this is also the main argument as to why these museums are using Facebook to 

reach promote two-way communications with their target audiences. Because of this Facebook has 

earned a central place in the practice of external communication for these museums. Those responsi-

ble for the internal and external communication agree that the tools used to communicate with their 

audiences, whether it is social media or otherwise, no tool should be considered to be “better” than the 

other. The tools should instead be used to complement each other, and the need of the organization 

should dictate the choice of communication tool not the other way around. 
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1. Inledning och problemformulering 

 

              ”Vi söker alltid en dialog med besökarna, och det har varit jättesvårt tidigare. 

               Nu har vi plötsligt ett forum där vi kan prata med folk.” 

 

Citatet ovanför är hämtat från en intervju med en informatör på ett museum i Sverige. Personen har 

ansvar över museets interna och externa kommunikation och forumet som nämns är museets Fa-

cebooksida. Citatet kommer i denna uppsats få definiera hur många kommunikationsansvariga ser på 

möjligheterna och fördelarna med att använda sig av en social medieplattform i sin kommunikation 

med sin målgrupp.  

 

Att kunna kommunicera har varit en central del av samhällslivet från tidig gest- och språkanvändning 

till modern datateknik. Detta utbyte av information och symboliskt innehåll är något som människor i 

alla tider har ägnat sig åt. Utvecklingen av ny teknik har skapat möjligheter för människor att kommu-

nicera utan att behöva vara fysiskt nära varandra (Thompson 2001:13–19). Ny teknik har också för-

ändrat hur människor och företag kommunicerar med varandra. Förut så ville en sändare nå flera 

målgrupper, till skillnad från idag där många sändare vill nå en individ. Idag så styr också många 

människor själva sina budskap, kanaler och tidpunkter. De flesta museer idag har en egen hemsida och 

jobbar med sociala medier för att nå ut till sina besökare. Pressmeddelanden laddas samtidigt upp på 

både hemsidor och facebooksidor för att öka synligheten hos dessa. Nya strategier tas fram för hur 

organisationer ska kunna locka fler besökare men också bjuda in dem till samtal och dialog. Fördelar-

na blir att man låter sin målgrupp vara med och bygga upp organisationens eller företagets varumärke, 

till skillnad från förut då företagen byggde sina varumärken själva (Eriksson 2009:16).  

 

Den sociala nätverkssidan Facebook öppnade sina dörrar för allmänheten 2006. I juli 2008 hade Fa-

cebook över 80 miljoner användare och idag har Facebook enligt deras officiella hemsida över en mil-

jard användare världen över (http://newsroom.fb.com/121023). Det är en av de tio mest använda si-

dorna på internet samt det ledande verktyget för att dela med sig av bilder (Brown 2009:50). Det är 

inte konstigt att detta gör Facebook till en väldigt attraktiv plats att vara på om ett företag eller organi-

sation vill öka sin tillgänglighet och synlighet. Dock kan man säga att vissa typer av organisationer och 

företag gör sig bättre lämpade för en närvaro på Facebook än andra. De som erbjuder aktiviteter ”off-

line” kommer att platsa bättre i ”online”-sammanhang än de som inte erbjuder detta. Områden såsom 

sportevenemang, klubbar, musik, fritidsaktiviteter, mode och politik gör sig då bättre lämpade att 

delta i sociala nätverk än till exempel banker och oljebolag (Brown 2009:51).  

 

Argumenten för att dela upp den externa kommunikationen mellan de traditionella kommunikations-

kanalerna så som TV, radio och tidningar och de nya sociala plattformarna blir allt fler. Då kommuni-

kationskanalerna mellan sändare och mottagare ökar i antalet ökar också museers valmöjligheter till 

att välja vilka kanaler de ska synas i och hur. Kommunikationen har alltså gått från att vara ett enkel-

riktat meddelande ut till en allmänhet till att vara en kommunikativ process mellan sändare och mot-

tagare. Sändaren kan då snabbt uppfatta åsikter, klagomål, beröm och andra tendenser hos en mål-

grupp. Det vill säga att en organisation som har en fortlöpande och effektiv dialog med sin publik alltid 

har en chans att skapa mervärde för den tilltänkta målgruppen. För en organisation idag kan denna 
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typ av kommunikation vara nödvändigt för att hålla publik och målgrupper intresserade i verksamhet-

en, och utan den skulle organisationen upplevas som stängd.  

1.1 Problemformulering 

I takt med att de sociala medierna (Facebook, Twitter, Youtube osv) ökar sin närvaro i organisationers 

externa kommunikation så ökar även möjligheterna att nå ut till olika målgrupper. Problemet som 

upplevs av de kommunikationsansvariga i de utvalda museerna har att göra med svårigheten att uppnå 

den delaktighet som de önskar av sina målgrupper vid användningen av dessa. Samt att uppnå den 

nivå av tvåvägskommunikation med målgrupperna som de kommunikationsansvariga på museerna 

strävar efter. Det är mot denna bakgrund som studiens problemområde befinner sig då arbetet med 

Facebook i den strategiska kommunikationen för att nå ut till målgrupperna har fått en central plats i 

museers externa kommunikation.   

 

1.1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur tre utvalda museer utnyttjar Facebooks möjligheter till 

delaktighet för sin målgrupp på ett strategiskt sätt i sin externa kommunikation. För att nå syftet har 

dessa frågor ställts: 

– Arbetar de ansvariga för kommunikationen på de tre utvalda museerna strategiskt med tvåvägs-

kommunikation på Facebook? 

– Bidrar statusuppdateringarna på de tre museernas facebooksidor till tvåvägskommunikation med 

målgruppen? 
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2. Teori och tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras teori och forskning som syftar till att lyfta studiens validitet. Det inleds med 

en genomgång av vilka teorier som har använts. Den första handlar om Public relations som har tagits 

med för att ge djupare förståelse kring organisationers strategiska relation med olika grupper, och hur 

detta sker i praktiken. Teorier kring omvärldsbevakning har valts i samband med PR-teori för att tyd-

ligare försöka koppla samman val av kommunikationskanal med rådande trender i samhället. Ytterli-

gare teorier som tas upp och förklaras är teorin om konvergenskultur som handlar om publikens del-

tagande i skapandet av sin egen kultur. Sedan följer exempel på tidigare forskning kring hur organisat-

ioner och företag använders sig av sociala medier för att kommunicera med sin målgrupp och omgiv-

ning. Alla dessa teorier fungerar som verktyg för att kunna koppla samman resultat med teori för att 

skapa en så trovärdig slutsats som möjligt. Samt att uppsatsen ska genom tidigare forskning och teori 

kopplat till empirin ge en djupare förståelse av kommunikation inom museivärlden.  

 

2.1 Public relations 

Man skulle kunna säga att Public Relations är ett arbetssätt som har som syfte att undvika konflikter 

och för att öka medvetenheten hos en publik om en organisation eller ett företag. Vare sig det gäller 

organisationens tjänster, produkter eller image används Public Relations för att skapa intresse hos 

publiken och att de i slutändan ska konsumera dessa varor eller tjänster. Heath (1997) skriver också 

om att skapa harmoni mellan organisation och dess publik. Något som är väldig viktigt för en organi-

sations överlevnad på marknaden är stödet från samhället. Organisationen bör försöka i den mån som 

det går att leva i symbios med sin omgivning då en organisation eller företag tillfredsställer männi-

skors behov och efterfrågan genom att tjäna pengar på sina produkter (Heath, 1997). Vidare kan Public 

relations sägas vara ett samlingsbegrepp som handlar om organisationers strategiska relation med 

olika grupper. Den vanligaste definitionen av public relations är framtagen av de amerikanska PR-

forskarna Scott Cutlip, Allan Center och Glen Broom:  

 

Public relations are the management function that establishes and maintains mu-

tually beneficial relationships between an organization and the publics on whom 

its success or failure depends. 

                          Cutlip, Center & Broom (1985) 

 

En organisations publik kan både bestå av aktiva och passiva medlemmar men det de har gemensamt 

är någon form av relation till organisationen. Dessa kan till exempel vara intressenter som är ägare och 

personal, aktörer som är myndigheter och opinionsrörelser, målgrupper i kampanjer eller vara med-

borgare eller kunder (Falkheimer & Heide 2003:21). I förhållande till denna studie kan dessa vara 

exempel på den mångfald av grupper som kan sprida en organisations budskap vidare, men också en 

organisations rykte och kännedom. Därför är det viktigt för en organisation att kunna bemöta dessa på 

sociala plattformar så som Facebook där tvåvägskommunikationen är central så att bilden av en orga-

nisation blir likartad hos alla grupper. 
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Enligt Falkheimer & Heide finns det två huvudformer för public relations, dessa är ”advocacy” samt 

”collaborative” PR. Advocacy representerar den traditionella övertalningsskola som enbart fokuserar 

på att främja organisationens intressen. Den andra formen som heter ”collaborative” PR fokuserar 

däremot mer på organisationens omgivning, det vill säga den omvärld och intressenter som omringar 

en organisation. Två stycken övergripande PR-modeller har i sin tur uppstått vilka är den amerikanska 

modellen och den europeiska PR-modellen. I jämförelse är dessa två typer av modeller konstruerade 

med relationen mellan organisation och dess målgrupp. Detta gäller speciellt den amerikanska mo-

dellen som i större grad fokuserar på relationen mellan kund och företag medan den europeiska mo-

dellen menar att utöver detta bör även relationen mellan organisation och samhälle tittas närmare på.  

2.1.1 Den amerikanska PR-modellen 

En av de mest kända PR-modellerna är den amerikanska modellen som skapades av Grunig & Hunt 

(1984). Det är denna modell som mycket av dagens forskning och utbildning grundar sig på. Den ame-

rikanska modellen har utgått ifrån två stycken variabler, dessa är för det första envägs- och tvåvägs-

kommunikation och för det andra den asymmetriska/symmetriska kommunikationen. Här handlar 

den första variabeln om kommunikationens riktning medan den andra variabeln fokuserar på maktre-

lationerna som uppstår inom kommunikationsprocessen (Larsson 2008:55). Genom att utgå genom 

dessa två variabler skapades fyra olika typer av PR. Publicitetsmodellen, den publika informationsmo-

dellen, den asymmetriska tvåvägsmodellen och den symmetriska tvåvägsmodellen. I den första mo-

dellen, publicitetsmodellen, ses kommunikationen som propaganda där används alla medel för att nå 

sina mottagare. Den publika informationsmodellen ställer större krav på informationen som skickas 

ut, den ska till exempel vara sann och korrekt. Den asymmetriska tvåvägsmodellen står för en mer 

sändarstyrd kommunikation medan den symmetriska tvåvägsmodellen förespråkar en mer öppen 

relation med den målgrupp som önskas nås. Dessa olika modeller speglar två olika syner som finns på 

PR idag, den första är synen om den traditionella asymmetriska kommunikationen där sändaren styr 

och den modernare synen där kommunikationen är mer jämställd mellan sändare och mottagare (Lar-

sson 2008:56). Det är den symmetriska kommunikationen som denna uppsats har undersökt närmare 

när det gäller museers externa kommunikation och vilken utformning denna kommunikation har då 

antalet statusuppdateringar speglar denna tvåvägskommunikation på olika sätt. De visar till exempel 

vilket sätt statusuppdateringarna används för att kommunicera med de olika målgrupperna genom att 

ställa frågor, bjuda in till evenemang och sprida nyheter om verksamheten.  

