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1. Inledning  

I takt med att omvärlden förändras har förutsättningarna under de senaste decennierna 

för kultur- och museiverksamheter ändrats, konkurrensen har blivit större och nya 

tekniker har kommit. Museerna tillsammans med andra verksamheter inom kultur- och 

nöjesbranschen konkurrerar om människors tid. För att fortsätta vara attraktiva för sina 

nuvarande och nya besökare behöver verksamheterna tänka i nya banor. Det handlar 

exempelvis om att tillämpa oprövade vägar för att uppfylla de mål och förväntningar 

som finns, både från museiverksamheternas besökare och den egna organisationen. 

Museerna behöver även bredda sin verksamhet och se sig själva som en del av 

upplevelse- och nöjesbranschen (Capriotti, 2012). Förutom att museerna är en del av 

kultur- och nöjesbranschen går det inte att bortse från ett av verksamheternas 

huvuduppdrag och det är att vara folkbildande inom sina respektive områden. Med detta 

sagt behöver museerna dessutom vara kunskapsberikande.  

Dessa förändrade förutsättningar är av hög vikt för museerna i Sverige. Här har det 

historiskt sett skiljts på den privata och offentliga sektorn, och trots att det finns 

olikheter emellan står de flesta av verksamheterna inför liknande utmaningar såsom 

konkurrens om besökarna samt krav på lönsamhet. Aktörerna har ökat och själva 

besöksupplevelsen som de olika organisationerna kan erbjuda har blivit allt mer i fokus. 

En tidigare studie av Falkheimer och Heide visar att det finns två sätt för museer att se 

på sin verksamhet; antingen som en del av upplevelseindustrin och erbjuda besökaren 

en upplevelse, eller som en organisation vars mål är att vara kunskapsspridare i 

samhället. De olika synsätten har betydelse för hur verksamheterna väljer att arbeta med 

kommunikation och varumärkesbyggande. Att vårt samhälle idag får allt större fokus på 

just upplevelseindustrin gör att fler företag etablerar sig. Detta ställer krav på de äldre 

kulturorganisationerna såsom museer, då de nu konkurrerar med vinstdrivande företag 

(Falkheimer och Heide, 2013:288f). Genom den ökade konkurrensen blir det viktigare 

att särskilja sig och för att nå och locka sin publik är strategisk kommunikation och 

marknadsföring viktiga verktyg (ibid:304; Kotler et al, 2013:32).  

I ett fält där det saknas studier om hur museiverksamheter arbetar med strategisk 

kommunikation är målet med den här studien att bidra till att kunskapsluckan minskar. 

Genom en intervjustudie är syftet att undersöka hur några museer i Stockholm arbetar 

och möter de utmaningar och möjligheter som digitalisering, deltagarorienterad 

kommunikation och vad vikten av ett starkt varumärke medför.  

 

1.1. Problembeskrivning  

Som ett led av snabbare informations- och kunskapsflöden samt internationella 

sammanhang blir det viktigare och en nödvändighet för museer att ta hänsyn till det 

globala perspektivet i sin dagliga verksamhet. Museernas roll som kunskapsbildare är 

fortfarande av hög vikt, men under de senaste decennierna har de även blivit en viktig 

spelare inom turism- och besöksnäringen. Dessa utvecklingstendenser medför nya krav 

på museerna och det handlar om att inte ta tidigare fungerande koncept för givna (SOU, 

2015:27). Dagens museer behöver förändra sin verksamhet för att fortsätta finnas kvar 

och vara relevanta för sin publik, ett resultat av teknikens ständiga utveckling samt hur 

samhället förändras. Verksamheterna behöver fokusera på sitt syfte där engagemang för 

publiken är av vikt samt samspelet dem emellan (Black, 2012:1).   
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Ett sätt att bemöta dessa utmaningar är genom strategisk kommunikation och 

marknadsföring (Falkheimer och Heide, 2013:304; Kotler et al, 2013:32). Ett starkt 

varumärke kan dessutom bidra till och möjliggöra för flera positiva effekter (Dahlqvist 

och Melin, 2010). Nya digitala kanaler, såsom sociala medier, innebär att verksamheten 

kan föra en dialog med sin publik och på så sätt snabbare få kunskap om dem. Det kan 

därför tyckas att det bör vara samtliga museers mål att arbeta med strategisk 

kommunikation för att fortsätta vara attraktiva och för att ens finnas kvar. Trots detta 

visar tidigare studier att museer världen över inte arbetar med detta i någon högre 

utsträckning (Capriotti, 2012; och Bysted-Sanberg och Kjeldsens, 2009). I fall där 

strategisk kommunikation har implementerats går det att tydlig se den positiva effekt 

det ger verksamheterna (Popescu, 2007). Frågan kan därför ställas varför museer inte 

använder sig av detta i särskilt hög utsträckning eller om det har skett en förändring 

över tid. Handlar det om att verksamheterna inte har kunskap om värdet och effekten 

som strategisk kommunikation ger eller är utmaningarna helt enkelt förstora?  

Många av Stockholms museer, däribland de fyra som studieras i denna studie, har 

funnits under en lång tid och har som mål att fortsätta existera framöver. Strategisk 

kommunikation bör därför vara en stor angeläget för dem för att behålla sina positioner 

i samhället och vara platser där människor vill spendera sin fritid.  

 

1.2. Syfte  

Syftet med denna studie är att genom en kvalitativ intervjustudie identifiera och 

analysera hur några av Stockholms museer arbetar med strategisk kommunikation för 

att möta de förändrade förutsättningar som de behöver förhålla sig till i en föränderlig 

omvärld. Genom semistrukturerade intervjuer med kommunikatörer på de olika 

verksamheterna är målsättningen att generera en djupare förståelse för om och hur de 

arbetar med strategisk kommunikation för att behålla sin attraktivitet.  

 

1.3. Frågeställning 

Frågeställningarna för denna studie lyder enligt följande:  

1. Vilka kommunikativa, till omvärldsförändringar relaterade, utmaningar kan 

identifieras inom museibranschen?  

 

2. På vilket sätt möter kommunikatörer idag utmaningar som finns kopplat till att 

bibehålla museernas attraktionskraft och aktualitet?   

 

3. I hur stor utsträckning arbetar museer med strategisk kommunikation?  

 

1.4. Avgränsning  

 

För att avgränsa det undersökta problemet utförs studien genom en kvalitativ 

intervjustudie. Intervjuer sker med personer som arbetar med strategisk kommunikation 

på fyra utvalda museer i Stockholm. Skälet till att intervjua dessa personer, och inte 

någon i museernas ledning, är att kommunikatörerna är insatta och redan har 

förståelsebaserad kunskap i och med deras yrkeslivserfarenheter inom ämnet strategisk 

kommunikation. Om verksamheten arbetar med strategisk kommunikation är det 
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troligast att det dessutom är just kommunikatörerna som ansvarar för detta, även om det 

sker med stöd från ledningen. Det är också troligast att dessa personer har ett 

kommunikationsperspektiv på hur hela verksamheten eventuellt arbetar med strategisk 

kommunikation.  

 

Studien är som nämnt begränsad till museiverksamheter i Stockholm, detta på grund av 

praktiska skäl. Totalt medverkar en person från vardera ArkDes, Moderna Museet, 

Skansen, och Vasamuseet.   

 

2. Bakgrund  

I följande kapitel ges en historisk beskrivning av museers utveckling, deras roll idag och 

vilka utmaningar de står inför i en snabbt föränderlig värld. Därefter följer en 

redogörelse för vad de svenska centralmuseerna är, varav fyra av dem utgör grunden i 

denna studie. Kapitlet avslutas med en beskrivning av dessa verksamheter; ArkDes, 

Moderna Museet, Skansen och Vasamuseet.   

 

2.1. Museer  

Museer är det som kommer att studeras i denna studie och för att förstå vår samtid är det 

av vikt att förstå historien. Museer kan ofta associeras med det förflutna och ibland även 

upplevas stängda för allmänheten och de som inte är vana att bruka denna typ av kultur. 

Museer är organisationer som är högst levande och förankrade i vår samtid, med stort 

fokus på att nå fler besökare, sprida kunskap och överleva i en snabbt föränderlig värld.  

 

2.1.1. En historisk tillbakablick 

Enligt Nationalencyklopedin definieras ett museum som en offentlig eller privat 

institution som tillhanda har en samling av något inom ett visst ämne 

(Nationalencyklopedin, 2018a). Själva ordet har sin grund i det latinska ordet mouseion, 

vilket betyder åt muserna helgad plats. Muserna var gudinnor som skyddade konsten, 

musiken, poesin och vetskapen, och mouseion var ett tempel för konst och bildning. Det 

var under 1700-talet som ordet museum först började användas för att beskriva en plats 

där tidigare privatägda värdefulla samlingar visades upp. Det ska dock tilläggas att även 

om samlingarna blev tillgängliga för beskådan, så var det inte för alla utan enbart för en 

liten del av befolkningen. Att samlingarna ens skulle offentliggöras är främst tack vara 

enskilda personers driv och engagemang (SOU, 2015:40ff). Vid ett beslut i riksdagen 

1817 kan början till en svensk museipolitik identifieras och under 1800-talets andra 

hälft började de offentliga museiinstitutionerna bli allt fler. Uppförandet av 

Nationalmuseum i Stockholm var ett första försök att samla den nationella 

kulturhistorien under ett och samma tak. Det var under den här tiden som museerna 

intog en folkbildande roll och blev tillgängliga även för arbetarklassen (ibid:52).  

 

2.1.2. Det moderna museet – i en snabbt föränderlig omvärld 

I en snabbt föränderlig omvärld, sett till bland annat snabbare informations- och 

kunskapsflöden samt internationella sammanhang förändras förutsättningarna för 

museerna. Det blir allt viktigare och en nödvändighet för verksamheterna att ta hänsyn 



 

7 
 

till omvärlden samt att den drivs genom ett engagemang för publiken och samarbetet 

dem emellan (Black, 2012:1).  

En faktor för museernas nya utmaningar är Internets genomslag och där den digitala 

utvecklingen förändrar villkoren för hur den traditionella museiverksamheten fungerar 

(Black, 2012:5; SOU, 2015:230). Tidigare har museerna mer eller mindra haft 

ensamrätt om vårt kulturarv, men i och med Internets intåg finns mycket nu tillgängligt. 

Istället för att besöka ett museum går det att hitta liknande information online. 

Exempelvis använder cirka hälften av Sveriges tvååringar Internet regelbundet. Många 

lever idag i digitala gemenskaper och det finns en självklarhet i att kommunicera, 

kommentera och kunna föra fram sina åsikter digitalt. Detta innebär att museerna i 

större utsträckning behöver vara öppna för brukarnas behov, ifrågasättande och egna 

kunskaper (SOU, 2015:230ff). Det betyder också en förändring i vad allmänheten 

förväntar sig och vill ha av en kulturell upplevelse. Vi lever just nu i en tid där nya typer 

av medier gör entré som påverkar hur vi lever och kommunicerar med varandra. Socialt 

nätverkande är en stor del i våra liv idag och innebär att vi kommunicerar och lär oss på 

nya sätt. De sociala medierna möjliggör dessutom för nya platser att ”mötas” på. Detta 

medför att personer inte längre behöver vara passiva mottagare oavsett vem avsändaren 

är, istället kan de vara aktiva medlemmar, något som benämns som the age of 

participation, det vill säga eran för deltagande (Black, 2012:3ff).  

För att vara framgångsrik behöver ett museum verka mellan tre sfärer; den fysiska, 

online och mobil, vilka vävs samman allt mer. Black (2012) menar på att museer måste 

ta tillvara på chansen och möjligheten att våga utveckla och förnya sig med tanke på 

dagens teknik, om inte riskerar de att förlora i relevans. Publiken behöver engageras i de 

olika sfärerna och på olika sätt (Black, 2012:7ff). Den nya tekniken förändrar relationen 

mellan museer och dess publik. Tekniken gör att både innehåll och deltagande blir mer 

tillgängligt samt ger möjligheter för besökare att bidra till verksamheten på flera sätt 

(ibid:39).   

The value of museums begins and ends with the relationship with our visitors. It’s a 

contract that is renewed each and every time the engage with us, and if we don’t live up 

to it, we will be usurped. (Black, 2012:15) 

Att förändra och modernisera ett museums verksamhet sker inte över en natt utan tar 

och kräver sin tid, och händer inte av sig själv. Det kräver att museets ledning 

bestämmer sig för att förändras genom tydliga mål, visioner och ledarskap (Black, 

2012:12). Museum har alltid behövt välja vad de ska fokusera sin verksamhet på och 

vad dess syfte ska vara. För museum idag handlar det om att hitta nya sätt att visa sin 

ståndpunkt på, varför verksamheten är av relevans samt visa på vilket sätt de gynnar 

allmänheten och fördelar den bidrar med. Varför behöver vi idag museum när det går att 

ta del av mycket av det som visas online? Och varför ska vi besöka museer när 

marknaden har så mycket annat att erbjuda inom kultur och nöje? (ibid:5). Ambitionen 

med det moderna museet är att förändra publikens tankesätt och transformera dem från 

enbart besökare till aktiva användare. Första steget för att göra detta är att som museum 

ha kunskap om sina publiker och målgrupper, samtidigt som den egna verksamheten 

utvecklas i attityder och praktik (Black, 2012:15).  

 

Museer måste hela tiden sträva efter att vara ekonomisk gynnsamma för att kunna 

existera och för att vara det handlar det om att attrahera besökare. Det är också en typ av 

verksamhet som strävar efter att finnas under en lång tid och det är därför fördelaktigt 
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att ha en strategisk marknads- och kommunikationsplan. Genom en strategisk 

marknads- eller kommunikationsplan kan verksamheterna vinna publikens hjärta, 

stimulera besöken samt bygga relationer med sina olika intressenter (Black, 2012:44ff; 

Kotler et al., 2013:32).     

 

 

2.1.3. Centralmuseerna  

 

I Sverige finns det idag en stor variation av museer, både bland de statliga och privata. 

14 av dessa särskiljer sig då de mellan 1700-talet och 1970-talet har vuxit fram 

successivt och haft ett statligt åtagande. Dessa benämns som centralmuseer. Även om 

det finns mycket likheter mellan dessa 14 finns flera olikheter. Främst finns det aspekter 

som särskiljer dem från landets övriga museer. Det handlar om att deras gemensamma 

uppdragsgivare, det vill säga staten, behandlar dem lika samt att deras ledningar 

orienterar sig kring gemensamma frågor. Museerna har åtagande som rör de 

verksamhetsmässiga, finansiella och organisatoriska delarna. Tio av dessa är dessutom 

organiserade som statliga myndigheter, medan de resterande fyra fungerar som 

stiftelser. Centralmuseerna har alla tilldelats ett uppdrag som kan delas in i två områden; 

att synliggöra och sprida den egna verksamheten i så stor utsträckning som möjligt samt 

vara en förebild för andra museer runt om i landet (SOU, 2915:141ff).  

 

Utöver ovanstående gemensamma uppdrag och ansvar kan de centrala museerna även 

tilldelas tidsbegränsade uppdrag. Ett exempel på detta är regeringens beslut 2009 om att 

museerna i april efterföljande år skulle presentera ett underlag för en nationell strategi 

gällande digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande (SOU, 2015:145). 

Kort förklarat innebär digitalisering att information har omvandlats från analog till att 

presenteras digitalt samtidigt som det även handlar om vår övergång till att bli ett 

digitalt informationssamhälle (Nationalencyklopedin, 2018b). Museernas verksamhet 

kan delas in i tre delar; samlingsförvaltning, kunskapsbyggnad och publik verksamhet. 

(SOU, 2015:172). Gemensamt för samtliga centralmuseer är att de årligen måste 

återrapportera till Statens kulturråd (ibid:188).  

 

Bland de centralmuseer som studeras i denna studie var Skansen 2014 det museum med 

flest antal besökare, 1 386 358 stycken, tätt följt av Vasamuseet med 1 220 429 

besökare. Moderna Museet hade vid tillfället nästan 500 000 besökare medan ArkDes 

132 758 besökare (SOU, 2015: 186f).   

 

I den här studien kommer personer från fyra av de centrala museerna att intervjuas. 

Nedan följer en redogörelse och beskrivning för dessa verksamheter; ArkDes, Moderna 

Museet, Skansen och Vasamuseet.   

 

 

2.1.3.1. ArkDes – Statens center för arkitektur och design 

 

Vi är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om 

framtidens arkitektur och design. (ArkDes, 2018a).  

 

Så beskrivs ArkDes verksamhet på deras hemsida som är Sveriges nationella centrum 

för arkitektur och design. Museets uppdrag beskrivs vara att öka kunskapen samt driva 

debatt om hur just arkitektur och design påverkar våra liv. Förutom utställningar 
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arrangerar museet seminarier, kampanjer samt forskning om svensk och internationell 

arkitektur och design. ArkDes innehar en unik samling av svensk arkitektur med fyra 

miljoner objekt. Museets historia går tillbaka till 1950-talet då Sveriges Arkitekters 

Riksförbund upprättade ett arkiv för att kunna förse press och allmänhet med samtida 

arkitektur. Det dröjde till 1962 innan Sveriges arkitekturmuseum grundades och tog 

över samlingarna, för att sedan 1978 bli ett statligt museum. 2009 utvidgades museets 

ansvar till att omfatta även design och fyra år senare byter museet namn till Statens 

center för arkitektur och design – ArkDes (ArkDes, 2018a).  

 

På uppdrag av regeringen ska ArkDes dessutom verka för att säkerställa 

kvalitetsaspekter inom ämnet, något som museet kallar för ArkDes Mötesplats (ArkDes, 

2018a). Med ArkDes Mötesplats vill verksamheten genom debatter, samtal och möten 

skapa en möjlighet till utveckling, då man anser att god arkitektur och designprocess 

som skapas på rätt sätt kan bidra till ett jämlikt, rättvist, hälsosamt och hållbart samhälle 

(ArkDes, 2018b).   

