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Sammanfattning 
Sociala medier som exempelvis bloggar, nätverk och bild- och filmdelningstjänster är 

relativt nya former av kommunikationskanaler för museer. De nya och populära 

webbtjänsterna har lett till att både svenska och internationella museer idag 

efterfrågar riktlinjer om hur de skall använda och verka i sociala medier.  

Det övergripande syftet med uppsatsen är att utarbeta råd och riktlinjer om 

hur museer kan använda och verka i sociala medier. Syftet är även att presentera hur 

råden och riktlinjerna kan användas av två nya museer som planeras i Fisksätra. 

Jag gjorde en undersökning om två internationella museer som redan har 

verkat på den sociala webben under ett par år och blivit omtalade för sina 

framgångsrika bruk av sociala webbtjänster. Med utgångspunkt i ämnet 

informationsdesign avgränsades undersökningen till aspekter som är typiska att 

studera inom ämnet: kontexters påverkan på mottagarens uppfattning av ett 

budskap, tillgänglighetsaspekter som informationens läslighet, läsbarhet och läsvärde 

samt andra retoriska och semiotiska aspekter. I undersökningen presenterade jag 

främst lyckade exempel men även några mindre lyckade på museernas bruk av 

sociala medier.  

En gemensam nämnare för slutsatserna var att relationen till användarna 

spelar en central roll för museets framgång i sociala medier. Med en aktiv närvaro, en 

vänlig och uppmuntrande framtoning samt aktiviteter som intresserar och involverar 

användarna kan museet skapa nya och uppehålla gamla relationer. I undersökningen 

presenterade jag exempel på hur de studerade museerna med hjälp av väldigt enkla 

metoder och aktiviteter uppfattades som både trevliga och trovärdiga 

informationslämnare som användarna gärna kommunicerade med. Utifrån dessa 

exempel och slutsatser utarbetade jag råd och riktlinjer om hur andra museer kan 

använda sociala medier. 

  



 

 

  



 

 

                                                                   

Förord 
I juni 2008 inleddes ett projekt i Nacka kommun med syfte att skapa två museer i 

bostadsområdet Fisksätra. Museiprojektet Två museer i Fisksätra finansieras med 

regionalt EU-stöd från Tillväxtverket och är tänkt att ”bidra till ett kulturarvsfokus 

som utgår från Fisksätraområdets potential”1. Invigningen är planerad till 2012. Den 

här magisteruppsatsen har sin utgångspunkt i projektet och nedan följer en 

kortfattad beskrivning av projektets grundförutsättningar samt en introduktion till 

två andra magisteruppsatser som också tar avstamp i museiprojektet.  

Fisksätra ligger i Nacka kommun i Stockholm. Det tar ungefär tjugo minuter 

att ta sig dit med Saltsjöbanan från Slussen. Fisksätra ligger intill vattnet, 

Lännerstasundet, och i hamnen finns Fisksätra Marina med bryggor för fritidsbåtar 

och plats för Strömma kanalbolag att lägga till med sina båtar. Det är i marinan de 

två museerna ska ha sina lokaler. I Fisksätra finns också en skola, en förskola som 

bedriver sin verksamhet i Villa Caprifol, en idrottshall, samt de nyöppnade folkets 

hus och Guds hus. Biblioteket i Fisksätra centrum är en populär mötesplats där man 

kan hitta spännande utställningar, har chans att lyssna på föredrag och delta i 

debatter om dagsaktuella frågor. I Fisksätra har ungefär sjutusen personer sina hem, 

vissa bor i större hyreshus medan andra bor i radhus. Det finns drygt åttio olika 

nationaliteter representerade och här bor många barn och ungdomar.  

Av de två museer som planeras i Fisksätra är det ena ett historiecenter som 

ska berätta om slaget vid Baggenstäket. År 1719 gjorde ryssarna ett försök att ta sig in 

till Stockholm genom Baggenstäkets inlopp vid Fisksätra. Svenskarna försökte 

förhindra detta och ett slag utkämpades längs Baggenstäkets stränder. Idag finns 

fortfarande spår efter slaget på bland annat Gammeludden och Skogsö. Genom 

historiecentret vill man bidra till att öka förståelsen av denna strid men också 

förmedla Baggenstäkets 1000-åriga historia.2 

Det andra museet har som syfte att ”stärka marginaliserade gruppers känsla 

av tillhörighet i samhället och rätten att ta plats på den demokratiska arenan”3. Man 

vill att Fisksätraborna med hjälp av sina berättelser ska spegla samtiden sedd ur 

deras perspektiv. Detta hoppas man ger människorna i Fisksätra en starkare 

självkänsla och medvetenhet om samhället och att de känner sig delaktiga. Genom ett 

digitalt arkiv vill man samla berättelserna med ljud och bild. 

Genom projektledare Hèlene Burmeister fick vi som var studenter på 

magisterprogrammet i informationsdesign vid Mälardalens högskola 2009/2010 

möjlighet att bidra till museiprojektet. Förutsättningarna var fria och vi skulle var och 

en skriva en självständig magisteruppsats som tog avstamp i något problemområde vi 

kunnat upptäcka när det gällde museiprojektet i Fisksätra. Våra uppsatser kom att 

handla om så skilda områden som utställningstexter, sociala medier och berättelser 

som identitetsskapare.  

 

 
1  Nacka kommun, 

http://www.nacka.se/web/kultur/kulturh_konst_museer/tva_nya_museer/sidor/default.a

spx [2010-09-23]. 

2  Englund, Tomas (2008) Historiecenter vid Fisksätra, s. 17. 

3  Nacka kommun (2008) Rapport Två museer i Fisksätra, s. 18. 



 

 

Råd och rön om utställningstexter – en kritisk granskning 

Malin Lindström tror att det kan finnas ett behov av utställningstexter på de nya 

museerna. Många utställningar använder sig av texter för att berätta om föremål och 

företeelser i utställningen. Kring dessa utställningstexter cirkulerar problem och 

många kritiska röster har höjts mot deras kvalitet. De anses bland annat vara för 

långa och svåra; styrande och opersonliga och skapade utan tanke på målgruppen. 

Vissa menar till och med att utställningar mår bättre utan text där föremålen får tala 

för sig själva. Malins uppsats ”Råd och rön om utställningstexter – en kritisk 

granskning” handlar om denna kritik. Hon vill att ansvariga för projektet med de nya 

museerna ska utveckla ett kritiskt förhållningssätt till utställningstexter för att på så 

viss kringgå de fallgropar som man annars riskerar att hamna i. 

 

Berätta något! Att använda berättelser på museer 

Caroline Lindholm har tittat närmare på hur museerna i Fisksätra (främst det 

museum som ska bygga på Fisksätrabornas egna berättelser) kan samla in och 

använda sig av berättelser för att förmedla information och skapa identitet. Hon vill 

även få de som är delaktiga i museiprojektet i Fisksätra att reflektera kring vad en 

berättelse kan vara och vad de menar när de talar om berättelser. Arbetet bottnar i 

teorier kring historiemedvetande och berättelser som identitetsskapare och tar även 

upp frågan om historisk korrekthet och hur man kan hantera berättelser som handlar 

om svåra saker. 
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1 Inledning 
 

I det här första kapitlet beskriver jag 

bakgrunden till uppsatsen. Här redogör 

jag för syfte, mål och frågeställning. En 

lista med tekniska begrepp finns i slutet av 

kapitlet.  

_____________________________ 

 

1.1  Bakgrund  

1.2  Problematisering  

1.3  Syfte och frågeställning  

1.4  Avgränsning 

1.5  Tidigare forskning 

1.6  Terminologi 
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1.1 Bakgrund 

För många museer är det idag en självklarhet att följa generella riktlinjer och 

standarder för att hålla en hög kvalité på sin webbplats4. Sociala medier som 

exempelvis bloggar, nätverk och bild- och filmdelningstjänster skiljer sig dock både 

innehållsmässigt och tekniskt från vanliga webbplatser. Det mesta av 

informationsinnehållet på en traditionell webbplats kan skapas, planeras och 

redigeras i god tid innan publicering. I sociala medier kommuniceras information 

däremot i en högre takt och dessutom deltar användarna med att skapa och publicera 

information. De nya och populära sociala webbtjänsterna har lett till att både svenska 

och internationella museer idag efterfrågar riktlinjer för hur de skall använda och 

verka i sociala medier. Hur skall de välja vilka typer av sociala medier som passar 

deras verksamhet? Vad skall de visa och prata om? Hur skall de presentera sig, 

engagera och förhålla sig till sina användare?  

 

1.2 Problematisering 

En pågående diskussion i museivärlden idag är vad en handbok om sociala medier för 

museer skulle kunna innehålla. Det framgår tydligt att efterfrågan på en sådan 

handbok är stor men det finns en del meningsskiljaktigheter om vilken typ av 

riktlinjer som behövs. Jim Richardson är en av de museiexperterna som menar att 

det bör finnas riktlinjer för hur museer kan använda specifika sociala webbtjänster5. 

Två av de främsta experterna inom sociala medier, Charlene Li och Josh Bernoff, hör 

däremot till dem som anser att en handbok snarare bör fokusera på mer generella 

rekommendationer om kvalité i sociala medier, eftersom trenderna kring specifika 

webbtjänster ständigt förändras6.  

Utgångspunkten för den här uppsatsen är att webbtjänster som Facebook 

och Twitter är trender som kan förändras och försvinna och därmed kan en handbok 

med webbtjänstspecifika riktlinjer snabbt föråldras. En mer allmängiltig handbok 

med analytiska perspektiv på kommunikation och relationer på den sociala webben 

skulle kunna fungera mer långsiktigt, dock med möjlighet för färre uppdateringar. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att utarbeta råd och riktlinjer om hur 

museer kan använda och verka i sociala medier. Syftet är även att presentera hur 

råden och riktlinjerna kan användas av två nya museer som planeras i Fisksätra. 

Målet är att studera några museer som är omtalade för sina framgångsrika bruk av 

sociala webbtjänster och besvara uppsatsens centrala frågeställning:  

 

 
4  Web Accessibility Initiative har utfärdat webbstandarder och riktlinjer som överlag ses som 

god sed att följa, http://www.w3.org/WAI/ [2010-05-25] 

5  Richardson, Jim, blogg, http://www.museummarketing.co.uk/2010/01/09/social-media-

handbook-for-museums/ [2010-06-10]. 

6  Li, Charlene och Bernoff, Josh (2008) Groundswell. 
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Hurdana råd och riktlinjer, användbara för museer generellt, kan man utarbeta 

utifrån konkreta exempel på museers bruk av sociala medier? 

 

1.4 Avgränsning 

Det finns många aspekter som bör undersökas för att kunna skapa en mer komplett 

handbok med riktlinjer om museers bruk av sociala medier. Med utgångspunkt i 

ämnet informationsdesign och inom ramen för den här uppsatsen valde jag att 

avgränsa undersökningen till faktorer som påverkar en mottagares upplevelse av 

avsändaren och den information som kommuniceras i sociala medier. 

Informationsdesign handlar om att skapa och strukturera information på ett 

begripligt sätt. Jag valde att fokusera på aspekter som är typiska att studera inom 

informationsdesign: kontexters påverkan på mottagarens uppfattning av ett budskap, 

tillgänglighetsaspekter som läslighet, läsbarhet och läsvärde samt retoriska och 

semiotiska aspekter överlag.  

 

1.5 Tidigare forskning 

Jag utgick ur ett övergripande informationsdesignperspektiv för att studera museers 

kommunikation i sociala medier. Tillämpad kommunikationsvetenskap av Larsåke 

Larsson och Bild och föreställning: om visuell retorik av Yvonne Wærn et al. är två 

källor som jag använde för fördjupad kommunikationsteori.  

För information om vad sociala medier är och hur de fungerar använde jag 

Marknadsföring och kommunikation i sociala medier av Lena Carlsson. Boken har 

beskrivits som den enda svenska boken om sociala medier som finns på marknaden 

idag. Mer ingående information om relationerna som uppstår i sociala medier 

hämtade jag ur boken Groundswell av Charlene Li och Josh Bernoff som arbetar på 

det amerikanska researchföretaget Forrester Research. Li och Bernoff redovisar 

populära metoder som Forrester Research har utvecklat för att organisationer skall 

kunna utläsa vilka typer av sociala medieanvändare deras målgrupp är. I The 
Participatory Museum diskuterar Nina Simon hur sociala mediers 

interaktionsmöjligheter skulle kunna överföras till det fysiska museet. Simon är 

expert på att skapa deltagande, dynamiska och användarcentrerade museer. Hon 

diskuterar hur man bör forma museiupplevelsen, både i det fysiska museet och på 

webben, så att utställningar och aktiviteter berör besökarna på ett personligt plan. 

EU-projektet Minerva EC har uppmärksammat vikten av sociala medier för kulturella 

institutioner. De har utarbetat rapporten Handbook on cultural web user interaction 
som handlar om användaren och hur specifika webbtjänster som Facebook fungerar. 

 

1.6  Terminologi 

Här följer en lista på begrepp som används i webbsammanhang. Dessa begrepp 

används ibland för att syfta på olika saker, så för att undvika eventuella missförstånd 

förklarar jag här vad jag syftar till när jag använder begreppen i den här uppsatsen. 
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Sociala medier, sociala webbtjänster, den sociala webben och Web 2.0.  