2.1.2 Den europeiska PR-modellen 

I den europeiska PR-modellen rör det sig likt den amerikanska om fyra olika PR-modeller, utöver 

detta så har den europeiska modellen utgått från fyra dimensioner när det gäller PR-arbete. De fyra 

dimensionerna är den informerande, den påverkande, den rationella och den diskursiva dimensionen. 

Dimensionerna kan tolkas som arbetssätt som PR-aktörer och informatörer använder för att skapa och 

underhålla dialoger, relationer och samtal med sin målgrupp. På grund av den europeiska PR-

modellens natur har också en reflexiv dimension lagts till där organisationen har en institutionell roll 

där kommunikationens främsta mål är legitimering (Larsson 2008:58). De fyra PR-modellerna blir då 

i den europeiska modellen informationsmodellen, påverkansmodellen, relationsmodellen och dialog-

modellen. Likt den amerikanska modellen så innebär informationsmodellen en envägskommunikation 

där sändaren styr riktningen av meddelandet. I påverkansmodellen är målet övertygelse och med hjälp 

av retorik siktar påverkansmodellen på att få målgrupper eller mottagare att acceptera organisationens 
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synpunkter och åsikter. Relationsmodellen innebär att skapa och upprätthålla goda relationer med sin 

omgivning och närmiljö. Dialogmodellen innebär att genom interaktion med sin publik upprätthålla 

ett gemensamt meningsskapande och lärande. Relationsmodellen och dialogmodellen är av speciell 

vikt när det gäller att se hur museer använder den externa kommunikationen för att nå sina målgrup-

per. Eftersom dessa två modeller handlar mycket om den tvåvägskommunikation som de sociala me-

dierna tillhandhåller är det av intresse att se hur detta tar sig i uttryck i den externa kommunikationen. 

 

2.2 Omvärldsanalys 

Omvärldsanalys är ytterligare ett begrepp som är relevant för denna studie. Begreppet som används 

ofta inom marknadsföringsteorier är teoretiskt och praktiskt verktyg för att upptäcka eller förutspå 

kommande trender eller förändringar inom ett specifikt område. Omvärldsanalys kan beskrivas som 

”en systematisk process för att bevaka och analysera omvärldsinformation och dra strategiska slutsat-

ser av den” (Genf & Laurent 2008:8).  

 

Att använda sig av en omvärldsanalys betyder att synen på omvärlden delas upp som i sin tur påverkas 

och är beroende av varandra. En av poängerna med en omvärldsanalys är att den hjälper en att göra 

bedömningar om hur en viss marknad kan utvecklas (Genf, Laurent 2008:8). Varför denna teori och 

arbetssätt kommer att vara relevant till denna studie beror på att eftersom uppsatsen söker förklaring-

ar till hur olika museer arbetar strategiskt med sin kommunikation och varför kommunikationen ser 

ut som den gör. Detta görs för att belysa sambandet mellan valet av kommunikationskanal och kom-

munikationsmål. Ett exempel på detta samband skulle till vara att eftersom sociala nätverk så som 

Facebook ständigt ökar i antalet medlemmar väljer därför fler och fler organisationer att öka sin när-

varo där för att komma närmre tilltänkta målgrupper (www.socialamedier.com 120214). I en om-

världsanalys spaltas omvärlden vanligen upp en i makro och mikronivå. I makronivån återfinns oftast 

de politiska, sociala, ekonomiska och miljömässiga förhållandena i samhället. Det är också här infor-

matörer och kommunikatörer kan genomföra issues management vilket innebär inte bara som själva 

omvärldsanalysen, utan också hanteringen av analysresultaten. I mikronivån ingår de faktorer som 

kan påverka affärsmöjligheten eller verksamheten. Fördelen med att ha en aktiv omvärldsanalys är att 

olika organisationers styrkor och svagheter identifieras men också de hot och möjligheter som kan ha 

betydelse för organisationens framtid (Larsson 2008:98).    

 

Omvärldsanalys innebär också informationsinsamling och bearbetande av fakta från olika källor. Detta 

kallas även för strategisk informationshantering och beskriver metoder som organisationer kan an-

vända sig av för att utöka sin omvärldsbevakning. Dessa inkluderar bland annat undersökningar, tes-

ter, anlitade externa experter för att genomföra attityd- och kännedomsundersökningar, rapporter 

från fältarbetare, bevakning av forskning, medier och branschkonferenser. Dessa ska hjälpa organisat-

ioner med att lösa problem som de upplevt tidigare, dessa kan vara vid förändringen av en produkt, 

utvecklingen av en ny teknik eller så beslutar dem sig för att använda analysresultaten som grund för 

en ny informationskampanj (Larsson 2008:99). Omvärldsanalysen har använts i denna uppsats som 

ett exempel för hur museer strategiskt måste planera inför sina kommunikationsinsatser då det är 

viktigt att ha kunskap om den närmiljö som omringar organisationen. 
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2.3 Issues management 

Grundstolparna i Issues Management handlar om en organisations arbete att observera och identifiera 

förändringar som sker i omvärlden för att se möjligheter att anpassa och utveckla sin verksamhet efter, 

för att på så vis nå långsiktig framgång (Heath, 1997). Heath är en av de mest framstående forskarna 

inom området och han menar att många har uppfattningen att Issues Management handlar om hur 

organisationer kan skydda sig från förändring genom att ”tysta ner” de angelägenheter som kan inne-

bära ett hot mot organisationen. Issues Management bör istället betraktas som ett rådgivande instru-

ment som möjliggör anpassning. I det strategiska arbetet ska en angelägenhets påverkan på organisat-

ionen analyseras och utifrån det ska ett ställningstagande göras. Trots att kommunikation utgör kär-

nan inom Issues Management kan reklam, lobbying samt juridiska påföljder användas i det strategiska 

arbetet för att nå önskad effekt (Heath, 1997). Enligt Heath finns det tre utgångspunkter för denna typ 

av arbete. Det första är att alla organisationer blir berörda av samhällsutvecklingen. För det andra så 

blir alla människor som i sin tur blir berörda av organisationen och har förväntningar på den. För det 

tredje ger detta upphov till två olika åsikter om hur organisationen bör skötas. Denna delning av åsik-

ter kan hanteras genom issues management så att organisationer kan vara proaktiva istället för reak-

tiva, det vill säga att en organisation kan i tidigt skede bemöta och hantera problem innan det händer 

istället för efteråt (Larsson 2008:100). 

 

2.4 Konvergenskultur 

Ett annat teoretiskt begrepp som berör kommunikation inom organisationer är konvergens. Konver-

gens kan beskrivas som det flöde som sker mellan medieplattformar, mediepublikens rörlighet som 

ständigt söker nya upplevelser samt samarbetet mellan olika mediebranscher (Jenkins 2008:15). Det 

är i denna konvergenskultur där nya och gamla medier krockar, stora mediebolag och gräsrotsrörelser 

påverkar varandra och där makten mellan producent och konsument påverkar varandra på ett oförut-

sägbart sätt. Konvergenskulturen kan delas in i tre olika begrepp – mediekonvergens, deltagarkultur, 

och kollektiv intelligens (Jenkins 2008:14).  

 

Med begreppet mediekonvergens menas det att många mediekonsumenter blir uppvaktade av flertalet 

medieplattformar samtidigt. Mycket av den konvergenskultur som beskriver den mediala spridningen 

genom olika konkurrerande mediesystem bygger starkt på deltagaren aktiva roll. Konvergens kan då 

beskrivas som den aktiva deltagarens sökande efter ny information och sammanställa innehåll från 

olika medier (Jenkins 2008:15). Teorin om deltagarkultur står i kontrast till tidigare uppfattningar om 

en passiv mediepublik och fokuserar istället på deltagarnas eget skapande och formande av medie-

landskapet. Istället för att hävda att en producent av medieinnehåll och den som konsumerar det in-

nehållet har skilda roller, hävdar teorin om deltagarkultur att dessa kan interagera med varandra på 

ett sätt som inte tidigare var möjligt (Jenkins 2008:15). Dock innebär inte teorin om deltagarkultur att 

alla har lika stor möjlighet att vara med och påverka olika medieinnehåll. Företag och organisationer 

har oftast mer makt än den enskilda konsumenten, och den enskilda konsumenten har oftast större 

möjlighet än andra konsumenter att påverka medieinnehållet på grund av kulturella förutsättningar 

(Jenkins 2008:15). 

 

Idén om deltagarkultur handlar även om att eftersom det inom varje område finns mer information än 

mottagarna klarar av att fånga upp blir det naturligt att konsumenterna diskuterar detta intag av in-
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formation med andra mediekonsumenter. Detta skapar i sin tur samtal och rykten som har stort värde 

för den organisation eller medieproducent som agerat sändare (Jenkins 2008:16). 

Begreppet kollektiv intelligens har skapats som en beskrivning på det kollektiva meningskapande som 

människor begår idag där den kollektiva samlingen av information, insamlad av olika mediekonsu-

menter kan påverka olika andra områden så som religion, utbildning, politik och reklam (Jenkins 

2008:15). Konvergens tvingar mediebolag men också organisationer som har som mål att nå ut med 

sin kommunikation att tänka om sina gamla uppfattningar om hur media och information konsumeras 

av en aktiv mediekonsument. Dessa uppfattningar handlar lika väl om vad som ska kommuniceras 

men också på vilket sätt det ska kommuniceras. Reaktionen av detta skiljer sig från organisationer 

emellan då vissa tar till sig detta nya tankesätt och ökar sitt samarbete mellan organisation och sin 

publik medan andra försöker minska den grad av deltagande som erbjuds. Detta skapar ofta problem 

hos publiken där de har svårt att tolka i vilken grad och vilken typ av deltagande som är tillåten 

(Jenkins 2008:29). 

 

För en organisation så som ett museum finns det också fler faktorer som påverkar kommunikationens 

effektivitet till skillnad från kommunikation mellan individer. Exempel på dessa är organisationsstruk-

tur, ekonomiska förutsättningar, organisationskultur, samhället som omringar organisationen och sist 

men inte minst, medierna (Falkheimer, Heide 2003:16). I den äldre organisationsvärlden var det en-

klare att särskilja produkt och tjänst från organisationen då gränsen mellan dessa var tydligare. En 

produkt var fysisk medan kommunikationen från dessa organisationer var mest massinformation från 

myndigheter och massreklam från företag. Dessa kommunikationssätt var mer klassade som informat-

ionsinsatser som bestod mest av statiskt informationsöverföring (Falkheimer, Heide 2003:16). Det är i 

den modernare världen där dessa gränser mellan en organisations fysiska och symboliska värden sud-

das ut mer och mer och vikten av att skapa och behålla en profil och image har ökat drastiskt. Det är 

detta varumärkesskapande som ska särskilja företag och organisationer från sina konkurrenter och 

kan i vissa fall värderas högre än tjänster och produkter. Organisationer som lyckats skapa ett varu-

märke som de står för och samtidig bli förknippade med symboliska värden så som god etik och kvali-

tet av allmänheten har lyckats med sin kommunikationsinsats (Falkheimer, Heide 2003:17). Eftersom 

de sociala medierna har gjort det enklare för organisationer så som museer att kommunicera med sin 

omgivning kan detta vara en av de största anledningarna till varför just Facebook har en sådan viktig 

position inom den externa kommunikationen hos de museer som deltagit i denna studie. 
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2.5 Shannon och Weavers kommunikationsmodell 

I slutet av 1940-talet utvecklade Shannon och Weaver en modell för att i första hand studera telefoni. 