 

 

2.1.3.2. Moderna Museet  

 

Ett öppet museum i en större värld. (Moderna Museet, 2017).  

 

Så lyder Moderna Museets motto. Sedan museet invigdes 1958 i Stockholm har det 

samlat, bevarat, förmedlat och visat modern och samtida konst och sedan 2009 finns 

verksamheten även i Malmö. Museets vision är att verka i en anda av öppenhet och 

experimentlusta, något som följt med sedan start. I sin beskrivning belyser Moderna 

Museet vikten av konstens och konstnärens närvaro samt dialogen med sin publik. 

Verksamheten ser sig som en mötesplats och som omprövar historien och deltar i 

samtiden (Moderna Museet, 2018a).  

 

I sin årsredovisning från 2017 skriver museet att verksamheten är indelad i två 

verksamhetsgrenar. Den ena handlar om att samla och bevara och den andra om att visa 

och förmedla, det vill säga utställningar, visningar samt barn- och ungdomsverksamhet. 

Utställningarna och samlingspresentationerna är Moderna Museets sätt och uppgift att 

levandegöra modern och samtida konst. När utställningsprogrammen tas fram görs val 

avseende museets historia och värld, genusbalans, mångfald samt barnperspektiv. 

Uppgiften som beskrivs handlar också om att verka för konstnärlig och kulturell 

förnyelse genom att ständigt arbeta med levande konstnärer. På så sätt kan konstnärerna 

själva medverka i utställningarna (Moderna Museet, 2017).  

 

Moderna Museet har en av Europas främsta samlingar inom just modern och samtida 

konst, detta tack vare olika förvärv och donationer sedan starten. Tack vare denna 

samling kan museet fortsätta bevara sin topposition som museum och fortsätta göra 

förvärv (Moderna Museet, 2017). Totalt består samlingen av cirka 130 000 verk 

(Moderna Museet, 2018a).    

 

 

2.1.3.3. Skansen  

 

Friluftsmuseet Skansen ska vara i världsklass, lustfyllt och tillgängligt för alla. 

(Skansen, 2018a) 
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Skansen grundades redan 1891 vilket gör museet till världens äldsta friluftsmuseum. 

Grundaren Artur Hazelius var språkforskare, lärare och folkbildare, vars motto var 

”känn dig själv”. Med detta menade han att vi måste känna vår historia för att kunna 

känna oss själva. Under resor i Sverige insåg han att det gamla bondesamhället höll på 

att försvinna då allt fler valde att flytta till städerna, syftet med Skansen blev därför att 

visa vart och hur människor har bott och verkat i olika delar av landet under olika 

årtionden. Att det även finns djur på Skansen och inte bara byggnader beror på att 

Hazelius ansåg att husdjur var en stor del av det gamla bondesamhället. Totalt har över 

150 hus från hela Sverige donerats till Skansen som tar dig på en resa från 1400-talet till 

1930 (Skansen, 2018b).  

 

”Där historier får liv” är verksamhetens motto (Torén, 2018). Skansens uppdrag är, med 

besökaren i centrum, bland annat att ge insikter och upplevelser av Sveriges kultur- och 

nationalhistoria i relation med nutiden. Uppdraget handlar även om att bedriva 

folkbildning, vårda och bevara samlingar av byggnader, föremål, växter och djur samt 

vara en engagerande och lustfylld mötesplats. Dessutom säger verksamheten att de ska 

skapa goda förutsättningar för alla gäster, oavsett ålder eller bakgrund (Skansen, 

2018a).  

 

 

2.1.3.4. Vasamuseet  

 

År 1628 kantrade skeppet Vasa i Stockholm, 333 år senare bärgades det från botten och 

är idag världens enda bevarade 1600-talsskepp. 1961 slog portarna upp till Wasavarvet 

och skeppet blev beskådligt för allmänheten. Enligt den internationella sajten 

TravelAdvisor är Vasamuseet ett av världens tio bästa museer (Vasamuseet, 2018a).  

 

Vasamuseet är ett av fyra museer som är en del av Statens maritima museer, en 

myndighet som ligger under kulturdepartementet. Uppdraget är att se till så att det 

maritima och transporthistoriska kulturarvet levandegörs och sprida kunskap om det. De 

andra museer som ingår i myndigheten är Marinmuseum i Karlskrona, Järnvägsmuseet i 

Gävle samt Sjöhistoriska museet i Stockholm. 

 

Förutom att visa upp själva skeppet har Vasamuseet flera pågående utställningar. Här 

möter forskning utställningar och programverksamhet (Vasamuseet, 2018b). I museets 

samling finns mer än 40 000 föremål som hittats omkring Vasa, och som ger en bild av 

hur livet, både på sjöss och på land, såg ut under tidigt 1600-tal. De ger också en 

förståelse för skeppsbyggnadsteknik under den här perioden (Vasamuseet, 2018c).  

 

 

3. Tidigare forskning  

I detta kapitel följer en redogörelse för tidigare forskning om hur museiverksamheter 

arbetar med strategisk kommunikation och varumärkesbyggande. Den forskning som 

finns är relativt begränsad och gällande svenska studier inom området har enbart den 

tidigare studentuppsatsen Museers arbete med strategisk kommunikation och digitala 

medier från 2016 hittats. Däremot har ett antal utländska studier identifierats som 

presenteras nedan.  
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På rankningslistor över kända varumärken är det multinationella och vinstdrivande 

företag med främst konsumentprodukter som ligger i topp, medan kulturorganisationer 

och museer lyser med sin frånvaro. Frågan kan ställas varför inte dessa organisationer 

finns med på listorna: Handlar det om att ekonomiska resurser saknas eller att de inte 

delar synsättet om vikten av ett starkt varumärke? Oavsett hur termen varumärke 

definieras (något som kommer att beskrivas längre fram) finns en enighet om att ett 

starkt sådant genererar fler fördelar än nackdelar oavsett verksamhet (Falkheimer och 

Heide, 2013:283ff). Även om museer inte finns med på topplistorna, så är det relevant 

även för dessa verksamheter att arbeta med sitt varumärke (Kotler et al., 2013:32).  

Författarna Falkheimer och Heide (2013) nämner museet Centre Pompidou i Paris som 

ett exempel på kulturinstitution och museum som arbetar med strategisk 

kommunikation. Verksamheten inhyser årligen ett trettiotal olika utställningar samtidigt 

som de driver ett bibliotek och arrangerar flera olika typer av evenemang. Exemplet 

med Centre Pompidou visar på vikten av att känna sin publik och oavsett 

organisationens storlek är det viktigt att arbeta utifrån publika strategier, det vill säga 

strategier för att nå sina uppsatta mål. Genom att lära känna sin publik ges dessutom 

lärdom om vilka som inte nås. Även om målet är att alla stadens medborgare ska känna 

till organisationens utbud kan detta inte vara fallet, utan det handlar om att prioritera 

olika publikgrupper utifrån verksamhet och dess kontext. Genom tablåstrategi, det vill 

säga strategi för vilka utställningar som väljs att visas, kan museet på så sätt nå och 

attrahera olika publiker (Falkheimer och Heide, 2013:297ff).  

I den danska studien Strategisk kommunikation i den danske museumsverden från 2008 

har en kartläggning gjorts över hur museer i Danmark arbetar med strategisk 

kommunikation. I studien undersöktes hur målinriktat museerna arbetade genom att 

ställa frågor om mål och kännedom samt om hur medvetna ledningen och medarbetarna 

var om detta. Frågorna berörde även deras publiker och hur de arbetade med 

kommunikation för att nå dem. Detta resulterade i att tre typer av organisation 

identifierades; de med lågt, medelhögt och högt utvecklade strategier för 

kommunikationen. Intressant att påpeka är att cirka hälften tillhörde kategorin med så 

kallade lågt utvecklade strategier för kommunikation, medan de med högt utvecklade 

strategier utgjorde den minsta enheten (Falkheimer och Heide, 2013:292f; Bysted-

Sanberg och Kjeldsens, 2009).  

 

Resultatet visade som sagt att närmare 46,8 % av museerna tillhörde gruppen med lågt 

utvecklade strategier för kommunikation. Majoriteten av dessa var främst små eller 

kulturhistoriska museer och en gemensam nämnare för dem är att de varken har 

utvecklade visioner, missioner eller värderingar för verksamheten. En annan 

särskiljande faktor för denna grupp museer är att de främst fokuserar på den egna 

traditionella kärnuppgiften – det vill säga att bevara kulturarvet och vara en källa till 

kunskapsspridande. 29,2% av museerna tillhörde gruppen med medelhögt utvecklade 

strategier för kommunikation. Här återfinns en högre variation av både museernas 

inriktning och storlek. Majoriteten av dem arbetar utifrån ett uppdrag, vision eller 

värderingsgrund, där den strategiska plattformen innefattar ledning och styre, politiska 

uppdrag och i vissa fall även medarbetarna. De museer som identifieras i studien med 

högt utvecklade strategier utgjorde 23 % av de undersökta verksamheterna. Till skillnad 

från de övriga museerna ansåg sig dessa vara attraktioner snarare än enbart 

kunskapsspridare. Gemensamt för dem är att de arbetar utifrån ett uppdrag, har en 

vision och nästan alla har en värdegrund att stå på samt har medarbetare som arbetar 

med dessa frågor. Verksamheterna menar även på att de kommunicerar både internt och 
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externt och har en bra kunskap om sina prioriterade målgrupper (Bysted-Sanberg och 

Kjeldsens, 2009:15ff).   

 

Även i den spanska studien Managing Strategic Communication in Museums. The case 

of Catalan museums från 2012 visar resultatet att museerna inte arbetar med 

kommunikation som ett strategiskt verktyg utan bara utifrån kortsiktiga perspektiv. 

Studien belyser att under de senaste decennierna har kultursektorn, och museerna, 

behövt tänka om för att matcha både sitt och marknadens behov. Strategisk 

kommunikation skulle här kunna vara en viktig faktor då det handlar om att locka till 

sig besökare och engagera samhället. Medan museiverksamheterna tidigare haft en 

stängd karaktär försöker de nu bredda den och sin publik, genom att bli enheter för både 

kunskap och underhållning. Genom att placera sig i kultur- och nöjesbranschen 

konkurrerar de nu med fler typer av verksamheter än andra museer. Behovet av att som 

museum kunna differentiera sig blir därför allt viktigare. Studien belyser att strategisk 

kommunikation därför bör vara en del i museets ledning, på så sätt kan 

kommunikationen bidra till utvecklingen av verksamheten. Den strategiska planeringen 

av kommunikation handlar om att planera för den helhetliga kommunikationen och 

processen för att etablera en långsiktig relation med museets publik, samarbetspartners 

och verksamhetens mål (Capriotti, 2012).  

 

En studie som tydligt visar hur strategisk kommunikation kan ha betydelse för 

museiverksamheten är Communication strategy of the National Museum of Natural 

History ”Grigore Antipa” från 2007. Studien visar hur det naturhistoriska 

nationalmuseet ”Grigore Antipa” i Bukarest 2003 implementerade ett program för 

integrerad marknadsföring och strategisk kommunikation. Visionen var att modernisera 

bilden av verksamheten, från ett rostigt gammalt museum till en samtida, dynamisk och 

öppen plats. Programmet innebar att verksamheten skulle använda sig av flera kanaler 

och olika uttryckssätt för att uppnå en större exponering och få allmänheten att vilja 

spendera sin fritid på museet. Konkret så handlade programmet exempelvis om byte av 

logotyp, slogan, upparbeta kontakt med media, attraktivt informationsmaterial, synas i 

media samt att ta fram en marknadskampanj. Resultatet blev att både antalet besökare 

och kännedomen om museet ökade drastiskt. Kampanjen var den första i dess lag som 

bedrevs i Rumänien och visar att det genom genomtänkta kommunikationsinsatser går 

att vända synen på en verksamhet – från att enbart vara en plats för vetenskap till att 

vara ett öppet museum för människor att spendera sin fritid på (Popescu, 2007).    

 

Majoriteten av dessa studier visar att museiverksamheter i olika länder inte i så stor 

utsträckning arbetar med strategisk kommunikation. Utvecklingen av digital teknik sker 

snabbt, vilket ändrar hur verksamheterna arbetar med just dessa frågor. De tidigare 

studierna vi har tagit del av är genomförda 2008 och 2012, vilket är ett antal år sedan då 

sociala mediers utveckling var i sin linda. Frågan kan därför ställas om det sedan dess 

har skett någon förändring och om museiverksamheterna har börjat arbeta på andra sätt 

kopplat till strategisk kommunikation i och med digitaliseringen och sociala mediers 

framväxt. Däremot så lyfter den rumänska studien tydligt fram den betydelse och effekt 

som strategisk kommunikation kan ge museet om det implementeras i verksamheten.  
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4. Teoretisk referensram  

I följande kapitel kommer de teoretiska referensramarna som ligger till grund för 

studien att presenteras. Relevanta begrepp som har betydelse för uppsatsen kommer 

behandlas och definieras för att skapa en gemensam förståelse med läsaren.  

 

4.1. Strategisk kommunikation  

Då studien syftar till att undersöka hur museiverksamheter arbetar med strategisk 

kommunikation är det därför av vikt att förklara synen på begreppet i den här studien. 

För att beskriva strategisk kommunikation används Falkheimer och Heides (2013) 

definition. Strategisk kommunikation definieras av dem som en organisations medvetna 

kommunikationsinsatser för att nå sina mål och har ett helhetsperspektiv om 

organisationens kommunikation. Vidare definieras det också av hur medlemmar i 

organisationen kommunicerar på ett målinriktat och medvetet sätt (Falkheimer och 

Heide, 2013:13f; 19f).  

Strategisk kommunikation omfattar ledning, planering och genomförande av reflexiva 

kommunikationsprocesser och aktiviteter i relation till dels olika publiker, intressenter 

och målgrupper, des samhället som offentlighet, med syfte att uppnå övergripande 

organisatoriska verksamhetsmål. (Falkheimer och Heide, 2013:13).    

Det finns fyra kriterier som är utmärkande för strategisk kommunikation. Det första är 

att det har ett helhetsperspektiv på organisationens kommunikation där både den interna 

och externa kommunikationen är av vikt, då strategisk kommunikation ska genomsyra 

hela verksamheten. Den andra aspekten är att strategisk kommunikation har 

organisation och kommunikation i centrum med mål att skapa ett gemensamt 

uttryckssätt, i form av exempelvis symboler, språk och tecken. För det tredje handlar 

den strategiska kommunikationen om att ett flertal perspektiv och förhållningssätt 

används och de teoretiska referensramarna hämtas från olika forskningsfält. Den fjärde 

aspekten är att forskare inom strategisk kommunikation har en bakgrund från flera delar 

av världen. Strategisk kommunikation är ett forskningsfält som är under stor utveckling 

och är föränderligt (Falkheimer och Heide, 2013:19f).  

 

4.2. Lågt, medelhögt eller högt utvecklade strategier för 

kommunikation 
 

I den danska studien av Bysted-Sanberg och Kjeldsens från 2008 delades de undersökta 

museerna in i tre kategorier beroende på hur väl utvecklade strategier verksamheterna 

hade för strategis kommunikation. De tre kategorierna som presenterades var lågt, 

medelhögt eller högt utvecklade strategier (Bysted-Sanberg och Kjeldsens, 2009:15). 

Kategoriseringen kommer att användas i denna studie som ramverk för att besvara 

studiens tredje fråga för att definiera i hur hög utsträckning som de studerade museerna 

arbetar med strategisk kommunikation.  
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4.2.1. Lågt utvecklade strategier 

 

Museer som kategoriseras in i gruppen med lågt utvecklade strategier för strategisk 

kommunikation har inte någon utvecklad vision eller mission för verksamheten samt 

kommunicerar enbart i viss utsträckning om sin verksamhet. Dessa museer gör främst 

kommunikativa punktinsatser ut mot press om sina utställningar, beroende på vilka 

ekonomiska resurser som finns tillgängliga och den interna kommunikationen finns 

knappt. Verksamheterna saknar ofta en övergripande strategisk kommunikationsplan 

utan har nya strategier för varje utställning. De tenderar ofta att vara små 

kulturhistoriska verksamheter och har små ekonomiska resurser för kommunikation. 

Ytterligare särskiljande faktor för denna kategori är att de inte i har något 

omvärldsfokus, utan fokuserar främst på museets kärnuppgift – det vill säga att bevara 

kulturarvet och vara en källa till kunskapsspridande. Dessa är heller inte särskilt 

intresserade av sponsorer och ser andra museer som sina kollegor snarare än som 

konkurrenter (Bysted-Sanberg och Kjeldsens, 2009:15f).  

 

 

4.2.2. Medelhögt utvecklade strategier 

 

För att kategoriseras som ett museum med medelhögt utvecklade strategier för 

kommunikation bör verksamheten arbeta på uppdrag, ha en vision och värdegrund. 

Museerna kan variera i storlek samt i inriktning. Kommunikationen är främst extern och 

ritkar sig mot media och besökare, men sker inte i så många olika kanaler. Frågan om 

kommunikation är i dessa verksamheter främst en lednings- och förvaltningsfråga. 

Generellt går det att säga att de museer som ingår i denna kategori inte är intresserade 

av att påverka samhället och sin omvärld utan håller en neutral profil och väljer att se 

andra museum som branschkollegor snarare än konkurrenter. De har även en stor 

förståelse för sina intressenter och målgrupper (Bysted-Sanberg och Kjeldsens, 

2009:17f).  

 

 

4.2.3. Högt utvecklade strategier 

 

Den sista och tredje kategorin är högt utvecklade strategier för kommunikation. För att 

som museum kategoriseras här arbetar verksamheten utifrån ett uppdrag, har en vision 

samt värdegrund. Kommunikationen riktar sig till olika målgrupper och intressenter, 

internt som externt och flera olika kanaler används för att nå målgrupperna. 