Sociala medier är webbtjänster som används för att kommunicera och 

interagera med andra över webben. Kännetecknande för sociala medier är 

att användarna kan bidra med innehåll och samarbeta. Sociala medier utgör 

en del av den sociala webben, eller Web 2.0 som den också kallas för. För att 

underlätta läsningen och variera språket använder jag samtliga 

benämningar. Ibland använder jag endast ”webbtjänster” som benämning 

för att undvika upprepning. 

 

Webbplats, hemsida och webbsida.   

Begreppet hemsida används ofta felaktigt när man egentligen syftar på en 

hel webbplats. En hemsida är startsidan/förstasidan på en webbplats medan 

en webbplats innefattar alla webbsidor som finns att tillgå under 

webbdomänen/webbadressen. En webbsida syftar på vilken sida som helst 

på webbplatsen. 

 

Externa sociala webbtjänster och integrerade sociala webbtjänster.   

En del museer använder program, feeds, som automatiskt överför 

publiceringar från sociala medier till webbplatsen. Ett museum kan 

exempelvis få kommentarerna från sin webbsida på mikrobloggtjänsten 

Twitter automatiskt kopierade till webbplatsen. När användaren läser 

kommentarerna direkt på Twitter säger jag att det sker på en extern social 

webbtjänst. När användaren läser kommentarerna på museets webbplats 

säger jag att det sker på en integrerad social webbtjänst. 

 

Feed.  

Ett program som automatiskt insamlar kommentarer, bilder eller filmer kallas 

internationellt för feed. På sin webbplats kan ett museum ha en feed som 

automatiskt visar alla bilder som både museet själv och användarna har 

publicerat på den externa bildtjänsten Flickr.  

 

Tagg. 

Att tagga information på webben innebär att användaren grupperar 

informationen och gör den sökbar i ett annat sammanhang. En tagg är oftast ett 

ord i form av en länk. I ett bildarkiv kan ett fotografi på en svan exempelvis 

taggas med ordet ”fågel”. Nu blir fotografiet kategoriserat och sökbart i arkivet 

med ordet fågel. 

 

 

  



15 

 

2 Omvärldsanalys 
 

Det här kapitlet ger en översikt om vad 

sociala medier är och hur museer kan 

använda dem.  

_____________________________ 

 

2.1  Webbens utveckling  

2.2  Museer och sociala medier 

2.3 Riktlinjer för bruk av sociala medier 
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2.1 Webbens utveckling 

Idag pratar man om tre nivåer i webbens utveckling, nämligen Web 1.0, Web 2.0 och 

Web 3.0. Magnus Gudmundsson är intendent vid Malmö museer och förklarar 

nivåerna ur ett museiperspektiv: på nivå 1.0 kan man säga att museets webbplats 

fungerar som en anslagstavla med information om öppettider, utställningar och 

kontaktuppgifter. Användaren är en passiv åskådare som tar del av information via 

envägskommunikation. Tidigare låg alla webbplatser på den här nivån.7  

Sociala medier utgör en del av Web 2.0, eller den sociala webben. Begreppet 

Web 2.0 myntades år 2004 av internetgurun Tim O'Reilly och avsåg ”nästa 

generation webbtjänster och affärsmodeller på webben”8. Sociala medier är 

webbtjänster som används för att kommunicera och interagera med andra över 

webben. På nivå 2.0 är användarens roll synligare än på den första nivån och 

användaren deltar i kommunikationen och bidrar med information9. På den här 

nivån är det inte längre bara museet och användaren som kommunicerar med 

varandra utan användarna har även större möjligheter att kommunicera 

sinsemellan10. Bland annat följande webbtjänster är sociala medier: 

• Bloggar 

• Bokmärken (man sparar, kategoriserar och delar med sig av intressanta länkar) 

• Podcasts (ljudfiler eller filmer via webben)  

• Communitys (digitala mötesplatser): Facebook, MySpace, LinkedIn 

• Wikis (uppslagsverk med användargenererat innehåll): Wikipedia 

• Recensionssajter: Rejta 

• Hittasajter: Cafékartan 

• Mikrobloggar: Twitter 

• Delningssajter där användarna publicerar och delar med sig av eget material: 

o bilddelningssajter: Flickr, Bilddagboken 

o videodelningssajter: YouTube 

o artikeldelningssajter: Newsmill 

o presentationsdelningssajter: SlideShare (t.ex. Powerpointpresentationer) 

I sociala medier kan man enkelt kommunicera med flera personer vilket har gjort 

dem till kanaler för både nytta och nöje. Privatpersoner använder sociala medier till 

att uppehålla och knyta kontakter, inhämta och sprida information, visa upp sig 

själva och sina kunskaper11. En rapport från researchföretaget The Nielsen Company 

visar att världens internetanvändare spenderar nästan 10% av sin tid på internet på 

sociala medier. Sociala nätverk och bloggar är den fjärde mest populära 

internetkategorin efter söktjänster, portaler och programvaror. Sociala medier har till 

och med gått förbi e-posten som är den femte mest populära internetkategorin.12  

 
7  Gudmundsson, Magnus (2009) ”Museum 3.0” i Samtid och museer, nr 2,  

8 Carlsson, Lena (2010) Marknadsföring och kommunikation i sociala medier, s. 8. 

9 Gudmundsson (2009) ”Museum 3.0” i Samtid och museer, nr 2; Simon (2007) ”Discourse 

in the Blogosphere” i Museums & Social Issues, vol. 2, nr 1, s. 258-259. 

10  Minerva EC (2008) Handbook on cultural web user interaction, s. 48. 

11  Carlsson (2010) Marknadsföring och kommunikation i sociala medier; Li, Charlene & 

Bernoff, Josh (2008) Groundswell. 
12 The Nielsen Company (2009) Global Faces and Networked Places, 

http://blog.nielsen.com/nielsenwire/wp-
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Företag och organisationer använder sociala medier till att få information 

om kundernas köpbeteende och tycke om produkter och tjänster. Sociala medier 

används till att effektivt hantera kundtjänstens supportärenden, rekrytera nya 

medarbetare och få närmare och snabbare kontakt med kunderna.13 

På nivå 3.0 som är den senaste och mest outvecklade webbnivån är 

användaren ännu mer delaktig. Gudmundsson berättar att en vision är att 

användarna skulle kunna utforma egna webbutställningar utifrån både eget och 

museets material. Utställningarna skulle sedan kunna beskådas, användas eller 

vidareutvecklas av andra användare. Nivån kan liknas med en del datorspel som 

redan finns idag, där deltagarna bygger upp egna banor och låter andra deltagare 

spela eller bygga vidare på dem.14  

 

2.2 Museer och sociala medier 

EU-projektet Minerva EC har uppmärksammat det stigande intresset för sociala 

medier och de anser att kulturella institutioner bör hänga med i webbutvecklingen. 

Minerva EC anser att sociala medier inte är någon tillfällig trend med nya typer av 

tjänster och standarder för modern kommunikation. Istället menar de att hela den 

sociala webben tyder på ett paradigmskifte för hur människor använder internet.15 I 

The Nielsen Companys undersökning framgår att tiden som internetanvändarna 

lägger ner på sociala medier har förändrat hela förhållandet till internet. Den ökade 

tidsmängden påverkar det vardagliga livet; hur man delar med sig av personlig 

information och hur man interagerar med både bekanta och främlingar.16  

En viktig och aktuell samhällsfråga är hur vi inför framtiden kan bevara och 

tillgängliggöra det digitala kulturarvet – den digitalt skapade informationsmängden 

som berättar om dagens samhälle. I sociala medier publiceras texter, fotografier och 

filmer som berättar om människors liv. Enligt World Internet Institute är det 

exempelvis så många som fyra av tio unga svenska kvinnor som skriver eller har 

skrivit en egen blogg17. Bloggar är dagens dagböcker och de är en del av vårt digitala 

kulturarv som bör bevaras för framtiden. 

Vi kan se hur Web 2.0 har gjort det möjligt för främlingar att interagera med 

varandra på betydelsefulla sätt. Dessa sätt att kommunicera har omkullkastat den 

klassiska diskursen. Människorna har nödvändigtvis ingen kännedom om varandra 

sedan tidigare och deras kommunikation sker över tid och rum. Ändå litar miljontals 

 
content/uploads/2009/03/nielsen_globalfaces_mar09.pdf [2010-04-25], s. 1. 

13 Carlsson (2010) Marknadsföring och kommunikation i sociala medier; Li, Charlene & 

Bernoff, Josh (2008) Groundswell. 
14 Gudmundsson (2009) ”Museum 3.0” i Samtid och museer, nr 2, 

http://www.nordiskamuseet.se/upload/documents/448.pdf [2010-04-25]. 

15    Minerva EC (2008), Handbook on cultural web user interaction, 
http://www.minervaeurope.org/publications/handbookwebusers/chapter1_2.html [2010-

07-06], s. 28, 64. 

16    The Nielsen Company (2009) Global Faces and Networked Places, 
http://blog.nielsen.com/nielsenwire/wp-

content/uploads/2009/03/nielsen_globalfaces_mar09.pdf [2010-07-05], s. 1. 

17  World Internet Institute (2009) Unga svenskar och internet, 
http://www.wii.se/publicerat/rapporter/doc_download/81-unga-svenskar-och-internet-

2009.html [2010-07-05], s. 20. 
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främlingar på varandras rekommendationer av böcker, musik och filmer. De 

diskuterar och påverkar samhälleliga frågor kring politik, religion, förhållanden och 

ekonomi. Om museer vill bli en mötesplats för dagens och framtidens diskurser 

menar museiexperten Nina Simon att Web 2.0 är en maktfull modell att följa.18 

Minerva EC säger till och med att kulturella institutioner inte kan förbise sociala 

medier överhuvudtaget. De poängterar att det år 2008 åtminstone fanns 112 miljoner 

bloggar vilket betyder att miljontals diskussioner förs utanför traditionella 

webbplatser.19 

Även i Samdoks20 undersökning om svenska museers syn på digital kultur 

framgår att de flesta museerna ser positivt på utvecklingen av nya digitala teknologier 

för publicering, insamling och bevarande. Museerna eftersöker mer information om 

användningen av dessa webbtjänster. Rapporten visar även att det finns ett tydligt 

intresse hos museernas webbanvändare för webbpublicerad information och att de 

dessutom gärna kommunicerar med museerna om de bara får möjligheten.21  

Samtidigt är det viktigt att påpeka att organisationer inte skall se sociala 

medier som ett separat projekt, som de nya och enda informations- och 

marknadsföringskanalerna, utan som en del av helheten. I Marknadsföring och 
kommunikation i sociala medier förklarar Lena Carlsson att sociala medier lika 

mycket handlar om it och marknadsföring som kundservice och 

internkommunikation. Summerat handlar det om organisationens kommunikation, 

både internt och med omvärlden22. Carlsson påpekar att nya 

kommunikationsmetoder som sociala medier bör kombineras med traditionella 

metoder eftersom sociala medier fortfarande är ett nytt område ”med väldigt många 

användningsområden, möjligheter och utan några absoluta sanningar om vad som är 

rätt och fel”23. Eftersom sociala medier berör hela organisationen och dessutom är en 

ny kommunikationsmetod råder en viss osäkerhet kring hur sociala medier skall 

användas och till vad. I följande avsnitt diskuterar jag behovet av mer generella 

riktlinjer för museers bruk av sociala medier. 

 

2.3 Riktlinjer för bruk av sociala medier 

Inom den internationella museivärlden efterfrågar man riktlinjer om hur museer kan 

använda och kommunicera på den sociala webben. Behovet av riktlinjer och råd 

grundar sig i en ovisshet om ledning, roller och budskap i 

kommunikationsprocesserna. Det finns ett intresse för en slags handbok som 

sammanfattar sociala medier på ett brett plan. Den amerikanske musei- och 

 
18  Simon, Nina (2007) “Discourse in the Blogosphere” i Museums & Social Issues, vol. 2, nr 1, 

s. 258-259. 

19   Minerva EC (2008), Handbook on cultural web user interaction, 
http://www.minervaeurope.org/publications/handbookwebusers/chapter1_2.html [2010-

07-06], s. 64. 

20  Samdok är de svenska kulturhistoriska museernas sammanslutning för samtidsinriktad 

insamling, dokumentation och forskning. 

21  Samdoksekretariatet: Dern (2009) Digital kultur och digitala medier: Sammanställning av 
enkätsvar från Samdoks medlemsinstitutioner 2009, s. 7, 13. 

22  Carlsson (2010) Marknadsföring och kommunikation i sociala medier, s. 45, 121. 

23  Ibid., s. 45, 123. 
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marknadsföringsexperten Jim Richardson har börjat skissa på en sådan handbok och 

han vill prata om bland annat följande aspekter: 

• nytta med sociala medier för museer 

• att lära sig lyssna på vad som sägs om museet på den sociala webben 

• att koppla museets övergripande syften och mål till de sociala medierna 

• att sätta upp mål för museets användning av sociala medier 

• att välja ett lämpligt språk 

• att skapa ett informationsinnehåll 

• att hantera kommentarer, frågor och kritik  

• vem skall prata för museet i de sociala medierna? 

• hur skall museet engagera användarna? 

• hur ofta skall museet uppdatera och publicera inlägg? 