De olika delarna i denna modell (sändare-meddelande-kanal-mottagare) har blivit självklara begrepp 

inom det kommunikativa forskningsfältet (Fiske 1997:6) Varför denna modell har tagits med i teoriav-

snittet är för att ge läsaren en bättre uppfattning om hur teorier kring kommunikationen har sett ut, 

och hur den har förändrats i takt med att teknologi och människan har utvecklats. Denna kommuni-

kationsmodell är grundläggande att förstå om arbete med kommunikation ska utföras och är därför 

viktigt att ta med i teoridelen för att kunna förklara hur museer tänker vid val av kommunikationssätt i 

den externa kommunikationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Hooper-Greenhills nya modell för kommunikation (Hooper-Greenhill 1991:57) 

 

Informationskällan/Budskap är den organisation eller person som tar beslut om vilket budskap som 

ska skickas eller förmedlas. Sändaren är den som förmedlar budskapet och kodar budskapet. Signalen 

mottas därefter och avkodas av mottagaren, som därefter vidarebefordrar budskapet till vald destinat-

ion. Mottagare och destination kan dock falla under samma kategori. Under denna process sker brus 

vilket omfattar de signaler eller budskap som inte sänts av informationskällan. Brus kan därmed vara 

allt som på något sätt försvårar för mottagaren att avkoda budskapet (Fiske 1997:18).  

 

Denna modell har dock under senare år utvecklats till att inkludera fler steg (Se till exempel Larsson 

2008). Modellen kompletterades med återföringsfaktorn (feedback) och kodning/avkodning 

(encoding/decoding). Återföringsfaktorn betyder att bruset sker under hela sändningsprocessen och 

inte bara under en viss period. Kodningen och avkodningen betyder att sändaren lägger in mening i 

budskapet (kodning) samt att mottagaren läser ut den meningen i budskapet (avkodning) (Larsson 

2008:48). Denna kommunikativa basmodell har använts på grund av att eftersom forskningsobjektet 

är museers externa kommunikation krävs det en förståelse om vad grundläggande kommunikation är 

för något. Den senare versionen av kommunikationsmodellen tydliggör även för den kommunikativa 

process som sker när en sändare skickar ett meddelande och den feedback som uppstår. Detta kan i sin 

tur användas som argument för varför en social plattform som Facebook blivit en sådan viktig del i 

museers kommunikation med målgrupperna. 

 

Informations-

källa/Budskap 

 
Sändare 

 
Mottagare 

 
Destination 

Brus 

Feedback 
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2.6 Hur organisationer kommunicerar 

Författaren och professorn Lars-Åke Larsson definierar organisationskommunikation som ”Organisat-

ionskommunikation handlar om företags, myndigheters och intresseorgans alla kommunikativa hand-

lingar och interaktioner” (Larsson 2008:78). Med den definitionen vill denna studie visa vilka tillväga-

gångssätt organisationer (museer i detta fall) har för att nå ut till sina besökare. Hur organisations-

kommunikation struktureras kan förklaras genom att dela upp den i tre delar. För det första delas den 

upp i intern- och extern kommunikation. För det andra innefattar organisationskommunikation såväl 

formella som informella kontaktformer. För det tredje innehåller det en verbal och en icke-verbal del 

(Larsson 2008:79). Den interna kommunikationen ansvarar över kommunikationen inom en organi-

sation. Extern kommunikation står för allt som kommuniceras ut från organisationen. Uppdelningen 

mellan dessa två företeelser är dock inte så bestämd som man kan tro. Mycket av det arbete som görs 

inom det interna kommunikationsarbetet används också i det externa kommunikativa arbetet. Anled-

ningen till detta kan förklaras med marknadstänkandet som ökade i slutet av 90-talet. Här var perso-

nalen på en organisation inte bara medarbetare utan också en del av målgruppen (Larsson 2008: ibid). 

Hur vi ser på organisationskommunikation ändras i takt med att nya sätt att kommunicera kommer 

fram Det som är av intresse i det Larsson skriver är att se på vilka områden teorier och forskning om 

organisationskommunikation stämmer överens med resultaten från denna studie, då det på så sätt kan 

ge ytterligare validitet åt studien.  

 

2.7 Den nya kommunikationsmodellen för museer 

Eilean Hooper-Greenhill skriver i boken Museum Languages: Objects and Texts av Gaynor Kavanagh 

om en ny kommunikationsmodell för museum. I den modifierade hon den linjära kommunikations-

modell som var baserad på Shannon och Weavers kommunikationsmodell från 1940-talet som enbart 

bestod av sändare, kanal och mottagare, till en modell där besökarens möjlighet till feedback var möj-

lig. Feedback kan översättas till återkoppling och fungerar som ett verktyg för mottagaren av ett med-

delande att i sin tur berätta för sändaren vad man tyckte om det som meddelas. Nackdelarna med 

denna äldre typ av kommunikationsmodell är för det första att den antyder att kommunikationsrikt-

ningen är linjär. För det andra så antar modellen att ett meddelande börjar med en sändare. För det 

tredje antar modellen att det är sändaren som definierar vad som är kommunikation. Slutligen antar 

modellen att mottagaren har en passiv inställning till meddelandet. Det fanns ytterligare en kritik till 

denna linjära kommunikationsmodell och den handlade om tolkningsföreträdet som sändaren besatt 

(Hooper-Greenhill 1991:58). På grund av detta tolkningsföreträde visades ingen hänsyn till besökarens 

intressen, önskningar eller behov vid beslut som t.ex. handlade om vad som skulle visas i ett museum. 

För att motverka denna typ av kommunikation så togs en ny kommunikationsmodell fram. I den nya 

typen av kommunikationsmodell fanns det istället flertalet sändare, olika kanaler och en mottagare 

som aktivt tolkade meddelandet och gjorde aktiva val beroende på tolkningen. Inte längre var motta-

garen en passiv mottagare som enbart tog emot meddelandet utan gjorde en aktiv tolkning över vad 

meddelandet handlade om, hur det påverkar och hur man ska förhålla sig till det. Även fast denna bok 

skrevs 1991, långt före ankomsten av de sociala medierna så visar ändå författaren i denna bok vikten 

av att kunna kommunicera på ett sätt där mottagarens möjlighet till feedback finns (ibid:59).  Förde-

larna med denna typ av kommunikationsmodell menar författaren att det ger sändaren en tydlig signal 

om mottagaren har mottagit och förstått meddelandet.  
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2.8 Hur organisationer kommunicerar med hjälp av sociala medier 

Tidigare forskning om hur organisationer kommunicerar med hjälp av sociala medier finns det gott 

om. Desto mindre finns det skrivet om hur just museer använder de sociala medierna för att nå ut till 

sina målgrupper. En som dock har skrivit sin C-uppsats om detta ämne är Matilda Karlsson från Umeå 

universitet. I hennes uppsats ”Svenska museer och den sociala webben” utforskar hon mycket av de 

ämnen som även denna studie undersöker. Karlsson skriver bland annat hur viktigt det är att föra en 

dialog med sina besökare samt att kunna erbjuda museets målgrupp något utanför museets väggar. 

Hon skriver bland annat att: 

 

                  ”Sociala nätverk, till exempel Facebook och MySpace, kan användas av museer som ett sätt att nå ut till 

                   besökare – dels sådana som redan går på museet, dels nya besökargrupper. Eftersom många museer 

                  idag jobbar med uppsökande verksamhet och vill finnas där folk är kan virtuella mötesplatser vara ett 

                  sätt att utveckla denna verksamhet.” 

                                     Karlsson 2008:23 

 

Karlsson gör också liknelser mellan hur moderna museer ska tänka kring kommunikation, och hur 

webb 2.0 ser ut. Webb 2.0 kan beskrivas som en plats på internet där användarna bidrar med inform-

ation och innehåll. Kända webb 2.0 hemsidor är till exempel det användarbaserade uppslagsverket 

Wikipedia.org och Wikileaks.org. De sociala och deltagande aspekterna är kärnan i webb 2.0. Hon 

menar att museer idag ska ta till sig denna typ av öppenhet som möjliggör för användare (eller besö-

kare i detta fall) att bidra med åsikter om museet och innehållet i det. Det hon menar är att då museer 

tidigare inte var ”för allmänheten” utan var avsedda för de ”som redan hade intresse för innehållet” 

(Karlsson 2008:6). Vill författaren här visa hur museers utveckling har gått från att vara stängda in-

stitutioner till att vara öppna och mer demokratiskt inriktade organisationer där dialogen mellan mu-

seum och besökare står i centrum. Ytterligare skriver Haigh, Brubaker och Whiteside (2011) att Fa-

cebook har en påverkan på organisationers externa kommunikation. Med Facebook kan en organisat-

ion förbättra sin relation med sin målgrupp, förstärka sitt rykte och öka uppmärksamheten till sin 

verksamhet.  

 

I en kandidatuppsats från Högskolan på Gotland tar författarna upp hur två stycken museer tar hjälp 

av Facebook för att engagera och bjuda in sin publik genom dessa kanaler (Forsén, 2011). Många mu-

seer finns representerade inom medier som det sociala nätverket Facebook, där det kan ske en öppen 

flervägskommunikation med många deltagande parter. Författarna fokuserar på Facebook som me-

dium. Genom intervjuer och enkäter är förhoppningen att den uppsatsen ska belysa vilka tankar som 

ligger bakom att fler och fler museer är aktiva inom sociala medier, samt rikta uppmärksamhet mot 

besökarnas/följarnas upplevelser och interaktionen mellan följare och museum. Denna uppsats är 

relevant för att ytterligare visa sambandet mellan museer och deras användning av nya kommunikat-

ionskanaler för att nå ut till sin publik men också för att den tar upp vikten med att låta besökare och 

publik känna sig delaktiga i skapandet av sin egen kultur. 

 

En kandidatuppsats från Södertörns Högskola beskriver två företagsekonomer vilka sätt som passar 

ett museum nå ut till nya besökare (Jonsson, Lundh, 2005). De beskriver hur museer kan ta till sig nya 

sätt för att nå ut till nya målgrupper och betonar vikten av en bra omvärldsbevakning för att på bästa 

sätt uppfatta och förstå nya trender inom upplevelseindustrin. Med omvärldsbevakning menar förfat-

tarna inte bara att se vad andra museer gör utan försöker argumentera för en mer aktiv närvaro på till 
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exempel sociala medier för att kunna kommunicera med sina besökare men också på ett strukturerat 

sätt uppfatta kommande trender inom områden som nödvändigtvis inte bara handlar om museiverk-

samhet. Eftersom denna uppsats studerar olika museers användning av det sociala nätverket Facebook 

och vad anledningarna är till varför denna kanal har valts är tidigare forskning om omvärldsbevakning 

till en stor hjälp för att belysa och förstå varför dessa val har gjorts. 