Verksamheten bör också ha en förståelse för de prioriterade målgrupperna som de 

kommunicerar till. För att kategoriseras här handlar det om att se kommunikation som 

en viktig fråga och del av organisationen. Kommunikation står högt på verksamhetens 

agenda och är en prioriterad fråga som det avsätts resurser för. Det som även skiljer 

museer som kategoriseras in här är att verksamheterna har en större intern kunskap 

inom kommunikation och marknadsföring samt har anställda som arbetar med detta. 

Ytterligare en aspekt som särskiljer kategoriseringen är att museerna fokuserar på sin 

omvärld och vill både påverka och avspegla den i den egna verksamheten. Precis som 

de andra två kategorierna är huvudfokus den egna organisationen, men särskiljande för 

museer med högt utvecklade strategier är att de har större fokus på upplevelsen och de 

erfarenheter som de ger sina besökare. Slutligen särskiljer sig denna grupp också i att de 

tenderar att se andra museiverksamheter som konkurrenter och kommunicerar sin 

strategi tydligare till sponsorer och den privata sektorn. För att tillhöra denna kategori 
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spelar museets storlek ingen roll, utan kan vara både litet och stort (Bysted-Sanberg och 

Kjeldsens, 2009:18ff).  

 

4.3. Varumärke  

För en organisation kan ett starkt varumärke fungera som värdeskapande. Ett starkt 

varumärke innebär en fördel då många känner till verksamheten, det kan generera ett 

förtroende samt innebära att verksamheten är omtyckt och accepterad av omvärlden. Att 

ha ett starkt varumärke kan även ge ringar på vattnet (Dahlqvist och Melin, 2010:33). 

Även Falkheimer och Heide belyser vikten av att ha ett starkt varumärke som kan ha 

betydelse i flera avseende (Falkheimer och Heide, 2013;283). För museiverksamheter 

som ska locka besökare till sig, när konkurrensen blir större, är det av vikt att ha ett känt 

och välrenommerat varumärke. Detta så att fler människor väljer att besöka just dem 

och för att andra museer och privatpersoner ska vilja låna ut eller donera sina samlingar.  

Termen varumärke uppkom under 1980-talet och ses idag som en del av företagens 

identitet och marknadsföring. Varumärke är en kombination mellan företaget eller dess 

produkt och unika kvaliteter samt är den bild och uppfattning som målgruppen har av 

företaget. För företag handlar det om att skapa bilden av sin verksamhet som de vill att 

sin målgrupp ska ha, det vill säga det de vill associeras med. Att ha ett tydligt och starkt 

varumärke är något som även gäller för museer och inte bara exempelvis 

multinationella företag (Black, 2012:45f).   

Varumärke är mer än bara en organisations namn eller symbol, och kan ses som det 

bärande elementet för relationen mellan organisationen och dess kunder. Ett varumärke 

handlar om vad varan, produkten eller verksamheten betyder för kunden. 

Globaliseringen, snabbare kommunikation och nya verktyg för att sprida kunskap 

medför att det blir av allt större vikt för organisationer, stora som små, att arbeta och 

satsa på sitt varumärke (Kotler et al., 2013;237f). Kotler sammanfattar detta på ett 

träffande sätt:  

The brand is more valuable than the totality of all the assets. (Kotler et al., 2013:237).  

 

4.4. Deltagarorienterad kommunikation  

Då ett av museers främsta mål och för att vara attraktiva är det av vikt att känna sina 

målgrupper. Därför är deltagarorienterad kommunikation intressant för studien för att se 

hur de undersökta museerna arbetar med detta, då det är ett sätt att just etablera 

långsiktiga relationer med sina publiker och intressenter (Falkheimer och Heides, 

2013:25ff).  

Genom Internets genomslag under 1990-talet och dess fortsatta utveckling kom de 

traditionella kommunikationsstrukturerna och strategierna att förändras och utmanas. 

Tekniken möjliggjorde för alla att kommunicera till en större grupp. Tidigare har 

enkelriktad kommunikation varit dominerande, men genom nya tekniker och medier blir 

deltagarorienterad kommunikation vanligare. Deltagarorienterad kommunikation 

handlar om en flerväga och interaktiv kommunikation som tillåter snabbare 

återkoppling och dialog mellan personer och organisationer. Rollerna som deltagare och 

mottagare blir mer diffusa i och med den deltagarorienterade kommunikationen, något 

som utmanar strategisk kommunikation, marknadsföring samt varumärkesbyggande. 
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Sociala medier är ett tydligt exempel på detta, som medfört ett nytt sätt att kommunicera 

på, då det är första gången som ett medium ger möjlighet för en verksamhet att föra en 

direkt dialog med sina intressenter och publik. Sociala medier kan effektivt användas av 

organisationer för att skapa en långsiktig relation med sina publiker, och som ett 

verktyg för omvärldsbevakning. Dock verkar det som att få företag utnyttjar sociala 

mediers fulla potential, eftersom de ofta stannar vid att vara ett medium för 

envägskommunikation och sprida verksamhetens budskap från, och inte den 

deltagarorienterade plattform det skulle kunna vara. Den tvåväga och interaktiva 

kommunikationen medför även en maktförskjutning mellan publik och verksamhet. 

Genom kanaler som möjliggör interaktion kan publiken göra sin röst hörd då de lättare 

kan uttrycka sina åsikter om verksamheten för alla, vilket i sin tur ger publiken större 

makt (Falkheimer och Heides, 2013:25ff).   

 
4.4.1. Sociala medier  

The question today is not so much a question of ”if”, but ”how” to use social media.            

(Heide et al., 2013:223).  

Allt fler organisationer använder idag sociala medier som en del av den strategiska 

kommunikationen (Heide et al., 2013:236). Kort kan sägas att de blivit populära 

kommunikationskanaler hos verksamheter idag och förväntningarna på sociala medier 

är höga. Förväntningarna handlar bland annat om att kanalerna tros lösa och frambringa 

en deltagarorienterad kommunikation eller att människor ska vilja dela med sig av 

kunskap. Förhoppningarna finns också att verksamheterna genom sociala medier ska 

kunna skapa och upprätthålla bra relationer med sina målgrupper och intressenter. Då 

sociala medier fortfarande är ett relativt nytt fenomen testar sig många organisationer 

sig fram för att se hur de ska använda sociala medier bäst för just deras verksamhet. Vad 

är då sociala medier? Kort förklarat är det ett samlingsnamn för kommunikationskanaler 

där användare kan kommunicera direkt med varandra via text, ljud, bild eller video. Det 

som kännetecknar dem är att de är interaktiva, det vill säga flervägskommunikation, och 

genom de sociala medierna skapas nya sätt att kommunicera och nå sina målgrupper på. 

De sociala medierna möjliggör för en mer öppen och transparent dialog mellan 

människor och organisationer. Via sociala medier kan även människors 

beteendemönster förstås (ibid:223ff).  

Sociala mediers historia går tillbaka till 1997 då de första gjorde entré, men det dröjde 

tills när Facebook lanserades 2004 som det tog fart och växte i popularitet, användning 

och antalet kanaler. Det som skiljer Facebook och de nya sociala medierna åt från de 

tidigare är hur de är uppbyggda och vad de fokuserar på. Dagens sociala nätverk kretsar 

kring personen i sig, vilket återspeglar hur sociala strukturer fungerar i det verkliga 

livet, medan de tidigare medierna fokuserade på människors intresse om en viss sak 

(Heide et al., 2013:230).    

Det finns olika typer av sociala medier och de som kommer att behandlas i detta arbete 

är de så kallade sociala nätverkswebbplatser, det vill säga webbsidor där människor och 

organisationer kan dela information om sig själva och söka kunskap eller information 

om andra. Dessa medier har främst två syften; möjligheten till att skapa och underhålla 

relationer till andra samt få tillgång till människors kunskap (Heide et al., 2013:235). 

Exempel på dessa är Facebook och Instagram.    
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Ur ett strategiskt kommunikationsperspektiv ger sociala medier möjlighet för nya sätt 

att sprida organisationernas budskap på. De tillåter att testa olika budskap på 

målgrupperna för att se vilket eller vilka som fungerar bäst. Sociala medier ger även 

möjlighet att rikta budskapen beroende på målgrupp, men främst möjliggör det för 

organisationen att kunna föra en dialog med sina intressenter. Sociala medier är 

revolutionerande då inget annat kommunikationsmedium har möjliggjort för att föra en 

flerväga kommunikation med olika grupper. Och inte minst hjälper de att identifiera 

olika målgrupper, följa och stämma av åsikter och aktiviteter, vilket är ett av den 

strategiska kommunikationens syfte (Heide et al., 2013:236f). En utmaning dock som är 

av vikt att vara medveten om, är att organisationerna inte längre kan ha samma kontroll 

på sin kommunikation och vad som sägs om verksamheten (ibid:243). Ytterligare en 

faktor är att de algoritmer som bygger upp sociala medier, snabbt och kontinuerligt 

förändras vilket påverkar hur organisationer kan och bör jobba med kanalerna för att nå 

ut maximalt med sitt budskap.  

Stycket inleddes med citatet om att det idag inte handlar om frågeställningen om utan 

snarare hur en organisation använder sociala medier. Eftersom studien syftar till att 

studera hur museiverksamheterna arbetar med strategisk kommunikation är det därför 

relevant att se hur de arbetar med just sociala medier. Vid besök på museernas hemsidor 

visas att samtliga har konto på sociala medier.  

 

5. Metod  

I detta kapitel beskrivs den kvalitativa metod och semistrukturerade intervju som är vald 

som metod för att genomföra denna studie. Valet att utföra intervjuer med 

kommunikatörer på fyra museer i Stockholm handlar om att få en fördjupad kunskap 

om hur museiverksamheterna arbetar med strategisk kommunikation och vilken 

påverkan det har för organisationen.  

 

5.1. Den kvalitativa forskningsmetoden  

För att genomföra studien används en kvalitativ metod. Genom att använda ett 

kvalitativt angreppssätt är syftet att generera en djupare förståelse av det som 

undersökts, snarare än att generalisera (Pickard, 2013:13). Den kvalitativa forskningen 

syftar till att förstå händelser, handlingar och normer utifrån den studerades perspektiv. 

Det handlar om att tränga in och skapa en förståelse för deras upplevelse av 

verkligheten och som forskare ha en förmåga att se saker genom någon annans ögon 

(Bryman, 1997:77ff).  

Kvalitativ forskning ger en bild av den av människan beskrivna världen och den 

kvalitativa intervjun förser oss med kunskap om den. Det är genom intervjun som 

kunskapen skapas om det som studeras (Kvale och Brinkmann, 2014:69; 85). Den 

kvalitativa metoden har flera fördelar som kommer att beskrivas nedan, men det är av 

vikt att vara medveten om begränsningarna. Metoden ger exempelvis inte möjlighet till 

några större generaliseringar av hur det undersökta förhåller sig utan ger enbart en 

djupare förståelse (Pickard, 2013:10; 116f).  
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5.2. Den kvalitativa intervjun  

Through conversations we get to know other people, get to learn about their 

experiences, feelings, and hopes and the world they live in. (Pickard, 2013:195). 

Syftet med att genomföra en kvalitativ intervju handlar om att förstå studiens ämne 

utifrån respondentens perspektiv (Kvale och Brinkmann, 2014:41, Pickard, 2013:196; 

Bryman, 2011:413). Forskningsintervjun är ett professionellt samtal där kunskap skapas 

i interaktionen mellan den som intervjuar och den som intervjuas. Intervjun är 

produktionsplats för skapandet av kunskap och konstrueras i den sociala interaktion och 

samspel som sker mellan respondent och forskare under själva intervjun. Produktionen 

av kunskap tar inte slut i och med att intervjun gör det, utan fortsätter att produceras i 

samband med analysen av resultatet. Den kunskap som genereras i en intervjusituation 

är inte jämförbar med kunskap från andra situationer, då den blir plats- och 

personknuten. Det är just det som är syftet med den här typen av metod, det vill säga att 

det är kunskap om själva kontexten som eftersöks. Genom berättelser kan verkligheten 

göras begriplig, vilket önskas uppnås genom intervjun (Kvale och Brinkmann, 

2014:18;77ff). Intervjuer används främst som metod när syftet är att finna kvalitativ, 

djupgående och beskrivande data som är specifik för den enskilde individen eller 

situationen. Det är också en metod för att få mer kunskap när andra tillvägagångssätt är 

för svåra (Pickard, 2013:196).   

En viktig del i den kvalitativa forskningen är kontexten, det vill säga att det som ska 

studeras måste förstås utifrån sitt sammanhang. Här är aspekter såsom intervjuaren, 

respondenten och kroppen av betydelse för intervjuns kontext. Den kvalitativa intervjun 

kan därför inte ses som neutral, utan påverkas av intervjuare och respondent (Kvale och 

Brinkmann, 2014:120ff).  

En intervjustudie kan delas upp i sju stadier; tematisering, planering, intervju, utskrift, 

analys, verifiering och rapportering. Dessa stadier har använts som inspiration och stöd 

för genomförande av denna intervjustudie och gav på så sätt möjlighet till reflektion 

inför varje del (Kvale och Brinkmann, 2014:144f; Pickard, 2013:196f). Det finns olika 

sätt att genomföra själva intervjun på, antingen som strukturerad där respondenterna 

svarar på samma frågor i en specifik följd eller som ostrukturerad där syftet är att skapa 

en holistisk förståelse av respondenternas tankar och erfarenheter. Den ostrukturerade 

intervjun karaktäriseras av frågor med öppna svar och möjliggör för respondenten att 

berätta med egna ord. Val av intervjumetod beror på vilket resultat som önskas få ut 

(Pickard, 2013:198ff). Det går även att kombinera dessa två, en så kallad 

semistrukturerad intervju, vilket kommer användas i den här studien. Intervjun och 

frågorna utgår då från några områden snarare än exakta detaljerade frågor, vilket medför 

att ett mer naturligt samtal kan föras (Kvale och Brinkmann, 2014:173; Bryman, 

2011:301). I den semistrukturerade intervjun finns dessutom utrymme för flexibilitet 

och den intervjuade ges utrymme att själv välja om det är något som denne vill ta upp 

(Bryman, 2011:301f.). Att valet föll på att göra en semistrukturerad intervju var för att 

tillåta en flexibilitet, låta respondentens perspektiv komma fram samt få en holistisk 

bild.  
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5.3. Urval av intervjupersoner  
 

Valet av intervjupersoner har skett genom ett målinriktat urval. Detta innebär att 

forskaren väljer ut de individer som är av relevans för studiens syfte och i förhållande 

till forskningsfrågorna (Bryman, 2011:350). I den här studien har önskan varit att 

intervjua personer på museerna som arbetar med strategisk kommunikation. Ibland har 

jag som ansvarig för studien hamnat rätt direkt medan andra gånger blivit hänvisad 

vidare till rätt person för uppgiften.    

 

De personer som deltar i studien är och har följande roll i sin organisation:  

 

• John-Peter Nilsson, kommunikativ strateg på Moderna Museet.  

• Catrin Rising, kommunikationschef på Vasamuseet. 

• Maria Torén, kommunikationschef på Skansen.  

• Maria Östman, kommunikationsstrateg på ArkDes.  

 

I resultatdelen benämns och refereras de intervjuade vid deras efternamn. Refereringen 

kommer att ske på samma sätt som till övriga källhänvisningar, detta då jag likställer 

respondenternas kunskap med övriga referensers, eftersom de har sin unika kunskap om 

just sina verksamheter som inte går att hitta i annan litteratur.  

 

 

5.4. Urval av museiverksamheter   
 

Precis som urvalet av intervjupersoner har valet av museer skett genom ett målinriktat 

urval (Bryman, 2011:350). Att valet föll på Moderna Museet, Skansen, Vasamuseet och 

ArkDes är då samtliga har starka varumärken inom museivärlden, de är dessutom fyra 

av de 14 centralmuseerna (SOU, 2015:28f). De är också museer som jag personligen 

tycker om att besöka och har besökt sedan liten. Att ges möjlighet att sätta sig in mer i 

deras strategiska kommunikativa arbete kändes därför intressant.  

 

Fler museer tillfrågades att vara med i studien men av olika anledningar deltog de inte, 

den främsta anledningen berodde på tidsbrist. Tanken var att studien skulle ha fokus på 

de statliga museerna och eftersom det ”enbart” är fyra museiverksamheter som studieras 

i studien så bidrar det även till att det blir lättare att dra paralleller när de tillhör samma 

sektor. Dock tillfrågades även privatägda museer att delta i studien för att även få deras 

perspektiv på frågeställningarna.  

 

 

5.5. Etiska ställningstaganden 
 

I forskningsstudier och intervjusammanhang är det viktigt att tänka på etik och det 

ansvar forskaren har i sin roll, både i relation till själva studien och till deltagarna i den 

(Kvale och Brinkmann, 2014:97; Pickard, 2013:87ff). I intervjun kan intervjuaren och 

respondenten ha olika intressen gällande genomförandet, målet och syftet. 

Respondenten kan också vara rädd för att berätta om något vilket påverkar svaret. Kvale 

och Brinkmann (2014) belyser ett antal etiska frågor vid intervjuns olika stadier som är 

bra att ha i åtanke, exempelvis huruvida forskningen förbättrar den mänskliga 

situationen och inte bara det vetenskapliga värdet, säkring av samtycke och 

konfidentialitet, stress under intervjun eller hur respondentens svar tolkas i analysstadiet 
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(Kvale och Brinkmann, 2014:97ff). Genom att göra ett ”etiskt protokoll” innan kan 

forskaren i sin roll vara förberedd på eventuella saker som kan dyka upp. Samtycke från 

respondenterna är en annan viktig aspekt och som krävs vid en intervju. Med vilket 

avses att informera dem om syftet med studien, upplägget, risker samt fördelarna med 

deras deltagande (Kvale och Brinkmann, 2014:100ff). I den aktuella studien har 

respondenterna även fått ta del av studiens och intervjuns syfte i samband med att de 

första gången kontaktades via e-post. Samtliga fick även frågan om det var okej att 

anges vid namn i studien samt om det gick bra att intervjun spelades in. Intervjuerna har 

skett på respektive respondents arbetsplats där de själva valt rum för att på så sätt 

minska eventuell stress. Samliga personer som intervjuats för studien har även fått 

skriva under en samtyckesblankett med anledning av GDPR, där de ger sitt samtycke 

till insamling och behandling av deras uppgifter. GDPR, eller dataskyddsförordningen 

som den egentligen heter, avser regler om hur personuppgifter får behandlas. 

