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1 Inledning 

Sociala medier, och särskilt Facebook, skiljer sig mycket från de äldre medierna            

(tidningar, radio, TV) då det är plattformar där “vanliga människor”, utan journalistisk            

skolning, har möjlighet att uttrycka sig inför stora publiker. Det sker en form av              

paradigmskifte i vad som anses retoriskt effektivt och därmed hur vi ska presentera oss              

själva. Jag ser att rollen en administratör tar på en Facebooksida skiljer sig mycket från               

rollen en journalist på en tidning får när de skriver. De presenterar sig på skilda sätt och                 

Facebookadministratören håller sig i regel mer personlig och nära sina läsare. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur retoriska strategier för självpresentation,            

ethos och persona används idag inom Facebook som är ett relativt modernt medium. Det              

är en casestudy med den statliga myndigheten Livrustkammarens Facebooksida som          

exempel. Detta för att de skapat ett rykte kring sig om att vara roliga och effektiva i sin                  

kommunikation.  1

 

Frågeställningarna blir därmed följande: Hur bygger Livrustkammaren, som museum         

och statlig myndighet, upp en effektiv självpresentation genom ethos och persona på sin             

Facebooksida? Går det att identifiera olika typer av persona hos inläggen? Och vilken typ              

av budskap leder deras självpresentation fram till? 

 

1.2 Teori 

Mina teoretiska utgångspunkter är Aristoteles ethosbegrepp i Retoriken och Roger D.            2

Cherrys diskussion om definition av- och skillnaderna mellan begreppen ethos och           

persona i “Ethos Versus Persona".   3

 

1.2.1 Ethos enligt Aristoteles 

Genom karaktären (ethos): när talet framförs på ett sådant sätt att talaren framstår som              
trovärdig. Vi brukar lita på hederliga människor både mer och snabbare i nästan alla              
sammanhang, till och med reservationslöst när oklarhet råder och det finns rum för             

1 Retorikiska podcast, “Om digital kommunikation med Emma Reimfeldt Livrustkammaren”, 2017-01-08, 
http://www.retorikiska.se/om-digital-kommunikation-emma-reimfeldt-livrustkammaren/, (2017-01-17). 
2 Aristoteles, Retoriken, 1. utg., övers. Johanna Akujärvi, Ödåkra: Retorikförlaget,  2012. 
3 Roger D. Cherry, “Ethos Versus Persona”, Written Communication, vol. 15, 1998:3 s. 384-410. 
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tvivel. Också detta bör åstadkommas genom talet, och inte genom förutfattade meningar            
om hurdan talaren är. Det är inte så som vissa handboksförfattare påstår i sina              
läroböcker, att talarens ärlighet inte bidrar till det som är övertygande; i stället är              
karaktären nog det mäktigaste övertalningsmedlet.  4

 

Aristoteles belyser vikten av en talarens ethos och menar att det kan vara det viktigaste               

av de tre pisteis (övertalningsmedlen) och menar att detta beror på tillit och att publiken               

måste kunna lita på en talare för att denne ska kunna lyckas. Han menar även att detta                 

skall få plats i talet och inte enbart vara något som grundas på saker som sker utanför                 

talet och inte klart uttrycks.  

 

Vidare skriver Aristoteles att det endast finns tre orsaker till att en talare själv är               

trovärdig. Dessa är förnuft (fronesis) där det är viktigt att framstå som klok och              

intelligent, dygd (arete) här står god moralisk karaktär i centrum och välvilja (eunoia) där              

talaren skall framstå med goda tankar om sina medmänniskor. Dessa måste användas väl             

alla tre för att trovärdighet skall kunna uppnås till fullo. Då dessa är egenskaper talaren               

måste besitta för att vara trovärdig blir de byggstenarna till talarens ethos. Dessa tre              5

begrepp kommer att användas för att utreda hur Livrustkammarens ethos anses som            

trovärdigt eller ej. 

 

1.2.2 “Ethos Versus Persona” av Roger D. Cherry 

Roger D. Cherry argumenterar för att de två olika begreppen ethos och persona definitivt              

har mycket gemensamt men även flera skillnader och att skribenter måste ta hänsyn till              

båda två när de skriver för att nå maximal effekt av självpresentationen i sina texter.               

Detta gör han genom att börja med att reda ut begreppen med hjälp ett flertal teoretiker.  6

 

För att redogöra för ethos skriver han huvudsakligen om Aristoteles definition, dock inte             

enbart från Retoriken utan även från Nikomanska Etiken då Cherry menar att etik spelar              

en stor roll i Aristoteles ethosbegrepp. Hans beskrivning av Aristoteles utgår från tanken             

att en människa bygger sin karaktär genom dygden och menar att en vanlig tolkning av               

ethos är just moralisk karaktär (moral character). Detta knyter han ganska naturligt            7

4 Aristoteles 2012, 1356.a.4 
5 Aristoteles 2012, 1378.a.5 
6 Cherry 1989, s. 384-410. 
7 Cherry 1989, s. 388. 
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ihop med Quintillianus Vir Bonus-begrepp som även det handlar om etik och i korthet att               

en god talare måste vara en god man. Cherry redogör för att romarna om möjligt lade                

ännu mer vikt vid dygden än vad grekerna gjorde och därmed även att de ansåg att etik                 

och moral var ytterst centralt för en talare.  8

 

Personabegreppet visar sig vara svårare för Cherry att reda ut. Han refererar i stor              

utsträckning till Robert C. Elliot för en definition. Persona har nämligen, enligt Elliot, en              

av de mest komplexa historierna för filosofer att reda ut och ingen är helt säker på dess                 

ursprung. Det visar sig dock bevisat att det finns ett tydligt steg i dess historia inom det                 

romerska dramat där det innebar att anta en roll, en sorts mask på scenen. Med detta                

följer alltså att persona är något konstruerat och är den rollen skribenten tar under              

författandet.  9

 

Cherry beskriver att persona är något föreställt som skribenten väljer och att det skall              

höra starkt ihop med den målgrupp texten har. Centralt är att persona huvudsakligen hör              

till skriven kommunikation och inte till muntliga tal som ethos ursprungligen gjorde            

(även om det idag är viktigt även inom skrift).  10

 

Efter dessa redogörelser följer en genomgång av sammanblandningen av de två           

begreppen och här blir det viktigt att skilja på ett övertalningsmedel (pistis) som ethos är               

och den mask persona innebar inom drama som nu förflyttat sig till skriven text. Det               11

blir centralt att ett ethos och en underförstådd författare (persona) inte kan vara samma              

sak då de ej har samma syfte eller effekt. Ett ethos är en talares riktiga karaktär medan                 

persona är en vald mask.  12

 

Cherry kommer fram till att en särskiljning mellan de två begreppen är nödvändig då de               

härstammar från två helt skilda traditioner och har olika syften. Han menar att vi dock               

8 Cherry 1989, s. 389. 
9 Cherry 1989, s. 390. 
10 Cherry 1989, s. 384-385. 
11 Cherry 1989, s.392-393. 
12 Cherry 1989, s.394-398. 
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inte skall bestämma oss för antingen eller av begreppen utan se till att använda båda två                

då de har stor möjlighet att komplettera varandra.  13

 

1.3 Metod 

Cherrys diskussion är den teoretiska utgångspunkt jag har mest användning av i min             

analys och jag kommer använda begreppet “personamask” mycket då jag anser att det är              

användbart och lätt att visualisera akten av “att ta på sig en personamask”. Jag kommer               

också att med inspiration av Cherrys diskussion genom min undersökning identifiera tre            

typer av personamasker som administratören tar på sig under skapandet av inläggen.            