 

En D-uppsats skriven av Ida Hansson Käll (2010) belyser hur organisationer idag ser på sociala medier 

som en del av sin externa kommunikation och hur de besvarar sin omgivning med hjälp av detta medi-

everktyg. Hanssons uppsats har genom intervjuer på fem olika organisationer funnit en nödvändighet 

hos dessa organisationer att integrera de sociala medierna i sin externa kommunikation för att kunna 

möta och bjuda in sin omgivning i en flervägskommunikativ plattform. Uppsatsen visar också att or-

ganisationer idag är väl medvetna om vikten av att medverka och använda sociala medier idag. Upp-

satsen rör vid ämnen som är relevanta till det område min studie har valt att titta på. Nämligen hur 

organisationer använder sig av sociala medier i sin externa kommunikation med sina målgrupper. 

Hanssons uppsats stödjer också den allmänna åsikten om att organisationer idag väljer att synas på de 

sociala medierna mer och mer. Det som gör denna uppsats så viktig i samband med min uppsats är att 

den skänker legitimitet åt uppgiften som ska utföras eftersom den visar att sådan här forskning har 

skett tidigare samt gett resultat som varit relevanta. 

 

Likt Forséns kandidatuppsats från 2011 som beskriver hur två museer använder de sociala medierna 

för att kommunicera med sin omgivning, delar den många resultat med denna studie. Kortfattat så 

visar Forséns studie att museerna använder Facebook för att sprida information om olika delar av 

verksamheten. Det kan handla om exempelvis vernissage, föreläsningar eller förberedelser inför nya 

utställningar. Facebook används också för att marknadsföra sig och sina event så som After work och 

föreläsningar. Svaret på deras frågeställning har visat att museerna bland annat vill skapa en dialog 

med sina besökare och att de har en önskan om att vara samhällsrelevanta. Ytterligare argument som 

stödjer påståendet att de sociala medierna har blivit ett kraftfullt verktyg att använda när organisat-

ioner vill nå ut till sina målgrupper beskrivs i Källs uppsats från 2010. I den beskriver hon hur de soci-

ala medierna används av omgivningen för att få insyn i organisationen men också att organisationerna 

i sin tur måste lära sig att hantera verktyget för att kunna bemötta sin omgivning på ett tillfredsstäl-

lande sätt. Organisationer idag kan inte längre bestämma över förmedlingen av material till sin mål-

grupp på samma sätt som förut då kommunikationsmodellen var enklare och möjligheten för feedback 

från allmänheten var liten. Organisationers omgivningar kan idag själva utöva inflytande över hur 

organisationer använder kommunikationsverktyg så som sociala medier, vilket gör arbetet med att 

framställa en enhetlig bild över vad en organisation är och vad den står för väldigt viktig. 
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3. Metod och material 

 

Denna studie fokuserar på hur tre utvalda museer utnyttjar Facebooks möjligheter till delaktighet för 

sin målgrupp på ett strategiskt sätt i sin externa kommunikation I studien har två metoder använts för 

att besvara frågeställningarna. En komparativ metod har använts för att belysa eventuella likheter och 

skillnader i hur de olika museerna använder Facebooks möjligheter till delaktighet, samt om de arbe-

tar strategisk med tvåvägskommunikation med målgrupperna. En kvalitativ innehållsanalys har också 

använts för att få en tydligare bild av hur dessa uppdateringar används av museerna för att kommuni-

cera med sina besökare. Intervjuer samt statusuppdateringar på Facebook har transkriberats och ko-

dats för att få en tydligare bild över hur det strategiska kommunikationsarbetet ser ut i praktiken. 

Transkribering innebär att en text eller en intervju skrivs ned ordagrant för att kunna skapa en tydlig-

het kring vad som sägs och ska hjälpa till i kodningsarbetet. Detta görs oavsett om det gäller tal (inter-

vju) eller text (statusuppdateringar på Facebook) (Olsson 2011:131). Resultaten kommer sedan att 

jämföras med varandra och utgöra basen för analysarbetet. Metoddelen beskriver också hur in-

samlingen av empirin ser ut och avslutas med en metoddiskussion där för- och nackdelar med vald 

metod tas upp. 

 

3.1 Komparativ metod 

Den komparativa metoden har använts för att jämföra hur olika museer använder sig utav sociala me-

dier i sin externa kommunikation.  En komparativ metod är en jämförande metod där jämförelsen ska 

ge en grundlig förståelse om ett ämne vilket man sedan kan göra uttalanden om. Komparativa studier 

har som syfte att beskriva, förklara eller förutsäga. Vad som avses beskrivas, förklaras eller förutsägas 

varierar mellan vilken komparativ ansats man väljer. I den komparativa metoden finns det tre olika 

ansatser man kan välja att använda på sin studie. Dessa är: beskrivande studier, förklarande studier 

och predikationsstudier. Den förklarande ansatsen har valts på grund av att studien har som syfte med 

att undersöka hur tre utvalda museer utnyttjar Facebooks möjligheter till delaktighet för sin målgrupp 

på ett strategiskt sätt i sin externa kommunikation. I den förklarande ansatsen vill man ta reda på var-

för det ser ut som det gör, till skillnad från den beskrivande ansatsen där man bara beskriver hur en 

situation ser ut. (Denk 2002:12). Förklarande studier ställer frågor om varför det finns likhet-

er/skillnader på till exempel organisationers sätt att kommunicera med sin målgrupp, eller hur har 

dessa organisationer anpassat sin kommunikation för att nå ut till målgruppen. Det är av denna an-

ledning som en komparativ metod har valts för då den tillhandhåller ett ramverk för hur frågeställ-

ningarna ska besvaras. Innan en komparativ studie kan svara på dessa frågor måste situationen först 

beskrivas, därefter undersöks det vilka orsaker som finns till att organisationer väljer att kommunicera 

på det sätt som de gör. Då denna studie har en kommunikativ inriktning har den mycket gemensamt 

med samhällsforskningen då den ställer frågor som har med hur organisationer kommunicerar ut till 

sin omgivning. På detta sätt kan man säga att den komparativa metoden är central när studier inom 

social- och samhällsforskning ska genomföras, samt när dessa studier är baserade på empiriskt 

material (Ragin 1988:1).  
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Vid komparativa studier finns det dock problem som måste uppmärksammas. Dessa problem begrän-

sar både möjligheterna till att genomföra komparativa analyser och att formulera slutsatser utifrån 

komparativa analyser. (Denk 2002:72). Ett av de vanligaste problemen med komparativ metod, och 

vad gäller denna studie är problemet med exogena faktorer. Det betyder att det kan finnas faktorer 

vilka inte ingår i analysen, men som antingen direkt eller indirekt (via andra faktorer) påverkar studi-

ens resultat. Till exempel skulle en exogen faktor i denna studie kunna vara att: Ett museum vill an-

vända sig av sociala medier i sin externa kommunikation enbart för att en chef på högre instans har 

beordrat kommunikationsavdelningen att göra det. Faktorer som denna ingår inte i analysen eftersom 

studien har fokuserat på sättet Facebook används av museerna för att nå sina målgrupper. Därför 

kommer inte de exogena faktorernas påverkan på de oberoende faktorerna att analyseras då vissa av 

dessa faktorer troligtvis inte har någon betydelse, medan andra kan påverka faktorerna i analysen. 

Resultat från komparativa analyser måste därför ibland ges reservation för eventuell påverkan av exo-

gena faktorer (Denk 2002:75). 

3.2 Avgränsningar och urval 

Uppsatsen avgränsas genom att fokusera på tre museer med olika verksamhetsinriktningar. Dessa är 

Västerbottens Museum (Umeå), Moderna Museet (Malmö) samt Naturhistoriska riksmuseet (Stock-

holm). Västerbottens Museum har en kulturhistorisk inriktning, Moderna Museet har en konstinrikt-

ning och Naturhistoriska riksmuseet har en naturvetenskaplig inriktning på sin verksamhet. Anled-

ningen till att museer med olika inriktningar valdes var för att se om planeringen och arbetet med 

strategisk kommunikation var likartad eller skilde sig beroende på vilken inriktning museet har. Varför 

detta anses som intressant är om det visar sig att arbetet med strategisk kommunikation är av lik-

nande karaktär hos de olika museerna, kan det betyda att en utvecklad strategisk kommunikation har 

en central roll när det gäller att nå ut till sina målgrupper, oavsett vilken inriktning man har på verk-

samheten. Frågeställningarna besvaras via intervjuer med informatörer på samtliga museer och ge-

nom att analysera hur de använder Facebook som kommunikationskanal. Intervjuerna spelades in och 

var mellan 25-30 minuter långa. De frågor som ställdes var kring informatörens tankar och strategier 

för den externa kommunikationen. Samtliga intervjudeltagare har yrkesroller där de ansvarar för den 

interna och externa kommunikationen och planering inför informationsinsatser för sitt museum. Fa-

cebooksidorna avgränsades till 2011 års statusuppdateringar för att hålla mängden data inom en han-

terbar gräns. I denna uppsats gjordes insamlingen av de primära källorna via intervjuer. Litteratur och 

uppsatser som tagit an forskningsområdet utgör de sekundära källorna som har använts i studien. 

3.2.1 Statusuppdateringar på Facebook 

Museernas facebooksidor studerades för att se hur språket ser ut i en kommunikationskanal som bju-

der in till dialog. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur tre utvalda museer utnyttjar Fa-

cebooks möjligheter till delaktighet för sin målgrupp på ett strategiskt sätt i sin externa kommunikat-

ion. Totalt sett undersöktes 549 statusuppdateringar mellan perioden 2011-01-01 till 2011-12-31. Stu-

dien avgränsas till statusuppdateringar som är författade av informatörer på museet och rör deras 

verksamhet i någon form. Dessa kan till exempel vara statusuppdateringar som har en formell karak-

tär och handla om kommande aktiviteter, utställningar, och nyheter angående museiverksamheten. De 

kan också vara icke formella uppdateringar som kan handla om den sociala kommunikationen mellan 

museum och målgrupp där fokus ligger i främjandet av den sociala kommunikationen mellan museum 

och målgrupp. Dessa två typer av formella och icke formella statusuppdateringar analyserades för att 
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kunna få en överblick över hur den externa kommunikationen ser ut på de olika facebooksidorna och 

hur den används för att kommunicera med museets besökare och målgrupper. 

 

3.3 Intervju 

Eftersom de data som samlas in genom intervjuer behöver tolkas har en kvalitativ forskningsmetod 

valts. Då studien vill besvara vilken betydelse sociala medier har för museernas externa kommunikat-

ion, samt vilken typ av texter som publiceras på Facebook är denna metod lämpad för att kunna be-

svara uppsatsens frågeställningar. En kvalitativ metod används när forskaren vill ta reda på hur något 

förhåller sig till något annat genom ett ”inifrånperspektiv”. Detta perspektiv innebär att forskaren 

närmar sig undersökningsområdet med en öppenhet till det område som undersöks. Kvalitativa 

undersökningar präglas också av flexibilitet där frågeställningarna fördjupas successivt, eftersom in-

tervjuaren har möjlighet att ställa följdfrågor utifrån intervjupersonens svar förskjuts det ursprungliga 

forskningsperspektiv som forskaren utgått ifrån (Olsson 2011:19). Frågorna som ställdes handlade om 

vilken syn de olika museerna har på de sociala medierna som en kommunikationskanal och vilken 

betydelse dessa har i sin kommunikation till sina besökare och målgrupper. Forskare som använder sig 

av en kvalitativ metod möter ofta argumenten att sådana studier är för subjektiva, det vill säga att de är 

för personliga. Kritiken som ofta kommer från kvantitativa forskare menar att kvalitativa resultat ofta 

bygger på metoder som är osystematiska och inte tillförlitliga (Bryman 2002:269).  