Förordningen trädde i kraft våren 2018 och ersatte personuppgiftslagen 

(Datainspektionen, 2018).  

 

 

5.6. Validitet och reliabilitet  

För att förtydliga vad som avses med begreppen reliabilitet och validitet inleds stycket 

med en kort redogörelse. Reliabilitet syftar till forskningsresultatets tillförlitlighet. Det 

berör huruvida intervjupersonen kan tänkas ge olika svar beroende på vem som 

intervjuar, ledande frågor under intervjun eller hur intervjun transkriberats och den 

tolkningsmöjlighet som går att göra i det arbetet (Kvale och Brinkmann, 2014:295f). 

Begreppet validitet syftar till giltighet, sanning, riktighet och styrkan i ett yttrande under 

intervjun. Kvale och Brinkmann (2014) nämner ett antal stadier som valideringen kan 

ske på, men generellt handlar det om att kvalitetskontrollera studien under dens gång 

och fundera på om alla stegen i studiens process är förnuftiga och försvarbara. Det 

handlar om att kontinuerligt kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka resultatet 

(ibid:296ff). Detta har skett löpande i den aktuella studien.  

Kvaliteten av kunskapen som produceras under en kvalitativ intervju handlar mycket 

om intervjuarens färdigheter och teknik (Kvale och Brinkmann, 2014:85). I den 

kvalitativa forskningen så är ifrågasättandet av intervjun som metod och dens reliabilitet 

vanligt. Då även tillfället vid transkriberingen av intervjun blir ett tolkningsmoment och 

i vissa fall kan detta ske av en annan person än den som gjort intervjun. Det kan också 

handla om hur ordagrant intervjun överförs och hur tydligt ljudet hörs i en inspelning 

och av vad som då väljs att tas med i texten (ibid:224f). I den här studien är det 

författaren själv som både genomfört intervjuerna och transkriberingen. 

Transkriberingen har gjorts ordagrann för att minska risken för feltolkning.   

Det som är viktigt att påpeka om studien är att det enbart visar hur fyra av Stockholms 

museer arbetar med strategiskt kommunikation. Studien kan därför inte ge en generell 

bild av hur det ser ut i stort, vilket heller inte var syftet. Det ska dock poängteras att 

även om resultatet inte går att generalisera är de museiverksamheter som studerats fyra 

av Sveriges ledande och största, vilka banar vägen framåt och är ledande inom sina 

områden. De personer som intervjuats är dessutom insatta i sina yrkesroller, alla med 

flera års erfarenhet av att arbeta med kommunikation på olika sätt, vilket stärker 

studiens trovärdighet.  
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Intervjuerna finns i sin helhet att tillgå vid förfrågning, både som inspelade och 

transkriberade.  
 

 

6. Genomförande  
 

I följande kapitel beskrivs hur studien och intervjuerna förbereddes, genomfördes och 

analyserades. Totalt genomfördes fyra intervjuer vid olika tillfällen under perioden 21 

november till 17 december 2018 i Stockholm.  
 

6.1. Intervjuguide  

Inför intervjuerna togs en intervjuguide fram, se bilaga 1, likt en lista med olika teman 

samt frågeställningar som önskades få svar på. Intervjuguiden kan ses som ett stöd för 

att veta om samtliga ämnen och frågor blir besvarade under intervjun. Frågorna behöver 

inte komma i en specifik ordning (Bryman, 2011:301ff).   

Det enda sättet att bli bra på att intervjua är att öva och återigen öva (Pickard, 

2013:195). För att säkerställa att resultatet i studiens intervjuer blir så bra som möjligt 

testas intervjufrågorna, utifrån Kvales och Brinkmanns (2014) process, för att se så att 

frågorna är begripliga och relevanta för studiens syfte. Som processen föreslår, spelades 

även detta in för att säkerställa att tekniken fungerade, det vill säga mobiltelefonen, 

samt se hur nära eller långt ifrån det var möjligt att sitta den för att ljudet skulle tas upp 

väl (Kvale och Brinkmann, 2014:90).  

Även om strategisk kommunikation omfattar all kommunikation inom organisationen, 

så har intervjuguidens frågor ett externt fokus. Att valet föll på detta handlar delvis om 

att begränsa studiens ämne, men också med avstamp i påståendet om museernas 

förändrade roll i samhället, ökande konkurrens av andra branscher och behov av att nå 

besökarna.  

 

6.2. Genomförande av intervjuer 

I studien deltog totalt fyra personer från museer runt om i Stockholm. De medverkande 

var Catrin Rising från Vasamuseet, Johan Peter Nilsson från Moderna Museet, Maria 

Torén från Skansen samt Maria Östman från ArkDes.   

Samtliga intervjupersoner kontaktades via e-post och intervjuerna skedde vid olika 

tillfällen mellan den 21 november och den 17 december 2018. Intervjuerna 

genomfördes på respektive respondents arbetsplats och varade i cirka en timme. 

Samtliga intervjuer spelades in som dokumentation och för att förenkla 

analysprocessen. Genom att spela in intervjuer går det att gå tillbaka och påminnas om 

vad som exakt sades under själva intervjun, vilket underlättar för analysfasen. Det 

möjliggör dessutom för mig som forskare att kunna återuppleva intervjun och gå 

tillbaka i efterhand om något är osäkert eller ifrågasätts (Bryman, 2011:310; Pickard, 

2013:200f).  

Under de flesta intervjuer följdes intervjuguiden ganska strikt med inslag av andra 

följdfrågor på teman om diskuterades under intervjuerna. Medan under en av 

intervjuerna pratade respondenten fritt och utan att så många av frågorna behövdes 



 

22 
 

ställas täcktes det mesta in.  

 

6.2.1. Bearbetning av intervjuer  

Efter genomförda intervjuer överfördes ljudfilerna från mobiltelefonen till datorn för att 

därefter gås igenom och transkriberades. Att transkribera intervjuerna är inget krav, men 

något som förenklar nästa steg i studien, det vill säga analysen av dem. Kvale och 

Brinkmann (2014) belyser dock risken med att transkribera, då det innebär att formen 

av kunskap ändras när den överförs från muntlig till skriftlig. Problematiken som lyfts 

fram är att intervjun i sin form är ett socialt samspel mellan respondenten och 

intervjuaren, där tonfall, gester och tid är viktiga aspekter av själva intervjun, men som 

inte kommer till uttryck i den skriftliga översättningen. Författarna belyser dock att 

många forskare, trots detta, föredrar att ha intervjun på papper för att lättare kunna 

urskilja mönster eller avvikelser vid analysen (Kvale och Brinkmann, 2014:218ff). 

Därför har jag i bearbetningen av intervjuerna både lyssnat på den inspelade versionen 

samt transkriberat och sammanställt dem. Att jag ändå valt att transkribera handlar om 

att effektivt kunna strukturera dem och gå tillbaka och se vad som faktiskt sades under 

intervjuerna och precis det som Kvale och Brinkmann (2014) påpekar – möjligheten att 

enklare kunna se mönster mellan intervjuerna och identifiera teman (ibid:220). Samt att 

även kunna återge intervjun för andra i ordagrann helhet.   

Enligt Pickards (2013) förslag genomfördes transkriberingen samma dag eller dagen 

efter som intervjuerna genomfördes. Genom att transkribera så tätt inpå intervjuerna 

som möjligt, är chansen större att intervjun koms ihåg så som den faktiskt var (Pickard, 

2013:201ff). Transkriberingen har varit ordagrann av det som sades under intervjuerna. 

Efter att ha genomfört den första intervjun kunde lärdomar successivt tas med till 

nästkommande intervju.  

Allteftersom intervjuerna genomfördes och transkriberades började olika områden 

identifieras som respondenterna pratade om; olikheter och likheter mellan 

museiverksamheterna samt hur de jobbade med strategisk kommunikation. Detta blev 

grunden till resultat- och analysdelen samt de slutsatser som kan göras i studien.  

 

 

6.3. Metodkritik 

Vid en kvalitativ studie är det viktigt att vara medveten om de begräsningar som 

metoden medför. Det handlar exempelvis om att vara medveten om svårigheterna att 

som forskare kunna tolka och förstå verkligheten genom, i detta fall respondentens, 

ögon och perspektiv samt att som forskare vara objektiv. Det finns också en 

problematik som forskaren bör vara medveten om som handlar om själva tolkningen av 

resultatet. Två personer som tar del av samma intervju och material kan tolka det på 

olika sätt, beroende på deras egna ingångssätt och personlighet (Bryman, 1997:90ff). 

Det vill säga att någon annan skulle kunna tolka intervjuresultatet på ett annat sätt än 

vad som gjorts. Skulle en annan person ha ställt samma frågor finns möjligheten att 

svaren skulle ha skiftat i mängd eller djuphet beroende på personkemi mellan 

respondent och intervjuar. Eftersom personerna har beskrivit hur de arbetar bör svaren 

ha blivit mer eller mindre detsamma, oberoende av vem som genomfört intervjun.  

Som nämnt ovan skapas kunskapen i den kvalitativa intervjun genom samspelet och 

interaktionen mellan respondent och forskare. Det som bör påpekas och som är 
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avgörande för hur användbart materialet från intervjun är handlar om intervjuarens, det 

vill säga forskarens, färdigheter att genomföra en intervju och personliga omdöme. Det 

krävs träning och förberedelser för att bli en bra intervjuare och kunskap om ämnet kan 

bidra till bättre resultat (Kvale och Brinkmann, 2014:85ff).    

Kvale och Brinkmann (2014) nämner flera aspekter som kopplar till den kvalitativa 

metodens för- respektive nackdelar. Det handlar dels om att intervjuforskning är 

individualistisk, det vill säga att forskningen lägger fokus på individen och inte 

kontexten och bortser från den sociala interaktionen. Intervjun som metod är också 

verbaliserande där intervjuaren lägger stor vikt vid det som sägs och inte personens 

rörelser och kroppsspråk viket säger mycket det med, men som är betydligt svårare att 

dokumentera. Ett förslag som nämns för att motverka dessa aspekter är att exempelvis 

genomföra gruppintervjuer istället för individuella (Kvale och Brinkmann, 2014:349ff). 

Gruppintervjuer har inte förekommit i den här studien, varav det därför är viktigt för 

mig som forskare att vara medveten om ovanstående aspekter som kan påverka 

resultatet och analysen. Det ska dock inte glömmas bort att intervju som metod kan ses 

som ett hantverk och desto fler intervjuer en forskare genomför desto bättre går det 

(ibid:356f).  

Efter genomförandet av den första intervjun var det enklare att veta vad som önskades 

få ut mer av under de kommande intervjuerna. Det gav även insikt i vilka frågor som 

behövde djupare och mer ingående svar. I efterhand var det av fördel att ha valt en 

semistrukturerad intervjuform med övergripande teman. På så sätt tilläts 

intervjupersonen att prata fritt om hans eller hennes erfarenheter och tankar och 

intervjun kunde flyta på likt ett samtal. Det som talar emot den semistrukturerade 

intervjun är att det kan bli svårare att jämföra resultatet då respondenterna kan välja att 

fokusera på olika saker, utifrån vad som är av störst betydelse för denne. Av den 

anledningen är vikten av en bra intervjuguide stor, så att inte intervjuerna riskerar att ta 

för stora vändningar.   

Som beskrivet tidigare i studien var det fler museer som tillfrågades att delta, både 

statliga och privata museer. Tanken var att beskriva hur museerna inom offentlig sektor 

arbetar för att på så sätt finna fler likheter då de är verksamma inom samma sektor. Ett 

antal privata museer tillfrågades också med en önskan om att få ytterligare en dimension 

av hur museer arbetar samt för att kunna jämföra än mer och se om och hur det skiljer 

sig, jämfört med statliga. Dessa tackade dock nej och studien ger därför enbart en bild 

av hur några av de centrala museerna arbetar med strategisk kommunikation.  

 

7. Resultat och analys 

  
I följande kapitel presenteras resultat och analys av den empiriska kunskap som 

skapades under de fyra intervjuerna. De analyseras med hjälp av det teoretiska ramverk 

för studien som tidigare presenterats. Totalt har sex övergripande områden kunnat 

identifieras och som presenteras nedan. De övergripande områdena har identifierats 

utifrån studiens forskningsfrågor, intervjuguiden som grund samt genom analys av 

intervjuerna. De identifierade områdena är; Museets roll i samhället – det moderna 

museet, De kommunikativa utmaningarna, Digitalisering, Den strategiska 

kommunikationen samt Organisationen.  
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Som tidigare nämnts kommer respondenterna att refereras till på samma sätt som övriga 

källor. Detta då jag som studiens författare anser att de kan likställas vid varandra, då 

respondenterna har fakta som inte finns att tillgå i annat än genom intervjuer.  

 

 

7.1. Museets roll i samhället – det moderna museet  
 

Black (2012) belyser att museerna behöver förändra sin roll i samhället för att fortsätta 

vara attraktiva. Museerna ska inte längre bara vara en folkbildande institution utan ska 

idag även verka som en viktig spelare inom besöksnäringen och nöjesbranschen. Detta 

gör att konkurrensen hårdnar då museerna får fler och andra verksamheter att 

konkurrera med om människors tid. Det finns flera aspekter av vilken roll museum bör 

ha idag för att verksamheten ska vara attraktiv och som förändrats över tid (Black, 

2012:1; SOU, 2015:27), något som diskuterades under intervjuerna. Torén (2018), på 

Skansen, belyser att allt förändras över tid och att verksamheterna måste anpassas efter 

det. Även om museernas huvuduppdrag fortfarande handlar om folkbildande så ändras 

sättet hur vi ser på detta; att förvalta ett kulturarv idag är inte samma sak som när 

exempelvis Skansen grundades i slutet av 1800-talet (Torén, 2018).  

 

Nilsson (2018) gör en jämförelse till 1960- och 70-talet då utbudet av kultur och 

underhållning inte var lika stort som idag. Han påpekar att människor idag lika gärna 

kan gå på Moderna Museet, där han jobbar, som till modebutiken Acne Archive i 

Stockholm (Nilsson, 2018). Denna replik kopplar tydligt till teorin om att museerna har 

fått ökad konkurrens av andra branscher. Som Capriotti (2012) menar behöver museer 

bredda sin verksamhet (Capriotti, 2012), något som stämmer väl överens med en intern 

undersökning som nyligen gjordes på Moderna Museet. Undersökningen visade att alla 

museets delar, utöver utställningarna, var av stor vikt såsom restaurang, barnverksamhet 

och visningar (Nilsson, 2018). Rising (2018) på Vasamuseet menar på att en förändring 

som skett är att besökarna har andra och även högre krav på upplevelsen under själva 

besöket. Hon påpekar dock att även om detta är viktigt att ta hänsyn till, så får museets 

roll som kunskapsförmedlare inte glömmas bort eftersom det är museets huvudsakliga 

syfte (Rising, 2018). Black (2012) beskriver på samma tema som Rising och Nilsson en 

utveckling som museiverksamheterna behöver förhålla sig till, det vill säga att publiken 

förväntar sig mer av besöket och behöver engageras under det (Black, 2012: 15).  

 

Nilsson (2018) diskuterar huruvida museerna ska inta en neutral roll eller inte (Nilsson, 

2018). Museets demokratiska roll i samhället är även något som Rising (2018) belyser, 

men hon anser att museer idag generellt skulle kunna vara mer aktiva i 

samhällsdebatten. Dock påpekar hon att mycket redan har förändrats, jämfört med hur 

det var för cirka 20-30 år sedan (Rising, 2018). ”Vi vågar nog ta ställning men jag 

tycker också att vi skulle vara ännu modigare och kanske driva vissa frågor. Det tycker 

jag att museer generellt i hela samhället är lite fega faktiskt. Där kan vi göra mer.” 

(Rising, 2018).   

 
Ett exempel på hur museer kan ta ställning är när Moderna Museet i Malmö stängde 

under en dag för att hela personalstyrkan skulle delta i en demonstration i staden. På så 

sätt vågade museet ta ställning i en aktuell fråga, något som har betydelse för både 

verksamhetens publik samt medarbetarna (Nilsson, 2018). Rising (2018) belyser vidare 

museets demokratiska roll och plats för att locka och välkomna de museiovana 

personerna:  
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[…] jag tycker att museer över lag har en viktig demokratisk roll i 

samhället, museer är oerhört bra mötesplatser, för människor från 

alla typer av bakgrunder, olika typer av länder, över alla åldrar, 

olika kön osv. Jag tycker att det är viktigt att vi som arbetar på 

museer låter det speglas i verksamheten på olika sätt. (Rising, 

2018).  

 

Östman (2018) menar att ArkDes, förutom sitt huvuduppdrag om att ha en lärande roll i 

samhället, ska vara en arena för diskussion och debatt inom arkitektur och design. 

Eftersom arkitektur och design är ämnen som rör och påverkar människors liv så 

påpekar hon vikten av att som verksamhet hela tiden vara dagsaktuell. Där de vill vara 

en aktör som ställer frågor och driver utvecklingen framåt inom dessa ämnen. Även om 

en stor del av museet utgörs av samlingarna så rör sig museet hela tiden i 

frågeställningar om framtiden (Östman, 2018).   

 

Vi är ju någon sorts hybrid mellan ett traditionellt museum som har 

utställningar och som också har debatter och diskussioner. Som 

också ska komma med förslag till liksom politiken – vad skulle 

man kunna göra framöver och hur skulle man kunna förändra 

stadsplaneringen och design och arkitektur. (Östman, 2018).   