• verktyg för att mäta olika resultat 

• specifika riktlinjer för olika sociala webbtjänster som Facebook, Twitter 

etc.24 

Dessa aspekter visar komplexiteten med sociala medier som 

kommunikationskanaler. Det är en mängd aspekter som bör beaktas när 

kommunikationen sker i flera riktningar och användarna dessutom kan vara med och 

påverka informationsinnehållet.  

EU-projektet Minerva EC sammanställde år 2005 en undersökning som 

gjordes under ett par år om vad som gör att en kulturell webbplats håller hög kvalité. 

Undersökningen resulterade i tio riktlinjer och råd för att skapa god kvalité på en 

kulturell webbplats. Dessa riktlinjer riktas mest till planeringsarbetet innan 

webbplatsen och dess innehåll publiceras. Riktlinjerna handlar bland annat om att en 

webbplats bör vara transparent genom att tydligt ange mål och syfte med 

webbplatsen samt vem som är avsändaren. Webbplatsen bör upplevas som effektiv, 

tillgänglig och användarcentrerad genom en god navigationsstruktur och ett 

meningsfullt, tillgängligt och användaranpassat informationsinnehåll. Vidare bör 

avsändaren upplevas som närvarande genom uppdateringar och underhåll av 

webbplatsen. Webbplatsen bör även följa lagar om personuppgifter och följa 

standarder och system för insamling och lagring av information för framtiden.25 

Sedan Minerva EC:s undersökning presenterades år 2005 har sociala medier 

vuxit till allt större kanaler på internet. Sociala medier skiljer sig både 

innehållsmässigt och tekniskt från vanliga webbplatser. Det mesta av 

informationsinnehållet på en webbplats kan skapas, planeras och redigeras i god tid 

innan publicering. I sociala medier kommuniceras information däremot i en högre 

takt och dessutom är användarna med och publicerar information. I och med 

utvecklingen av mer användarorienterade webbtjänster ansåg Minerva EC att deras 

riktlinjer kunde utvecklas. I en ny undersökning från 2008 fokuserar de därför på 

användaren då de menar att möjligheten att delta på webben har blivit allt viktigare 

för användarna. I den nya rapporten presenterar de översiktliga råd om hur museer 

kan få en bättre förståelse för vilka just deras internetanvändare är och vad 

användarna gör i sociala medier. Rapporten presenterar även översiktligt hur olika 

 
24  Richardson, blogg, http://www.museummarketing.co.uk/2010/01/09/social-media-

handbook-for-museums/ [2010-06-10]. 

25  Minerva EC (2005) Quality Principles for Cultural Websites: a Handbook. 
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specifika sociala webbtjänster som Facebook fungerar26.  

Rapporten saknar däremot mer övergripande riktlinjer och råd om hur 

museer bland annat kan skapa och uppehålla relationer till användarna. Bland annat 

den här aspekten undersökte jag närmare i uppsatsens fallstudier. Riktlinjer och råd 

kring hur olika sammanhang, tecken och tilltal påverkar hur användaren upplever 

museet och den information som publiceras har jag inte heller hittat i någon 

litteratur. Dessa aspekter studerade jag närmare i uppsatsens undersökning. I 

följande kapitel presenteras det teoretiska ramverket som står som grund för 

undersökningen om informationsdesign i sociala medier. 

  

 
26  Minerva EC (2008) Handbook on cultural web user interaction, s. 9-10. 
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3 Teoretiskt ramverk 
 

I det här kapitlet redogörs de teorier som 

används i uppsatsen.  Jag diskuterar 

kontexter, tillgänglighet, semiotik och 

retorik i förhållande till kommunikation i 

sociala medier. 

_____________________________ 

 

3.1  Kommunikation och information  

3.2  Kommunikationsteori 

3.2.1   Visuell retorik  

3.2.2   Semiotik 

3.2.3   Kontexter och tillgänglighet 
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3.1 Kommunikation och information 

I den här uppsatsen fokuserar jag på kommunikation i sociala medier, bland annat 

hur avsändaren representeras och hur olika kontexter påverkar användarens 

uppfattning om informationen. Jag utgår från ett informationsdesignperspektiv som 

handlar om att skapa, organisera och tillgängliggöra information som mottagaren 

kan ta del av och förstå. Jag börjar med att reda ut vad kommunikation och 

information är. 

Larsåke Larsson säger i Tillämpad kommunikationsvetenskap att om 

kommunikation står för processen för interaktion mellan människor så är 

information själva innehållet i denna process27. Varför kommunicerar vi och varför 

behöver vi information? Larsson förklarar att vi bland annat kommunicerar med 

varandra för att  

• ”överleva och få hjälp i svåra situationer 

• förstå världen och sin omgivning  

• samarbeta med andra och skapa relationer  

• tillgodose sociala behov  

• uttrycka sin personlighet  

• ge och erhålla information  

• hålla ihop grupper (och organisationer)  

• planera aktiviteter och fatta beslut  

• övertala andra att uppfatta saker på ett visst sätt – och att utöva makt 

• tillgodose materiella behov och erhålla ekonomisk vinning”28 

Organisationer har samma behov av att kommunicera som individer har och dessa 

variabler stämmer även överens med organisationers behov. Även organisationer 

som museer har exempelvis ett behov av att överleva och Larsson menar att 

organisationer till och med ibland försöker uttrycka sin ”personlighet” i liknande 

termer som individer använder.29 Detta stämmer mycket väl överens med 

organisationers verkan i sociala medier, hur de har blivit mer personliga genom att 

låta anställdas individuella röster tala genom bloggar och digitala mötesplatser. Detta 

kan jämföras med de traditionella webbplatserna där informationslämnarna är mer 

eller mindre anonyma och kommunicerar som en gemensam enhet. Det medför att 

informationen ofta publiceras på ett mer formellt språk på vanliga webbplatser.   

 Larsson säger att vi behöver och inhämtar information för att skapa mening 

i tillvaron30. Museer har ett generellt syfte att öka samhällets kunskap om kulturarv 

och för att människor skall inhämta denna kunskap krävs motivation. Forskarna 

John Falk och Lynn Dierking hänvisar i boken Learning from Museums till flera 

studier som visar att människor är mest motiverade att delta och inhämta kunskap  

• när de befinner sig i en uppmuntrande och hjälpande omgivning,  

• när de är engagerade i meningsfulla aktiviteter,  

• när de har valmöjligheter och kontroll över sitt lärande och  

 
27  Larsson, Larsåke (2008) Tillämpad kommunikationsvetenskap, s. 32. 

28  Ibid., s. 14. 

29  Ibid., s. 15. 

30  Ibid. 
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• när utmaningen i aktiviteten möter deras personliga nivå.31 

I sociala medier kan dessa motivationsvariabler mycket väl appliceras. Museer kan 

uppmuntra och engagera användarna att delta i aktiviteter. Här finns möjligheter att 

diskutera, ställa frågor och få svar. Museiexperten Nina Simon säger i The 
Participatory Museum att museerna kan erbjuda en mängd olika aktiviteter på flera 

deltagandenivåer; användarna kan välja mellan att rösta, kommentera, läsa, titta, 

lyssna, dela med sig och organisera information. Det är enkelt för användarna att 

välja ut den information och de aktiviteter som intresserar dem.32  

Många museer är mer vana att fokusera på hur de kan skapa upplevelser för 

besökarna än att göra det omvända och fokusera på hur besökarna kan bidra till 

institutionen. Simon menar att museerna kan skapa meningsfulla aktiviteter genom 

att besvara frågor som Vad kan besökarna bidra med som personalen inte kan bidra 

med? Hur kan besökarna göra något meningsfullt som hjälper eller påverkar 

institutionen på ett mer generellt plan?33. Larsson säger att forskningen inom 

kommunikationsområdet visar att effektiv kommunikation som ger goda långsiktiga 

resultat för organisationer är i hög grad baserad på en god relation till mottagaren, 

istället för mer klassiska övertalningsformer. Idag ses relationen till 

informationsmottagaren som viktig och metoder där användaren har större möjlighet 

att själv ta initiativ till kommunikation har visat positiva resultat.34 Sociala medier är 

exempel på sådana nya kommunikationsmetoder som ger avsändaren en större 

möjlighet att skapa en starkare relation till mottagaren och där mottagaren även får 

flera möjligheter att välja hur kommunikationen skall ske. 

 

3.2 Kommunikationsteori 

När man tolkar bildliga sammanhang, som användargränssnitt på webben, finns det 

ingen tolkning som är mer ”rätt” än någon annan. Genom att tillämpa några olika 

analysmetoder får man en djupare förståelse för hur mottagaren förstår och upplever 

meddelanden.35 Analysmetoder inom semiotik och retorik kan med fördel 

kombineras, vilket jag gjorde i min undersökning.36 

Forskaren John Fiske delar in kommunikationsvetenskap i två skolor; 

processkolan och semiotiken. Båda skolorna definierar kommunikation som ”social 

samverkan med hjälp av meddelanden” men de tolkar definitionen på olika sätt. 

Fiske säger att de båda sätten att studera kommunikation på med fördel kan 

kombineras eftersom de fyller varandras luckor. Den första av de två skolorna som 

Fiske presenterar är processkolan som ser kommunikation som överföring av 
meddelanden. Processkolan beskriver själva handlingen hur sändare och mottagare 

kodar och avkodar meddelanden i olika medier och kanaler. Social samverkan 

definieras av processkolan som den process som sker när avsändaren påverkar 

beteendet eller sinnesstämningen hos mottagaren. Om mottagaren inte uppfattar ett 

 
31  Falk, John och Dierking, Lynn (2000) Learning from Museums, s. 18-19. 

32  Simon (2010) The Participatory Museum, kap. 1-2. 

33  Ibid., kap. 1. 

34  Larsson (2008) Tillämpad kommunikationsvetenskap, s. 20. 

35 Wærn, Yvonne et al. (2004) Bild och föreställning: om visuell retorik, s. 52. 

36 Ekström, Mats och Larsson, Larsåke (2000) Metoder i kommunikationsvetenskap, s. 164. 



budskap som avsändaren avsett pratar man inom processkolan om att 

kommunikationen är misslyckad.37  

För att enklare förstå vad som händer i en kommunikationsprocess kan man 

visualisera den i en modell (se figur 1 nedan). Den klassiska 

kommunikationsmodellen som organisationer använder i tidningsannonser, 

radioreklam och tv-reklam är enkelriktad. Avsändaren skickar ut ett budskap och 

mottagaren får ta del av meddelandet just då utan större valmöjligheter. En tv-

reklam kan exempelvis avbryta mottagaren mitt i tv-programmet och han eller hon 

har ingen möjlighet att återkoppla till avsändaren. Detta traditionella sätt att 

kommunicera på kallas inom marknadsföring för pushmarknadsföring och det sker 

genom en linjär envägskommunikation som sker på avsändarens villkor.38  

 

Figur 1. Exempel på envägskommunikation där museet endast kommunicerar till 
användaren. 

 

I sociala medier sker kommunikationen däremot i flera riktningar och mottagaren är 

mer delaktig. Mottagaren kan bestämma när, hur och vad han eller hon vill ta emot. 

Tv-reklamen kan till exempel även finnas tillgänglig på YouTube. En kompis 

rekommenderar reklamfilmen för mottagaren genom att skicka en länk till reklamens 

YouTube-sida. Mottagaren väljer då själv om och när han eller hon vill se reklamen. 

När mottagaren eventuellt har tittat på reklamen på YouTube kan han eller hon välja 

att ge respons i form av en kommentar eller sprida filmlänken vidare och 

rekommendera den till andra. I sociala medier är både användaren och museet 

avsändare (se figur 2).39  

 

Figur 2. Exempel på flervägskommunikation. Museet och användarna 
kommunicerar med varandra och användarna kommunicerar även sinsemellan. 

 

Detta nya sätt att marknadsföra på kallas för pullmarknadsföring och det sker genom 

två- eller flervägskommunikation. Produkter, tjänster och nyheter som upplevs 

intressanta sprids snabbt mellan vänner och bekanta genom sociala medier. Negativ 

kritik sprids däremot lika snabbt som positiva kommentarer vilket har gjort en del 

24 

 

                                                                    
37  Fiske, John (1997) Kommunikationsteorier: en introduktion, s. 12-13, 250-251. 

38 Carlsson (2010) Marknadsföring och kommunikation i sociala medier, s. 26 -27. 

39 Ibid., s. 36. 
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organisationer oroliga för att ta steget ut i de sociala medierna. Värt att poängtera är 

dock att negativ kritik ändå kan spridas över webben i sociala nätverk och bloggar 

även om det inte sker just i de webbtjänster som organisationen är verksam i. Lena 

Carlsson menar därför att det är av stor vikt att organisationen sätter sig in i sociala 

medier och aktivt söker upp och deltar i pågående konversationer och bemöter kritik 

och felaktiga påståenden även utanför sina egna webbtjänster40.  

Retorik är ett av flera teoretiska perspektiv som kan användas för att 

förklara vad som sker i organisationers kommunikationsprocesser41. Den klassiska 

retoriken handlar om hur man med talspråket kan förklara, övertyga eller övertala en 

person. Mycket från den klassiska retoriken kan tillämpas på modern visuell retorik 

för att skapa information där ord, bild och form samverkar.42 I sociala medier där 

dialoger förs på ett mer informellt språk är det av stor vikt för organisationer som 

museer att fortfarande kunna framstå som trovärdiga och kunniga i ämnet. 