Humorn är den avgörande faktorn när dessa persona bestämdes, Persona 1 identifieras            

av att det innehåller ett talspråkligt språk och innefattar mycket humor. Persona 2 är lite               

av en motsats till Persona 1 då det identifieras av att inte ha särskilt mycket humor utan                 

istället fokuserar på att förmedla historiska fakta. Slutligen identifieras även ett tredje            

persona, Persona 3. Det går att se som en blandning mellan de andra två, det är starkt                 

informativt men det finns även en antydan till humor. Humor är den faktor som avgör               

skillnaden mellan Personamaskerna då jag anser att det är just den faktor som gör              

Livrustkammaren så unika på Facebook. 

 

1.4 Material  

På Livrustkammarens hemsida har jag valt att analysera inlägg inom en viss tidsram:             

mellan datumen 7 och 21 oktober. Totalt är det tjugo inlägg. Jag delar sedan in alla                

inläggen som publicerats inom tidsramen i tre olika kategorier: 

2.1 Inlägg som utgår från publiceringsdatumet. Här väljer jag även två 

    underkategorier: 

2.1.1 Namnsdagar  

2.1.2 Övrigt 

2.2 Inlägg som berör den tillfälliga utställningen “Renässansmode i papper – 

       familjen Medici utanför ramen” som var aktuell på museet under 

       tidsperioden. 

2.3 Inlägg som berör evenemang som äger rum på Livrustkammaren. 

2.4 Övriga inlägg 

13 Cherry 1989, s.402-404. 
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Dessa kategorier har jag valt ut för att jag anser att det är det lättaste sättet att dela upp                   

alla tjugo inlägg till någon form av struktur och dessa kategorier valde jag då de utgår                

från mönster jag identifierade redan när jag valde tidsperioden att ta inläggen ifrån.             

Inom ramarna för dessa kategorier kommer jag att analysera inläggen för att se hur deras               

självpresentation ser ut och hur begreppen ethos och persona går att applicera på dem              

och jag tittar även på vad inläggen i respektive kategori har gemensamt (se bilagor för               

skärmdumpar av inläggen). 

 

1.5 Tidigare forskning 

Facebook är som sagt ett relativt nytt område och det är en plattform för kommunikation.               

Det är ett medium där alla får plats och möjlighet att mötas och det har skrivits en del om                   

Facebook, självpresentation och museum. Anne Krogstad publicerade 2014 en artikel vid           

namn “Kunsten å gjøre ingenting, men være alt. Nordiske statsministeres profilbilder på            

Facebook” i tidskriften Rhetorica Scandinavica om nordiska statsministrars        

självframställning på Facebook genom sina profilbilder. Hon skrev om att en           

Facebookprofilbild inte är det viktigaste att fokusera på när det gäller en valkampanj,             

men att det inte är att förglömma då det ändå kan ha stor inverkan på trovärdigheten hos                 

politikern i fråga.  14

 

Hon kommer fram till en slutsats som går att vinkla och anpassa till denna uppsats, “Som                

politiker kan man forbløffe sine velgere, ikke forskrekke dem.” Hon menar att ett             15

överraskningsmoment är effektivt för en politiker, men att det skall göras så att det inte               

skrämmer väljarna. Detta går att applicera på denna uppsats så att det är effektivt att               

överraska följare på Facebook så att intresset väcks och innehållet sticker ut från det              

övriga. 

 

Vidare hittade jag en artikel vid namn “Mediated co-construction of museums and            

audiences on Facebook” skriven av Sigurd Trolle Gronemann, Erik Kristiansen och           

Kirsten Drotner och som publicerades 2015 i tidskriften Museum Management and           

14 Anne Krogstad, “Kunsten å gjøre ingenting, men være alt. Nordiske statsministeres profilbilder på 
Facebook”, Rhetoric Scandinavica, 2014:66, s. 35-56. 
15 Krogstad 2014, s. 35-56. 
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Curatorship. Denna artikel diskuterar faktiskt just hur museum kommunicerar med          

besökare via Facebook väldigt omfattande. Trolle Gronemann, Kristiansen & Drotner          

undersökte en rad olika museum och såg att de i huvudsak använde Facebook för att visa                

utställningsobjekt för att bibehålla intresse hos tidigare besökare samt locka nya. De            

observerade även att den språkliga tonen både från museum och besökare var i största              

del folklig men att museerna i huvudsak ändå uppehöll en myndig position. De upptäckte              

även att museets succé på Facebook inte var direkt kopplat till hur många besökare              

museet har utan snarare var kopplat till hur mycket energi och omsorg de valde att lägga                

på Facebooksidan.  16

 

Många av dessa punkter går att diskutera med Livrustkammaren som exempel. De visar             

oftast sina utställningsobjekt i inläggen, de gör det för att kommunicera med potentiella             

besökare och de lägger verkligen omsorg på sin Facebooksida som resulterar i deras             

succé. Denna artikel är därmed väldigt intressant i förhållande till min undersökning då             

den bekräftar hypoteser jag haft angående Facebookkommunikation.  

 

Som ovan diskuterat är det marknadsföring som är den centrala funktionen Facebook            

fyller för museum och Facebookmarknadsföring är ett ämne som det skrivs mycket om.             

Andreas M. Kaplan och Michael Haenlein skrev i Business Horizons en artikel: “Users of              

the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media” där de bland annat              

behandlar just detta. De inleder med att reda ut begreppet “Social Media” för att bland               

annat belysa interaktiviteten de medför för alla användare som leder till större            

möjligheter för diskussion. De menar även att självpresentation är central då mediet            

medför en möjlighet att i princip “välja” personlighet efter en specifik situation. De             

menar att detta även gäller företag som vill använda Facebook som en plattform för              

marknadsföring. Detta tycker jag är intressant då jag endast undersöker en viss del av               17

kommunikation på sociala medier: Livrustkammarens självpresentation på Facebook. I         

artikeln tas fler kommunikationsaspekter upp men de menar att självpresentation är           

16 Sigurd Trolle Gronemann, Erik Kristiansen & Kirsten Drotner, “Mediated co-construction of museums 
and audiences on Facebook”, Museum Management and Curatorship, vol. 30, 2015:3, s. 174-190. 
17 Andreas M. Kaplan & Michael Haenlein, “Users of the world, unite! The challenges and opportunities of                 
Social Media”, Business Horizons, vol. 53, 2010:1, s. 60-62. 
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central och annorlunda på sociala medier och detta anser jag är relevant för denna              

uppsats.  

 

Den fjärde och sista artikeln jag funnit är från samma tidskrift som den ovan och               

behandlar sociala medier på ett mobilt plan. Författaren Andreas M. Kaplan tar upp fyra              

punkter,  en typ av modell där det finns fyra typer av olika “I’s” på mobila sociala medier.  