 

Kvalitativa studier betecknas också av att man ställer enkla frågor men vill ha komplexa svar. Svarens 

komplexitet hjälper också forskaren att finna intressanta åsikter, teman och mönster i datan som sam-

lats in (Trost 2008:25). En ytterligare anledning till att en kvalitativ studie används i denna uppsats är 

för att kunna undersöka människors tankar kring kommunikation samt deras reflektioner och åsikter. 

Därför passar den kvalitativa studien denna uppsats eftersom den har ett syfte som söker en förkla-

ring till vissa frågeställningar. Svaren som samlats in från intervjuerna ger också bättre förutsättning-

ar för att kunna göra relevanta slutsatser, eftersom intervjupersonerna befinner sig i positioner där de 

ansvarar för och planerar det kommunikativa arbete som museerna använder sig av. Dock har de ko-

der (se 3.4.1–3.4.2) som använts på de insamlade statusuppdateringarna inte använts på intervjusva-

ren. Detta beror på att intervjusvaren främst har använts för att ge en övergripande bild över hur in-

formatörerna tänkt när det handlar om att kommunicera med omvärlden, medan den insamlade datan 

i form av statusuppdateringar ska försöka visa hur det ter sig i praktiken.  

 

3.4 Innehållsanalys 

En innehållsanalys används till att vetenskapligt analysera text som antingen är återgivna i tal eller 

skrift. Innehållsanalysen har använts i uppsatsen för att få en tydligare bild över hur kommunikation-

en på de enskilda facebooksidorna ser ut. Det är kommunikationsinnehållet i dessa texter som är ob-

jekten för analysen, vilket utgörs av de statusuppdateringar som museerna har skrivit (Olsson 

2011:209). En innehållsanalys kan delas upp i två inriktningar, en kvantitativ inriktning som används 

främst inom medieforskning och en kvalitativ inriktning som hjälper forskaren att beskriva ett valt 

fenomen. Innehållsanalysen kan också delas upp i två stycken ansatser, manifest och latent. En mani-

fest innehållsanalys fokuserar på själva textmaterialet och innehållet. Den beskriver också de synliga 

och uppenbara komponenterna. I en latent ansats ligger fokuseringen istället på meningen bakom 
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textmaterialet där forskaren gör en tolkning om vad texten handlar om. Båda dessa ansatser skiljer sig 

åt då en manifest innehållsanalys har mer gemensamt med den kvantitativa forskningsprocessen och 

den latenta har mer gemensamma med den kvalitativa forskningsprocessen. Dock gör forskaren aktiva 

tolkningar i båda dessa ansatser (Olsson 2011:210). Anledningen till att den latenta ansatsen har an-

vänts är att den delar de kvalitativa egenskaperna som finns inom en kvalitativ forskningsprocess, det 

vill säga att frågor som hur och varför kommunikationen ser ut som den gör besvaras.  

 

För att kunna nå en djupare förståelse den datamängd och empiri som samlats in behöver datan ko-

das. Denna process har varit viktig för att ta reda på vad den insamlade datan handlar om, samt ut-

vecklingen av kategorier och begrepp (Thornberg 2009:41). Kodningen består av två grundprinciper, 

subjektiv kodning och teoretisk kodning. I arbetet med uppsatsen har jag rört mig fram och tillbaka 

mellan dessa sätt att koda men uppsatsen har i huvudsak använt mig av den subjektiva kodningen. 

Den subjektiva kodningen passar väl överens med uppsatssyftet eftersom den kommer att hjälpa mig 

se hur museer arbetar med extern kommunikation och på vilket sätt de använder Facebook för att 

kommunicera med sina målgrupper.  

 

Den subjektiva kodningen innebär att forskaren upptäcker koder i den insamlade datan och analysar-

betet bygger starkt på data som samlats in vilket stämmer överens med uppsatsens metodval. Subjek-

tiv kodning delas också upp i två steg, öppen kodning och selektiv kodning, vilket beskrivs mer utför-

ligt nedan (Thornberg 2009:42). 

3.4.1 Öppen kodning 

Här läses den insamlade datan och koder tillsätts sådant som döms vara av intresse till uppsatsens 

syfte vilket var att undersöka hur tre utvalda museer utnyttjar Facebooks möjligheter till delaktighet 

för sin målgrupp på ett strategiskt sätt i sin externa kommunikation. Det kan till exempel vara ord, en 

mening, eller ett större textavsnitt som sedan tillsätts ett ord eller benämning som sammanfattar den 

identifierade enheten, detta betyder att en kod har skapats. I uppsatsen har koder så som ”formella 

uppdateringar” och ”icke-formella uppdateringar” använts för att skapa struktur i de data som samlats 

in. Samtliga statusuppdateringar har gått igenom denna kodning för att upptäcka om det är någon 

skillnad mellan dem. Det är viktigt i detta skede att vara så konkret med koderna som möjligt annars 

kan de externa teorierna bli för styrande istället för att låta empirin styra (Thornberg 2009:42).  

3.4.2 Selektiv kodning 

Vid den selektiva kodningen finns det inte längre samma möjligheter som i den öppna kodningen. Det 

är här de viktigaste koderna väljs ut och särskiljs från de andra. I den selektiva kodningen försöker 

forskaren hitta den kärnkategori som finns i det empiriska materialet. I mitt fall har de exempelvis 

handlat om på vilket sätt kommunikationen skiljer sig beroende på vilken kommunikationskanal som 

används. Detta är den kategori som de andra kategorierna har kopplingar till. Kärnkategorin styr 

också analysen då den avgränsas till och vägleds av kärnkategorin och de koder som inte har något 

med den att göra prioriteras inte (Thornberg 2009:46). När det kodade materialet sen är sammanställt 

så jämförs till exempel de statusuppdateringar som är kodade till ”formella uppdateringar” med ”icke-

formella uppdateringar” för att se vad det är för skillnad mellan dessa och vad det kan bero på. Det 

görs också för att se hur de olika museerna utnyttjar Facebooks möjligheter till delaktighet för sin mål-

grupp på ett strategiskt sätt i sin externa kommunikation vilket var uppsatssyftet. 
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4. Resultat och analys 

Samtliga informatörer håller med om att Facebook och de sociala medierna har fått en central del i 

deras externa kommunikation. Detta beror till stor del på den tvåvägskommunikation som erbjuds på 

dessa plattformar. Att enkelt kunna hålla kontakten med, och se vilka besökare som attraheras är till 

stor fördel för den organisation som vill synas och bli sedd. Enligt intervjudeltagarna har museer idag 

svårare att nå sina målgrupper på grund av att utbudet för fritidsaktiviteter ökar. Museerna har fått 

tänka om i sin externa kommunikation, och genom att använda sig av moderna kommunikativa ar-

betssätt så som varumärkesbyggande, PR och omvärldsanalyser har museerna börjat tänka i andra 

banor när det handlar om att nå ut till sina målgrupper. Den gamla bilden av det ”stängda” museet 

som enbart finns till för en viss typ av kulturkonsument håller på att suddas bort och ersätts istället 

med en bild av det ”öppna” museet både när det gäller tillträde men också i hur de tilltalar sina mål-

grupper. Under detta kapitel kommer resultaten från den kvalitativa innehållsanalysen av intervjuerna 

samt statusuppdateringarna att presenteras. Resultaten kommer sedan att jämföras med varandra för 

att sedan analyseras med koppling till valda teorier. De teman som står i rubrikerna är de fem övergri-

pande områdena som diskuterades mest under intervjuerna. 

 

4.1 Tema: De sociala mediernas roll i den externa kommunikationen 

4.1.1 Resultat 

De sociala medierna har fått en betydande roll i samtliga museers externa kommunikation. Något som 

har framgått tydligt under samtalsintervjuerna är att anledningen till varför en social plattform som 

Facebook har använts i den externa kommunikationen kan delas upp i två kategorier. Den första är 

den kostnadseffektiva kategorin, det vill säga att den ekonomiska fördelen med att använda sociala 

medier är att de kan nå ut till många människor utan att betala för annonsplats. Ett tydligt mål med 

användningen av sociala medier är enligt informanterna att nå mun-till-mun effekter med sin externa 

kommunikation. Med mun-till-mun effekt menas det att något sprids via människors dagliga språk 

mellan varandra (se Falkheimer, Heide 2008). En annan kategori är den insyn som besökare får i de 

olika museernas verksamhet då nyheter, information om utställningar och relevant information sprids 

genom museernas egna grupper på Facebook. Här får besökaren en insyn som tidigare bara varit möj-

lig genom pressmeddelanden och uppdateringar på museers hemsidor. Vilket möjliggjorde att besö-

kare och målgrupper kunde ta del av informationen men möjligheten för dialog var liten. 

 

”Vi söker alltid en dialog med besökarna, och det har varit jättesvårt tidigare.  

Nu har vi plötsligt ett forum där vi kan prata med folk.” 

                      Citat från intervjuperson. 

 

Vad dessa nya medier har gett museerna är en insyn i hur besökare och målgrupper tycker och tänker 

om det specifika museet men också att det finns plats för dialog mellan museum och besökare. Detta 

är också ett väldigt kostnadseffektivt sätt att få sitt meddelande att spridas utan att museet köper re-

klam eller annonsplats. Det här är en viktig anledning till att använda sociala medier då marknadsfö-

ringsbudgetar ofta kan vara begränsade medan kommersiella aktörer har en betydligt större ekono-

misk förutsättning att synas. Däremot så är arbetet med sociala medier inte helt gratis då det istället 
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kostar pengar kostar det arbetstid för att planera, uppdatera och besvara frågor. Så här uttryckte sig en 

av de kommunikationsansvariga.  

 

”Sen är det ju också viktigt att tänka på att just dessa kanaler egentligen 

inte är gratis för att det kostar ju arbetstid vilket det tar mycket av för att 

kunna jobba med det på ett bra sätt när vi planerar.” 

 

                                                                                     Citat från intervjuperson. 

 

4.1.2 Jämförelse mellan museerna 

När det handlar om platsen Facebook har fått i museernas externa kommunikation så skiljer den sig 

inte så mycket även fast de har olika inriktningar på sina verksamheter. Samtliga kommunikationsan-

svariga har medgett att Facebook är en viktig komponent i deras strategiska kommunikation. Ingen av 

de intervjuade kommunikationsansvariga säger heller att de finns någon anställd på museet som har 

som specifik arbetsuppgift att sköta museets sociala medier och Facebooksida, utan att det faller under 

kommunikationsavdelningens ansvar. 