Transparens är viktigt på webben; avsändaren bör vara närvarande och kunna 

kontaktas43. 

Den andra skolan som Fiske presenterar är semiotiken som ser 

kommunikation som skapande och utbyte av betydelser och inriktar sig på hur 

meddelanden samverkar med människan för att skapa betydelser. Inom semiotiken 

studerar man inte de olika stegen i kommunikationsprocessen utan hur språkets 

grundelement, tecknen, tyds och tolkas av människan. Social samverkan definieras av 

semiotiken som olika kontexter som påverkar mottagarens uppfattning av 

budskapet.44  

En inre och en yttre kontext påverkar hur användaren uppfattar information 

som publiceras i sociala medier. Information som publiceras på webben är tillgänglig 

för en bred mångkulturell publik som uppfattar budskap på olika sätt beroende på 

erfarenheter och traditioner. Tecken som i en första anblick kan te sig som obetydliga 

kan faktiskt påverka användaren så att han eller hon uppfattar ett budskap på ett helt 

annat sätt än avsändaren avsett. Wærn et al. menar därför att avsändaren varsamt 

bör redigera, skriva och publicera information så att användarens intresse 

koncentreras till informationens centrala budskap45. 

I följande avsnitt presenteras närmare visuell retorik, semiotik och 

kontextens påverkan på uppfattningen av budskap som presenteras i sociala medier. 

 

3.2.1 Visuell retorik 

Retorik är idag ett brett ämnesfält med flera definitioner men en relativ enighet är att 

retorik som kritisk vetenskap handlar om att analysera hur olika typer av 

kommunikation kan påverka människor medvetet eller omedvetet.46 

 
40  Carlsson (2010) Marknadsföring och kommunikation i sociala medier, s. 107. 

41  Larsson (2008) Tillämpad kommunikationsvetenskap, s. 40. 

42 Andersson, Carina (2007) Upplevelser av budskap. Fallstudier av hur användare upplever 
och förstår information i användargränssnitt, s. 34; Wærn et al. (2004) Bild och 
föreställning, s. 56-57. 

43  Minerva EC (2005) Quality Principles for Cultural Websites: a Handbook. 
44  Fiske (1997) Kommunikationsteorier: en introduktion, s. 12-13. 

45  Wærn et al. (2004) Bild och föreställning, s. 153. 

46 Ekström och Larsson (2000) Metoder i kommunikationsvetenskap, s. 152. 
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 Det retoriska tilltalet är ett begrepp som sammanfattar detta påverkande 

sätt att kommunicera ett budskap. Aristoteles (384-322 f.Kr.) var den som först 

dokumenterade ett system för retorik. Han menade att det finns tre typer av 

tilltal/argument/uttryckssätt med vilka avsändaren kan förklara, övertyga eller 

övertala mottagaren. Dessa tilltal är logos (förnuft), etos (trovärdighet) och patos 

(känslor).47 

Logos tilltalar mottagarens tänkande och förnuft. Med erfarenhet eller 

förnuft avgör mottagaren om något verkar vara ett logiskt argument. Inom 

informationsdesign är det vanligt att använda logos som argument i bildliga 

sammanhang.48 Är webbplatsens eller den sociala webbtjänstens struktur logiskt 

uppbyggd så att användaren får en översikt av vad den innehåller och dessutom lätt 

kan navigera runt i den? Är innehållet lättbegripligt? 

Etos är hur avsändaren presenterar sig för mottagaren, om museet 

exempelvis uppfattas som närvarande, trovärdig och skapar medkänsla.49 Vilken 

information är sann respektive falsk på internet? Hur framträder avsändaren – 

anonymt eller med en komplett profil innehållande porträtt och kontaktuppgifter? 

Trovärdigheten i information beror på vilken förkunskap mottagaren har om ämnet 

ifråga. Om mottagaren har kunskap om eller erfarenhet av ämnet kan han eller hon 

lättare bilda en uppfattning om informationens tillförlitlighet och avsändarens 

auktoritet.50 

Patos berör mottagaren känslomässigt i budskapet. I webbsammanhang kan 

det handla om bilder, färger eller texter som berör mottagaren.51   

Ett retoriskt perspektiv är användbart för att förstå hur olika element i ett 

användargränssnitt i sociala medier kan påverka användarens uppfattning om 

museet och informationen som presenteras.52  

 

3.2.2 Semiotik 

Semiotik innebär läran om tecken och hur man tyder och tolkar dessa. Det är en 

vetenskap som undersöker hur människan kommunicerar med tecken – hur mening 

skapas och hur verkligheten representeras. Semiotik omfattar alla typer av tecken: 

bilder, ord, ljud och gester med flera. Inom semiotiken finns flera olika teorier om 

huruvida tecken är konventionella och måste läras in eller om en del tecken har 

naturliga relationer till det de representerar.53  

 
47 Bergström (2007) Effektiv visuell kommunikation, s. 71; Ekström och Larsson (2000) 

Metoder i kommunikationsvetenskap, s. 154; Wærn et al. (2004) Bild och föreställning, s. 

56-57. 

48 Andersson (2007) Upplevelser av budskap, s. 35-36; Bergström  (2007) Effektiv visuell 
kommunikation, s. 71; Ekström och Larsson (2000) Metoder i kommunikationsvetenskap, 

s. 154; Wærn et al. (2004) Bild och föreställning, s. 56-57. 

49 Andersson (2007) Upplevelser av budskap, s. 35-36; Wærn et al. (2004) Bild och 
föreställning, s. 58-59. 

50 Wærn et al. (2004) Bild och föreställning, s. 59. 

51 Andersson (2007) Upplevelser av budskap, s. 36; Wærn et al. (2004) Bild och föreställning, 
s. 60. 

52  Andersson (2007) Upplevelser av budskap, s. 36. 

53 Andersson (2007) Upplevelser av budskap; Wærn et al. (2004) Bild och föreställning, s. 52, 

s. 30; Hansson, Hasse et al. (2006) Seendets språk, s. 9; Koblanck, Henriette (2003) 
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 Charles Sanders Peirce (1839-1914) är en av föregångarna inom semiotiken 

och han grupperade alla tecken i tre olika kategorier: ikoner, index och symboler. De 

allmängiltiga definitionerna är att ikoner kommunicerar genom likhet, index 

kommunicerar genom logiska samband och symboler kommunicerar genom inlärda 

betydelser.54 

Ikoner liknar det som avbildas. Det är något som vi kan se. Det kan vara en 

bild som liknar det avbildade. Index indikerar existensen av något. Det är något vi 

kan räkna ut. I webbsammanhang kan man säga att en chatt-diskussion är ett index. 

Chatten visar användarnamn och klockslag för kommentarerna som har skrivits och 

det indikerar att några personer har använt chatten. Symboler står för något som är 

en standard eller en samhällelig överenskommelse. Det är något som vi måste lära 

oss. På webben är förståelsen av symboler viktig. Vi måste först lära oss att 

understreckad text indikerar att texten är klickbar och att genom att klicka på den 

kan vi ta oss vidare till en annan webbsida.55 

Peirces teckenteori används fortfarande eftersom principen i den förklarar 

teckentolkning på ett tydligt sätt, även om andra semiotiker har kritiserat hans strikta 

gränsdragningar mellan kategorierna56. För ett museum är det viktigt att förstå hur 

de externa sociala medierna kan kopplas samman med den vanliga webbplatsen med 

hjälp av olika tecken. Museet bör tänka på vilka teckenrelationer som påverkar 

upplevelsen av museet som institution och kopplingen till den ordinära webbplatsen. 

Hur tolkar användaren till exempel bilder, filmer, grafisk design, navigering, läslighet 

och läsbarhet på museets blogg eller facebooksida - i relation till museets ordinära 

webbplats och även till museet som institution? Användaren bör kunna känna igen 

avsändaren oberoende kommunikationskanal. 

 

3.2.3 Kontexter och tillgänglighet 

All kommunikation som sker i sociala medier påverkas av en rad olika faktorer. Hur 

människor uppfattar och tolkar budskap beror på olika kunskaper och erfarenheter 

som användaren har sedan tidigare. Information har både en inre och en yttre 

kontext som påverkar hur användaren upplever och förstår budskap.  

Den inre kontexten handlar om förhållanden inom mediet - hur texter, 

bilder och grafisk form samspelar57. Den yttre kontexten handlar om hela 

kommunikationssituationen med avsändarens avsikt med budskapet och 

mottagarens situation. Den yttre kontexten består dels av en samhällskontext och 

dels av en närkontext.  

Till samhällskontexten hör kulturella och sociala förhållanden58. Inom 

semiotiken pratar man om två olika sätt på vilka människan tolkar tecken; denotativt 

och konnotativt. Denotation innebär det vi ser, till exempel ett fotografi på ett kvarter 

 
Typografi, bild och grafisk design, s. 115. 

54 Hansson et al. (2006) Seendets språk, s. 22. 

55 Hansson et al. (2006) Seendets språk, s. 22; Andersson (2007) Upplevelser av budskap, s. 

33, 58. 

56 Andersson (2007) Upplevelser av budskap, s. 33; Hansson et al. (2006) Seendets språk, s. 

22. 

57  Wærn et al. (2004) Bild och föreställning, s. 152. 

58  Ibid., s. 152-153. 
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med mycket människor. Konnotation innebär att vi lägger till en förförståelse till 

tolkningen. Vi känner igen en byggnad och förstår att fotografiet är taget i New York 

och vi antar att det är en helt vanlig arbetsdag med de många invånarna som stressar 

till jobbet. Vi har med andra ord placerat fotografiet i en yttre kontext.59 

Närkontexten handlar om hur miljön, i vilken informationen presenteras, 

påverkar tolkningen och upplevelsen av budskapet60. Det kan exempelvis vara fysiska 

aspekter som belysningen i rummet som påverkar läsligheten eller tekniska aspekter 

som webbstrukturen som påverkar upplevelsen av budskapet.  

Inom ämnet informationsdesign analyseras ofta informationsmaterialets 

tillgänglighet utifrån dess läslighet, läsbarhet och läsvärde. Läsligheten baseras på 

hur god teknisk kvalitet informationen har. Läsbarheten avgörs hur väl läsaren kan 

uppfatta och förstå innehållet. Läsvärdet baseras på hur intressant eller användbar 

informationen är för mottagaren.61  

Web Accessibility Initiative utvecklar internationella standarder och 

riktlinjer för att öka tillgängligheten och användarvänligheten på webben. Det anses 

som god sed att följa dessa rekommendationer. Web Accessibility Initative förklarar 

att tillgänglighet på webben innebär att användaren, med eller utan funktionshinder, 

kan ”uppfatta, förstå, navigera, interagera med, och bidra med information till 

webben”62.  

Hur ett budskap tolkas påverkas alltså av flera olika faktorer som är viktiga 

för avsändaren att vara medveten om vid kommunikationsplanering. Användaren 

uppfattar museet och den information som presenteras på olika sätt beroende på 

sammanhanget, tidigare erfarenheter och museets sätt att uttrycka sig på. 

  

 
59  Udd, Staffan (2006). Informationsdesign i samhällsinformation: fallstudier i ett 

flerkontextuellt perspektiv, s. 55; Wærn et al. (2004) Bild och föreställning, s. 39. 

60  Andersson (2007) Upplevelser av budskap, s. 28. 
61  Pettersson, Rune (2002) Information Design: An Introduction, s. 54; Frank, Lasse och 

Pettersson (2004). Bild och form för informationsdesign, s. 212-213; Udd (2006). 

Informationsdesign i samhällsinformation: fallstudier i ett flerkontextuellt perspektiv, s. 

55; Wærn et al. (2004) Bild och föreställning, s. 19. 

62  Web Accessibility Initiative, riktlinjer för tillgänglighet på webben, 

http://www.w3c.se/resources/office/translations/wai/intro/accessibility.html [2010-05-31] 
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4 Metod 
I det här kapitlet redogör jag för hur jag 

har gått tillväga med uppsatsens 

undersökning. 

_____________________________ 

 

4.1 Undersökningens syfte 

4.2 Fallstudier som kvalitativ ansats 

4.3 Urval av studiefall 

4.4 Undersökningens tillvägagångssätt 
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4.1 Undersökningens syfte 

Syftet med undersökningen är att studera några internationella museer som redan 

har verkat på den sociala webben under ett antal år. Hur använder och verkar de i 

sociala medier och hurdana råd och riktlinjer användbara för andra museer kan man 

utarbeta utifrån dessa fallstudier?  

 

4.2 Fallstudier som kvalitativ ansats 

I den här undersökningen använde jag en holistisk flerfallsdesign vilket innebär att 

man undersöker en och samma typ av analysenhet i flera fall63. I den här 

undersökningen var analysenheten användargränssnitt i sociala medier. En 

flerfallsdesign kan bestå av två eller flera fall. Det finns inga generella regler för hur 

många fall en flerfallstudie bör inbegripa. Genom att undersöka två eller flera fall, 

jämfört med ett fall, ökar sannolikheten att undersökningen blir bra.64  

 

4.3 Urval av studiefall 

Jag utförde två fallstudier om museers användning av sociala medier. De två utvalda 

fallen var ett amerikanskt museum, The Brooklyn Museum, och en brittisk 

organisation, Tate, som består av fyra olika museer65. Yin säger att man bör definiera 

en uppsättning kriterier för att avgöra vilka fall som kan passa undersökningen och 

ge tillräckligt med information66.  