● Den första är när ett företag individualiserar sina verksamheter genom att ha            

målgruppens preferenser och intressen i åtanke.  

● Den andra är när företaget involverar målgruppen genom engagerande         

konversationer.  

● Den tredje är att inleda konstruerandet av användargenererat innehåll.  

● Den fjärde innebär att företaget integrerar målgruppens aktiviteter och intressen          

in i deras liv så att de undviker obehag.  

Modellen visar även att dessa fyra går runt som i en cirkel och att de går in i varandra                   

och målet är i princip att skapa marknadsföring som inte stör allt för mycket så att                

mottagarna inte medvetet märker av reklamen och övertalningen sker därmed i stort sett             

undermedvetet. Dessa “I’s” är även på sätt och vis fyra typer av självpresentation vilket              18

gör att jag finner artikeln relevant och jag återkopplar även till dessa i avslutningen av               

uppsatsen. 

 

  

18 Andreas M. Kaplan, “If you love something, let it go mobile: Mobile marketing and mobile social media 
4x4”, Business Horizons, vol.55, 2012:2, s. 134-136. 
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2. Undersökning 

 

2.1 Inlägg som utgår från publiceringsdatumet  

Livrustkammaren använder ofta dagens datum som utgångspunkt för deras         

Facebookinlägg. De använder dem bland annat genom att koppla dem till ett historiskt             

tillfälle eller något de ställer ut på sitt museum.  

 

2.1.1 Namnsdagar  

Namnsdagar är något Livrustkammaren använder sig av mycket. De följer ofta ett särskilt             

mönster där de gratulerar dem som har namnsdag och sedan skriver om en historisk              

person vid det namnet och någonting angående dem de har på museet. Det finns två               

namnsdagsinlägg i analysmaterialet, ett från den 9:e oktober som gratulerar Ingrid och            

Inger och ett från den 20:e oktober som gratulerar Sibylla. 

 

Ingrids och Ingers (se bilaga 1) namnsdag använder de för att berätta om Prinsessan              

Ingrid och hennes bröllop med blivande Fredrik IX av Danmark. De uppger datumet för              

bröllopet och kommer sedan till objektet de ställer ut som är bröllopskonfekt från deras              

bröllop med bilder av brudparet på. Deras karakteristiska humoristiska ton kommer fram            

där de skriver om vad konfekten innehåller: “Inuti finns troligen en vit hård sockerskiva              

(vi vet inte, vi har inte öppnat och smakat…).” Detta är lite komiskt. Då den är från maj                  

1935 förstår läsaren att den kanske inte bör ätas och att den dessutom är en historiskt                

artefakt med ganska högt värde. Att lägga till parentesen är aningen personligt och gör              

att inlägget blir lättsammare att läsa och detta samt de tre punkterna i slutet av meningen                

ger inlägget en informell ton. 

 

När det kommer till självpresentationen detta inlägg är det familjärt och talspråkligt. I             

parentesen säger de “vi” och där syftar de på personalen på Livrustkammaren och de              

håller fast vid sitt etablerade ethos om att vara roliga och humoristiska men att även vara                

noga med att förmedla historiska fakta. De är välvilliga då de önskar några grattis på               

namnsdagen och uppfattas som trevliga. Välvilliga är de även genom att de erkänner att              

de inte är helt säkra på innehållet i konfekten. Just i det här fallet vågar de även erkänna                  

9 



att de inte är säkra på vad konfekten innehåller och det gör att de kliver ner en aning från                   

den piedestal de kan stå på som en myndighet.  

 

Detta inlägg bibehåller Livrustkammarens ethos som humoristiskt men samtidigt lyckas          

inlägget förmedla fakta (vi kallar detta persona för “Persona 1”). Humor använder jag             

som den avgörande faktorn när jag namnger de olika persona jag finner för att jag anser                

att det är klart avgörande för tonen i hela inlägget. Humorn är även det som mest                

utmärker Livrustkammarens Facebooksida från andra. Det är viktigt att personen som           

väljer att skriva för en Facebooksida är medveten om rollen hen får och personamasken              

hen tar på sig. Det går väl att jämföra med det Cherry skriver om ursprunget till                

personabegreppet, romarnas drama och masken skådespelarna tog på sig på scenen.           19

Det är egentligen precis vad det innebär att administrera en Facebooksida; de som             

skriver är inte längre sig själva utan måste anta rollen som följarna ser, i detta fall                

Livrustkammaren. 

 

Sibyllas (se bilaga 2) namnsdag gratulerar Livrustkammaren på samma sätt och           

presenterar sedan bilden. Denna gång är det en bild på en aftonklänning uppburen av en               

svart provdocka. De skriver här endast fakta och vi får veta att klänningen tillhörde              

Sibylla, hertiginna av Västerbotten, mor till vår nuvarande kung. I det här inlägget finns              

det ingen riktig känsla av humor eller något direkt personligt och därmed anser jag att               

administratören till detta inlägg har tagit på sig en annan “personamask” än den som              

användes när inlägget på Ingrid och Ingers namnsdag skapades. Här prioriteras fakta och             

inte humor eller att skriva något som kan vara intressant även för icke             

historieintresserade. Vi kallar detta persona för “Persona 2”. 

 

Här är personat ganska “torrt”. I och med att det inte finns humor eller något annat än                 

klara fakta i detta inlägg uppehåller de Livrustkammarens ethos som ett museum som             

skall informera allmänheten om Sveriges historia men de blir inte direkt unika. Detta             

inlägg är i enlighet med Livrustkammarens ethos som jag anser är ett            

kunskapsförmedlande museum och Persona 2 där jag inte kan se något försök till att vara               

unik eller speciell. De förmedlar särskilt fronesis (förnuft) i detta fall då de ger oss många                

19 Cherry s. 390-391. 
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fakta vilket innebär en strävan efter att framstå som klok och de är välvilliga då det inte                 

finns tillstymmelse till något ont i texten här De inleder ju även detta inlägg med en                

gratulation på namnsdagen vilket är välvilligt. Det är även intressant hur de kan “rida på               

sitt ethos” som ett museum. Vi tar för givet att allt de skriver är helt korrekt och har inte                   

en tanke på att kritiskt granska deras fakta. 

 

Namnsdagsinläggen är lika till den grad att de har ett liknande mönster, de börjar              

med att gratulera dem som har namnsdag och knyter sedan an till en person i historien                

med detta namn och presenterar en bild som har med denna person att göra. Det är                

dessutom i båda inläggen kvinnonamn och kvinnor det berör. De anger även i båda              

inläggen årtal och mycket saklig fakta. De håller sig även till Livrustkammarens ethos             

men på olika sätt, det första inlägget utökar det med humor medan det andra inlägget               

endast behandlar fakta.  

 

2.1.2 Övrigt 

De övriga inläggen som utgår från “dagens datum” under perioden jag valt är fyra till               

antalet. De är angående Bob Dylans Nobelpris i litteratur, drottning Kristinas intåg i             

Stockholm från Ulriksdal, Riksvapnet från Kung Karl XII:s tid och Stockholmsderbyt,           

Internationella klimakteriedagen och Drottning Kristinas kröning.  