 

För att som museum vara framgångsrikt och aktuellt idag handlar det om att våga tänka 

nytt, ta till sig de nya teknikerna och om att kunna engagera publiken på olika sätt 

(SOU, 2015:27). Detta är något som vi hör att samtliga museer i studien arbetar med 

och reflekterar kring. Att även ha starka varumärken underlättar för verksamheterna att 

möta förändringarna och enligt SOU:s information har samtliga av dessa fyra museer 

årligen höga besökssiffror (SOU, 2015: 186f), något som tyder på att de har starka 

varumärken. Ett tydligt exempel på detta är Toréns (2018) beskrivning om hur många 

av deras besökare som kommer till Skansen utan att egentligen veta något om museet, 

utan enbart att det är något som ska besökas vid en visit i Stockholm (Torén, 2018). 

 

 

7.1.1. Förändringar över tid  

 

Att museer idag har ett behov av att förändra sig är något som har beskrivits i tidigare 

studier. Studierna visar att strategisk kommunikation kan vara en viktig del för att bidra 

så att förändringen faktiskt sker för verksamheterna (Black, 201:1; Capriotti, 2012). 

Flera av den här studiens respondenter menar i sin tur att de kan se eller märka skillnad 

på hur museerna har arbetat med just strategisk kommunikation över tid, även om 

samtliga har gjort det under en lång tid. De anser också att strategisk kommunikation är 

av vikt och kan bidra till att museet når sina mål (Nilsson, 2018; Rising, 2018; Östman, 

2018).  

 

Rising (2018) på Vasamuseet menar att hon upplever att de nya digitala kanalerna, så 

som sociala medier, ger fler och andra möjligheter i kommunikationsarbetet. Tidigare 

handlade det främst om traditionell kommunikation såsom pressbearbetning, medan 

verksamheterna idag även arbetar med digitala kanalerna såsom hemsida och sociala 

medier. I och med de digitala kanalerna behöver kommunikatörerna tänka på att 

upplevelsen för besökarna bli bra även där, något som museerna ständigt måste arbeta 
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med och värdera (Rising, 2018). Nilsson (2018) kan se att arbetet kopplat till just 

strategisk kommunikation och marknadsföring överlag har förändrats under de två 

senaste decennierna. Även om just hans roll är ny menar han att Moderna museets 

arbete med dessa frågor fick sin start då Lars Nittve började som chef i slutet på 1990-

talet. Han förde med sig arbetssätt och visioner från erfarenheter på Louisiana i 

Danmark och Tate Modern i London. Därefter har det strategiska tänket utvecklats med 

senare kommunikations- och museichefer i samspel med ambitionen om att vara ett 

öppet museum (Nilsson, 2018).  

 

Östman (2018) menar också att förändringen går att se i och med att fler personer har 

anställts till kommunikationsavdelningen på ArkDes, vilket tyder på att detta är en 

prioriterad och viktig fråga. Från början var det en person som arbetade med detta och 

idag har avdelningen vuxit till att vara tre personer. Hon belyser också att de har blivit 

tydligare i sin kommunikation genom målgruppssegmentering. Precis som Rising 

belyser hon förändringen som digitaliseringen och de nya kanalerna fört med sig. För 

organisationen innebär det att de måste vara beredda och tillgängliga då frågor och 

kommentarer kan komma när som dygnet runt. Det som hon också påpekar som en stor 

förändring är att kommunikation numera finns med i ett tidigt skede (Östman, 2018). 

”Kommunikation har ju blivit det som kan avgöra om man lyckas eller inte och fler har 

börjat förstå det.” (Östman, 2018).  

 

 

7.2. De kommunikativa utmaningarna  
 

När omvärlden förändras och museiverksamheter behöver tänka i nya banor för att 

hävda sin existens och aktualitet kan de mötas av kommunikativa utmaningar. När 

frågan ställs till respondenterna varierar svaren en del om vilka utmaningar de ser och 

möter. Deras svar berör hur museerna kan nå vissa målgrupper, att skapa en förståelse 

för värdet av kommunikation samt kommunikationsbranschen utveckling, inte minst 

med tanke på digitaliseringen.  

 

[…] vi har nästan 70 procent förstagångsbesökare och det är 

turister. Och Stockholm har ju blivit en turiststad, så det är 

åretruntturister. Vi har väldigt svårt att nå den lokala befolkningen. 

Det är inte unikt för oss utan Tate har samma problem i London, att 

londonborna känner att ”det är inte vårt” museum utan det är för 

turisterna. (Nilsson, 2018)  

Att nå den lokala befolkningen är en av de utmaningar som Nilsson (2018) belyser för 

Moderna museet och som han även tror gäller för fler museer både i Stockholm och på 

andra orter. Hur får man en stads invånare att känna att museet tillhör även dem och inte 

bara turisterna? Att konkurrensen om besökarna har hårdnat tror han beror på det ökade 

utbudet av kultur och underhållning, jämfört med för några decennier sedan (Nilsson, 

2018). Nilssons resonemang om en allt hårdare konkurrens av det ökade kulturutbudet 

är något som stöds av Capriottis (2012) teorier om att det finns fler aktörer idag som 

alla vill att målgrupperna ska välja att besöka just dem (Capriotti, 2012). På samma 

tema arbetade museet Centre Pompidou i Paris för att nå den lokala befolkningen. 

Studien visade på vikten av att faktiskt känna sin publik, i detta fall stadens invånare, 

för att veta hur verksamheten på bästa sätt ska nå och locka dem (Falkheimer och 

Heide, 2013:297f).       
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En annan utmaning som Rising (2018) på Vasa Museet, belyser är bristen på intern 

förståelse för vad kommunikation innebär för verksamheten då flera tror att 

kommunikation enbart är reklam. Hon menar istället att reklam bara är en del av 

uppgiften och att det framförallt handlar om att rätt kommunikation kan bidra till att 

museet når de mål som satts upp, vilket är hennes viktigaste uppdrag (Rising, 2018).  

 

Torén (2018) menar på att utmaningarna handlar om att allt går så fort idag och att det 

konstant händer nya saker inom den digitala världen. Som exempel nämns de teorier 

som finns om att 70–80 % av innehållet på Internet inom tre år kommer vara rörligt 

samt ny teknik såsom AR och VR och hur detta kan användas i museets verksamhet. 

Hon menar att det handlar om att kunna skapa digitala upplevelser som besökaren får 

redan innan det fysiska besöket (Torén, 2018). VR, virtual reality, är kort beskrivet 

bilder och ljud som produceras i en dator som föreställer en plats eller situation som en 

person kan ta del av genom ett par speciella glasögon (Cambridge Dictionary, 2018a). 

AR, augmented reality, är bilder som också tas fram med hjälp av en dator och används 

för att skapa bilder av hur något ser ut om det adderas i den verkliga världen 

(Cambridge Dictionary, 2018b). Torén förklarar vidare:    

 

[…] Man gjorde en undersökning för två år sedan, Sveriges museer 

gjorde den för att titta på vart finns det bäst digital mognad 

någonstans och vilket museum har högst engagemanget bland sina 

gäster. Och där kom Skansen på första plats. […] Och då kände jag 

en trygghet i att vi var på god väg. Men jag skulle säga att det går 

fort och det ställer nya krav på oss. (Torén, 2018). 

 

Att behålla verksamhetens fokus anser Östman (2018) på ArkDes, är en av de 

kommunikativa utmaningarna, då det sker mycket i omvärlden som påverkar 

kommunikationen, såsom digitalisering och exempelvis AI (artificial intelligence). 

Samtidigt som verksamheten anpassas efter det nya får museets grundtanke och uppdrag 

inte tappas bort. Hon belyser vikten av att vara tydlig i kommunikationen och att hålla 

fast vid sitt budskap. Precis som Black (2012) menar Östman på att museer måste 

förändras, men inte till priset av att den egna berättelsen och historien glöms bort. 

Ytterligare en utmaning som Östman ser är vikten av att bevaka vad som händer i 

museets omvärld så att verksamheten kan dra nytt av pågående händelser i samhället. 

Hon tror att genom omvärldsbevakning går det att vinna mycket som kan gynna 

verksamheten (Östman, 2018).  

 

 

7.3. Digitalisering  
 

En utmaning som museerna och dess kommunikatörer behöver förhålla sig till för att 

verksamheten ska vara attraktiv är digitaliseringen. Författaren Black (2012) nämner 

Internet som en milstolpe för förändringen i museernas historia och som gör att de 

måste tänka om gällande hur publikerna möts. Besöket handlar inte längre bara om det 

fysiska utan även om det digitala (Black, 2012). Digitaliseringens snabba utveckling, 

med sociala medier och nya typer av utställningsformat, är något som diskuterades 

under samtliga intervjuer. Torén (2018) på Skansen beskriver: ”Digitaliseringen har gått 

så fort, så har man inte hängt med är man bakom och det är ganska svårt att ta egen. 

[…]  Det handlar om att vara där gästen är och det kan inte vi bestämma vart det ska 
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vara.” (Torén, 2018).   

 

Torén (2018) berättar att Skansen gjorde ett stort digitalt skifte förra året i samband med 

insikten om att besökarna i allt högre utsträckning sökte information digitalt. 

Exempelvis bestämdes att andelen köpt marknadsföring i form av sponsrade inlägg i 

egna kanaler skulle bli större samt att digital marknadsföring skulle öka jämfört med 

den traditionella icke digitala. För att få organisationen med sig och öka kunskapen om 

detta fick medarbetarna på Skansens kommunikationsavdelning utbildning i sociala 

medier. Att göra det digitala skiftet just nu menar Torén handlar om att vara där gästen 

är samt insikten om att just deras ”digitala gäster” gick från webben till sociala medier. 

Nästa steg som hon lyfter är att testa Google home-robotarna, för att se om röstsökning 

gör att människor söker på andra sätt. På så sätt kan de säkerställa att deras hemsida är 

optimerad för detta. Kopplat till digitalisering berättar hon även att deras frågor från 

besökare har förflyttats från telefonsamtal och e-post till att komma in via Messenger på 

Facebook. Det här har lett till att de har omfördelat ansvaret för just Messenger, från att 

ansvaret tidigare låg hos kommunikatörerna till att nu ligga hos kundtjänst (Torén, 

2018). Detta visar på att organisationerna måste arbeta med sociala medier och som 

Heide et al (2013) uttrycker sig så handlar det inte ifall verksamheten jobbar med dem 

utan hur (Heide et al., 2013:233). Ska Skansen exempelvis kunna bemöta besökarnas 

frågor måste de finnas på sociala medier.  

 

Nilsson (2018) konstaterar att det var först för tio år sedan som Moderna Museet 

började ta sin hemsida på allvar. Hemsidan är idag museets viktigaste kanal för att driva 

trafik till och från andra kanaler samt fungerar som ett komplement till övriga aktiviteter 

som pågår på museet (Nilsson, 2018). Även Rising (2018) menar att hemsidan utgör 

navet i deras kommunikation. Där digitaliseringen och de nya kanalerna som den fört 

med sig bidragit till förändrade arbetssätt samt nya möjligheter att nå målgrupperna på, 

något som även författarna Falkheimer och Heide (2013) poängterar. Rising menar på 

att de nya kanalerna gör det enklare att nå nya målgrupper men även att faktiskt testa 

budskapen och se hur väl de tas emot (Rising, 2018; Falkheimer och Heide, 2013:236). 

Rising berättar vidare att Vasamuseet arbetar med innehållsproduktion som paketeras 

för att publiceras i de olika kanalerna, där de försöker locka publiken med innehåll som 

är pedagogiskt eller kunskapsrelaterat och inte bara kommersiellt (Rising, 2018).  

 

Torén (2018) belyser vikten av att jobba med digital mognad internt inom 

organisationen. Ofta ligger marknads- och kommunikationsavdelningen långt fram i 

dessa frågor, men hon poängterar att det är viktigt att hela organisationen skapar sig en 

förståelse för kanalerna och var gästen finns. Detta i samband med att gästerna och 

deras besöksvanor förflyttas till digitala plattformar. Ett exempel för att skapa kunskap 

internt som Skansen använder, är ett intranät som togs fram för cirka ett och ett halvt år 

sedan via SharePoint, som enkelt används via en app i medarbetarens smarta telefon. En 

del av intranätet har ett flöde som kan liknas vid Facebook där samtliga medarbetare 

själva kan lägga upp bilder och kommentera. På så sätt skapas förståelse för hur sociala 

medier fungerar. Ett annat exempel är en intern podcast för medarbetarna där olika 

personer på Skansen intervjuas. Själv anser Torén att detta har gett effekt och skapat en 

större förståelse (Torén, 2018).  
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7.3.1. Utställningar i digitaliseringens tecken 

 

Digitaliseringen medför nya sätt för besökarna att uppleva museet, både på plats och 

digitalt innan det fysiska besöket. Hur kan vi förstärka upplevelsen på plats med hjälp 

av den nya tekniken? Att förstärka upplevelsen under ett museibesök med hjälp av ny 

teknik är något som Torén (2018) berättar att de på Skansen diskuterar. Hon ger ett 

exempel på de hus som idag på Skansen är stängda, men som genom VR och AR skulle 

kunna gå att ”öppna upp”. Tanken är att besökaren ska kunna stå framför huset och med 

hjälp av mobiltelefonen se byggnaden befolkas och fyllas med liv (Torén, 2018).  

 

Sambandet mellan det fysiska och digitala besöket är något som Östman (2018) menar 

är en högst aktuell fråga även för ArkDes, inte minst med tanke på att de är ett museum 

beläget i Stockholm och som ska verka för hela landet. Hon berättar att de nyligen hade 

en utställning där de möjliggjorde för virtuella besökare, något hon tror kommer bli 

vanligt i framtiden. I utställningen kunde människor från sina hem besöka utställningen 

i form av en avatar. Detta innebar att museet möjliggjorde för människor i hela världen 

att besöka utställningen oavsett var de befann sig (Östman, 2018).  

 

En fysisk besökare har under den här perioden kunnat möta och 

tala med en besökare från en annan del av världen. Det är ju till 

exempel ett helt nytt sätt att tänka. Då har vi plötsligt besökare från 

hela världen som kommer. Och det kommer ju att bli mer och mer 

sådant. (Östman, 2018).  

Att använda sig av ny teknik och interagera med publiken på olika sätt, som både 

ArkDes och Skansen visar tydliga exempel på, knyter an till Blacks (2012) teorier om 

att det idag är viktigt att som museum finnas i flera sfärer – både den digitala och den 

fysiska samt att besökaren involveras på olika vis (Black, 2012:7ff; 39). Båda exemplen 

visar på viljan och önskan om att ligga i framkant genom att våga testa nytt. Även om 

det Torén berättar om Skansen i skrivande stund inte realiserats visar det på visionen 

om vad verksamheten kan och vill göra med hjälp av ny teknik för att vara aktuell för 

besökarna, och som Black poängterar – involvera dem.  

 

Vasamuseet har exempelvis cirka 1,5 miljoner fysiska besökare varje år och desto fler 

som besöker museets hemsida. Där även Rising (2018) belyser vikten av en bra 

upplevelse virtuellt. Hon menar därför på att vi måste bli bättre på att värdera de digitala 

besöken (Rising, 2018).   

 

 

7.4. Den strategiska kommunikationen  
 

Den tredje forskningsfrågan i den här studien handlar om i hur stor utsträckning som 

museerna arbetar med strategisk kommunikation. Denna del kommer att beröra flera 

aspekter då strategisk kommunikation definieras enligt Falkheimer och Heides 

definition (2013) som organisationens medvetna kommunikationsinsatser för att nå 

målen. Det är också av vikt att påminna oss om att strategisk kommunikation innebär ett 

helhetsperspektiv på organisationens kommunikation (Falkheimer och Heides, 

2013:13f; 19f). Av den anledningen behandlas flera olika perspektiv här, såsom 

internkommunikation, publik- och kanalstrategier, besöksundersökningar samt hur 

effekten mäts.  
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Samtliga av studiens respondenter svarar att de anser att deras museum arbetar med 

strategisk kommunikation när frågan ställs. Utifrån museernas olika planer och 

strategier som löper över olika tidsperioder jobbar de för att nå verksamheternas mål. 

De anser sig ha ett helhetsperspektiv på sin kommunikation och de kommunicerar mot 

definierade målgrupper genom olika kanaler och budskap, internt som externt (Nilsson, 

2018; Rising, 2018; Torén, 2018; Östman, 2018). Sett till de tre kategorier som Bysted-

Sandberg och Kjeldsen (2009) presenterar kan museerna redan här kategoriseras in i 

gruppen för medelhögt eller högt utvecklade strategier för kommunikation. Detta då 

samtliga respondenter beskriver att de arbetar på uppdrag och har både utvecklade 

visioner och mål, något som verksamheter med lågt utvecklade strategier inte har 

(Bysted-Sandberg och Kjeldsen, 2009).      

 

Nilsson (2018) på Moderna Museet har rollen som kommunikativ strateg. Även om 

museet jobbat länge med strategisk kommunikation så har hans roll bara funnits i två år. 
I sin roll har Nilsson arbetat fram en kommunikationsstrategi, men som med hans egna 

ord är ganska ”rudimentär”. Kommunikationsstrategin fokuserar främst på vilken 

tonalitet och tonfall som museet ska genomsyras av. Trots hjälp från en varumärkesbyrå 

som tog fram konkreta exempel på tonalitet menar Nilsson på att det inte riktigt går att 

använda. Detta eftersom en museiverksamhet är komplex och har olika röster som ska 

komma fram, jämfört med exempelvis försäljning av en produkt. Det handlar om vilken 

profil museet vill ha och vems röst det ska föra (Nilsson, 2018).  
  

[…] Vad är det för ton som gör att besökarna både kommer hit och 

som läser om oss ska känna. Är det här ett kallt kyligt museum för 

intellektuella eller är det varmt folkligt Gröna Lund. Och där kan 

man inte mejsla fram en exakt strategi, men man kan ange en viss 

riktning. (Nilsson, 2018).  