Ett kriterium för museerna som skulle ingå i undersökningen var att de 

måste använda sociala medier i en större utsträckning för att det skulle finnas ett 

tillräckligt stort informationsinnehåll att analysera. I urvalsprocessen ingick både 

svenska, brittiska och amerikanska museer. Amerikanska och brittiska museer är 

generellt mer utvecklade på Web 2.0-området än museer i Sverige och andra länder. I 

Sverige är användningen av sociala medier ett relativt nytt fenomen inom 

museivärlden. Jag ansåg att svenska museer inte har kommit tillräckligt långt för att 

kunna användas som goda exempel för användning av sociala medier. Därför var det 

mer lämpligt att välja två av de mest internationellt omtalade museerna vad gäller en 

utvecklad användning av sociala medier. The Brooklyn Museum och Tate är två 

sådana omtalade museer som ofta står som goda exempel i diskussioner om hur 

företag och organisationer generellt kan använda sociala medier.  

Att de två utvalda museerna råkar vara inriktade på konst har ingen större 

betydelse för undersökningens resultat. Den information som museerna publicerar 

och de aktiviteter som ordnas i de sociala medierna skulle nämligen lika väl kunna 

passa in på andra typer av museer. Det som publiceras är bland annat information 

 
63  Yin, Robert K. (2007) Fallstudier: design och genomförande, s. 60. 

64 Yin, Robert K. (2007) Fallstudier: design och genomförande, s. 76. 

65  I undersökningen använer jag ibland benämningen ’museum’ som ett samlingsnamn för 

Tates fyra museer för att underlätta läsningen när jag exempelvis hänvisar till både The 

Brooklyn Museum och Tate som ’de två museerna’. 

66  Yin (2007) Fallstudier: design och genomförande, s. 104. 



31 

 

om evenemang, tävlingar, videopresentationer om aktuella utställningar och frågor 

inför ett besök på museet.  

 Varför jag valde just två stycken fallstudier var för att det i urvalsprocessen 

blev tydligt att man kan dela in museerna i två kategorier för hur de kopplar sociala 

medier till sin webbplats.  

Den ena kategorin innefattar museer som integrerar sina externa sociala 

medier i den ordinära webbplatsen. Museerna använder med andra ord program, så 

kallade feeds, som hjälper dem att manuellt eller helt automatiskt överföra inlägg 

från exempelvis Twitter och Flickr direkt till webbplatsen. Användarna behöver inte 

besöka de externa sociala medierna för att ta del av informationen som istället 

presenteras direkt på webbplatsen. The Brooklyn Museum hör till den här kategorin 

och i fallstudien fokuserade jag endast på inläggen från de sociala medierna så som 

de förekom integrerade i webbplatsens digitala mötesplats.  

Den andra kategorin innefattar museer som inte använder feeds på sin 

webbplats. Användarna måste skilt besöka de externa sociala medierna för att ta del 

av informationen som presenteras där. Tate hör till den här kategorin. 

 

4.4 Undersökningens tillvägagångssätt 

För att ta reda på hur Tate och The Brooklyn Museum presenterar sig och förhåller 
sig till användarna samt vad museerna använder sociala medier till följde jag det 
teoretiska ramverket som presenterades i förra kapitlet. Jag studerade retoriska och 
semiotiska aspekter, tillgänglighetsfaktorer och kontextens påverkan på det som 
presenterades och den dialog som fördes. I fallstudierna gick jag in med en roll som 
observatör. Jag var intresserad av sådant som kunde förklara varför just dessa två 
museers sociala webbtjänster är så populära. Samtidigt var det av intresse att se om 
de här två föregångarna har lyckats mindre bra på något område.  
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5 Analys och resultat 
I det här kapitlet redovisar jag analyserna 

och resultaten från de två fallstudierna.  

_____________________________ 

 

5.1 Redovisning av fallstudier 

5.2 Fallstudie 1: Tate 

 5.2.1    Museets representation 

  5.2.1.1    Trovärdighet 

  5.2.1.2    Visuell representation 

  5.2.1.3    Relationer och känslor 

5.2.2    Innehåll och tillgänglighet 

5.2.3    Användarnas deltagande 

5.3 Fallstudie 2: The Brooklyn Museum 

 5.3.1    Museets representation 

 5.3.2    Innehåll och tillgänglighet 

5.3.3    Användarnas deltagande 

  5.3.3.1    Museet ur användarnas perspektiv 

5.3.3.2    Närvaro 

5.4  Sammanfattning av fallstudierna  

 

 

  



34 

 

5.1 Redovisning av fallstudier 

Fallstudierna redovisas med utvalda exempel. I slutet av kapitlet sammanfattas 

resultaten som sedan diskuteras närmare i nästa kapitel i förhållande till museerna i 

Fisksätra. Fallstudierna presenteras enligt följande indelning: 

Museets representation 

Hur deltar museet i de sociala medierna? Hur presenterar sig museet? Vilka roller 

har museet?  

Innehåll och tillgänglighet  

Hur tillgänglig är avsändaren och dess publicerade information? Hurdan är 

läsligheten och läsbarheten? Vilket läsvärde har innehållet?  

Användarnas deltagande 

Vilka möjligheter har användarna att delta i kommunikationen i de sociala medierna?  

 

5.2 Fallstudie 1: Tate 

Tate är en organisation som består av fyra olika museer i England. De fyra museerna 

är Tate Britain, Tate Modern, Tate Liverpool och Tate St Ives. Museerna visar engelsk 

konst från och med 1500-talet samt internationell modern och samtida konst från 

och med 1900-taet. Museernas hemsidor finns integrerade i en gemensam stor 

webbplats. Tate länkar till flera externa sociala medietjänster där organisationen har 

egna webbsidor. I undersökningen studerade jag organisationens webbsidor på 

Facebook, Flickr, Twitter och YouTube samt tre bloggar som är integrerade på 

webbplatsen.  

 

5.2.1 Museets representation 

5.2.1.1 Trovärdighet 

Användarna engageras ofta genom frågor som riktas direkt till dem i stil med ”Vad 

tycker du?” och ”Hur skulle du göra?”. För att intressera användarna är frågorna ofta 

av ovanligare karaktär, exempelvis ”Om du var ett konstverk, vilket skulle du vara och 

varför?”. För att förenkla för användarna hur de kan besvara en sådan fråga ger Tate 

ofta ett exempel. I det här fallet fick direktören på Tate berätta varför han skulle vilja 

vara en av dansarna i Picassos Tre dansare. Genom att lyfta fram medarbetare och 

chefer personifierar museet sin verksamhet. En avsändare med hög position inom 

verksamheten framträder synligt och ökar trovärdigheten för den information och de 

aktiviteter som presenteras.  

Tate har ett mycket vänligt och personligt tilltal i sina skriftliga inlägg. 

Museet ber om ursäkt för att publiceringen av ”Veckans konstverk” har dröjt några 

dagar, utan att någon användare till synes har klagat. Organisationen tackar även 

hjärtligt för användarnas gratulationer till Tate Moderns 10-års jubileum. Tate har 

lyckats skapa en stark relation till användarna som tydligt berörs av museets vänliga 

tilltal eftersom de besvarar med en lika vänlig attityd. Att användarna överhuvudtaget 
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lägger ner tid på att skriftligen gratulera en organisation påvisar att de även har ett 

starkt förtroende för avsändarens närvaro; de har en förväntan att avsändaren läser 

och uppskattar meddelandet.  

 

5.2.1.2 Visuell representation 

Vid varje inlägg använder Tate sin officiella logotyp som profilbild vilket ökar 
trovärdigheten och transparensen att avsändaren är den som den påstår sig vara. 
Eftersom logotypen innehåller namnet på organisationen (Tate) är den inte en 
symbol som användaren måste känna till sedan tidigare för att kunna uppfatta vem 
avsändaren är. Även om användaren inte har sett logotypen förut förstår han eller 
hon utifrån namnet vilka inlägg som är publicerade av Tate.  

Logotypen är för övrigt det enda visuella tecknet i användargränssnittet som 

kopplar samman Tates webbplats med de externa sociala medierna. Det som sticker 

ut mest i den grafiska formgivningen på Tates vanliga webbplats är användningen av 

många granna färger. Genom att använda samma färggranna grafiska profil i de 

sociala medierna skulle avsändaren kunna skapa en starkare ikonisk, det vill säga 

liknande, teckenrelation mellan dessa webbtjänster. I externa webbtjänster som 

Facebook och Flickr finns det dock färre möjligheter att påverka det visuella 

användargränssnittet eftersom dessa webbtjänster ofta bara erbjuder 

standardiserade gränssnitt. Tate saknar därför en sådan ikonisk relation i det grafiska 

uttrycket. En tydlig ikonisk relation som däremot finns i de sociala medierna är 

fotografier på Flickr och filmer på YouTube som presenterar de fysiska museernas 

byggnader. 

 

5.2.1.3 Relationer och känslor 

Det emotionella tilltalet, patos, är starkt i bilderna som Tate publicerar. Ett exempel 

är en något abstrakt väderprognos som Tate presenterar på Facebook med hjälp av 

ett fotografi på en landskapsmålning ur den digitaliserade samlingen. Målningen 

Sunshine, Breeze, and Blossom av Walter West år 1913 föreställer en vacker 

sommardag med blomstrande grönska vid en italiensk sjö. Målningens namn och 

motiv fick representera väderprognosen för den kommande helgen. Vilken region 

väderprognosen representerade och om den stämde förblev oklart men budskapets 

patos var starkt. Användarna berördes av väderprognosen som förutsade vackert 

väder och målningens sommarmotiv förstärkte dessutom de personliga 

associationerna till vackert väder. 105 användare visade att de gillade inlägget genom 

att rösta med ett klick på en ”gilla”-knapp. Användarna uppskattade Tates 

annorlunda inlägg och flera skrev positiva kommentarer. De skrev både om den 

specifika målningen och generellt om hur de längtade efter vackert väder. En 

användare bad till och med uttryckligen om flera ”väderprognoser” i framtiden. Tate 

svarade redan 15 minuter senare att det var en aktivitet de gärna skulle göra på nytt. 

Tre veckor senare publicerades nästa väderprognos med hjälp av en annan målning 

ur deras kollektion. Inlägget visade sig vara lika uppskattat även den här gången.  

Något som hade varit intressant att undersöka, men som inte var möjligt 

inom ramen för den här studien, var om dessa landskapsmålningar har fått lika 

starka reaktioner vid beskådningen i det fysiska museet. Något som däremot 

framgick i studien var att genom att koppla konstens inre kontext (bilden och 

bildtexten) till en yttre kontext (vädret) kunde museet få åskådaren att stanna till och 
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reflektera över målningen och på så sätt förstärka upplevelsen.  

Även om diskussionerna som berör Tates verksamhet och samlingar är 

populära kan enkla inlägg som ”Good morning!” få stor respons. I det här fallet var 

det inlägget ett av de som har fått mest respons. Med den här typen av inlägg 

förstärker Tate relationen till användarna. Användarna svarar glatt både god morgon 

och god kväll på olika språk och beroende på tidsskillnaderna i världen. 

I kommentarfältet under en av museets bilder som publicerats på Flickr 
frågar en administratör från Londons officiella stadsguide Visit London om de skulle 
kunna få använda bilden i deras album på Flickr. Efter två månader har Tate 
fortfarande inte svarat på frågan. Om Tate har kontaktat Visit London direkt på något 
annat sätt får inte de övriga användarna veta. Att Tate inte har svarat på meddelandet 
kan tolkas på flera sätt. Vill inte Tate ha något att göra med Visit London? Eller har 
de bara missat denna kommentar? Det är ytterst få bilder som överhuvudtaget är 
kommenterade i albumet så kommentaren kan inte ha missats i någon stor mängd av 
kommentarer. Tate kanske inte går igenom albumet just för att det är så få som 
lämnar kommentarer. Vad säger det här om Tate för en person som kommer in på 
den här sidan via en extern länk och aldrig har besökt någon annan webbsida som 
Tate administrerar? Tolkas detta första möte med organisationen som att Tate är 
inaktiv och inte bryr sig om sina användare? Tates trovärdighet påverkas alltså om de 
lämnar frågor, åtminstone till synes, obesvarade.  

De som har besökt något av museerna i verkligheten uppmuntras dela med 

sig av sina upplevelser och berättelser i bild, text eller film. Tate presenteras på så sätt 

i en yttre kontext genom flera användares subjektiva upplevelser.  

 

5.2.2 Innehåll och tillgänglighet 

Tate säger att de har utökat sina öppettider på kvällarna i de fysiska museerna för att 

vara mer tillgänglig för besökarna67. Idealet att vara så tillgänglig som möjligt 

återspeglas även i de sociala medierna. Tate är, med några undantag, snabb med att 

besvara frågor som användarna ställer i kommentarfält. Tate är mycket närvarande 

och deltagande i de sociala medierna. Museet har en aktiv roll som engagerad och 

kreativ aktivitetsledare. Tate lyssnar på användarnas önskemål och svarar på frågor. 