 

Hyllningen till Bob Dylan och hans Nobelpris i litteratur (se bilaga 3) är ett              

inlägg som inte på något sätt liknar de övriga facebookinlägg jag undersöker. Det är              

endast fyra rader text från Bob Dylans låt “Knockin’ on heavens door” och följt av “Grattis                

Dylan” och hashtagen #nobelpricewinner2016. Det är även en bild på två antika pistoler             

men ingen information om vad för pistoler det är eller om de ens finns i               

Livrustkammarens ägo. Pistolerna passar dock bra till texten eftersom den innehåller           

ordet “guns” (pistoler). 

 

Inlägget publicerades samma dag som det blev allmänt känt att Bob Dylan skulle tilldelas              

Nobelpriset i litteratur 2016 (13/10-16) och visar att Livrustkammaren är medvetna om            

omgivningarna och tar del av “mediasnackisar”. Det finns ingen humor i inlägget och får              
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därför placeras under inlägg författade med Persona 2 som mask (även om kopplingen             

mellan antika pistoler och en Bob Dylan-text är lättsam och lite kul).  

 

Drottning Kristinas kortegevagn (se bilaga 4) utgår från datumet 17:e oktober då            

drottning Kristina höll sitt intåg i Stockholm från Ulriksdal det datumet år 1650. Inlägget              

är helt informativt och berättar om den ståtliga kortegen och mycket om hur Kristinas              

pampiga vagn såg ut. De berättar senare att Livrustkammaren äger textilierna som            

användes som tak på vagnen och att de lånat ut dem till Ulriksdals slotts museum som                

ställer ut en rekonstruktion av vagnen. De bifogar även länkar som leder till både              

Livrustkammarens och Ulriksdals slott och info som rör vagnen. 

 

Inlägget är i stort sett endast fakta. Det påminner mycket om inlägget om Sibyllas              

aftonklänning och därmed anser jag att inlägget är skapat med Persona 2.  

 

Riksvapnet från Kung Karl XII:s tid (se bilaga 5) är ett av de mest intressanta               

inläggen att analysera då det får hela personalstyrkan på Livrustkammaren att framstå            

som fotbollsintresserade och supporters av Djurgården. En annan tanke är att det på             

Livrustkammaren finns en person som gillar Djurgården och de använder          

Livrustkammarens Facebooksida med stort följarantal för att stödja laget. Det          

publicerades samma dag som det skulle hållas derby i Stockholm mellan Djurgården och             

Hammarby (17/10-16) och det gör en koppling till det och Sveriges riksvapen på Karl              

XII:s tid.  

 

Livrustkammaren framstår som personliga och som att de vill identifiera sig med andra             

Djurgårdensupporters samtidigt som de ger oss historiska fakta. De skulle kunna dra            

kopplingen mellan färgerna på riksvapnet och Djurgårdens färger mindre partiskt. Att           

göra på detta sätt, varva mer lättsamma saker med seriös fakta stämmer dock överens              

med hur Livrustkammaren brukar göra på Facebook och det blir faktiskt roligt att de gör               

något så oväntat som ta ställning i ett fotbollsderby. 
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Humorn och den lättsamma och informella formuleringen i detta inlägg är tydliga. Det är              

roligt att de skriver “En slump? Vi skulle inte tro det.” och att de använder sig av hashtags                  

för att uppge övrig information. Därför får detta inlägg placeras under Persona 1.  

 

Internationella klimakteriedagen (se bilaga 6) den 18:e oktober är något          

Livrustkammaren uppmärksammar genom att visa Hedvig Eleonoras reseapotek. De         

skriver att det inte finns en exakt datering men att det uppskattas till ca. 1700. Då Hedvig                 

Eleonora var 64 år just år 1700 tror Livrustkammaren att någon av flaskorna från              

reseapoteket kan ha använts för att lindra klimakteriebesvär.  

 

Det här inlägget är helt klart mest informativt och inte direkt roligt eller humoristiskt.              

Livrustkammaren ger dock sig själva en god position och visar dels att de följer med i vad                 

som händer i världen, inte bara fokuserar på historien, dels uppmärksammar de            

klimakteriet som är något som fortfarande är en aning tabu att prata om och som inte                

diskuteras allt för mycket. Detta är två saker som jag anser stärker deras ethos genom att                

de tydligt använder fronesis (förnuft) (se 1.2.1) då de uppmärksammar en internationell            

temadag vilket vittnar om kunskap och klokhet och de lyckas även skickligt förmedla             

eunoia (välvilja) då de skänker en tanke till de kvinnor med klimakteriebesvär vilket jag              

anser väldigt välvilligt. Det gör att de kan bli mer omtyckta rent etiskt och det är tydligt                 

att de bryr sig om sin publik. Därmed anser jag att de starkt arbetar på sitt ethos i det här                    

inlägget. De stärker den karaktär de haft från början.  

 

Administratören bakom det här inlägget följer av ett nytt mönster än inläggen innan, det              

är rent informativt som är hos Persona 2 men det är lättsammare skrivet med              

talspråkligare ton vilket påminner om Persona 1:s sätt att formulera sig, men då det är               

annorlunda ger jag detta inlägg ett nytt persona jag kallar för “Persona 3”. 

 

Drottning Kristinas kröningsmantel (se bilaga 7) publicerades den 20:e oktober.          

Kristinas kröning ägde rum den 20:e oktober år 1650 och var stormaktstidens mest             

uppmärksammade statsceremoni. Livrustkammaren meddelar sedan att de har        

kröningsmanteln och även kröningshästens schabrak som båda matchar i sina ägor. De            

beskriver broderierna och pärlorna på manteln. Det finns inte mycket mer än fakta och              
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information i det här inlägget. Det påminner mycket om inläggen av Persona 2 och det är                

därmed det personat de använt. 

 

De gemensamma nämnarna jag finner i dessa inlägg är att de till störst del utgörs av                

fakta och inte mycket mer. Jag anser därmed att ethos är vad de använder sig mest av                 

eftersom de är ett museum som har till syfte att förmedla historiska fakta och att det är                 

just deras karaktär. Just dessa inlägg hade inte mycket av den humor som gör att               

Livrustkammaren skiljer sig från andra museer när det kommer till kommunikation på            

Facebook. Jag tror dock inte att det innebär att dessa inlägg är mindre effektiva eller               

populära. Jag tror snarare att det medför variation i flödet och att de breddar sin publik                

och att detta sker utan att de varken tappar eller svävar iväg från sina ursprungliga               

syften. 
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2.2 Inlägg som berör den tillfälliga utställningen “Renässansmode i papper –           

familjen Medici utanför ramen” 

“Renässansmode i papper – familjen Medici utanför ramen” är en tillfällig utställning            

som äger rum på Livrustkammaren under skrivandet av denna uppsats, mellan 16            

september 2016 till 19 mars 2017. Det är en utställning av dräkter gjorda i papper och är                 

handmålade av den belgiske konstnären Isabelle de Borchgrave. Den är inspirerad av de             

dräkter som renässansens mäktigaste familj Medici i Florens bar. De Borchgrave har            

skapat dräkterna med inspiration av porträtt och andra konstverk av familjen.           