 

På Vasamuseet har det funnits någon som arbetat med de kommunikativa frågorna, 

press och media sedan skeppet bärgades, eftersom verksamheten redan vid start 

identifierade att detta var något intressant för allmänheten. Däremot så har titeln på den 

eller de personer som jobbat med kommunikation varierat över tid. Museet har alltid 

bedrivit ett medvetet arbete mot press och så småningom även med marknadsföring mot 

turister samt besöksnäringen. Även idag jobbar museet aktivt och medvetet med 

strategisk kommunikation, i alla delar av verksamheten. Vidare berättar Rising att de 

olika planerna och museets verksamhetsmål sträcker sig över varierande tid. Där det 

mest långsiktiga målet handlar om att skeppet ska bevaras i 1000 år, medan 

kommunikationsstrategin sträcker sig fem år och som dessutom bryts ner i fler över 

kortare perioder (Rising 2018).  

 

Ja vi jobbar väldigt aktivt och medvetet med strategisk 

kommunikation, i alla delar av verksamheten skulle jag vilja säga. 

Vissa delar syns ju inte utåt utan är rent internt. Andra delar syns 

kanske inte heller utåt så mycket mot allmänheten för det kanske 

handlar om kommunikation som arbetssätt i till exempel vårt 

samarbete med olika lärosäten och högskolor. (Rising 2018).  

 

Även Torén (2018) belyser att Skansen arbetar med strategisk kommunikation och har 

haft en kommunikationschef i över 20 år. Det kommunikativa uppdraget menar hon 
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handlar om allt ifrån att lära barn att mjölken kommer från kor, vilka artister som syns 

på Skansens scener eller hur de ska förmedla mottot Historier får liv. Precis som både 

Moderna Museet och Vasamuseet arbetar Skansen med övergripande strategiska 

dokument som sträcker sig över flera år och som bland annat beskriver prioriterade 

målgrupper. Dock påpekar Torén att de strategiska planerna har fått större fokus den 

senaste tiden, då hon i sin roll anser det viktigt att bestämma vilka huvudbudskap som 

används och till vilka målgrupper. Eftersom Skansen årligen rapporterar till 

Kulturdepartementet menar hon att det även av den anledningen är av vikt att arbeta 

strategiskt med kommunikation för att visa vad verksamheten fokuserar på (Torén, 

2018).  

 

ArkDes har också haft någon som arbetat med kommunikation sedan start. Östman 

(2018) beskriver att kommunikationsavdelningen alltid är med från start när innehållet 

till utställningarna sätts. Hon belyser att deras vilja är att allt ska gå att kommunicera 

och för att det ska vara möjligt måste kommunikation vara en del i processen redan från 

start. På så sätt kan de ge inspel för att det ska bli bra, som exempel nämner hon att de 

kan tycka till om utställningens titel eller när i tid ett debattinlägg bör publiceras. Precis 

som övriga respondenter beskriver Östman att de jobbar enligt mål och planer (Östman, 

2018).  

 

 

7.4.1. Internkommunikation  

 
Något som samliga respondenter nämner under intervjuerna, utan att frågan ställs, är 

vikten av internkommunikation, det vill säga kommunikationen inom organisationen, 

och därmed vikten av att involvera museets medarbetare på olika sätt. Kort förklarat är 

internkommunikation, eller organisationskommunikation, en del av den strategiska 

kommunikationen som sker inom organisationen. Internkommunikation handlar om 

kommunikation i relation till bland annat organisationens struktur, kultur, identitet, 

deltagande, globalisering och nya medier (Heide et al, 2013:63ff).    

 

Den interna kommunikationen är något som Nilsson (2018) nämner och som han menar 

har stor betydelse, framförallt när verksamheten är stor likt Moderna Museets om cirka 

130 medarbetare. Han menar att det strategiska kommunikativa arbetet inte enbart 

handlar om externa insatser utan lika mycket internt gentemot personalen. Enligt honom 

börjar allt inifrån, såsom hur personalen bemöter varandra är grunden till hur de sedan 

möter och tar emot besökarna. Ett intryck som kan vara avgörande för återbesök 

(Nilsson, 2018). Han berättar vidare att de haft utbildning i detta:  

 

Man får aldrig glömma bort besökarperspektivet. Det första 

besökarna möts av är värdarna och det är jätteviktigt. Och där har 

vi haft och fortfarande har ett jättestort bemötandeprojekt. Där vi 

haft konsulter in som har haft utbildningar om hur man hanterar 

andra människor. (Nilsson, 2018).  

 

På samma sätt belyser även Östman (2018) vikten av värdarna, som numera är en del av 

kommunikationsavdelningen på ArkDes. En av värdarnas viktigaste uppgifter är att ta 

hand om besökarna. Värdarna är det första besökarna möts av och det blir på så sätt den 

första bilden och intrycket som de får av museet, något som är viktigt och kanske till 

och med avgörande ifall de vill komma tillbaka (Östman, 2018). Nilssons och Östmans 
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berättelser styrks av författaren Black (2012) som menar att just personalens bemötande 

kan vara avgörande för vilket museum besökaren väljer att gå till:  

 

Costumer service may be the single most distinguishing factor of why visitors go to one 

museum more often than another. (Black, 2012:61) 

 

Både Torén (2018) och Rising (2018) menar också på vikten av att få organisationen 

med sig och skapa en förståelse för det kommunikativa arbete som görs (Rising, 2108; 

Torén, 2018). Torén påpekar att som kommunikatör och marknadsförare ligger du ofta 

steget före övriga i organisationen i de kommunikativa frågorna och det är därför viktigt 

att medarbetarna får en förståelse för vad som händer. Framför allt med tanke på att 

besöken på Skansens inte enbart är fysiska, utan numera även sker online. Därför är det 

viktigt att ha organisationen med sig och utbilda medarbetarna (Torén, 2018). Att 

informera internt och få samtliga med sig är något som även Rising (2018) talar om. 

Som ett exempel berättade hon om en extern kampanj för Vasamuseet, där hon belyste 

vikten av att medarbetarna skulle förstå varför kampanjen gjordes, vad som önskades 

uppnås och varför detta var en bra idé. Detta för att medarbetarna skulle vara förberedda 

på eventuella frågor från besökare som refererar till kampanjen (Rising, 2018).  

 

 

7.4.2. Så nås publiken – kanalstrategier 

 

Digitaliseringen har påverkat hur de fyra museerna i studien arbetar med strategisk 

kommunikation. Dock är de digitala kanalerna inte det enda sättet som museerna 

kommunicerar med sina målgrupper på, utan det sker på flera sätt och platser. Vilka 

kanaler museiverksamheterna använder sig av skiljer sig inte avsevärt åt. Samtliga har 

hemsida och sociala medier som främsta kanaler, en del har även nyhetsbrev och 

podcast, intranät, reklamskyltar på stan samt bearbetning av press (Nilsson, 2018; 

Rising, 2018; Torén, 2018; Östman, 2018).   

 

Några målgrupper som särskilt utskiljer sig i hur museerna kommunicerar mot dem är 

skola och utländska turister, där kanalvalen är andra jämfört med ”vanliga besökare”. 

Flera av respondenterna beskriver att de arbetar tillsammans med rederierna, stadens 

hotell, de olika besökspassen samt besöksnäringen såsom Visit Sweden för att nå 

utländska turister. För att nå skolor som är en prioriterad målgrupp beskrivs att 

museerna arbetar med direktkontakt och långsiktiga och inarbetade samarbeten (Rising, 

2018; Torén, 2018; Östman, 2018).   

 

För att nå sina målgrupper gäller det att hitta både innehållsmässiga och kommunikativa 

metoder. De olika kanalerna och den strategiska roll som Nilsson (2018) har på 

Moderna Museet innebär delvis att hitta rätt segment för rätt kanal för att kunna ha ett 

strukturerat och organiserat sätt att kommunicera. Exempelvis nämns att hemsidan för 

Moderna Museet ska ge möjlighet till fördjupning. Museet befinner sig just nu i ett 

skede där de försöker identifiera olika segment för varje utställning som de kan rikta 

sina kommunikativa insatser specifikt mot. Som ett led i detta ska ett CRM-system tas 

fram som kan hantera samtliga kontakter, med förhoppningen om att kunna rikta 

kommunikationen än mer mot utvalda grupper. Mängden adresser (över 28 000) och 

den nya GDPR-lagen belyses som utmaningar i detta arbete (Nilsson, 2018). Även 

Skansen har olika planer för bemötande av de olika målgrupperna (Torén, 2018).  
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Östman (2018) belyser att människor idag konstant möts av information och att tiden är 

knapp för att fånga målgruppens uppmärksamhet. Hon berättar att ArkDes därför 

arbetar aktivt med direkt tilltal gentemot de olika målgrupperna för att väcka intresse. 

Genom tydliga och genomtänkta budskap är chansen större att informationen uppfattas 

som relevant för den specifika målgruppen. Den främsta kanalen är det digitala 

nyhetsbrevet som anpassas utifrån målgrupp (Östman, 2018). Hon förklarar: ”Det är så 

otroligt mycket information idag, när vi säger något då tror vi på det och har tänkt 

igenom det och man märker att då lyssnar också folk. Blir det för mycket olika budskap 

och mycket som händer så finns en risk att det blir en mättnad.” (Östman, 2018).  

 

Det handlar om att känna sin publik för att också kunna välja rätt kanal för att nå dem 

(Falkheimer och Heide, 2011:196f). Under intervjuerna så är det några aspekter för hur 

målgrupperna nås som särskilt urskiljer sig; sociala medier som möjliggör för dialog 

med publikerna, besöksundersökningar för att få kunskap om målgrupperna samt hur 

effekten av detta mäts. Nedan beskrivs dessa.  

 

 

7.4.2.1. Sociala medier möjliggör för deltagarorienterad kommunikation  

 

Som Falkheimer och Heide (2013) skriver har Internets genomslag haft stor påverkan 

på de traditionella kommunikationsstrukturerna, något som respondenterna i studien 

upplever. Eftersom samtliga av de intervjuade har varit verksamma länge inom 

branschen har de själva upplevt det förändrade arbetssättet där nya verktyg, såsom 

sociala medier, har underlättat dialog med publiken. Sociala medier medför en 

maktförskjutning mellan publik och organisation där publiken har en större chans att 

göra sin röst hörd (Falkheimer och Heides, 2013:25ff). Samtliga respondenter berättar 

att deras museum arbetar aktivt med sociala medier och att det är effektiva kanaler för 

att nå målgrupperna. De berättar vidare att verksamheterna främst är aktiva på Facebook 

och Instagram, vissa även på Twitter, LinkedIn och Youtube (Torén, 2018; Nilsson, 

2018; Rining, 2018; Östman, 2018).  

 

Sociala medier ger möjlighet att testa och rikta budskap och inlägg till museernas 

målgrupper (Heide et al, 2013:236f). Flera av studiens respondenter belyser även 

sociala mediers styrka med att just kunna föra en dialog med publikerna. De berättar att 

de uppmuntrar besökarna att vara aktiva i sociala medier när de besöker museet (Torén, 

2018; Nilsson, 2018; Rining, 2018; Östman, 2018). På både Facebook och Instagram 

beskriver Rising (2018) att de uppmuntrar till interaktion samt att de alltid svarar på 

frågor och kommentarer som kommer från Vasamuseets gäster. Samtidigt som de själva 

också ställer frågor i kanalerna som de önskar följarna att svara på (Rising, 2018). Hon 

förklarar:  

 

Vi svarar alltid, på alla kommentarer och självklart alla direkta 

frågor, vi försöker också göra det så snabbt som möjligt. Vi har ett 

fönster, vi har satt ett mål på max fyra timmar, jag tycker att det är 

långt själv, men det är en museimyndighet, och vi har en 

upparbetad organisation med flera då som jobbar med sociala 

medier. Men där vi också defakto uppmuntrar våra besökare att 

vara aktiva. (Rising, 2018). 

 

Torén (2018) på Skansen tycker att kommunikationen har blivit mer deltagarorienterad 
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och då till stor del med anledning av de sociala medierna. Bland annat har de beslutat 

sig för att börja använda funktionen Stories i Instagram, för att följarna i realtid ska 

kunna uppleva vad som händer på Skansen utan att själva vara där. Detta innebär även 

att besökarna kan kommentera direkt på vad de ser och på så sätt kan en dialog föras. 

Hon upplever, precis som Rising på Vasamuseet, att det är ett stort engagemang bland 

följarna (Torén, 2018). Heide et al (2013) skriver att genom sociala medier kan en mer 

öppen och transparent dialog föras mellan, i detta fall museet och besökaren (Heide et 

al., 2013:223ff) något som Toréns berättelse illustrerar tydligt. Att kommunicera i 

realtid är ett sätt att vara mer transparent.  

 

För att nå fler använder sig Skansen exempelvis av sponsrade inlägg (Torén, 2018). 

Nilsson (2018) berättar att Moderna Museet håller på att utveckla en strategi för sociala 

medier (Nilsson, 2018). Att arbeta med sponsrade och riktade inlägg i sociala medier är 

något som Östman (2018) menar på att ArkDes inte gör i någon större utsträckning. 

Däremot så berättar hon att de målgruppsanpassar och segmenterar deras digitala 

nyhetsbrev (Östman, 2018). Författarna Heide et al (2013) menar att en av 

utmaningarna som sociala medier för med sig är att organisationen tappar viss kontroll 

på sin kommunikation (Heide et al, 2013:236f), detta är dock inget som någon av de 

intervjuade tar upp som specifik utmaning eller problem. Det som Torén (2018) belyser 

som utmaning är takten, det vill säga att allt går så fort kopplat till de digitala kanalerna 

och att ständigt veta vart Skansens publik är – finns publiken på Facebook så måste 

verksamheten också finnas där (Torén, 2018). Ytterligare en utmaning kopplat till 

sociala medier som Östman (2018) belyser är att det ställer högra krav på 

organisationen, det vill säga att de måste vara mer förberedda och tillgängliga för att 

exempelvis svara på frågor. Detta är samtidigt något som hon lyfter som positivt, då det 

är ett sätt att snabbt fånga upp vilka frågeställningar som finns och föra en dialog med 

målgrupperna, något som tidigare tog lång tid. Hon berättar vidare att de uppmuntrar 

följarna till interaktion på sociala medier genom att ställa frågor till dem. (Östman, 

2018). Hon beskriver:  

 

Det är ofta vi går ut med ”ja vad tycker ni om det här?” och det är 

ju ett bra sätt, det är ju de som vet eller som kan. Men just 

arkitektur och design är ett område som många tycker om att 

diskutera och debattera. Så det är ju för oss, det ska man ju 

verkligen använda sig av. (Östman, 2018).  

 

Citatet kopplar väl till teorierna om att sociala medier just kan användas för att skapa 

långsiktiga relationer mellan verksamhet och publik samt för omvärldsbevakning och är 

ett sätt att snabbt få reda på målgruppernas åsikter (Falkheimer och Heides, 2013:25ff). 

Dock handlar det för verksamheterna om att ha strategier för hur kommentarerna och 

åsikterna från målgrupperna tas om hand och att de faktiskt tas tillvara. Om inte, 

riskerar museerna att tappa engagemanget som skapas i sociala medier.  

 

För Skansen har Facebook och Instagram valts som de prioriterade kanalerna för sociala 

medier. Museet finns även på LinkedIn, men då utifrån ett arbetsgivarvarumärke som 

inte riktar sig till besökarna. Att de valt just Facebook och Instagram är då båda är 

bildbaserade vilket passar väl för Skansen (Torén, 2018). Även Vasamuseet har valt att 

fokusera på Facebook, Instagram och Twitter (Rising, 2018). För Moderna Museet är 

även här Facebook, Instagram och Twitter de kanaler som används (Facebook, 2018a; 

Instagram, 2018a; Twitter, 2018a). För ArkDes är de utvalda sociala medierna 
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Instagram, Facebook och Twitter. Östman (2018) belyser att Twitter är en bra kanal för 

ArkDes då de vill skapa debatt och diskussion (Östman, 2018).  

 

  

7.4.2.2. Besöksundersökningar  

 

För att kunna vara ett museum som är aktuellt och attraktivt för sina besökare är en 

viktig del för museet att lära känna sina målgrupper och skaffa sig kunskap om dem 

Black, 2012:15). Detta är något som samtliga respondenter menar att de gör genom 

olika besöksundersökningar. Samtliga museer måste dessutom årligen göra ett antal 

besöksundersökningar som rapporteras in till Myndigheten för Kulturanalys. Dessa 

handlar bland annat om antalet besökare och skolklasser, ålder eller hur de kommer i 

kontakt med museet (Nilsson, 2018; Rising, 2018; Östman, 2018). Sedan en tid tillbaka 

berättar Rising (2018) att Vasamuseet arbetar med ett verktyg som heter Visitor360, 

som gör övergripande besöksundersökningar tre gånger per år. I dessa brukar hon ställa 

frågor som rör just kommunikation, såsom hur besökarna har nåtts av kommunikationen 

(Rising, 2018). Även Nilsson (2018) beskriver en publikundersökning som gjordes i 

samband med att han tillträdde sin tjänst på Moderna Museet, för att få en bild av hur 

deras publiker agerar. Undersökningen visade att besökarna önskade komma till ett 

museum och känna att de är del av något mer än bara den utställning som visas. Detta 

ligger hand i hand med museets interna undersökning som gjordes i samma skede. 

Undersökningen visade på att museet vill vara mer än en konsthall, där allt, det vill säga 

samlingarna, visningarna, pedagogiken och barnverksamheten är av stor vikt och ska 

lyftas fram (Nilsson, 2018). Detta kopplar till Blacks (2012) teorier om att museer idag 

behöver vara mer än bara ett museum som visar upp föremål (Black, 2012:5). Nilsson 

beskriver publikundersökningen enligt nedan:      

 

Vad vi fick fram där var då att museet vill att vi ska vara mer ett 

museum än en konsthall. Alltså att samlingen, våra visningar, vår 

pedagogik, barnverksamheten, alltså allt det som hör till ett 

museum ska lyftas fram och inte bara de tillfälliga utställningarna. 