Personalen som publicerar informationen kommunicerar på ett språk som är 

uppmuntrande. Aktiviteterna i de sociala medierna är ofta starkt kopplade till det 

fysiska besöket på museerna. Tate har lyckats bra med att göra information tillgänglig 

mellan de olika webbtjänsterna. Praktisk information, nyheter, aktiviteter och 

digitala samlingar är lätta att nå från varje extern social webbtjänst. Museet länkar 

nämligen mycket effektivt mellan inlägg i de externa sociala medierna och webbsidor 

på den vanliga webbplatsen. En fototävling som sker på museets sida på Flickr länkas 

till från både webbplatsen och Facebook. Användare som vanligtvis inte besöker 

Flickr får genom den effektiva länkningen ändå tillgång till informationen.  

Läsvärdet på Tates inlägg är högt vilket kan utläsas av användarnas positiva 

kommentarer. I de externa sociala medierna kan Tate påverka den typografiska och 

grafiska läsligheten i mycket liten grad eftersom designen är skapad av företaget som 

erbjuder tjänsten. I bloggarna som är integrerade i webbplatsen kan organisationen 

 
67  Tate, om organisationens syfte och mål, http://www.tate.org.uk/about/ourpriorities/ 

[2010-05-17]. 
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däremot påverka läsligheten i lika stor grad som de övriga webbsidorna på sajten. 

Bloggarna följer informationsdesignprinciper om höga ljushetskontraster och 

lämpliga radlängder och webbplatsen kan dessutom visas i olika lägen för 

individuella behov utan att informationsinnehållets läslighet försämras68. 

Läsbarheten i informationsinnehållet är hög; den är anpassad efter de tänkta 

användarna. Språket är lättförståeligt vilket uppfyller museets syfte att vara 

tillgänglig för en multikulturell målgrupp som inte nödvändigtvis har engelska som 

modersmål. Bloggen som är riktad till lågstadiebarn är skriven på ett ännu enklare 

språk. 

 

5.2.3 Användarnas deltagande 

Tate varvar mer marknadsföringsinriktade inlägg om evenemang och nyheter med 

inlägg som engagerar användarna att delta i aktiviteterna i de sociala medierna. Tate 

inbjuder till deltagande på flera sätt och nivåer. Enligt Forrester Research 

kategorisering av användartyper69 har kreatörer som skapar material möjlighet att 

delta i aktiviteter genom att publicera bilder, text och film. En del av aktiviteterna är 

mer tidskrävande och då lockar Tate med tävlingar och priser som exempelvis 

möjligheten att få sina bidrag publicerade i det fysiska museet. De användare som 

kallas för kritiker enligt Forrester Research är aktiva i Tates sociala medier eftersom 

museet ständigt engagerar dem genom intressanta frågor, diskussionsämnen och 

röstningar.  

Närkontexten, det sammanhang som kommunikationen sker i, påverkar 

tydligt konversationerna i Tates sociala medier. Användarna kommenterar gärna 

inlägg som andra redan har kommenterat. Användarna håller med, upprepar eller 

ifrågasätter någon annans kommentar. En intressant aspekt är att Tate inte erbjuder 

några andra aktiviteter som direkt uppmuntrar till interaktion sinsemellan 

användarna. Tate riktar istället kommunikationen till den individuella användaren. 

Ett exempel på en aktivitet som däremot helt baseras på användarnas interaktion 

med varandra är digitala arkiv där användarna organiserar och kategoriserar bilder 

och sökord tillsammans. Någon liknande aktivitet erbjuder Tate inte. 

 

5.3 Fallstudie 2: The Brooklyn Museum 

The Brooklyn Museum är ett av USA:s äldsta och största konstmuseer. På 

webbplatsen har museet en digital mötesplats där inlägg samlas från museets olika 

profilsidor på den sociala webben.  

5.3.1 Museets representation 

5.3.1.1 Museet ur användarnas perspektiv 

Museet får rollen som en samordnare vars uppgift är att bistå med 

kommunikationsplattformar för användarna. Museet förklarar tydligt hur 

 
68  Frank, Lasse & Pettersson, Rune (2004). Bild och form för informationsdesign. 

69  Li och Bernoff (2008) Groundswell, s. 43. 
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användarna kan delta i de olika webbtjänsterna. Tilltalet till användarna är vänligt 

och instruerande. Museet visar att de har lyssnat på användarna och att de är 

intresserade av användarnas uppfattning om museet. När museet till exempel märkte 

att flera användare hade publicerat bilder på museet i sina personliga bildalbum på 

Flickr skrev museet följande på den digitala mötesplatsen: 

”The Brooklyn Museum har märkt att våra besökare har tagit fantastiska 
fotografier på museet och laddat upp dem på bilddelningstjänsten Flickr. 
Besökare välkomnas att ta med sin kamera till The Brooklyn Museum. Visa 
oss museet ur dina ögon genom att tillägga dina bilder i gruppen Brooklyn 

Museum Group på Flickr.”70 

Nu finns det en stor mängd bilder som representerar museet så som besökarna 

verkligen uppfattar det. Bilderna visar vilka artefakter och platser i och utanför 

byggnaden som har varit populärast att fotografera. Museet får insikt i vilka 

utställningar som visuellt lockar besökarnas uppmärksamhet. En annan intressant 

aspekt är att fotografierna även visar hur närkontexten, miljön, har påverkat 

besökarna. Det finns flera fotografier på golvet i en stor utställningssal som ger 

effekten av ett spegelblankt stilla hav i nattljus. Golvet har fångat besökarnas 

uppmärksamhet fast det egentligen inte är en del av utställningen utan en del av 

arkitekturen. Hela rummet och utställningsföremålen speglas på golvytan vilket ger 

en otrolig effekt. Museer använder alltid mer eller mindre rumsliga effekter som ljus 

och komposition för att lyfta fram visningsobjekten. I digitala samlingar återges 

däremot föremålen ofta genom ett närbildsfotografi utan en synlig omgivning. 

Genom fotografierna som användarna har tagit får beskådaren inte bara en bild av 

föremålen utan även en bild av närkontexten och museiupplevelsen.  

Ett annat exempel på hur museets närkontext lyfts upp i sociala medier är 

fotografier på miljön utanför museibyggnaden. Här finns till exempel en typ av 

fontän och vattenlek som samlar både åskådare och barn som leker i vattenstrålar 

som sprutar upp ur marken. Det finns många fotografier på besökare som interagerar 

med och kring fontänen. En användares fotografi på fontänen och folkmassan 

kvällstid ger flera positiva kommentarer från andra användare. De poängterar hur 

vacker fontänen är och att de själva aldrig har varit och tittat på den i mörker. Några 

uttrycker att de nog kommer att besöka museet och fontänen igen kvällstid eftersom 

fontänen tydligen är så vacker om kvällarna. The Brooklyn Museum har även 

kommenterat fotografiet och länkat till två filmer som någon annan användare har 

publicerat på YouTube. Filmerna visar hur barn och hundar leker i fontänen. Med 

hjälp av de användargenererade filmerna visar The Brooklyn Museum vilken 

helhetsupplevelse användarna kan få om de besöker museet. 

 

5.3.1.2 Närvaro 

På den digitala mötesplatsen som är integrerad i museets webbplats är användarna 

mer framträdande än museet. Största delen av inläggen är nämligen gjorda av 

användarna som även visuellt representeras genom sina profilbilder. Museets egna 

twitterinlägg inkluderas överhuvudtaget inte i feeden, de kan bara läsas externt på 

museets twittersida. Det här ger intrycket av att museet är inaktivt i 

 
70  The Brooklyn Museum, översättning av museets information om sin feed från Flickr, 

http://www.brooklynmuseum.org/community/photos/ [2010-05-27]. 
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kommunikationen.  

Museets närvaro i sina egna bloggar varierar, vilket kan utläsas ur inläggens 

datum. Den ena bloggen som handlar om feministisk konst uppdateras sällan. År 

2009 fanns det exempelvis bara sex totala blogginlägg och under det första halvåret 

2010 har hittills ett enda blogginlägg gjorts. Eftersom inget aktivt skrivande sker i 

bloggen kan man ifrågasätta varför museet inte väljer att arkivera bloggen istället. 

Den andra bloggen handlar om evenemang, utställningar och medarbetarna på 

museet. Den här bloggen uppdateras oftare, ungefär en gång i veckan. Det är flera 

medarbetare och gästbloggare som publicerar texter på bloggen. Så kallade 

gästbloggare är inbjudna personer som får skriva ett inlägg som är relaterat till 

museet. Det är på den här bloggen som museet mest representerar sin verksamhet på 

den digitala mötesplatsen. Varje medarbetare och gästbloggare presenteras nämligen 

med ett fotografi och en ingående beskrivning om deras meriter som högre examen, 

yrkestitlar, kurser, praktiker, volontärjobb et cetera. Trovärdigheten för museet är 

stark i de här presentationerna där skribenterna presenteras som experter med 

auktoritet i ämnet. Bloggen ger ett seriöst intryck och det speglar även 

kommentarerna som inläggen får. Kommentarerna verkar vara väl igenomtänkta och 

ofta skrivna av användare som själva har kunskap om det aktuella ämnet som 

blogginlägget handlar om.    

  

5.3.2 Innehåll och tillgänglighet 

The Brooklyn Museums fysiska samlingar finns digitaliserade i ett arkiv på 

webbplatsen. Arkivet är stort med över 90 000 föremål som finns tillgängliga för 

användarna. För att denna enorma mängd information skall upplevas som 

lättillgänglig måste det finnas ett fungerande system för att användaren skall vilja 

utforska arkivet och leta efter konst. The Brooklyn Museum har löst problemet 

genom att låta användarna vara med och kategorisera konstverken genom 

länksamlingar och taggar. Om användaren exempelvis är intresserad av hur fåglar 

har representerats och avbildats i konst är taggen ”birds” användbar. Då får 

användaren upp olika bilder på målningar, skulpturer och porslin som användare 

någon gång har taggat med ordet bird. 

Användarnas deltagande gör arkivets närkontext dynamisk då de sorterar 

och kategoriserar informationsinnehållet. Varje individuellt besök i arkivet är unikt 

eftersom arkivet kan upplevas på ett innovativt sätt ur olika perspektiv. Kategorierna 

skapar olika kontexter och varje konstverk kan återfinnas i flera kategorier och 

därmed nås genom flera sökvägar. Kategorisystemet är en uppskattad aktivitet vilket 

speglas i hur aktivt användarna taggar bilder ur samlingarna. Läsvärdet i det digitala 

arkivet stiger ju mer användarna deltar med att sortera och kategorisera bilderna 

med hjälp av taggar.  

Läsbarheten i de automatiskt införda mikroblogginläggen är låg. Här samlas 

en stor mängd mer eller mindre irrelevanta inlägg som råkar nämna museet i helt 

olika kontexter. En användare kan exempelvis skriva ”The Brooklyn Museum” i ett 

inlägg på Twitter utan någon egentlig relevans till museet. Museets automatiska 

överföringsprogram avläser museets namn och publicerar inlägget i feeden på 

museets webbplats, oavsett läsvärdet i informationen. Personen som skrev 

meddelandet kan i det här fallet vara helt omedveten om att hans eller hennes inlägg 

tillsammans med sin profilbild nu finns tillgängliga på webbplatsen för ett av USA:s 
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största museer. Att museet publicerar inlägget är dock helt lagligt och avsändaren har 

accepterat bland annat detta villkor i Twitters policy när han eller hon blev medlem 

där. Vilket egentligt syfte innehållet i feeden har för användarna är oklart. Budskapen 

som är tagna ur sin kontext är svåra att tolka. Feeden fungerar bättre som ett verktyg 

för omvärldsanalys vilket museet kan ha nytta av vid en djupgående 

marknadsundersökning om vad som sägs om museet i olika diskussioner och 

kontexter. 

Textstorleken varierar bland webbsidorna på mötesplatsen vilket ger ett 

oenhetligt intryck som försämrar läsligheten. Museets logotyp som finns högst upp 

på alla webbsidor sitter inte på exakt samma plats på alla webbsidorna. Det gör att 

logotypen ser ut att ”hoppa” runt när användaren surfar mellan webbsidorna på 

mötesplatsen. Orsaken till att mötesplatsen har lägre läslighet jämfört med resten av 

webbplatsen beror troligtvis på skiljaktigheter i källkoden. När en feed integreras i 

webbplatsen kopierar webbdesignern feedens programkod tillsammans med en 

förutbestämd stilmall som styr feedens grafiska design. Varje feed har med andra ord 

en egen stilmall som bestämmer designen. Dessa stilmallar går delvis att koda om 

och anpassa till webbplatsens ordinära stilmall men det kräver mer arbete. Det är 

troligtvis denna mer krävande kodning som påverkar läsligheten.  

  

5.3.3 Användarnas deltagande 

Som tidigare diskuterats står användarnas deltagande i centrum på The Brooklyn 

Museums mötesplats. Användarna kan välja mellan flera olika aktiviteter. Enligt 

Forrester Researchs modell av användartyper71 representeras här kreatörer som 

publicerar bilder, konversatörer som publicerar mikroblogginlägg och samlare som 

kategoriserar material i den digitala samlingen.  

I det digitala arkivet kan användarna själva medverka genom att 

kategorisera och lyfta fram sina favoritkonstverk för andras beskådan. Användarna 

kan således uppleva arkivet både ur varandras perspektiv och utifrån sina egna 

individuella intressen. Det är med andra ord flera yttre kontexter som påverkar 

användarens aktivitet. 

Det krävs ingen medlemsregistrering på webbplatsen för att få sina externt 

skapade inlägg publicerade i feeden på mötesplatsen. Återkommande användare kan 

dock kostnadsfritt registrera sig som medlem på mötesplatsen. Som medlem kan 

användaren interagera på en högre nivå med museets digitala samlingsarkiv. 