Utställningen är mycket uppmärksammad då den för första gången ställs ut i Norden på              

Livrustkammaren och har omtalats mycket positivt i bland annat Dagens Nyheter och            

Svenska Dagbladet.   20

 

Livrustkammaren gjorde under perioden jag valt som analysmaterial tre Facebook-          

inlägg rörande utställningen. Ett angående en teckenspråkstolkad visning av         

utställningen, ett för att endast göra reklam för utställningen genom en bild och lite              

information om Maria av Medici och den så kallade “Medicikragen” och ett med samma              

syfte som det förra men som mer uppmärksammar konstnären och det arbete hon lagt              

ner på utställningen.  

 

Teckenspråkstolkad visning av utställningen (se bilaga 8) är det första inlägget vi            

ser angående utställningen inom den valda tidsperioden. Inlägget informerar om att de            

skall hålla en visning av utställningen genom teckenspråkstolkning. De informerar även           

om pris och tid. Texten ackompanjeras av ett kollage med bilder på ett av              

utställningsobjekten.  

 

Även detta inlägg är till största delen informativt. Det finns inget inslag av humor utan               

enbart ren information. Livrustkammaren tar dock en välkomnande roll när de tar            

beslutet att anpassa utställningen till hörselskadade och vara mer inkluderande. De           

avslutar till och med inlägget med “Även hörande är välkomna!”. 

 

20 Livrustkammarens webbsida, om utställningen “Resässansmode i papper: familjen Medici utanför 
ramarna”, http://livrustkammaren.se/sv/utstallningar/renassansmode-i-papper (2016-11-11). 

15 

http://livrustkammaren.se/sv/utstallningar/renassansmode-i-papper


När det kommer till självpresentationen ser jag att hela inlägget som ethosstärkande då             

de välkomnar ännu fler och håller visningar även för dem som inte kan höra vad som                

sägs vid de vanliga visningarna. Detta genom att de förmedlar arete (dygd) då de vill göra                

utställningen tillgänglig för så många som möjligt. Men eftersom inlägget är mest            

informativt ser jag att det är administrerat med Persona 2 som mask.  

 

Maria av Medici och “Medicikragen (se bilaga 9) är ett inlägg som marknadsför             

utställningen genom att omnämna ett objekt på utställningen. De visar en bild från             

utställningen där vi ser en modell av Maria av Medici som bär en pampig              

renässansklänning med en stor kråskrage. Av texten får vi veta att kragen kallas för              

“Medicikragen” och att det var ett signaturplagg för familjen Medici. Där ges även en              

beskrivning av hur de tillverkas. På bilden kan vi även se fler objekt ur utställningen i                

bakgrunden.  

 

Detta inlägg ger fakta om en detalj på deras utställning. Men den sista meningen lyder               

“På svenska kallades en liknande krage för kvarnstenskrage vilket ju låter en aning mer              

betungande.” Det finns inslag av humor här men i och med att inlägget domineras av               

fakta gör att jag klassar detta inlägg under Persona 3. Inlägget nämner inte             

Livrustkammaren eller något om dem utan endast en utställning de har.  

 

Konstnären Isabelle de Borchgrave (se bilaga 10) har skapat pappersdräkterna till           

utställningen och Livrustkammaren tillägnade henne ett inlägg på deras Facebooksida.          

Bilden som ackompanjerar texten är av ett av utställningsobjekten, en av Katarina av             

Medicis vackra klänningar. Texten är i korthet en beskrivning av det enorma arbetet de              

Borchgrave lagt ner på utställningen genom att berätta att det tar sex till åtta veckor att                

skapa en dräkt och att det gjorts 16000 penseldrag endast för att skapa pärlorna i               

klänningen.  

 

Inlägget ger utställningen status och sätter perspektiv på hur unik och värdefull            

utställningen är. Inlägget avslutas med “Isabelle vill inspirera till skapande - det är bara              

att sätta igång!” vilket ger ett tvetydigt intryck. Eftersom de innan skrev hur lång tid en                

dräkt tar att skapa gör det att man känner sig överväldigad och inte riktigt inspirerad. Å                
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andra sidan är det ändå uppmuntrande eftersom de nämner konstnären vid förnamn            

som gör att det känns personligare och man får som läsare en känsla av att en så begåvad                  

konstnär tror på att man själv kan skapa vackra konstverk.  

 

Livrustkammaren känns välkomnande och varma i detta inlägg och de hyllar konstnären            

på ett effektivt sätt och avslutar med att göra även henne till en uppmuntrande och varm                

person genom att skriva att hon uppmuntrar till skapande. De stärker både sitt eget och               

Borchgraves ethos genom detaljerna angående utställningen samtidigt som de lockar          

besökare till en unik utställning som är både en konst- och en historisk utställning, här               

förmedlar de därmed mycket fronesis (förnuft) eftersom de detaljerat ger oss information            

om utställningen. Personamasken de tar på sig här skulle jag påstå är stolt. Men eftersom               

jag inte ser mycket till humor eller syfte att få läsarna att le utan snarare bli imponerade                 

skulle jag säga att det är Persona 2 som används här. 

 

Gemensamt för inläggen är att de domineras av fakta och därmed används Persona 2              

i två av de tre inläggen. De har till syfte att locka besökare till utställningen och de gör de                   

nog mycket genom bilderna som alla är av hög kvalitét. Texterna är informativa och ger               

bra information om vad utställningen innebär och ger även alla en välkomnande känsla             

vilket jag tror är effektivt om de skall uppnå sina mål.  
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2.3 Inlägg som berör evenemang som äger rum på Livrustkammaren. 

Livrustkammaren ägnar sig åt olika typer av evenemang. De har klubbar som            

allmänheten är välkommen att gå med i, de anordnar föreläsningar och baler och mycket              

mer. Ett av deras sätt att marknadsföra dessa evenemang är genom deras Facebooksida.             

Under de två veckor jag undersökte gjorde de hela sju inlägg angående evenemang de              

arrangerade. Ett för att påminna om deras klubb Riddarklubben och för att berätta att de               

skulle arrangera en rustningsprovning för barn, ett angående en specialvisning för           

föräldralediga, ett inlägg om dräkt till balen och tips på platser i Stockholm att hyra               

baldräkt på, reklam för en teaterföreställning på museet, ett om deras återkommande            

evenemang Språkcaféet som denna gång har tema “Internationella bekantskaper”, ett          

ytterligare evenemang av Riddarklubben som denna gång handlade om         

1700-tals-makeup och slutligen, en andra påminnelse om rustningsprovningen som         

Riddarklubben höll i.  

 

Riddarklubbens rustningsprovning för barn (se bilaga 11) är ett inlägg som har en             

ton jag inte riktigt stött på i tidigare inlägg. Det är ganska talspråkligt och lättsamt. De                

inleder med att ställa två roliga frågor om konstiga namn på rustningsdelar som medför              

att humorn blir tydlig redan från start. De skriver att svaren ges av Riddarklubben              

följande lördag och även att barnklubben har rustningsproving för barnen. Detta belyser            

de som något roligt då de avslutar inlägget med “Ååååååh. Vi VILL också vara barn.” Den                

här meningen är talspråklig och påminner mycket om dagens “chattspråk”. Bilden som            

ackompanjerar texten är även den humoristisk. Den föreställer en person iförd en            

modern vinterjacka och en medeltida riddarhjälm som står framför ett vitt plank med två              

skyltar på som lyder “Skyddshjälm måste användas” och “Obehöriga äga ej tillträde”. Det             

är den översta skylten som är rolig i detta fall då riddarhjälmen som personen bär här                

kopplas till skyddshjälmen som skylten refererar till.  