4.1.3 Analys 

De två kategorierna ”kostnadseffektivitet” och ”ökad insyn för målgruppen” utgör de två största an-

ledningarna till varför ett museum använder sig av sociala medier i sin externa kommunikation. Dock 

sågs inte sociala medier som något som kommer att ersätta de traditionella kanalerna när det gäller 

marknadsföring. Sociala medier anses som ett väldigt starkt komplement till de traditionella medierna 

när det gäller att bjuda in målgrupper och besökare till att ge sina åsikter och uppfattningar om ut-

ställningar som varit, som kommer och andra händelser kring museers verksamhet. Teorin om delta-

garkultur (se 2.4) har visat sig fått stort utrymme när det handlar om att beskriva hur och varför de 

använder sig av just sociala medier. Då Jenkins menar att vissa organisationer har större möjlighet att 

synas än andra, och denna möjlighet gör att makten ökar hos de organisationer som syns mest. Detta 

är något som också återkommer inom teorin om konvergenskultur, nämligen att äldre medier tvingas 

att samexistera med nya framväxande medier. Något som dock händer är att de äldre medierna, istäl-

let för att trängas undan, förändras i status och funktion när nya medierna utvecklas (Jenkins 

2006:23). Det går också att dra liknelser mellan anledningarna till varför museerna satsar på de soci-

ala medierna till den europeiska PR-modellen, i synnerhet då relations och dialogmodellen (Se 2.1.2). 

Vad dessa två modeller förespråkar är att upprätthålla goda relationer med sin publik, samt upprätt-

hålla ett gemensamt meningskapande och lärande. Eftersom det är detta som samtliga tre museer 

strävar efter blir en social nätverkssida så som Facebook väldigt aktuell eftersom den tillhandhåller en 

plattform där detta görs möjligt. 
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4.2 Tema: Strategiskt kanalval 

4.2.1 Resultat 

Något som förekom hos samtliga museer var att det skedde en strategisk uppdelning när det gällde 

vilka kommunikationskanaler som de ville höras och synas igenom. Denna uppdelning kunde se ut på 

olika vis beroende på vilken målgrupp de ville nå för tillfället samt vilken typ av utställning det var. Var 

målgruppen yngre och utställningen av en viss karaktär till exempel en bildutställning, så blandades 

traditionella kommunikationskanaler med de digitala kanalerna för att öka spridningen hos den speci-

fika målgruppen. Var målgruppen äldre och utställningen av en annan typ så lades mer tyngd på de 

traditionella kanalerna och mindre på de digitala. Dock var samtliga museer var måna om att förstärka 

bilden av att alla är välkomna på museet oberoende av ålder eller tidigare erfarenhet av museibesök. 

Uppdelningen berodde mer på att om det låg i utställningens natur att vara mer passande för en typ av 

målgrupp så låg det i museets intresse att försöka nå dessa. Facebook har enligt de kommunikations-

ansvariga som blivit intervjuade, främst använts för att skapa och upprätthålla goda relationer med sin 

omgivning.  

4.2.2 Jämförelse mellan museerna 

Här arbetade museerna rätt lika när det gällde val av kommunikationskanal. Mycket av dessa likheter 

beror på att de kommunikationsansvariga på museerna upplevde sina målgrupper som väldigt 

spridda. Dock fanns det målgrupper som enligt vissa kommunikationsansvariga ”alltid kommer till 

oss”. Det de kommunikationsansvariga menade med det var att vissa målgrupper kommer oavsett om 

museet annonserar eller inte. I Västerbottens Museums fall så är valet av kommunikationskanal väl-

digt bred. Här blandas kanaler så som radioreklam, annonser i tidningar, affischer och via social media 

så som Facebook. När denna studie skrevs så låg det dock störst fokus på traditionella kanaler även om 

användningen av kommunikationskanaler så som Facebook ökade mer och mer. Moderna Museet har 

också ett brett urval av kommunikationskanaler. Då Moderna Museet har en konstinriktning så är 

strategin att försöka synas där potentiella konstintresserade målgrupper kunde befinna sig. Skillnaden 

blir då att Moderna Museet kunde annonsera i specifika tidskrifter som hade ett konstnär-

ligt/kulturellt redaktionellt innehåll.  

4.2.3 Analys 

Uppdelningen mellan de olika kommunikationskanalerna kan ses som ett exempel på hur museerna 

arbetar strategiskt för att nå ut till sina målgrupper. Det är också ett tydligt exempel på hur de sociala 

plattformarna fungerar som ett komplement till de existerande traditionella kommunikationskanaler-

na för att nå ut till museets målgrupper (se 3.1.2). Ytterligare är det ett exempel på den kommunikat-

ionsanpassning, det vill säga anpassningen av budskap efter mottagare som museer idag måste an-

vända sig av för att på ett effektivt sätt kunna nå ut till sin omgivning. Här kan kopplingar göras till 

den relationsmodell och dialogmodell (Se 3.1.2) som återfinns in PR-teori som innebär att skapa och 

upprätthålla goda relationer med sin omgivning och närmiljö och att med sin publik skapa och upp-

rätthålla ett gemensamt meningsskapande. Relationsmodellen och dialogmodellen är av speciell vikt 

när det gäller att se hur museer använder den externa kommunikationen för att nå sina målgrupper. 

På samma sätt som Grunig (1995) menade att den symmetriska tvåvägsmodellen är ett idealt tillstånd 

för en organisations kommunikation visade det sig under intervjuerna att det är denna potential till 
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tvåvägskommunikation som är så lockande i de sociala medierna, där sändare och mottagare står på 

samma jämställda nivå.  

 

4.3 Tema: En ökad omvärldsbevakning 

4.3.1 Resultat 

Det resultat som framkommit ur de intervjuer som genomförts visar på att det finns stort intresse 

kring omvärldsbevakning och att det är en nödvändig komponent för att kunna hålla sig uppdaterad 

och intressant för sina besökare och allmänhet. Något som framkom under intervjuerna var att museer 

idag inte bara kan förlita sig på att besökaren eller målgruppen själva ska leta upp information om 

museet, utan stor del av den externa kommunikationen består av att på olika sätt hamna i målgrup-

pens medvetande genom PR. Att kunna bemöta förändrande attityder hos specifika målgrupper, och 

för att kunna planera strategiskt hur den framtida externa kommunikationen kommer att se ut är den 

största anledningen till varför omvärldsbevakning anses så viktig av samtliga informatörer. 

 

”För att om inte vi är med så är det ju ingen som vill komma och titta, ingen vill ju komma och titta på dammiga gamla mont-

rar utan vi måste hänga med och våga ifrågasätta inom de ramar som vi har.” 

   

                                  Citat från intervjuperson. 

 

En metod som museer har tagit till sig för att öka kunskapen om sina besökare är att arbeta med fo-

kusgrupper. Fokusgrupper används oftast i traditionell marknadsföring för att mäta en produkt, eller 

ett varumärkes styrkor och svagheter. Fokusgruppen består då av ett urval från den tänkta målgrupp-

en som museer vill nå, alternativt består den av branschexperter av olika slag som på olika sätt analy-

serar verksamheten (Axelsson, Agndal 2008:420). 

 

Detta är något som ska ge museer bättre förutsättningar för att kunna planera, utforma och genomföra 

framtida utställningar och evenemang. Fortsättningsvis är det också ett sätt för museer att kontinuer-

ligt få uppgifter om hur besökare och målgrupper tycker och tänker kring museet. På samma sätt görs 

detta också via traditionella omvärldsbevakningar på bloggar och hemsidor men fokusgrupper ger en 

öppnare dialog mellan museum och fokusgrupp, en dialog som tidigare har varit svår att uppnå. Ett 

annat resultat av den pågående omvärldsbevakning som dessa museer gör är det arbete som sker på 

museernas profil och image. Den syn som säger att det behövs en viss förkunskap för att kunna njuta 

av besöket på ett museum är något som samtliga museer har försökt sudda ut. Som ett exempel på 

detta börjar många museer arbeta mer med issues management (se 2.3). Dels för att kunna nå ut till så 

bred målgrupp som möjligt, och dels för att förminska de förutfattade meningarna som kan före-

komma hos en del av allmänheten. Dessa förutfattade meningar kan till exempel handla om att det 

behövs vissa förkunskaper hos målgruppen för att kunna besöka ett museum eller som ovan att mu-

seibesökare inte vet vad som finns eller erbjuds på ett museum. På grund av detta har museer behövt 

tänka över sitt kommunikationsarbete och använda sig av olika varumärkesbyggande arbetssätt som 

på olika sätt ska främja museet som ett intressant besöksmål. 
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4.3.2 Jämförelse mellan museer 

Samtliga museer höll med om att det är viktigt med en aktiv omvärldsbevakning, inte bara på sam-

hället i stort utan också på hur konkurrenter arbetar strategiskt med sin externa kommunikation. Samt 

att försöka anpassa det strategiska arbetet så gott det går i sin egen verksamhet. Här fanns det ingen 

större skillnad mellan hur de kommunikationsansvariga arbetade med omvärldsbevakning. Det som 

dock lades vikt på var att försöka urskilja museets verksamhet i jämförelse med konkurrenternas. Här 

upplevde Västerbottens Museum mer svårigheter än de andra då inriktningen kulturhistoria är så pass 

bred. I den kategorin skulle i stort sett allt som har med kultur att göra passa in i formatet, och det 

upplevdes som svårt att profilera enligt den intervjuade kommunikationsansvarige. Till skillnad från 

Västerbottens Museum hade Naturhistoriska riksmuseet samt Moderna Museet lättare att urskilja sig 

från konkurrenterna då dessa har inriktningar som de kommunikationsansvariga upplevde som en-

klare att profilera. 

4.3.3 Analys 

I takt med att museer ökat sin närvaro i sociala medier har också omvärldsbevakningarna ökat. Detta 

har skett för att fånga upp trender som på något sätt kan påverka eller användas av museer för att 

locka besökare eller öka uppmärksamhet. En av anledningarna till varför museer finns på sociala me-

dier kan vara en direkt följd av tidiga omvärldsbevakningar där tendenser från organisationer och 

företag var en allt större önskan om att synas i dessa kanaler. Nya verktyg har inneburit att museer 

idag inte bara kan se tendenser och kommande trender inom olika näringsliv, utan också vad som 

skrivs om ett specifikt museum på bloggar och hemsidor. Detta kan också tydas som att med en aktiv 

omvärldsbevakning och issues management (se 2.3) så kan den problematik när det gäller förutfattade 

meningar hos målgrupper kommas runt. Samt att med en aktiv omvärldsbevakning får museet känne-

dom om dessa och vilket det bästa sättet att bekämpa dem är. Således kan detta mycket väl kopplas till 

teorin om deltagarkultur (se 2.4) där besökare och målgrupper får vara med i skapandet av den kultu-

rella miljön. Det visar också på att den tidigare bilden av museer som stängda organisationer där mu-

seerna innefattade en högre nivå av bestämmelse över sina utställningar håller på att försvinna mer 

och mer. Den nya bilden av ett museum är istället att de är mer inbjudande än tidigare och bjuder in 

till dialog med sin närmiljö och skapar samt upprätthåller relationer med besökare och målgrupper.  

 

Kort sagt stämmer detta väl överens med vad (Grunig 1995) beskriver när han talar om vikten av att 

skapa och behålla en profil och image. Det är detta varumärkesskapande som ska särskilja organisat-

ioner från sina konkurrenter och skapa mervärde för sina besökare. Det är också ett sätt att föra in 

museet in i vardagen hos de som inte är aktiva museibesökare, något som informatörerna sa att de 

hade problem med att göra.  