Användarna kan bli ”toppmedlemmar” om de deltar aktivt genom att exempelvis 

tagga och kommentera bilder i arkivet. Dessa toppmedlemmar hamnar högst upp på 

medlemslistan och deras profiler blir mer lättillgängliga för andra användare. I 

profilen kan medlemmen dela med sig av länkar till sina favoritkonstverk i den 

digitala samlingen, berätta om sig själv, visa upp egna fotografier eller länka till sin 

egna externa blogg eller sitt företag. Flera konstnärer använder den här möjligheten 

att koppla samman sina egna projekt med museets verksamhet.  

 

 

71  Li och Bernoff (2008) Groundswell, s. 43. 
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5.4 Slutsatser från fallstudierna 

I det här avsnittet sammanfattar jag fallstudierna som råd och riktlinjer som kan vara 

användbara för museer generellt. I uppsatsens följande kapitel förs sedan en 

avslutande diskussion om hur de två nya museerna i Fisksätra kan använda sociala 

medier utifrån resultaten som jag presenterar här. 

Tate har en mycket välarbetad retorik i sina sociala medier. Museet har 

ingen samlingsplats på webbplatsen där feeds automatiskt kan hämta in inlägg från 

de olika externa sociala medierna. Informationen är istället utspridd i de olika 

externa sociala medierna och museets effektiva länkning gör att 

informationsmaterialet ändå bildar en helhet. Museet utstrålar trovärdighet genom 

en hög närvaro i webbtjänsterna. I de fall där frågor som Tate, till synes, har lämnat 

obesvarade uppstår dock en oklarhet om de har valt att inte svara av någon orsak 

eller om de har missat inlägget.  

 The Brooklyn Museum har till skillnad från Tate en varierande närvaro. The 

Brooklyn Museum är en aktiv uppsamlare av användares inlägg som nämner 

verksamheten och sammanställer det i feeds på en digital mötesplats. I feeden för 

mikroblogginlägg från Twitter finns inte museets egna inlägg med. Om användaren 

inte besöker museets twittersida får han eller hon inte veta att museet egentligen 

aktivt publicerar twitterinlägg. En av museets bloggar uppdateras sällan och ger 

intrycket av att den är nerlagd.  

• Genom att länka ofta och mycket mellan sina inlägg i olika externa sociala 

medier kan museets utspridda information tillgängliggöras och nås över 

hela den sociala webben och på museets vanliga webbplats. På det viset 

skapar museet en helhetskänsla. Om museet väljer en digital mötesplats där 

information från olika externa sociala medier samlas i feeds kan museets 

inlägg försvinna i mängden som dessutom kan upplevas som ett 

informationsöverflöd. Det är viktigt att göra noggranna inställningar så att 

endast relevanta inlägg från museet och användarna publiceras.    
 

• Relevanta och sakliga frågor som användarna ställer i kommentarfält bör 

besvaras på samma plats så att även andra användare får ta del av svaret för 

att undvika oklarheter. Museet kan utöver detta personligen kontakta 

användaren som ställt frågan. Bloggar som inte uppdateras med nya inlägg 

ger också ett intryck av låg närvaro. En blogg med ett tunt innehåll bör 

arkiveras. På det sättet får användarna fortfarande tillgång till bloggen utan 

att avsändaren upplevs som inaktiv. 

Den information som museerna överför för hand har en större relevans till 

verksamheten och håller högre kvalité än den information som överförs automatiskt 

genom feeds. Med de automatiska feedsen blir läsligheten i The Brooklyn Museums 

digitala mötesplats sämre. Programmen är kodade av externa företag vilket gör att 

bland annat textstorlekarna varierar utefter varje programs egna standarder. Även 

läsbarheten blir låg i de automatiskt överförda mikroblogginläggen eftersom 

meddelandena är tagna ur sin kontext. Här samlas mycket irrelevant information 

som råkar nämna museets namn vilket ger ett lågt läsvärde. 

• Till skillnad från externa sociala medier är det svårt att uppnå ett enhetligt 

grafiskt uttryck, god läslighet och läsbarhet samt ett högt läsvärde vid 

användning av automatiska feeds eftersom de följer egna design- och 
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funktionsstandarder som museet inte kan ändra på.  

Tate har ett mycket vänligt tilltal som berör användarna känslomässigt och får dem 

att delta i diskussioner. Museet ställer mycket frågor direkt till användaren; ”Vad 

tycker du?” och ”Hur skulle du göra?”. Tate skapar och uppehåller på det här sättet 

relationer med användarna, även på en mer informell nivå. Alla inlägg har inte en 

direkt koppling till konst eller museets verksamhet utan det kan handla om enkla 

hälsningar som visar att Tate närvarar och intresserar sig för användarna. Att lyfta 

fram bilder på föremål ur den digitala samlingen är en annan enkel metod som Tate 

använder för att skapa dialog med mottagarna.  

• Alla aktiviteter i de sociala medierna behöver inte vara starkt anknutna till 

museets verksamhet. Även enkla hälsningar uppehåller en relation då 

museet inte har någon annan nyhet eller aktivitet att erbjuda för tillfället. 

Diskussioner som förs kring artefakter behöver inte heller kräva att 

användaren har någon förkunskap om dess historia eller konstform – 

aktiviteterna kan grunda sig på användarnas spontana associationer som de 

får enkom genom att titta på artefakterna. 

I Tates sociala medier sker främst tvåvägskommunikation där museet konverserar 

enskilt med användarna genom att ställa frågor eller be dem publicera bilder och 

filmer. Möjligheter för flervägskommunikation finns endast i Tates kommentarfält 

där användarna kan kommunicera med varandra. The Brooklyn Museum har 

däremot ett digitalt arkiv som till och med förutsätter interaktion mellan flera 

personer för att aktiviteten skall fungera. Läsvärdet är högt i det digitala arkivet 

eftersom användarnas kategoriseringar med hjälp av taggar och favoritlistor gör det 

möjligt att enkelt få tillgång till information som de är intresserade av. 

• Flervägskommunikation sker nödvändigtvis inte fast möjligheten ges i 

exempelvis kommentarfält. Om museet eftersträvar flervägskommunikation 

framför tvåvägskommunikation kan det istället erbjuda aktiviteter som 

förutsätter interaktion sinsemellan flera personer för att aktiviteten 

överhuvudtaget skall fungera. Ett digitalt arkiv där användarna kan sortera 

innehållet och tillgängligöra sina kategorier för andra som i sin tur kan 

bygga vidare på kategoriseringen är ett exempel på flervägskommunikation.  

I webbsammanhang är det viktigt att visa vem som är avsändaren72. I de externa 

sociala medierna finns få möjligheter för Tate att representeras genom layouten. Tate 

använder sin logotyp som profilbild för att tydligt visa vilka inlägg som museet har 

gjort. The Brooklyn Museum presenterar personalen och inbjudna gästbloggare som 

skriver blogginlägg vilket ger ett intryck av att innehållet är trovärdigt. Användarna 

får veta vem bloggaren är och vilken kunskap han eller hon har i ämnet. 

• Genom att använda sin officiella logotyp som profilbild vid inläggen 

förstärker museet trovärdigheten att innehållet är skrivet av personal på 

museet. En återkommande och bekant logotyp som användare tidigare har 

sett på museets webbplats eller på det fysiska museet förstärker även 

avsändarens trovärdighet. Istället för att använda en bild utan museets 

namn blir en profilbild som innehåller namnet även tydligt för de användare 

som inte känner till avsändaren sedan tidigare. Även en presentation av 

 

72  Minerva EC (2005) Quality Principles for Cultural Websites: a Handbook. 
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personerna som publicerar innehåll i museets namn ökar både 

trovärdigheten för innehållet och avsändaren. 

Både The Brooklyn Museum och Tate representeras visuellt genom fotografier och 

videoklipp som användarna har tagit. Bilder på omgivningen runt föremålen och 

museibyggnaderna ger en inblick i besökarupplevelsen. Användarna får på det sättet 

uppleva museerna ur olika personers perspektiv. Museerna representeras även 

genom positiva kommentarer som användare har skrivit efter ett lyckat besök på det 

fysiska museet. Med ivriga användare som informerar om sitt besök ökar 

trovärdigheten av att museet är värt ett besök. Det är ett tydligt exempel på hur 

pullmarknadsföring fungerar i sociala medier.  

 Fotografierna på artefakterna som finns i The Brooklyn Museums digitala 

arkiv är fotograferade i klassiskt studiomiljö mot en vit bakgrund. Föremålen saknar 

närkontexten som utställningsrummet, montern och belysningen utgör. För att skapa 

en högre upplevelse av föremålen som presenteras i arkivet låter museet användarna 

vara med och kategorisera bilderna på föremålen. Användarna placerar föremålen i 

förhållande till en yttre kontext som utgörs av egna kulturella och sociala 

associationer som sedan andra användare får ta del av. Läsvärdet är högt i The 

Brooklyn Museums digitala arkiv eftersom användarnas kategoriseringar med hjälp 

av taggar och favoritlistor gör det möjligt att enkelt välja ut information som 

användaren är intresserad av. 

• I sociala medier kan museet representeras genom användarnas konnotativa 

tolkning, det vill säga genom fotografier som visar museet ur användarnas 

ögon. Både utställningsföremål, arkitektur, besökare och husdjur i rörelse 

ger en levande bild av museet - utan att ses som reklam eftersom det inte är 

museet som tagit fotografierna. Att låta användarna rösta på sina 

favoritbilder, skapa listor, tagga och kategorisera bilder är ett annat sätt att 

visa museet ut användarnas ögon. Läsvärdet höjs även ju mer användarna 

deltar och kategoriserar information enligt sina egna preferenser. 
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6 Diskussion 
I det här avslutande kapitlet diskuterar jag 

fallstudiernas resultat och hur de kan 

användas av de två nya museerna i 

Fisksätra.  

_____________________________ 

 

6.1  Råd och riktlinjer för museerna i Fisksätra  

6.1.1    Historicenter vid Fisksätra  

6.1.2    Fisksätra Museum 

6.1.3    Hur ska museerna använda sociala medier? 

6.1.4    Hur ska museerna intressera användarna? 

6.1.5    Hur ska museerna presentera sig? 

6.2 Sammanfattningsvis 
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6.1 Råd och riktlinjer för museerna i Fisksätra 

Nacka kommun planerar två nya museer; Historiecenter vid Fisksätra och Fisksätra 

Museum. I det här avslutande kapitlet ämnar jag konkretisera fallstudiernas resultat i 

förhållande till de två nya museerna som planeras i Fisksätra. Det finns en mängd 

riktlinjer som skulle kunna ges för museers bruk av sociala medier, men i det här 

fallet avgränsar jag mig till tips och råd som museerna i Fisksätra kan använda i 

planeringsfasen. I planeringsfasen ingår att göra en målgruppsanalys, att klarlägga 

syften och mål med deltagandet i sociala medier, att göra en strategi för att uppnå 

målen och slutligen att välja de webbtjänster som passar både användarna och 

museet. 

De råd jag presenterar här fungerar som ett underlag till planeringsfasen, 

som ett stöd till hur museerna kan planera att använda, kommunicera och presentera 

sig i sociala medier. Jag börjar med att presentera museerna och förklara hur jag tror 

att sociala medier skulle kunna fungera som en av flera kommunikationskanaler för 

museerna. Därefter följer tre avsnitt som innehåller råd om hur museerna kan börja 

använda sociala medier, hur de ska intressera användarna och hur de ska presentera 

sig på den sociala webben. 

 

6.1.1 Historiecenter vid Fisksätra 

Historiecenter vid Fisksätra ska berätta om Slaget vid Baggenstäket år 1719 som var 

ett av de senaste slagen på svensk mark. Centrat ska ha både utställningar inomhus 

men även vandringar och information utomhus. Enligt planeringen ger centrat ”en 

bred publik möjlighet att ta del av historien och det i samklang med befintliga 

naturreservat och boendemiljö”73.  

Initiativtagarna vill använda mycket digital teknik i centrat. Bland annat 

filmer, interaktiva 3d-konstruktioner och guidning via mobil eller mp3-spelare kan 

användas för att levandegöra och förmedla Baggenstäkets historia. Man ser också 

fördelen i att ha en flerspråkig officiell webbplats som kan presentera Baggenstäkets 

historia, visa kartor, presentera forskning och berätta om visionen för besökscentrat. 

Visionen är att på olika sätt levandegöra berättelser från slagfältet, även med 

uppklädda skådespelare som spelar upp händelser.74 

Kommunikationen och aktiviteterna kring Historiecenter vid Fisksätra 

kommer att ske på både digitala och fysiska plattformar såväl inomhus som utomhus. 

Syftet är att nå en bred målgrupp. Digitala medier och berättandet har en central roll 

vilket gör att sociala medier skulle kunna vara ett naturligt inslag i centrats 

verksamhet. Naturen med både vandringsleder, skådespel och informationsskyltar 

kommer att utgöra en närkontext som påverkar besökarnas upplevelse på 

historiecentrat. För att visa vad besökarupplevelsen kan innebära kan museet 

använda sociala medier för att visa både bilder och filmer. 