Det visade sig också att publiken önskade att komma till ett 

museum och ser inte bara en utställning utan du är en del av en 

historia. (Nilsson, 2018).  

 
 

7.4.3. Att mäta effekten 

 

Att mäta vilken effekt som kommunikation ger kan i vissa lägen vara svårt. 

Kommunikativa insatser som får en direkt synbar effekt för Moderna Museet menar 

Nilsson (2018) är om de blir omskrivna i någon av Stockholms lokaltidningar, viket 

omgående genererar i ett högre besöksantal. Även annonsering i tunnelbanan ger synbar 

effekt med fler besökare. Genom att annonsera i tunnelbanan blir museet en del av 

stadsrummets vardagsliv och närvarande i tanken hos stadens invånare. Trots detta 

menar Nilsson på svårigheten att mäta det faktiska värdet som arbetet med den 

strategiska kommunikationen ger (Nilsson, 2018). Han beskriver: 

 

När lokaltidningarna i Stockholm skriver om oss, då har vi lyckats 

nå ut. Då kommer det mycket folk, men om vi är recenserade i 

DN:s kultursidor påverkar det inte besöksantalet så jättemycket, det 



 

36 
 

når en väldigt liten krets. […] En sådan väldigt enkel sak som 

annonsering i tunnelbanan, det funkar jättebra. Det här tror jag är 

den här vardagligheten, att vi blir en del av stadsrummets 

vardagsliv – att man hela tiden är närvarande. (Nilsson, 2018).  

 

Att synas i tunnelbanan är även en strategi som Rising (2018) påpekar har betydelse och 

synbar effekt. Under förra året har hon för Vasamuseet tagit fram en kampanj som bland 

annat syntes i Stockholms tunnelbana, med mål att nå stockholmarna och påminna dem 

om museet. Mätningar i efterhand visar att fler besökte hemsidan och museet. Förutom 

att mäta effekten på just den här kampanjen beskriver Rising att hon brukar mäta allt 

som går att mätas för att skapa sig en förståelse för vad som fungerar, men främst för att 

kunna motivera de kommunikativa valen för organisationen. Hon poängterar, liksom 

Nilsson, att det överlag är svårt att mäta kommunikation och dess värde (Rising, 2018; 

Nilsson, 2018). Även Östman (2018) berättar att de för ArkDes regelbundet göra olika 

mätningar (Östman, 2018).  

 

Torén (2018) menar på att all kommunikation är viktig och tycker också att fler 

organisationer inser det. Genom att ha duktiga personer som kan sätta tydliga budskap 

för respektive målgrupp kan nya dörrar öppnas. Det värde som kommunikationen ger, i 

detta fall för Skansen, handlar om att skapa intern och extern förståelse, bygga kunskap, 

få nya publiker och sponsorer (Torén, 2018).  

 

En annan faktor som visar om kommunikationen har gett resultat är, som Östman 

(2018) belyser, huruvida besökarna vill förknippas med verksamheten och tillika 

varumärket. Hon menar att detta exempelvis går att se ifall besökarna delar sitt ArkDes-

besök i sociala medier. De kan även se att fler unga besöker museet, vilket enligt henne 

är en trendkänslig målgrupp. De har många som kommer till deras debattkvällar samt 

organisationer som vill samarbeta. Östman menar att när andra börjar prata om en, då 

har man som verksamhet nått fram med sitt budskap och det går då att säga att 

kommunikationen har gett ett mervärde till organisationen (Östman, 2018). När 

människor pratar om verksamheten och vill förknippas med den, likt det Östman 

beskriver, så fungerar ArkDes varumärke som värdeskapande och ger en fördel 

(Dahlqvist och Melin, 2010:33). Att besökare delar ett besök i sina sociala medier tyder 

på att de gärna visar upp sitt besök. På så sätt ökas kännedomen om att ArkDes är ett 

ställe att besöka bland besökarnas följare i sociala medier. Det ger ringar på vattnet som 

Dahlqvist och Melin (2010) säger (ibid).      

 

[…] framför allt så är det ett kvitto när man kanske tar sin kaffe och 

så lägger man upp, man vill associeras med varumärket. Och om 

man dessutom är en ung person som har hela livet framför sig så är 

det en väldigt bra signal till kommunikationsavdelningen. När 

andra börjar prata om en så kan jag personligen tycka att nå har 

man nått fram. (Östman, 2018).   

 

 

7.5. Organisationen  
 

Organisationen är en aspekt som tas upp i Bysted-Sanberg och Kjeldsens (2009) studie 

och beroende på hur verksamheten är organiserad går det att se hur högt upp på agendan 

som kommunikation hamnar (Bysted-Sanberg och Kjeldsens, 2009:18ff). Därför var en 
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av frågarna till respondenterna huruvida de har en kommunikationsavdelning, antalet 

anställda samt om kommunikation är representerad i ledningsgruppen. Svaret är att 

samtliga har en kommunikationsavdelning, däremot varierar de i storlek, hur de är 

organiserade och om kommunikatören sitter i museets ledningsgrupp. Hur 

kommunikationsavdelningarna ser ut verkar dock inte bero på huruvida museet arbetar 

med strategisk kommunikation eller inte, om det anses som en viktig aspekt eller hur 

länge verksamheten har gjort det, utan det handlar snarare om hur de har valt att 

organisera sig som helhet.  

 

 

7.5.1. Del i ledningsgruppen? 

 

Capriotti (2012) anser att strategisk kommunikation bör vara en del av museets ledning 

för att kunna bidra till utveckling av verksamheten. Kommunikation kan hjälpa till att 

etablera långsiktiga relationer till museets olika publiker, samarbetspartners samt bidra 

till att nå verksamhetens mål (Capriotti, 2012). I den här studie visar svaren på att det 

varierar om respondenten eller hens kommunikationschef sitter med i museets 

ledningsgrupp. Av de fyra studerade museerna sitter tre av kommunikationscheferna 

med i ledningsgruppen; ArkDes, Skansen och Moderna Museet (Torén, 2018; Nilsson, 

2018; Östman, 2018). Däremot Vasamuseet, som är det museum som arbetat längst med 

kommunikation, har ingen representant i ledningsgruppen. Dock påpekar Rising (2018) 

att frågan om kommunikationschefen ska sitta i museets ledningsgrupp eller inte är en 

angelägen fråga och något som hon för en intern diskussion om. Dock ska det tilläggas 

att kommunikationsenheten på Vasamuseet ingår i en större avdelning som heter 

”Kommunikation och stöd”, och där chefen för denna ingår i Vasamuseets 

ledningsgrupp (Rising, 2018).  

 

 

7.5.2. Kommunikativt organiserade 

 

Under intervjuerna har samliga respondenter menat på att de arbetar med strategisk 

kommunikation, däremot så varierar storleken på kommunikationsavdelningarna och 

det skiljer sig hur de är uppdelade, det vill säga vilka roller som finns och hur de är 

organiserade. Torén (2018) berättar att hennes avdelning på Skansen består av cirka 30 

personer fördelade på tre grupper (försäljning, marknad samt event- och bokningsgrupp) 

(Torén, 2018). Medan Vasamuseet har en kommunikationsavdelning som enbart består 

av tre personer, viket för studien är den minsta. Då Vasamuseet ingår i myndigheten för 

Statens maritima museer delar de på resurser, såsom formgivare, med de tre andra 

verksamheterna som är en del av myndigheten (Rising, 2018), något som troligtvis kan 

påverka att de enbart är tre personer. På Moderna Museet består kommunikations-

avdelningen av värdarna, de som jobbar i butiken samt kommunikationsenheten och 

totalt rör det sig om nästan 50 personer. De som arbetar med kommunikationsfrågor 

utgör cirka 10 personer och ansvarar för områden, såsom marknadsföring, pressfrågor, 

sociala medier och webb (Nilsson, 2018). Även på ArkDes ingår värdarna sedan en tid 

tillbaka i kommunikationsavdelningen och två av dem sitter i kommunikationsgruppen. 

Utöver dessa två värdar är de tre som jobbar med kommunikation (Östman, 2018).  
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8. Slutsats och avslutande diskussion 

 

Syftet med den här studien har varit att genom en kvalitativ intervjumetod undersöka 

hur museer arbetar med strategisk kommunikation för att möta de utmaningar 

verksamheterna står inför för att behålla aktualitet och attraktionskraft i takt med en 

föränderlig omvärld. Strategisk kommunikation har visat sig vara ett sätt som kan hjälpa 

verksamheterna, men tidigare studier visar att museer tenderar att inte arbeta med detta 

som verktyg i så stor utsträckning. I följande del presenteras de slutsatser som har 

dragits utifrån den här studiens frågeställningar:  

 

1. Vilka kommunikativa, till omvärldsförändringar relaterade, utmaningar kan 

identifieras inom museibranschen? 

2. På vilket sätt möter kommunikatörer utmaningar som finns kopplat till att 

bibehålla museernas attraktionskraft och aktualitet?   

3. I hur stor utsträckning arbetar museer med strategisk kommunikation?  

 

Gällande den första frågeställningen ”Vilka kommunikativa, till omvärldsförändringar 

relaterade, utmaningar kan identifieras inom museibranschen?” visar det empiriska 

materialet att det finns flera utmaningar att ta ställning till. Black (2012) beskriver att 

Internets genomslag är en av grunderna till de kommunikativa utmaningarna som kan 

identifieras för museibranschen, där Internet medfört ett snabbare informationsflöde och 

ger både nya kommunikativa möjligheter och utmaningar för verksamheterna (Black, 

2012:1). Capriotti (2012) menar även på att utmaningarna för museiverksamheter 

handlar om att det kulturella utbudet blivit större (Capriotti, 2012). Båda dessa teorier 

bekräftas av respondenterna som kommunikativa utmaningar (Nilsson, 2018, Rising, 

2018, Torén, 2018, Östman, 2018).  

De kommunikativa utmaningar för museiverksamheterna som identifierats i studien 

handlar exempelvis som för Moderna Museet om hur den lokala befolkningen ska nås 

för att locka till besök samt få dem att känna att museet tillhör dem och inte bara turister 

(Nilsson, 2018). På Skansen beskrivs utmaningen vara kopplad till Internets genomslag 

som lett till digitaliseringen, det snabba informationsflödet och att det kontinuerligt 

kommer nya kommunikationsverktyg som bör införlivas i verksamheten (Torén, 2018). 

Just digitalisering är något som nämns som kommunikativ utmaning inom samtliga av 

verksamheterna. Den innebär att verksamheterna bland annat behöver förhålla sig till 

fler kommunikationskanaler och nya former av utställningar (Nilsson, 2018, Rising, 

2018, Torén, 2018, Östman, 2018). Ytterligare en utmaning som identifierats är 

förmågan att kunna behålla verksamhetens huvudfokus och uppdrag. På ArkDes belyses 

just detta då det handlar om att försöka finna en balans mellan det nya och samtidigt 

fortsätta vara en verksamhet vars främsta uppdrag är att vara folkbildande (Östman, 

2019). De identifierade utmaningarna rör inte enbart externa faktorer utan även de 

interna. På Vasamuseet beskrivs utmaningen som en intern angelägenhet, det vill säga 

att få den egna verksamheten att förstå kommunikationens värde och vad det innebär för 

museet i stort (Rising, 2018). Detta är utmaningar som museiverksamheterna behöver 

förhålla sig till när omvärlden förändras.  

Falkheimer och Heide (2013) menade att det är en nödvändighet för museer att arbeta 

utifrån ett långsiktigt perspektiv för att överleva. Författarna poängterar att det är viktigt 

att sätta publiken i fokus samt att arbeta med ett varierat utbud och öppna upp för dialog 
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med besökarna. Genom att skapa debatt, vara aktuella och proaktiva kan museerna 

behålla sin attraktionskraft (Falkheimer och Heide, 2013:304ff).  

Gällande den andra frågeställningen – ”På vilket sätt möter kommunikatörer utmaningar 

som finns kopplat till att bibehålla museernas attraktionskraft och aktualitet?” – visar 

det empiriska materialet att samtliga respondenter på olika sätt arbetar med detta. Att 

omvärlden och därmed förutsättningarna för museiverksamheterna har förändrats över 

tid är något som samtliga av studiens deltagare är överens och medvetna om. 

Respondenterna känner av att konkurrensen har blivit hårdare och större, att museets 

roll i samhället har förändrats och att ny teknik ger andra möjligheter att nå besökarna 

på. Den nya tekniken innebär också att besökarna har högre krav på sina 

museiupplevelser.  

Flera olika aktiviteter för att möta utmaningarna och kunna behålla museernas 

attraktionskraft och aktualitet har identifierats. Exempelvis har ArkDes provat att låta 

personer världen över i form av en digital avatar besöka fysiska utställningar, för att på 

så sätt möjliggöra för fler att kunna ta del av utställningen utan att befinna sig fysisk på 

plats. Verksamheten försöker dessutom vara en del av den pågående arkitekturdebatten 

som förs (Östman, 2018). På Skansen beskrivs en önskan om att börja arbeta med AR 

och VR för att kunna göra fler delar av museet tillgängligt (Torén, 2018). Moderna 

Museet tar aktiv ställning i aktuella frågor och arbetar aktivt för att vara en plats som 

erbjuder besökaren mer än bara en utställning, det vill säga att vikten av att även 

erbjuda café, barnverksamhet, butik och föreläsningar (Nilsson, 2018). Vasamuseet, 

liksom hos de andra verksamheterna, trycker på museets vikt av att vara en plats där 

människor med olika bakgrunder och åldrar kan mötas samt att låta historiska händelser 

mötas med aktuella frågor (Rising, 2018).    

Att som museum kunna differentiera sig idag är något som Capriotti (2018) belyser som 

viktigt och där kommunikation bör vara en fråga för ledningen om det ska ske på ett 

framgångsrikt sätt (Capriotti, 2012). I den här studien kan vi se att 75 % av de studerade 

museerna har kommunikationschefer som sitter med i verksamheternas ledningsgrupper 

och som på så sätt kan hålla de kommunikativa frågorna à jour. På så sätt kan de 

kontinuerligt arbeta för att fortsätta vara aktuella och attraktiva för målgruppen. Att vara 

en del eller nära ledningen är ett tecken på att muserna värderar kommunikation högt.  

 

Att skapa sig en förståelse och känna sina målgrupper är något som Falkheimer och 

Heides (2013) belyser som viktiga för att veta ifall målgrupperna nås eller inte nås av de 

önskade budskapen. Detta är också av vikt för att fortsätta vara relevant (Falkheimer 

och Heide, 2013:297f). Att ha en god kännedom om sina målgrupper och tillika 

besökare är något som respondenterna anser sig ha. Intervjuerna visar att samtliga på 

olika sätt arbetar med besöksundersökningar och får på så sätt veta mer om besökarna 

eller hur de ska arbeta strategiskt för att nå dem. Genom undersökningar framkommer 

även hur olika satsningar tas emot. Att vara där besökarna är menar en av 

respondenterna på är avgörande. Detta är något som verksamheterna inte kan 

kontrollera utan något som de måste anpassa sig till och ha koll på för att kunna 

kommunicera i rätt kanaler (Rising, 2018; Torén, 2018; Nilsson, 2018; Östman, 2018). 

Kopplat till publikundersökningarna kan frågan ställas vilka som svarar på 

undersökningarna och hur museiverksamheterna sedan arbetar vidare med svaren. Detta 

är inget som denna studie tar upp, men som kan ligga till grund för vidare studier. 
Respondenterna påpekar att samtidigt som det handlar om att anpassa verksamheterna 

utifrån dagens förutsättningar så får inte museernas huvudsakliga uppgift som 
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kunskapsförmedlare glömmas bort (Rising, 2018; Torén, 2018; Nilsson, 2018; Östman, 

2018). Slutsatsen kan därför dras att det handlar om att på ett bra sätt kunna kombinera 

detta.  

Förutsättningarna för att som kommunikatör bidra till att museiverksamheten är 

attraktivt och aktuell kan sammanfattas utifrån studiens empiriska material med att det 

handlar om att:   

• testa ny digital teknik i både utställningar och i dialogen med publiken 

• delta i aktuella och relevanta samhällsdebatter 

• låta kommunikationsavdelningen vara representerad i ledningen  

• ha förståelse för besökarna och vara i de kanaler där de finns  

• inte glömma bort verksamhetens huvuduppdrag 

 

Gällande den tredje frågeställningen – ”I hur stor utsträckning arbetar museer med 

strategisk kommunikation?” visar det empiriska materialet att samtiga gör det (Nilsson, 

2018; Rising, 2018; Torén, 2018; Östman, 2018). För att svara på i hur stor utsträckning 

som de faktiskt arbetar med strategisk kommunikation används Sandberg och Kjeldsens 

studie Strategisk kommunikation i den danske museumsverden från 2009. Museerna 

kategoriserades in i tre kategorier beroende på i hur stor utsträckning som de arbetade 

med strategisk kommunikation; de med lågt, medelhögt och högt utvecklade strategier 

för kommunikationen. Utifrån vad respondenterna i den här studien svarade anses 

samtliga fyra museiverksamheter tillhör kategori tre, det vill säga de med högt 

utvecklade strategier för kommunikation.  

 

Museiverksamheterna arbetar på ett sätt som stämmer väl in på de faktorer som 

Sandberg och Kjeldsens (2009) presenterar för att tillhöra kategori tre; att arbeta utifrån 

ett uppdrag, att ha en vision, att kommunikation är del av ledningen, att arbeta med 

kommunikation både internt och externt samt att detta sker i flera kanaler. Författarna 

påpekar också att samtliga av museerna i kategori tre har stort fokus på sin omvärld för 

att hela tiden kunna hålla sig aktuella och vara del av det som sker i samhället. 