 

”Den grupp där vi inte ens finns i personens medvetande, om man säger att man sitter vid frukostbordet på en söndag och 

läser tidningen och tänker ”vad ska vi göra idag?” och då finns det inte ens i deras föreställningsvärld att man kan gå på ett 

museum, dem är jättesvåra att nå.” 

                       Citat från intervjuperson. 
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4.4 Tema: Den deltagande museibesökaren 

4.4.1 Resultat 

I samtliga museer som deltog i intervjuerna har olika strategier för ökandet aktiviteter som fokuserar 

på att museibesökaren ska få vara med i utformandet av museets utbud. De kommunikationsansvariga 

på de olika museerna har på olika sätt startat aktiviteter som på olika sätt ska bidra till ett ökat delta-

gande hos sina målgrupper. Dessa aktiviteter kan till exempel handla om allt från att bjuda in barn och 

gymnasieelever för att tillsammans med konstnärer titta på och skapa konst till pedagogiska program 

för barn och vuxna som inriktar sig på att skapa ett mervärde för besökarens möte med kultur och 

konst. Dessa typer av aktiviteter har ökat på senare år enligt de intervjuade informatörerna och kan 

vara som en följd av den ökade efterfrågan av denna typ av innehåll från målgrupp och besökare. 

 

”Vi gör ju mätningar hela tiden på olika sätt med fokusgrupper och så där vi stämmer av 

för att vi ska kunna förbättra oss, vad man tycker om verksamheten, vad man skulle vilja 

ha istället. För vi kan ju inte bara driva vår egen linje då uppfyller vi inte vårt uppdrag.    

Så vi behöver ju samarbeta med andra aktörer för att lyssna in och vad är det man vill ha.” 

   

                                  Citat från intervjuperson. 

 

4.4.2 Jämförelse 

Arbetet med att skapa delaktighet hos målgrupperna ser likartad ut hos de tre museerna. Alla tre har 

pedagogiska verksamheter där man får vara delaktig i skapandet. Med användningen av Facebook har 

dock denna delaktighet stäckt sig till att målgrupper inte bara är med i själva skapandet av det som 

visas, utan också kommer med förslag och skriver kommentarer på museets Facebooksidor på hur 

verksamheten kan utvecklas. Kommentarer och förslag från individer är väldigt uppskattat av samtliga 

museer då de på ett enkelt sätt kan besvara, samt upprätthålla dialog med de som kommenterar. Vilket 

de intervjuade kommunikationsansvariga ansåg vara ett av de viktigaste målen med användningen av 

Facebook i sin externa kommunikation. 

4.4.3 Analys 

Detta kan åter kopplas till den konvergenskultur som Jenkins (2008) skriver om i sin bok ”Konver-

genskulturen”.  Teorin om konvergenskultur som fokuserar på konsumenter och allmänhetens delta-

gande i skapandet av innehåll är något som stödjer denna uppsats när det gäller att se sambanden 

mellan museers strategier när det gäller nya kommunikationskanaler och deras publik. 

Det kan också bero på den ökade omvärldsbevakningen där kommande trender upptäcks och på olika 

sätt anpassas in i den vanliga museiverksamheten. Dock har detta inte alltid mötts med positiva reakt-

ioner från de inom museiverksamheten. Samma kritik som riktades mot de nya moderna museerna i 

den debatt som skedde under 2000-talets början är något som är något som delas av de intervjuade 

informatörerna då risken för att den utbildande rollen många museer har förminskas och ersätts med 

”jippon” utan undervisande värde. 

 

”Det finns representanter för den gamla skolan, hur museer var förr, att man idealiserar 

den bilden. Sen finns det nyskaparna som vill gå i bräschen för hur ett modernt museum ska 

se ut, så det är ju en ständigt pågående diskussion om var gränsen går, så att säga. Det gäl-

ler ju att hitta en lagom mellanväg.” 
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                                                    Citat från intervjuperson. 

 

Denna kritik mot de nya deltagande aktiviteterna visar också att bara för att en trend eller arbetsätt 

visar sig vara en nymodighet eller ett modernt sätt att arbeta på behöver inte det nödvändigtvis betyda 

att ett museum skyndar sig med att följa efter. Eftersom det hela tiden förs diskussioner om vilket eller 

vilka arbetssätt som är bäst, så kan det vara förödande för ett museum att helt plötsligt ägna sig åt 

sådan verksamhet som inte är förknippad med det specifika museet. Detta är också något som före-

kommer inom teorier om varumärke och profilskapande där vikten av att skapa och behålla en profil 

och image är viktig. Det är det enskilda museets varumärke som ska särskilja museet från sina konkur-

renter och genom att ständigt byta och förändra den bilden kan förvirring uppstå hos den målgrupp de 

försöker nå samt den målgrupp som redan finns. Detta är något som visar sig stämma väl överens med 

resultaten av intervjuerna då vissa museer har försökt att öka sin publiks deltagande medan andra i 

viss grad gör det också men samtidigt tar upp en oro om att för mycket av det kan komma att sudda ut 

vad museet i första hand ska hålla på med. 

4.5 Tema: Kommunikation via statusuppdateringar 

4.5.1 Resultat 

Förutom intervjuer har museernas facebooksidor undersökts för att se hur de olika statusuppdatering-

arna som finns där används för att nå ut till museets besökare och omvärld. I detta avsnitt presenteras 

resultat av den delundersökningen. Samtliga museer använder i hög grad sin facebooksidor för att 

kommunicera med sina målgrupper och besökare om olika aktiviteter, utställningar, frågor och funde-

ringar kring museiverksamheten. Det faktum att dessa museer använder dessa statusuppdateringar 

som ett sätt att kommunicera med sina besökare är något som stämmer väl överens genom intervjus-

varen. Dock har studien enbart tagit hänsyn till statusuppdateringar som är skrivna av museet själva 

och därmed inte tagit med uppdateringar så som inskickade frågor från privatpersoner i analysen på 

grund av att avgränsa den insamlade datan till en acceptabel nivå. Två stycken koder har framkommit 

genom den selektiva kodningsprocessen. Dessa är de informella statusuppdateringarna och de for-

mella statusuppdateringarna. Dessa två koder har använts för att särskilja den mängd statusuppdate-

ringar åt för att på ett effektivare sätt få översikt och struktur på datamängden. 

4.5.2 Jämförelse 

Dock så skiljer sig utformningen av denna kommunikation åt mellan museerna. Dessa skillnader 

handlar om hur statusuppdateringarna används som ett sätt att fråga omgivningen vad de tycker om 

museet i fråga, deras utbud och utställningar eller vad som borde förbättras. Denna kommunikations-

kanal används också för att nå ut med nyheter om museets verksamhet, kommande utställningar och 

aktiviteter och i vissa fall används facebooksidan som en interaktiv ”frågelåda” där privatpersoner får 

ställa vetenskapliga frågor och få svar direkt i statusflödet. Detta har bidragit till att göra museers fa-

cebooksidor till väldigt anpassningsbara kommunikationskanaler där det finns plats för alla typer av 

kommunikation. Här har Naturhistoriska riksmuseet en aktiv dialog med målgruppen då enskilda 

individer kan lägga upp bilder på t.ex. djur/insekter på museets Facebooksida och fråga vad det är för 

typ av djur/insekt där svaren kommer alltid från en expert inom relevant område. En sådan frågebase-
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rad dialog är tydligast på just Naturhistoriska riksmuseets Facebooksida och är något som saknas hos 

de övriga. 

4.5.3 Analys 

De informella statusuppdateringarna handlar inte så mycket om själva museets verksamhet i hög grad 

utan har en mer social ton i sin utformning (se bilagor 1.1–1.3). Dessa statusuppdateringar kunde till 

exempel vara delade länkar, upplagda foton, frågor från museet till museets facebooksfans som på 

något sätt var av intresse för inte bara museet men också dess besökare. Detta kan kopplas vidare till 

den relationsmodell som beskrivs i den europeiska PR-modellen (se 2.1.2) som siktar på att skapa goda 

relationer med sin omgivning och närmiljö. Eftersom att dessa typer av informella statusuppdatering-

ar är något som förekommer på samtliga av de utvalda museerna så kan det tolkas som att det skap-

ande av relationer mellan museum och närmiljö är en pågående process som anses vara en viktig del 

av det kommunikationsarbete som utförs. I dessa statusuppdateringar finns även spår av den dialog-

modell som den europeiska PR-modellen (se 2.1.2) beskriver. Här finns exempel på hur museer an-

vänder Facebook för att skapa ett gemensamt meningskapande där besökaren kan ge feedback om 

saker som inte nödvändigtvis har med museets kärnverksamhet att göra.  

 

De statusuppdateringar som blev kodade som formella var de uppdateringar som var skrivna av mu-

seet själva och som i hög grad handlade om verksamheten på museet (se bilagor 2.1–2.3). Detta kunde 

till exempel vara nyheter om utställningar, aktiviteter, besök av konstnärer/experter/historiker eller 

påminnelser om dessa typer av händelser. Dessa uppdateringar hade en annan karaktär än de infor-

mella då dessa var rakare i sin kommunikation och hade en tydlig asymmetrisk inriktning (se 2.1.1). 

Den kommunikationsväg som denna typ av meddelande tar kan kopplas till Shannon & Weavers bas-

modell för kommunikation (Fiske 1998) men på grund av möjligheten till att kunna kommentera upp-

dateringarna blir denna typ av kommunikation en tvåvägskommunikation även om meddelandet från 

början var av envägskaraktär. Båda dessa typer av statusuppdateringar var återkommande i samtliga 

museer oavsett vilken inriktning museet hade. Även om museet hade en konstnärlig, naturvetenskap-

lig eller kulturhistorisk inriktning så såg arbetet med den strategiska kommunikationen på Facebook 

likartad ut. Detta kan bero på att oavsett vilken inriktning ett museum har så finns det ändå samma 

behov att kommunicera med sin omgivning. Det kan också bero på att Facebook som kommunikat-

ionsplattform bara har utrymme för en viss typ av kommunikation. Skulle avsändaren till exempel vilja 

skapa något mer interaktivt för besökaren så finns inte den möjligheten på Facebook idag. Däremot 

kan innehållet länkas vidare till andra sidor genom sin facebooksida, delta i tvåvägskommunikation 

och ladda upp bilder och filmklipp. Då dessa typer av kommunikationsinsatser är anpassade för Fa-

cebook blir det ingen överraskning när det är just denna typ av kommunikation som finns där. Det är i 

dessa formella statusuppdateringar där museerna kan fokusera på den egna verksamheten och där det 

handlar om att upplysa sina målgrupper och sin omgivning om vad som sker på museet. Återigen kan 

detta kopplas till den dialogmodell och relationsmodell som beskrivs under 2.1.2. Där målet med PR är 

att upprätthålla och skapa goda relationer med sin omgivning. Språket i dessa uppdateringar är ibland 

fokuserade på att skapa dialog med museets målgrupp, och ibland används dem enbart för att föra 

information från sändare till mottagare. Mottagandet från målgruppen av dessa uppdateringar kan 

också ge museet kännedom om vilka typer av uppdateringar som ger bäst genomslag hos målgruppen, 

det vill säga att antalet kommentarer och ”gilla”-markeringar kan ge kunskap om hur statusuppdate-

ringar kan användas för att nå ut till omgivningen på det mest effektiva sättet. 
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5. Slutsatser 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur tre utvalda museer utnyttjar Facebooks möjligheter 

till delaktighet för sin målgrupp på ett strategiskt sätt i sin externa kommunikation. För att nå syftet 

har dessa frågor ställts: 

 

– Arbetar de ansvariga för kommunikationen på de tre utvalda museerna strategiskt med tvåvägs-

kommunikation på Facebook? 