 

Inlägget är i det hela roligt men innehåller även mycket information. Som mottagare får              

du veta tid och plats och vad evenemanget innefattar. Att det har en munter klang gör det                 

roligare att läsa. Det är väl anpassat till Facebook som medium eftersom det mesta vi ser                

där är roligt och lättsamt. Att de inleder med att ställa knasiga frågor är även det effektivt                 
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då det kan väcka ett intresse för att vilja få svar på dem och därmed få ännu en anledning                   

att delta i evenemanget.  

 

Livrustkammaren tar på sig en personamask som är humoristisk och de går från att              

endast vara ett museum till ett museum som erbjuder interaktiva evenemang och som             

har klubbar för barn att engagera sig i. Jag placerar detta inlägg under Persona 1               

eftersom det är roligt även när det kommer till bilden.  

 

Specialvisning för föräldralediga (se bilaga 12) riktar sig till föräldralediga och           

marknadsför en specialvisning på museet på dagtid och som görs i barnvagnstakt. Som             

inlägget om Riddarklubbens rustningsprovning inleds det med frågor. Dessa är          

relaterade till föräldraledighet men också till medeltid på ett humoristiskt sätt. Frågorna            

är roliga då de ställs som om det är frågor som många skulle fundera över men i själva                  

verket är de specifika frågor om situationer som föräldralediga år 2016 inte skulle hamna              

i. Texten ackompanjeras av en närbild på ett vackert detaljerat bröstharnesk. 

 

Det här inlägget är roligt men samtidigt informativt. Strategin att använda roliga frågor             

som de lovar att ge svar på vid evenemanget väcker en nyfikenhet. Svaren på frågorna               

lockar lite till visningen. Att de gör en speciell visning som anpassas efter föräldralediga              

med barnvagnar, och som är på dagtid, gör även att de breddar sin publik. Personer som                

sitter hemma med en bebis känner kanske sig mer bekväma att åka dit om det är fler där                  

med ett barn som kanske skriker och rädslan att vara i vägen med barnvagn, blöjbyten               

och ammning försvinner kanske.  

 

Välkomnandet av föräldralediga som Livrustkammaren gör här är ethosstärkande. De          

blir accepterande samtidigt som de nog själva vinner mycket på det genom fler betalande              

besökare kommer. Genom detta förmedlar de eunoia (välvilja) på ett trevligt men smart             

sätt. De tar på sig en personamask av att vara öppna och villiga anpassa sig efter olika                 

besökares unika behov samtidigt som de här tar en humoristisk roll. Jag sätter detta              

inlägg under Persona 1 eftersom det är till största del roligt. 
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Balen, och påminnelsen om att fixa dräkt (se bilaga 13) är ett inlägg som              

egentligen gör reklam för andra företag. Livrustkammaren tipsar här om tre platser det             

går att hyra högtidsdräkter, detta eftersom Livrustkammaren arrangerar en bal och detta            

inlägg riktar sig till dem som har köpt biljett till den. En bild på en klänning i, vad jag                   

skulle vilja påstå, rokokostil ackompanjerar texten. Vi får ingen information om vad det             

är för klänning.  

 

Inlägget är kort och innebär inte mer än att det hjälper de som måste hitta en dräkt till                  

Livrustkammarens bal och påminna om själva balen. Inlägget gör som sagt även reklam             

för tre platser att hyra dräkt på och det är möjligt att Livrustkammaren samarbetar med               

dessa på något vis men det får vi ingen information om. I det stora hela vill jag påstå att                   

inlägget är till största del informativt. Ingen antydan till humor eller annat vad jag kan se                

så därmed anser jag att inlägget är skrivet med Persona 2.  

 

Teaterföreställningen “Drottningarna – Återupprättelsen” (se bilaga 14)       

marknadsför ett ganska speciellt evenemang på Livrustkammaren, en teaterföreställning.         

Det är dock inte mycket text i själva Facebookinlägget som endast påminner om             

föreställningen senare samma dag och en länk till Livrustkammarens hemsida där det går             

att läsa mer om den.  

 

Jag kan inte läsa ut mer av inlägget än att Livrustkammaren och deras personal framstår               

som öppna till annat än bara historiska utställningar. Eftersom det bara är en påminnelse              

om föreställningen placerar jag inlägget under Persona 2. 

 

Språkcafé med tema Internationella bekantskaper (se bilaga 15) är ett inlägg om            

ett återkommande evenemang på Livrustkammaren, deras språkcafé. Denna gång         

marknadsför de temat “Internationella bekantskaper”. De beskriver hur programmet         

under kvällen kommer se ut och sedan hälsar de välkomna. Denna information            

ackompanjeras av en bild på skylten utanför Livrustkammarens ingång tagen underifrån           

mot en vacker rosa-lila himmel.  
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Livrustkammaren framstår som varma och välkomnande i detta inlägg och som           

mottagare får jag en känsla av att alla är välkomna och att de gör detta av andra                 

anledningar än finansiella och att de uppmuntrar till att knyta nya bekantskapsband. Det             

medför att de stärker sitt ethos och de handlar mycket etiskt korrekt och detta är mycket i                 

enhet med eunoia (välvilja) då de är väldigt goda. Även om Livrustkammarens ethos             

stärks ger de ändå bara information genom det här inlägget och därmed är             

personamasken de tar på sig Persona 2.  

 

Riddarklubbens evenemang om 1700-tals-makeup (se bilaga 16) är ett inlägg där           

Livrustkammarens humoristiska sida smygs in i ett annars seriöst och informativt           

sammanhang. Inlägget informerar om ytterligare ett evenemang som Riddarklubben         

anordnar som inbjuder barn att prova på att sminka sig som kunglingheter gjorde på              

1700-talet. Livrustkammaren uppmanar barnen att komma och testa att sminka sig som            

“en prins eller prinsessa” och de understryker i slutet att de har en ny och bättre formula                 

än vad de använde på 1700-talet, alltså att deras smink är fri från bly, arsenik och                

kvicksilver. Bilden som följer med är ett porträtt av Gustav III där de ringat in hans                

ansikte med rött och skrivit på bilden med röd text: “Så här ska det se ut. OBS! Ej clown                   

(viktigt).” Bildtexten här är en referens till den heta clowndebatten angående människor            

som klätt ut sig i skrämmande clownkostymer och skrämt flera människor runt om i              

landet. 