Ytterligare en aspekt som belyses och som samtliga respondenter nämner är hur de 

arbetar för att få en bättre förståelse för sina målgrupper och att stor vikt läggs vid att 

skapa upplevelser och erfarenheter för dem. Samliga påpekar också vikten att som 

museum vara aktuell kopplat till vad som sker i samhället (Sandberg och Kjeldsens, 

2009; Nilsson, 2018; Rising, 2018; Torén, 2018; Östman, 2018). Utifrån intervjuerna 

framkom att alla har utvecklade strategier för kommunikation och har haft det under 

lång tid. Däremot så kvarstår frågan om hur väl de är implementerade i organisationen, 

vilket skulle kunna utvärderas men som inte ryms inom ramarna för denna studie. En 

effektstudie skulle därför kunna vara av intresse. Flera av de intervjuade berättade att de 

genomför olika mätningar för att se hur väl de kommunikativa strategierna bemötts, 

men som inte varit relevant att studera i den här studien (ibid).  

 

En påverkande faktor till studiens resultat och att samtiga tillhör ”kategori tre” kan 

dessutom vara att museerna har starka varumärken, exempelvis ligger både Skansen och 

Vasamuseet på topp 5 bland de mest besökta sevärdheter i Stockholm. Som Torén 

(2018) påpekar är det många som kommer till Skansen utan att egentligen veta vad det 

är för något, mer än att det är något som ska besökas vid ett besök i Stockholm (Torén, 

2018). Östman (2018) nämner att deras besökare gärna berättar om sitt besök på 
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ArkDes i sociala medier, vilket tyder på att de vill förknippas med verksamheten 

(Östman, 2018). Att ha ett starkt varumärke ger ringar på vattnet (Dahlqvist och Melin, 

2010:33), vilket tydligt exemplifieras genom både Toréns och Östmans berättelser. 

Samtliga av de studerade museerna har dessutom arbetat med kommunikation sedan 

lång tid tillbaka, vilket också kan påverka att de är välkända. Däremot påpekar samtliga 

respondenter att sättet som de har arbetat på har förändrats över tid, i och med 

exempelvis digitaliseringen. Digitaliseringen är även påverkar upplevelsen för 

besökaren, då det inte längre enbart handlar om den fysiska upplevelsen på plats utan 

numera även om den digitala upplevelsen som besökaren kan få redan innan sitt besök. 

En ytterligare faktor till att museerna har högt utvecklade strategier för kommunikation 

är att de alla verkar på uppdrag av staten och måste rapportera årligen för hur 

verksamheten går och når sina mål. Detta skulle kunna anses som en bidragande faktor 

till att kommunikation anses ha en viktig betydelse, då samtliga respondenter menar på 

att de ser att deras kommunikativa arbete för organisationen gör skillnad och tillför ett 

värde. De menar också att de ser en skillnad i hur övriga inom organisationen ser på 

kommunikation, då fler väljer att ha det med som faktor i tidiga skeden när exempelvis 

innehåll till en utställning sätts, när ett debattinlägg bör gå ut eller att medarbetarna 

utbildas inom det (Nilsson, 2018; Rising, 2018; Torén, 2018; Östman, 2018).  

 

Tydliga mönster för hur museiverksamheterna arbetar med strategisk kommunikation 

har kunnat ses. Till exempel har de valt att prioritera de olika kanalerna likvärdigt, de 

ser alla fördelen av att ha ett starkt varumärke samt att de har ett tydligt mål från staten 

om att folkbilda och en önskan att inkludera alla i samhället. Att museerna har ett 

politiskt och demokratiskt åtagande, och inte drivs av samma ekonomiska vinstintresse 

som möjligen privatägda museer gör, påverkar deras arbetssätt och målgrupper. De 

studerade museiverksamheterna bjuder alla in till olika föreläsningar, debattkvällar och 

andra evenemang. De bjuder också in skolklasser helt gratis för att de ska få ta del av 

samlingarna och lära sig om dem. Genom att bjuda in skolklasser hoppas 

verksamheterna även på att nå föräldrar och familjer till barnen som annars inte skulle 

ha besökt museet. Även om besökaren har andra krav på upplevelse vid ett museibesök 

idag så belyses det vid flera tillfällen under intervjuerna vikten av att inte förlora 

verksamheternas huvudmål som handlar just om lärandet och folkbildandet. Där den 

strategiska kommunikationen är ett viktigt verktyg (Nilsson, 2018; Rising, 2018; Torén, 

2018; Östman, 2018).  

 

De tidigare studierna, av Capriotti (2012), Bysted-Sanberg och Kjeldsens (2009) samt 

Falkheimer och Heide (2013), som presenterades inledningsvis visade att 

kommunikativa strategier inte tillämpades i särskilt hög grad inom museiverksamheter 

och att organisationerna tenderade att arbeta i inarbetade mönster mot samma 

målgrupper. Det påpekades också att kommunikationen främst var centrerad kring 

särskilda kampanjer om specifika evenemang. Bristen på helhetsperspektiv belyses i 

dessa, vilket medför att de får svårt att bemöta förändringar i branschen (Falkheimer 

och Heide, 2013:304ff). Däremot så visar de studier där strategisk kommunikation 

implementerats har fått ett positivt resultat (Popescu, 2007). Att majoriteten av tidigare 

studier visat motsatsen kan bero på att de är över tio år gamla, ett decennium där mycket 

har hänt – inte minst sett till digitalisering. Till exempel har samtliga av museerna i den 

här studiens viktigaste kanaler uppkommit under den här perioden. Faktumet att 

museerna dessutom är välkända och har många besökare kan också vara en bidragande 

faktor till att de arbetar aktivt med dessa frågor, då de vill fortsätta vara populära. Att de 

har funnits under lång period kan också vara ett resultat av att de har arbetat med 
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strategisk kommunikation sedan lång tid tillbaka. Det empiriska materialet visar även 

att respondenterna arbetar aktivt för att hitta nya vägar inom strategisk kommunikation 

för att nå målgrupperna. Kanske hade den här studien fått ett annat resultat om mindre 

välkända museiverksamheter eller fler valts som studieobjekt.   

 

Som avslutande reflektion för den här studien har vi sett att samtliga som deltagit i den 

är medvetna om de utmaningar som kopplar till digitalisering, konkurrens, aktualitet, 

involverande av publik och arbetar aktivt för att fortsätta vara intressanta. Genom att 

hitta nya kommunikationssätt i samspel med den nya tekniken arbetar de för att skapa 

spännande upplevelser, både fysiska och digitala, samtidigt som de fortsätter vara 

institutioner som sprider kunskap och lärande inom sina respektive områden.  

 

9. Fortsatta studier  

Den kvalitativa studien ger möjlighet till att få en djupare förståelse för det ämne som 

studerats, i detta fall hur fyra museiverksamheter arbetar med strategisk 

kommunikation, istället för en generell bild som den kvantitativa forskningsmetoden 

ger (Pickard, 2013:13). Ett förslag till vidare forskning skulle därför vara att genomföra 

en kvantitativ studie eller en mixad, med enkäter. I stället för att enbart intervjua ett 

fåtal personer skulle en kompletterande studie kunna undersöka samma frågeställningar 

men genom att fråga en större grupp på fler museer. Det skulle också möjliggöra att 

studera hur det ser ut på andra orter, än bara Stockholm som nu blir fallet. Genom den 

kvantitativa forskningen möjliggörs att i ett större perspektiv kunna generalisera 

slutsatserna, då samtliga respondenter svarar på exat samma frågor med samma 

svarsalternativ. Att använda sig av en mixad metod skulle vara att föredra, då flera 

aspekter av forskningsproblemet kan belysas och påståenden kan stärkas av att 

exempelvis fler personer är delaktiga i studien (Pickard, 2013:10; 116f). Att genomföra 

en kvantitativ studie skulle även ge en större bild av hur Sveriges, eller den undersökta 

ortens, museer arbetar med strategisk kommunikation. På så sätt skulle en förståelse 

genereras för hur de svenska museerna förhåller sig utifrån de tre olika kategorierna om 

lågt, medelhögt eller högt utvecklade strategier för kommunikation.  

 

Ytterligare förslag på vidare studier är att jämföra hur de privata och de statliga 

museerna arbetar med kommunikation och om det skiljer sig något beroende på deras 

uppdrag och finansieringsform.  

 

10. Sammanfattning  

Den här studien visar hur fyra museer i Stockholm arbetar med strategisk 

kommunikation. Under de senaste decennierna har omvärlden förändrats och därmed 

förutsättningarna för museiverksamheter; konkurrensen har blivit större och ny teknik 

ger andra möjligheter för hur besökarna ska nås. Detta har medfört att verksamheterna 

behöver tänka i nya banor för att fortsätta vara attraktiva för både befintliga och nya 

besökare. Som ett led i detta handlar det om att tillämpa och prova nya vägar och 

kanaler samt bredda sin verksamhet för att uppfylla de mål och förväntningar som finns 

från både publiken och den egna verksamheten.  
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Att arbeta strategiskt med kommunikation är ett sätt för museiverksamheter att 

differentiera sig, att ständigt vara aktuella i sin samtid och nå nya och behålla befintliga 

målgrupper. Tidigare studier har visat att museiverksamheter inte i så stor utsträckning 

arbetar med strategisk kommunikation, något som inte är fallet i denna. Den här studien 

påvisar motsatsen. Genom intervjuer med kommunikatörer på fyra centralmuseer i 

Stockholm får vi en förståelse för hur de arbetar med strategisk kommunikation, och att 

de gör detta i hög utsträckning, för att möta precis nämna utmaningar. Genom att prova 

nya digitala kanaler så som sociala medier, aktivt arbeta för att vara aktuella i sin samtid 

samt hitta nya sätt i samspel mellan huvuduppdrag och teknik för att skapa intressanta 

besöksupplevelser fysiskt och digitalt, bibehåller museerna en aktualitet och fortsätter 

att locka publik.  

Tydliga mönster för hur museiverksamheterna arbetar med strategisk kommunikation 

har kunnat ses. Till exempel har de valt att prioritera de olika kommunikationskanalerna 

likvärdigt, de ser fördelen av att ha ett starkt varumärke och de arbetar alla utifrån ett 

tydligt mål från staten om att folkbilda och önskan att inkludera alla i samhället.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 
 

 

 

 

 

11. Referens 

 
Intervjuer – muntliga källor  

Nilson, John-Peter, kommunikativ strateg vid Moderna Museet. Intervju 21 november 

2018.  

Rising, Catrin, kommunikationschef vid Vasamuseet. Intervju 5 december 2018.  

Torén, Maria, kommunikationschef vid Skansen. Intervju 3 december 2018.  

Östman, Maria, kommunikationsstrateg vid ArkDes. Intervju 17 december 2018.  

 
Skriftliga referenser  
 

ArkDes, 2018a. Om Arkdes. ArkDes.  

Hämtad: 2018-12-10. https://arkdes.se/om-arkdes/ 
 

ArkDes, 2018b. ArkDes Mötesplats. ArkDes.  

Hämtad: 2018-12-10. https://arkdes.se/motesplats/    
 

Black, G., 2012. Transforming museums in the twenty-first century. New York: 

Routledge.  

 

Bysted-Sanberg, M. och Kjeldsens, A K. (2009). Strategisk kommunikation i den 

danske museumsverden - en undersøgelse af, hvordan danske museer forstår og 

anvender strategisk kommunikation anno 2008. Aarhus School of Business University 

of Aarhus and Center for Museologi Aarhus University.    
 

Bryman, A. (1997). Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm. Liber 

 

Cambridge Dictionary. (2018a). Virtual reality. Cambridge Dictionary.  

Hämtad 2018-12-28. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/virtual-reality  
 

Cambridge Dictionary. (2018a). Augmented reality. Cambridge Dictionary.  

Hämtad 2018-12-28. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/augmented-

reality  

 

Capriotti, P. (2012). Managing Strategic Communication in Museums. The case of 

Catalan museums. Communication & Society/Comunicación y Sociedad, Vol. 26, n. 3, 

2013, pp 116.  

 



 

45 
 

Dahlqvist, U. & Melin, F. (2010). Varumärken i offentlig tjänst. (1. uppl.) Malmö: 

Liber.  

 

Datainspektionen. (2018). Dataskyddsförordningen på fem minuter. Datainspektionen.  

Hämtad 2018-12-28. https://www.datainspektionen.se/vagledningar/gdpr-pa-fem-

minuter/  
 

Falkheimer, J. och Heide, M. (2013). Strategisk kommunikation: Forskning och praktik. 

Lund: Studentlitteratur.  

 

Facebook. (2018a). Moderna Museet. Facebook.  

Hämtad 2018-12-15. https://www.facebook.com/ModernaMuseet  

Fotografiska. (2018) Om Fotografiska. Fotografiska.  

Hämtad 2018-11-24 https://www.fotografiska.com/sto/om-fotografiska/  

 

Heide, M., Johansson, C. och Simonsson, C. (2013). Kommunikation i organisationer. 

Malmö: Liber. (2:2) 

 

Instagram. (2018a). Modernamuseet. Instagram 

Hämtad 2018-12-15. https://www.instagram.com/modernamuseet/  

Kotler, P., Armstrong, G. och Parment, A. (2013). Marknadsföring. Teori, strategi och 

praktik. Essex. Pearson Education Ltd.    

 

Kvale, S. och Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Moderna Museet (2017). Moderna Museets årsredovisning 2017. Moderna Museet.  

Hämtad 2018-12-02. https://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/om-museet/ 

 

Moderna Museet (2018a). Om Museet. Moderna Museet  

Hämtad 2018-12-02. https://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/om-museet/  

 

Moderna Museet (2018b). Startsida. Moderna Museet  

Hämtad 2018-12-02. https://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/ 

 

Nationalencyklopedin (2018a). Uppslagsverk. Nationalencyklopedin.  

Hämtad 2018-10-27. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/museum   

 

Nationalencyklopedin. (2018b). Digitalisering. Nationalencyklopedin. 

Hämtad 2018-12-29. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/digitalisering  

 

Pickard, A. J. (2013). Research Methods in Information. London: Facet Publishing 

 

 

Popescu, Ruxandra Irina (2007) Communication strategy of the National Museum of 

Natural History ‘Grigore Antipa. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 19 

E/2007, pp. 100- 115  

 



 

46 
 

Skansen. (2018a). Vision och uppdrag. Skansen  

Hämtad 2018-11-24 http://www.skansen.se/sv/vision-uppdrag  

Skansen. (2018b). Skansens historia. Skansen 

Hämtad 2018-11-24 http://www.skansen.se/sv/skansens-historia  

Skansen (2018c). Startsida. Skansen  

Hämtad 2018-12-02. http://www.skansen.se  

Statens offentliga utredningar – SOU, (2015). Ny museipolitik. Stockholm.  

Twitter. (2018a). Moderna Museet. Twitter.  

Hämtad 2018-12-15. https://www.instagram.com/modernamuseet/  

Vasamuseet. (2018a). Vasas historia – museet. Vasamuseet  

Hämtad 2018-11-24  https://www.vasamuseet.se/vasas-historia/museet  

 

Vasamuseet. (2018b). Om oss. Vasamuseet.  

Hämtad 2018-11-24 https://www.vasamuseet.se/om-oss  

 

Vasamuseet (2018c). Samlingar. Vasamuseet.  

Hämtad 2018-12-02 https://www.vasamuseet.se/samlingar    

 



Bilaga 1  

Intervjuguide  

Studiens syfte 

Under de senaste decennierna har omvärlden förändrats och därmed förutsättningarna 

för museiverksamheter och verksamheterna har behövt tänka om för att uppfylla de mål 

och förväntningar som finns från både deras publik och egna verksamhet. För att möta 

dagens publik behöver museerna bredda sina verksamheter och bli en större del av 

nöjesbranschen, vilken innebär att de nu konkurrerar med fler verksamheter, förutom 

museer. Museer tillsammans med andra verksamheter inom nöjesbranschen konkurrerar 

om människors tid och vad de väljer att göra på just sin fritid. För att nå och locka sin 

publik är just kommunikation och marknadsföring viktiga verktyg (Capriotti, 2012). 

Därför vill jag identifiera och analysera hur museer arbetar med strategisk 

kommunikation och varumärkesbyggande kopplat till dessa utmaningar.  

Frågor  

Inledande frågor  

1. Kan du berätta om din roll på museet?  

2. Om kommunikation eller marknadsavdelning finns, hur är ni organiserade?  

3. Hur länge har ni haft någon som jobbar med kommunikation?  

4. Sitter ni med i organisationens ledningsgrupp?  

Om museet 

1. Jag har läst om er verksamhet, vill du med egna ord beskriva den?  

2. Vilken roll har museet i samhället?  

3. Har detta förändrats något över tid?  

Strategisk kommunikation och mål  

1. På vilket sätt jobbar ni med strategisk kommunikation? Vem driver dessa 

frågor?  

2. Om du uppskattar på en skala 1-10 vikten för hur prioriterat strategisk 

kommunikation är för er verksamhet, vart ligger ni då?  

3. Hur skulle du vilja beskriva era mål och visioner?  

4. Hur arbetar ni för att nå museets mål?  

5. Använder ni er av kommunikationsplaner och för hur långt fram i tid sträcker sig 

dessa?  

6. Kan ni se om detta gynnar er verksamhet? På vilket sätt i så fall?  

7. Vilka är era målgrupper? Och anpassar ni kommunikationen för att nå dessa?  

8. Hur ser behoven ut idag, jämfört med tidigare och hur tror du att det kommer att 

se ut om tio år?  

Kanalval och kanalstrategi 

1. Vilka kanaler använder ni er av för att nå era målgrupper?  

2. Hur har detta förändrats över tid?  

3. Hur för ni en dialog med era publiker?  
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Slutliga frågor 

1. Vilka är era största kommunikativa utmaningar?  

2. Finns det något du vill tillägga som inte har tagits upp under intervjun?  
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