 

– Bidrar statusuppdateringarna på de tre museernas facebooksidor till tvåvägskommunikation med 

målgruppen? 

 

Arbetet med den externa kommunikationen såg lika ut på alla de tre museer som har intervjuats. 

Dessa liknelser handlade mycket om de möjligheter som de sociala medierna har medfört till kommu-

nikationsarbetet. Då det nu finns möjligheter att på effektiva sätt sända ut meddelanden och få tillbaka 

respons som tidigare inte var möjliga. De sociala plattformarna så som Facebook har skapat nya sätt 

att hålla sig uppdaterad om vad besökare och målgrupper tycker om, vad de tycker var dåligt och vad 

de önskar fanns tillgängligt. Denna typ av tvåvägskommunikation har tidigare varit svår att uppnå 

menade de intervjuade, då enbart de traditionella kommunikationskanalerna fanns att arbeta med. 

Den kommunikationsmodell som Shannon och Weaver utvecklade under 1940-talet vittnar också om 

denna brist på tvåvägskommunikation. Något som uppskattades mycket av de intervjuade informan-

terna var den valmöjlighet som de sociala medierna tillförde, speciellt när det gällde att nå ut till olika 

målgrupper på bästa sätt. Då till exempel vissa målgrupper antogs redan finnas på Facebook kunde 

denna kanal användas som en primärkanal medan de traditionella kanalerna fick agera som komple-

ment och vice versa när det gällde andra målgrupper. Detta har inneburit att museer på ett helt annat 

sätt än tidigare kunde tänka strategiskt när det gällde vilka kanaler de valde att synas och höras ige-

nom. Det som ytterligare medförde att museer ansåg de sociala medierna som viktiga i sin externa 

kommunikation var den ekonomiska argumentationen. Då museer nu kunde genomföra informations-

insatser gratis genom de sociala medierna behövdes inte köpandet av annonsplats i tidningar och dyra 

marknadsföringskampanjer i lika stor utsträckning. Dock var inte införandet av de sociala medierna 

något som skulle komma att helt byta ut de traditionella kommunikationskanalerna som museerna 

använde, utan sociala plattformar så som Facebook ansågs som ett starkt komplement till de mer trad-

itionella medierna så som TV, radio och annonsplatser i tidningar. Denna åsikt var något som delades 

av samtliga kommunikationsansvariga som intervjuades och kan tyda på att ingen enskild kommuni-

kationskanal kan krönas som den bästa universella kanalen, utan att en sund och effektiv extern kom-

munikation bygger på anpassning av kanalerna efter hur meddelandet är utformat på ett sätt som tidi-

gare var svårt med tanke på antalet kommunikationskanaler som fanns tillgängliga var färre än idag. 

 

Ett annat område som samtliga museer upplevde som viktiga att ta hänsyn till var resultaten från den 

omvärldsbevakning som ständigt utfördes. Förutom den traditionella mediebevakningen som samtliga 

museer utförde i någon form var det också andra metoder som användes för att få en tydlig bild av 

museets omgivning. Dessa kunde till exempel involvera fokusgrupper i olika åldersgrupper, närvara 

vid seminarier och föreläsningar, ta del av forskning i ämnet, delta i konferenser och omvärldsbevak-

ning på andra museer för att se åt vilket håll andra aktörer riktar sig. Omvärldsbevakningen var också 
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en viktig del i planeringen inför olika informations- och kommunikationsinsatser i den externa kom-

munikationen där trender inom kommunikationsområdet kunde påverka hur och på vilket sätt som 

valdes för att kommunicera med den publik museet har eller ville nå. Exempelvis så visade uppsatsens 

resultat att orsaken för att göra museerna tillgängliga via de sociala medierna kan ha varit på grund av 

tidigare omvärldsbevakningar som visade vilka fördelar som fanns med att använda dessa i sin externa 

kommunikation.  

 

Den externa kommunikationen hos de olika museerna har gått från att vara en asymmetrisk envägs-

kommunikation från museum till mottagare till att vara en öppen symmetrisk tvåvägskommunikation 

där dialog och samtal uppmuntras och där besökaren får återge sina åsikter och upplevelser direkt till 

museet (se Larsson 2008). Trots kritik för att vara för påverkande i verksamhetens beslutfattande är 

denna typ av kommunikation här för att stanna enligt de intervjuade informanterna. Att öppet bjuda 

in till gemensam dialog via de sociala plattformarna har gett museerna nya insikter till hur kommuni-

kationen mellan museum och besökare kan utvecklas samt hur de kan förminska negativa uppfatt-

ningar som kan finnas kring ett museum. Uppfattningarna kan till exempel handla om att det behövs 

en viss förkunskap för att kunna gå på ett museum, eller att besökaren som redan har besökt det en 

gång inte har en anledning att göra det igen. Dessa typer av negativa tendenser har kunnat bemötas 

genom en öppnare tvåvägskommunikation där den enskilde besökarens röst kan höras och besvaras. 

Enligt informanterna har detta uppskattats av det besökande eftersom dem känner sig inte bara som 

en kund i den traditionella benämningen utan mer som en del av museets omgivning. I sin tur har 

museer mer och mer slutat blivit ansedda som byggnader dit besökare går för att uppleva historia, 

konst och kultur utan som mötesplatser där människor, idéer och åsikter kan mötas för att skapa ge-

menskap och tillhörighet. Sett ur ett större samhällsperspektiv är denna typ av kommunikation rätt i 

tiden då vi som konsumenter av olika slag begär mer och mer att organisationer och företag ska vara 

mer genomskinliga och öppna. Tiden då organisationer enbart ropade ut sina meddelanden till all-

mänheten enligt den envägskommunikativa modell Shannon och Weaver skapade på 1940-talet håller 

på att bytas ut mot den mer öppna och dialogfokuserade tvåvägskommunikativa modellen då den får 

allt mer utrymme i organisationers externa kommunikation. 
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6. Slutdiskussion 

För att kunna säkerställa analysen av resultaten skulle dock mer forskning behövas. Denna uppsats 

har endast skrapat på ytan av hur organisationer strategiskt använder sociala medier för att engagera 

sig med sin omgivande publik. Uppsatsen skulle kunnat ha använt sig av mer empirisk data för att 

kunna ytterligare trovärdighet i sin analys även om intervjuer gav rikligt med data. Något som också 

skulle ha varit till stöd för denna studie när det handlar om trovärdighet och validitet var att den tidi-

gare forskningen skulle hämtats från högre instanser än uppsatser och varit mer fokuserad på kom-

munikationen i museiverksamheter. Skulle en liknande studie genomföras så bör också fler kommuni-

kationskanaler tas med i undersökningen. Med kommunikationskanaler menas inte bara de sociala 

nätverken utan mer traditionella medier så som radio, TV och dagspress. Detta skulle ge ett betydligt 

större empiriskt material att utgå ifrån och skulle samtidigt kunna ge insikter om hur organisationer 

använder extern kommunikation för att nå ut till omvärlden. Något som också skulle gagna en lik-

nande studie är att jämföra museer som har liknande inriktning och storlek på verksamheten. I denna 

studie så är de tre museerna av olika inriktningar och är av olika storlekar både när det gäller ekono-

miska resurser och omfattningen av verksamheter. Att välja museer som är lika i storleken och i re-

surstillgång kan ge en tydligare bild över hur kommunikationen används i just den typen av museer 

och kan tillföra trovärdighet då museer som är väldigt lika varandra valts. Som forskare minskas också 

antalet variabler att tänka på, och antalet orsaker som kan förklara varför kommunikationen ser ut på 

ett visst sätt minskar då urvalet är så lika varandra som möjligt. Dock så kan det vara intressant att se 

om det finns liknelser i hur museer arbetar med kommunikation oavsett museets storlek eller inrikt-

ning. Skulle dessa upptäckas så borde det betyda att oavsett storlek på organisationen eller dess re-

surstillgång så måste arbetet med kommunikation behandlas på samma sätt. Det vill säga att de kom-

munikationsansvariga på museerna tänker i likadana banor när det handlar om att kommunicera till 

som omgivning oavsett vilken typ eller storlek det museet har. Denna studie har i viss mån bekräftat 

detta men det skulle vara intressant om en större studie skulle genomföras där fler sociala plattformar 

ingick i forskningsunderlaget, samt analyser hos de olika målgrupperna om hur de uppfattar museer-

nas kommunikation. En sådan studie skulle kunna undersöka hur och varför ett museum kommunice-

rar på ett visst sätt, samt hur väl detta tas emot av de tilltänkta målgrupperna. Likväl skulle en sådan 

studie kunna se om det finns en relation mellan en viss typ av kommunikation och en viss typ av mål-

grupp. Kännedom om detta skulle vara till stor hjälp för de museer som har en väldigt bred målgrupp 

som sträcker sig över många åldersklasser och de som siktar efter att anpassa sin kommunikation efter 

specifika målgrupper.  

 

Skulle resultaten av denna studie sammanfattas kort utifrån syftet så skulle svaret bli att samtliga mu-

seer tänker och arbetar strategiskt när det gäller att nå ut till sin målgrupp via Facebook. Samt att de 

intervjuade kommunikationsansvariga alla håller med om att det är delaktigheten som är ett av de 

viktigaste målen som dem har i sitt arbete med Facebook. Detta strategiska tänk sträcker sig över an-

vändningen av andra kommunikationskanaler också. Då de ansvariga använder de kommunikations-

kanaler som lämpar sig bäst för att meddelandet ska nå målgruppen, vare sig det är annonsering ge-

nom TV, radio eller tidningar. Denna typ av kommunikation har en envägskommunikativ natur, och 

ger därför ingen möjlighet för målgruppen att ge feedback eller återkoppling i form av vad mottagarna 

tycker och tänker kring meddelandet. Här har de sociala medierna fyllt ett tomrum som tidigare var 

svårt att fylla. Som svar på hur statusuppdateringarna på Facebook bidrar till tvåvägskommunikation 
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med målgruppen kan det konstateras att det används för att fylla detta tomrum. Nu kan museer både 

sända meddelanden till sina omgivningar och målgrupper, och mottagarna kan ge återkoppling till 

avsändarna. Samtidigt kan denna återkoppling bestå av allt från kritik av olika slag, förslag till förbätt-

ringar i verksamheten eller allmänna frågor som inte behöver röra det museets kärnverksamhet i nå-

gon form. På grund av detta får Facebook en central roll inom museers externa kommunikation. Samt-

liga museer balanserar mellan dessa olika sätt att prata med sin omgivning och mycket finns fortfa-

rande att studera kring vad som är det mest effektiva sättet att göra det på. Då kommunikationsteori-

erna förändras i takt med att människor och samhället förändras kommer det nog aldrig finnas ett 

optimalt sätt att nå ut till sin omgivning, utan det måste föras en ständig anpassning till vad organisat-

ionen kan göra, vad omgivningen vill höra och på vilket sätt det sägs.  
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Exempel på formella statusuppdateringar: 

  

Bild 2.1                   Bild 2.3 
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