 

Inlägget ger oss den information vi behöver men gör det på ett lättsamt sätt som får oss                 

att le, om inte till och med skratta till. Att Livrustkammaren skriver om formulan i               

sminket ger oss även historisk information om att sminket förr i tiden antagligen innehöll              

livsfarliga gifter. Texten på bilden kopplad till clowndebatten är vågad från           

Livrustkammarens sida då det finns en risk att folk kan ta illa upp eftersom många               

faktiskt blev skrämda av de videofilmer och berättelser på och om clowner som             

cirkulerade på internet och i medierna hösten 2016 då detta publicerades. Även om det              

visade sig att de flesta av filmerna och berättelserna faktiskt inte var autentiska, utan mer               

falska och skämt. 
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Livrustkammaren presenterar sig själva som ett museum som erbjuder roliga aktiviteter           

för alla åldrar. Jag får känslan av att Livrustkammarens personal tycker att det är viktigt               

att finna sätt att involvera barnen i historia och se till att de kan delta i vad museet har att                    

erbjuda. Det är något som jag tror att många anser vara positivt och tilltalande vilket               

stärker Livrustkammarens ethos för att de är dygdiga (arete) genom att de välkomnar,             

bjuder in och förmedlar något spännande. Men då humor ändå dominerar inlägget och             

då det känns som administratören lagt ner en stor mängd arbete på att göra inlägget               

roligt och fyndigt ser jag detta inlägg skapat av Persona 1. 

 

Påminnelse om riddarklubbens rustningsprovning för barn (se bilaga 17). Vi          

har redan läst ett inlägg om riddarklubbens evenemang där barn får prova rustningar.             

Detta är ett inlägg som publicerades på morgonen samma dag som evenemanget ägde             

rum. Det är en påminnelse. Här får jag en känsla av att Livrustkammaren försöker att               

fatta sig kort och endast ge den information som krävs, tiden. Bilden som ackompanjerar              

texten är av just ett barn som provar en rustning. Man ser en vuxen persons händer som                 

sätter en rustningshjälm på ett barn och även att andra barn ser på. De lyckas trots det                 

korta inlägget addera en släng av humor. Detta har inte tidigare fått plats i uppsatsen (det                

syns dock i bilagorna) men det står ibland “Peka med fingret:” följt av en länk till                

Livrustkammarens hemsida i slutet av inläggen då många antagligen läser deras inlägg            

från till exempel en smartphone med touchskärm. Här har de istället skrivit “Peka med              

pansarnäven:” som en referens till rustningarna.  

 

Inlägget tror jag uppfyller sitt syfte att påminna om och locka folk till evenemanget då               

både texten och bilden är tilltalade. Humorn är där men på ett subtilt och smidigt sätt.                

Därför vill jag placera detta inlägg under Persona 3.  

 

Gemensamma nämnare för inläggen i den här kategorin är inte så många. Det             

blandas jämnt mellan Persona 1 och 2. Det finns dock bara ett inlägg jag kan placera                

under persona 3 vilket tyder på att de antingen valt att hålla sig i stor del till humor eller                   

inte alls. Strategin att smyga in en antydan till humor som används vid Persona 3 är inte                 

vad de ansett effektivt i dessa fall. Jag kan göra en gissning till varför det ser ut så här,                   

nämligen att inläggets ton här baseras på typen av evenemang själva inlägget har till              
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syfte att ska marknadsföra. Ett roligt evenemang med syfte till skratt och humor får              

representeras av ett inlägg med samma ton.  

23 



2.4 Övriga inlägg 

Det fanns fem inlägg på Livrustkammarens Facebooksida jag inte kunde placera under            

någon av kategorierna ovan, inte heller sammanfoga i någon ny kategori annat än             

“övriga” som publicerades under perioden jag undersökte. De rör en mockahandske som            

tillhörde Kung Karl X Gustav på 1650-talet, en bild på och information om ett gäng som                

arbetar i ett utställningsrum på museet och ett inlägg om Kung Erik XIV och hans livsstil. 

 

Kung Karl X Gustavs mockahandske (se bilaga 18) är ett kortfattat inlägg som             

egentligen endast visar upp ett objekt Livrustkammaren ställer ut. Det är en bild av en               

mockahandske med ett dekorativt skaft i guld och med något som ser ut att vara en rosett                 

av någon form av guldigt band. Av texten får vi veta att de tillhört Karl X Gustav på                  

1650-talet och att de antagligen är tillverkade i Frankrike. De gör detta inlägg relevant              

genom att koppla det till det kallare vädret i mitten av oktober och inleder inlägget med                

“Fryser du om händerna?”  

 

Det här inlägget gör inte mycket mer än att de håller uppe aktiviteten på sidan och de                 

låter de som inte besökt museet få en en hint av vad som går att finna där. Att de                   

erkänner att de inte vet exakt var handsken är tillverkad tycker jag dock är modigt och                

ethosstärkande genom att det är i enhet med arete (dygd) och eunoia (välvilja). Som ett               

historiskt museum utgår vi som sagt ifrån att den fakta de förser oss med är korrekt. De                 

väljer att inte utesluta de saker de inte vet säkert utan att istället berätta för oss vad de                  

tror. Det tycker jag gör att vi kommer dem närmare som publik vilket både stärker deras                

ethos och gör dem mer personliga. Då jag dock inte kan utläsa någon humor i inlägget                

anser jag att det är administrerat med Persona 2 som mask. 

 

Gänget som arbetar i rum B (se bilaga 19) är ett inlägg som gör att vi får komma                  

närmare dem som arbetar på Livrustkammaren och det uppmanar till en personlig            

relation mellan oss som mottagare och de som arbetar på museet. Det är en bild på tre                 

personer som ser ut att ha stannat upp i sitt arbete för att le mot kameran. Av texten får                   

vi veta att de arbetar med Livrustkammarens basutställning och att de fotograferar            

föremålen i den inför ombyggnation. Vi uppmanas även att “kika in och ställa frågor”.              

Dessutom får vi informationen att basutställningen skall vara klar under 2018.  
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Inlägget är starkt informativt men även familjärt. Som mottagare känner man sig            

välkommen till museet och uppmuntrad att vara nyfiken. När det kommer till humor går              

det att utläsa en släng av det med frasen “De bits inte som hunden som brukar stå där!”                  

Men vi får inte någon information om vad detta skulle var för hund eller om det även är                  

ett skämt om hunden. Trots att detta inlägg är mest informativt vill jag påstå att               

personamasken som tagits på här är Persona 3 då det finns en antydan till humor. 

 

Gatsmart med Kung Erik XIV (se bilaga 20) är ett roligt inlägg som innehåller lite               

humor. Ett typiskt sådant inlägg som jag tror är anledningen till att Livrustkammarens             

Facebooksida gillas av folk som inte besöker deras museum. Det är en referens till              

blogginlägg och hela fenomenet med att människor berättar om deras kläder, liv och             

favoritsaker på internet. Twisten Livrustkammaren gör här är dock att de vinklar det som              

att det är Kung Erik XIV som har skrivit. Det ger oss information om hans tids mode,                 

hans intressen och hans person fast på ett modernt sätt. Det är även många små skämt                

invävt i texten. Ett porträtt på kungen medföljer.  

 

Det är ingen tvekan om att humor dominerar det här inlägget och att det klart är Persona                 

1 som tagits på som personamask vid konstruerandet av detta inlägg. Vi får däremot inte               

glömma rent retoriska effektiviteten detta medför. Vi får massvis av historiska fakta            

redovisade för oss men det görs på ett bekant sätt där vi känner igen oss i dagens                 

mediesamhälle och det är mycket roligare att läsa än en rak redogörelse över Erik XIV:s               

liv.  