 

 
73  Nacka kommun (2008) Rapport Två museer i Fisksätra, s. 3. 

74  Englund, Tomas (2008) Historiecenter vid Fisksätra, kap. 6, 8. 
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6.1.2 Fisksätra Museum 

Projektdrivarna för det andra museet säger att Fisksätra Museum inte kommer att bli 

något vanligt museum, utan en utveckling av museum som koncept. Initiativtagarna 

säger att ”projektidén ligger vid fronten för en internationell diskussion om hur 

museer konstrueras idag, hur man ser på museers uppgift som ett uppdrag som även 

rör frågor som identitet och självkännedom”75. Museet kommer bland annat att 

samla in fisksätrabornas lokala och globala livsberättelser som kommer från 80 

nationer. Museet ställer ut berättelserna som ljudfiler och en del kommer att ha 

tillhörande bildspel eller film. ”Berättelserna kommer att redigeras mer konstnärligt 

än som vanligt på de flesta museer”76.  

Museet kommer att fungera som en plats för kommunikation och barn och 

ungas deltagande är mycket viktigt för museet. Här kommer att finnas en ateljé för 

produktion, en scen för föreställningar och samtal samt temporära 

konstutställningar. Projektdrivarnas vision är att skolklasser skall kunna komma till 

ateljén och arbeta tillsammans med kulturpedagoger och konstnärer. Med flera 

tekniker kommer de att skapa olika typer av digital konst: animationer, 

dokumentärfilmer, novellfilmer och datorgjord musik.77  

Det finns planer att publicera en hel del av berättelserna och de estetiska 

projekten på museets webbplats. Vidare finns det även möjligheter att offentliga 

samtal och diskussioner som äger rum på museet publiceras på webbplatsen.78  

Jag tror att museet skulle kunna använda sig av sociala medier som en 

plattform för ytterligare kommunikation och deltagande. Möjligheterna med sociala 

medier skulle vara många för användarna. Man kan få kontakt med andra, diskutera 

på olika språk, visa upp gamla släktfotografier och publicera mer spontana videoklipp 

och bilder på dagens liv i Fisksätra. Jämfört med att museet endast samlar in och 

presenterar material på webbplatsen kan användarna i sociala medier skriftligt 

kommentera det presenterade materialet och rösta på sina favoritbilder. Användarna 

kan till och med kommentera ett videoklipp med ett eget ”videosvar” – en aktivitet 

som har blivit populär på YouTube.  

 

6.1.3 Hur ska museerna använda sociala medier? 

De två museerna tjänar helt olika syften men ett gemensamt syfte är ”att Fisksätra 

lokalsamhälle stärks socialt, ekonomiskt och kulturellt genom deras närvaro”79. En 

aktuell diskussion har varit hur dessa två museer skulle kunna mötas. Jag tror att 

webben kan bli ett naturligt sätt att knyta ihop de båda museerna. Berättelser som 

berör samma geografiska områden men i helt olika kontexter och tider där både 

historisk fakta och konstnärliga gestaltningar kan förenas. Att använda webben för 

att gemensamt nå turister tror jag också kan vara en bra idé.  

En slutsats från uppsatsens undersökning var att med effektiv länkning 

mellan inlägg i externa sociala medier och vanliga webbplatser kan man skapa en 

 
75  Tham, Amelie, ”Bilaga 2. Fisksätra museum”, e-post [2010-05-04]. 

76  Ibid. 

77  Ibid. 

78  Tham, personlig e-post [2010-05-04]. 

79  Nacka kommun (2008) Rapport Två museer i Fisksätra, s. 3. 
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helhet även om informationen finns utspridd på webben. Det gäller att ha en god 

uppfattning om vilka användare som ingår i målgruppen för att kunna länka till 

relevant information och aktuella aktiviteter som kan intressera målgruppen. Genom 

effektiv länkning till både inlägg och webbsidor inom verksamheterna kan både 

museerna, kommunen och andra kulturella verksamheter mötas i sociala medier.  

Om museerna väljer att ha en gemensam digital mötesplats med 

automatiska feeds som samlar in inlägg från olika sociala medier föreslår jag att den 

skulle finnas på Fisksätra Museums webbplats. Det fysiska museet kommer nämligen 

att fungera som en plattform för kommunikation med mycket program och händelser 

för invånarna. Det finns goda möjligheter att erbjuda en liknande plattform på 

webben för ytterligare möjligheter att diskutera och även fortsätta samtal som förts 

under fysiska schemalagda möten. Med denna naturliga övergång tror jag att 

Fisksätra Museum kan få en större mängd aktiva användare snabbare än vad 

historiecentrat kan få. På denna aktiva digitala mötesplats kan historiecentrat sedan 

låta integrera en eller ett par feeds med uppdateringar från sin egen verksamhet. 

Genom olika diskussionsämnen och aktiviteter kan Historiecenter vid Fisksätra börja 

med att bygga upp en relation med invånarna som redan är aktiva på den digitala 

mötesplatsen på Fisksätra Museums webbplats. Sedan kan historiecentrat börja rikta 

sig in även på turistmålgruppen. 

I uppsatsens undersökning framgick att feeds idag är svåra att integrera i 

webbplatsens grafiska design eftersom feeds följer en egen design som inte 

webbplatsens ägare kan ändra på. Resultaten visade att det är svårt att uppnå god 

läslighet och läsbarhet vid användning av automatiska feeds. Feedsen är enkla att 

tillägga på en webbplats men det krävs mer arbete för att informationen i ska bli 

läslig och läsbar. Jag tror att sådana feeds kan vara svåra att designmässigt integrera i 

en färdigutvecklad webbplats som Nacka kommun. Jag föreslår därför att en digital 

mötesplats bör planeras in i ett tidigt skede i webbutvecklingen av Fisksätra 

Museums webbplats. Min undersökning visade även att en digital mötesplats med 

automatiska feeds kräver överbevakning eftersom dessa integrerar både relevanta 

och irrelevanta inlägg om inte strikta inställningar görs. Denna överbevakning bör 

göras av museernas personal vilket gör det mer lämpligt att den digitala mötesplatsen 

inte placeras på kommunens webbplats.  

 

6.1.4 Hur ska museerna intressera användarna? 

I min undersökning om Tates bruk av sociala medier framgick att museet fick stor 

respons även på enkla hälsningar, som ett inlägg där museet önskade användarna en 

god morgon. Sociala medier handlar om relationer – att skapa nya och uppehålla 

gamla. Inläggen behöver inte vara rika på fakta om Fisksätras historia. Tate använde 

en vacker landskapsmålning ur sin samling och pratade om väder med användarna. 

Det uppehåller en relation på ett ledigt sätt utan en djupgående diskussion, men ändå 

med en koppling till museets verksamhet. Det natursköna området i Fisksätra där 

historiecentrats vandringar skall gå är en stor fördel för både historiecentrat, 

Fisksätra Museum och Nacka kommun. Genom sociala medier kan museet visa upp 

både bilder och filmer från skog, fält och skärgård. Kommentarerna i Tates inlägg 

visade att vacker natur är ett starkt tema som människor kan relatera till på ett 

personligt plan. I fallet Fisksätra kan både invånare och turister relatera till de 

specifika platserna och vacker svensk natur generellt.  
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En annan slutsats i undersökningen var att direkta frågor till användarna 

som ”Vad tycker du?” och ”Hur skulle du göra?” fungerade bra som dialogöppnare. 

Användarna uppmuntrades att prata om sina egna erfarenheter och tankar. För de 

nya museerna i Fisksätra är det en utomordentlig möjlighet att lära känna 

webbanvändarna och besökarna av de fysiska museerna.  

Flervägskommunikation innebär att information skickas mellan flera 

aktörer i flera olika riktningar80. Både användarna och museerna kan skapa och 

skicka information i sociala medier, men min undersökning visade att 

flervägskommunikation inte nödvändigtvis sker fast möjligheten ges i exempelvis 

kommentarfält. Fallstudiernas resultat visade att det lättare uppstår en 

tvåvägskommunikation där endast museet talar till användarna och användarna till 

museet. Om museerna i Fisksätra vill uppnå flervägskommunikation där användarna 

kommunicerar sinsemellan kan ett digitalt arkiv likt The Brooklyn Museums vara en 

lösning. I det arkivet kan användarna exempelvis sortera innehållet och tillgängligöra 

sina kategorier för andra som i sin tur kan bygga vidare på samma kategorisering. 

Flervägskommunikation är den tredje och nyaste nivån i webbens utveckling och 

därför rekommenderar jag att museerna siktar mot aktiviteter som bygger på 

framtidens kommunikationsmetoder.  

 

6.1.5 Hur ska museerna presentera sig? 

Mina undersökningsresultat visade att museerna kan representeras genom både 

användarnas och museets synvinklar i sociala medier. Användarna kan presentera 

museet genom egna fotografier som de har tagit under ett besök på det fysiska 

museet och även genom skriftliga kommentarer.  

Resultaten visade att användare gärna publicerar sina egna fotografier som 

de har tagit på museet. The Brooklyn Museum märkte att det var en populär aktivitet 

som användarna hade börjat med på eget initiativ. Museet valde att publicera ett 

meddelande på den digitala mötesplatsen och förklarade att det är tillåtet att 

fotografera på museet och att museet till och med uppmuntrar användarna att göra 

det och dela med sig av bilderna på webben. Fotografierna är ofta konstnärliga och 

håller en professionell nivå. Det som fotograferats är bland annat 

utställningsföremål, arkitektur, besökare och husdjur i rörelse. Genom användarnas 

egna bilder från besöket kan museerna ge en inblick i besökarupplevelsen. 

För museerna i Fisksätra är den här typen av aktivitet i sociala medier 

mycket användbar eftersom museerna handlar om att levandegöra berättelser 

snarare än att visa upp föremål. Historiecenter vid Fisksätra kan låta användarna 

publicera både bilder och filmer på naturen, besökare, skådespelare som agerar ut 

slaget och fälten där slaget ägde rum. Fisksätra Museum handlar om invånarnas 

livsberättelser. Museet kommer att syssla med animationsprojekt och 

dokumentärfilmning med ungdomar. Sociala medier skulle bli en ytterligare 

kommunikationskanal där unga själva kan ladda upp sina egna filmer och bilder om 

livet i Fisksätra. Dessa behöver inte vara konstnärliga och tidskrävande. En poäng 

med sociala medier är just att de ger en möjlighet att snabbt publicera delar från 

människors vardag.  

 
80  Carlsson (2010) Marknadsföring och kommunikation i sociala medier, s. 36. 
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Museer kan alltså representeras ur användarnas ögon för att ge en mer 

rättvis bild av besökarupplevelsen. Att låta användarna rösta på sina favoritbilder, 

skapa listor, tagga och kategorisera bilder är ett annat sätt att visa museet ut 

användarnas ögon. Läsvärdet höjs även ju mer användarna deltar och kategoriserar 

information enligt sina egna preferenser. 

Museer presenteras även visuellt i den grafiska designen på sina vanliga 

webbplatser. I sociala medier finns däremot små möjligheter att påverka den grafiska 

designen på grund av webbtjänsternas standardlayouter. De små profilbilderna som 

används i sociala medier är ofta de enda platserna där museernas grafiska profil kan 

framträda. Tate använder en officiell logotyp som profilbild där en av 

signaturfärgerna står som bakgrund med museets namn tydligt i förgrunden. Den 

officiella logotypen ökar trovärdigheten att ett inlägg är gjort av Tate samtidigt som 

den nästan lysande blåa logotypen framträder ur mängden profilbilder med porträtt 

på användarna. Museerna i Fisksätra bör använda liknande profilbilder med officiella 

logotyper för att tydligt visa vem som är avsändaren. Om museerna dessutom 

publicerar inlägg i en gemensam digital mötesplats är det viktigt att tydligt skilja på 

de två museernas inlägg. Med tydliga profilbilder skiljer sig även museerna från 

andra samarbetspartners som eventuellt publicerar inlägg i samma webbtjänster. 

 

6.2 Sammanfattningsvis 

Fisksätra Museum och Historiecenter vid Fisksätra kan knytas samman digitalt 

genom sociala medier. I sociala medier kan museerna använda sig av varandras 

styrkor för att lyfta fram olika delar av Fisksätra, Nacka och Sverige . Det kan handla 

om människor, samtal, berättelser, historia, konst och natur.  

En målgruppsanalys av användarna hjälper museerna avgöra vilka typer av 

aktiviteter som passar deras sociala medier. Användarna, som till en början troligtvis 

främst kommer att vara Nackabor, kan med fördel delta och visa Fisksätra och Nacka 

ur sina synvinklar genom bilder, filmer och texter. Med ett tydligt syfte och mål med 

de sociala webbtjänsterna och en lika tydlig strategi hur målen skall nås kan 

museerna välja vilka specifika webbtjänster som passar dem och användarna. 

Medarbetarna bör involveras och informeras om strategier, mål och gemensamma 

riktlinjer för vad som får kommuniceras och hur. Med en aktiv närvaro, en vänlig och 

uppmuntrande framtoning samt aktiviteter som intresserar och involverar 

användarna kan museerna skapa nya och uppehålla gamla relationer. En samling 

digitalt material som till stor del är användargenererat börjar ta form och skapar en 

bild av Fisksätra och Nacka kommun. Genom de sociala medierna visar man en 

helhetsupplevelse med flera olika platser och museer att besöka vilket ger turister en 

större orsak att besöka Nacka och Fisksätra.  
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