 

Gemensamma nämnare för inläggen jag inte kunnat placera in i någon kategori är             

inte många just för att de inte har en gemensam utgångspunkt. Att de dessutom endast är                

tre till antalet gör det hela inte lättare att se ett mönster. Det är ett från varje                 

personamask vilket bara för med sig att de skiljer varandra åt ännu mer. Jag ser däremot                

att alla tre inläggen har en välkomnande känsla. Jag lockas starkt av alla tre att besöka                

museet, även om det är på tre skilda sätt. I inlägget om handsken lockas jag av att                 

Livrustkammaren känns ärliga då de erkänner att de inte vet allt om utställnings-             

föremålet, i inlägget om personalen välkomnas jag av att de ser trevliga ut på bilden och                
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att det tydligt uttrycks i texten att jag är välkommen att störa dem i deras arbete med                 

mina frågor och i det sista inlägget om Karl XIV lockas jag att besöka museet för att ta                  

reda på om de är lika roliga och formulerar sig lika fyndigt på plats.  
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3. Avslutning 

3.1 Diskussion 

Av min undersökning har jag kunnat fastslå att Livrustkammaren är mån om sitt ethos              

som ett museum där de fokuserar på att göra historia till något roligt och engagerande               

samt att de ofta framstår som familjära och välkomnande och de anpassar sig efter olika               

grupper och gör försök att vara inkluderande och detta förmedlar ett budskap av             

vänlighet och värme. De lyckas väl med att använda alla tre byggstenarna för att ha ett                

trovärdigt ethos. De välkomnar och anpassar sig efter barn, personer som inte talar             

svenska, föräldralediga, hörselskadade. De lyfter även fram kvinnor från historien vilket           

inte är särskilt vanligt då historien domineras av berättelser om män och i detta fall               

kungar. De ser även vikten av att aktivt uppdatera sin Facebooksida och göra reklam för               

evenemang samt koppla historiska händelser till idag.  

 

Jag har även kunnat läsa ut tre typer av personamasker inläggen är skapade med och               

dessa masker blir anpassade till olika publiker. Persona 1 är nog mest skapad för någon               

mindre historieintresserad men som uppskattar humorn och vill få sig ett litet skratt tack              

vare Livrustkammarens Facebooksida. Persona 2 är nog mest för personer som har ett             

stort historieintresse och vill få lite av museiupplevelsen var de än är. Och Persona 3               

riktar sig mot en publik som vill ha lite av varje, de som gärna får lite historiska fakta                  

men uppskattar om de levereras på ett lite fyndigt och roligt sätt. Möjlighet finns att de                

haft i åtanke att blanda fakta med lättsam humor. Jag ser det dock som något effektivt att                 

blanda mellan att ge endast informativa inlägg och inlägg där humorn tar över lite. Det               

ger mer liv i flödet och det öppnar upp för en bredare målgrupp. Jag anser för övrigt att                  

rena fakta blir roligare och lättare att ta till sig om de levereras på ett lättsammare sätt                 

och med humor. 

 

Jag har genom min undersökning fått större förståelse för varför Livrustkammaren har            

så många gillningar på sin Facebooksida, deras ton och unika sätt att förmedla historiska              

fakta på ett kortfattat, roligt och intressant sätt som även är modernt. Livrustkammaren             

finner ett sätt att ge oss historiska fakta genom att göra moderna “memes” av dem. 
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När det kommer till begreppen ethos och persona har jag av min undersökning förstått              

att de är effektiva att kombinera och inte något som man väljer antingen eller av vilket                

jag anser är ett viktigt resultat av undersökningen även om det inte var vad jag skulle                

undersöka från början. Livrustkammaren lyckas med att låta de båda strategierna           

komplettera varandra på ett effektivt sätt som resulterar i att mottagarna känner igen             

deras inlägg då de följer vissa mönster men med tillräckligt med variation för att det inte                

ska bli repetitivt. Självpresentationen på sociala medier har enligt mina observationer           

,med Livrustkammarens facebooksida som exempel/case, som mål att vara personlig och           

nära sina mottagare. Även om det är seriösa och en myndighet lyckas de skapa personliga               

och roliga inlägg på sociala medier som resulterar i att de kommer närmare sina              

mottagare. 

 

Jag vill även knyta an till det Trolle Gronemann, Kristiansen och Drotner skrev i              

“Mediated co-construction of museums and audiences on Facebook” om att både följare            

och museum ville hålla en folklig ton i meddelanden men att museerna var noga med att                

bibehålla en auktoritär position. Detta såg jag även hos Livrustkammaren, då de är             

lättsamma och humoristiska i tonen i de flesta av inläggen men jag fick en känsla av att                 

de var säkra på sina fakta och noga med att endast förmedla den korrekt. 

 

Jag finner det även värt att kort applicera de fyra typerna av “I’s” som Andreas M. Kaplan                 

skriver om i “If you love something, let it go mobile: Mobile marketing and mobile social                

media 4x4” på vad Livrustkammaren gör på sin Facebooksida. I det första handlar det              

om att individualisera verksamheter genom att ta hänsyn till målgruppen. Detta tycker            

jag att Livrustkammaren gör väl genom att försöka anpassa sig till den lättsamma och              

personliga tonen som dominerar Facebook i övrigt. Det andra “I”-et som innebär att             

involvera mottagarna genom engagerande konversationer är något jag anser att          

Livrustkammaren delvis gör eftersom de inte direkt ber om kommentarer men att de             

bjuder in till evenemang på museet. Det tredje som innebär att skapa användargenererat             

innehåll är Livrustkammaren sämre på då de nästan uteslutande gör inlägg angående            

föremål på museet. Och slutlingen, det fjärde “I”-et om integrering, så att meddelanden             

och reklam sker utan störningar och utan att det märks framstår som obehaglig reklam.              

28 



Detta är “I”-et som Livrustkammaren är bäst på eftersom de använder humor, dagens             

datum, och andra händelser som utgångspunkter för sina inlägg. 

 

3.2 Slutsats 

När det kommer till myndigheter på sociala medier är det effektivt att vara unik men               

familjär och informell. Jag anser att Livrustkammarens succé på Facebook delvis beror            

på att detta är strategier som de tagit till sig. Jag ser att det är svårt att skapa ett inlägg                    

utan att ha en persona eller påverka sitt ethos. Det går dock använda dessa mer eller                

mindre slagkraftigt.  

 

3.3 Förslag till vidare forskning 

Detta tror jag är en undersökning som kan utvecklas åt många håll. Mitt första förslag är                

att utföra en jämförelse mellan Livrustkammaren och andra Facebooksidor, både          

effektiva och mindre effektiva för att se på vilket sätt Livrustkammaren är unika. Det är               

självfallet även möjligt och relevant att analysera övriga retoriska medel på           

Facebooksidor. Jag har inte valt att applicera ett genusperspektiv på min undersökning            

men jag har lagt märke till att Livrustkammaren ofta skriver om kvinnor ur historien,              

vilket är intressant då historien, särskilt kunglig sådan, har en tendens att domineras av              

män. Livrustkammaren berättar även kungliga kvinnors historia vilket bryter denna          

föreställning. 
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