
 

 

Undervisnings- och kulturministeriets utredningsprojekt ”Digitaliseringen 

inom kulturarbetares publikarbete”: verksamhet och resultat 

 

Undervisnings- och kulturministeriet inledde projektet ”Digitaliseringen inom kulturarbetares 

publikarbete” i december 2017. I projektet kartläggs organisationernas praxis, utmaningar och 

behov inom digitalt publikarbete. Dessutom ökar man samarbetet och stöder kulturaktörernas 

arbete. Projektet har också som mål att förbättra synligheten för kulturellt innehåll, kulturella 

tjänster och kulturaktörer på nätet samt att öka kulturpublikens delaktighet och deltagande med 

digitala medel. I utredningsprojektet har man genomfört en webbenkät till kulturinstitutioner och 

kulturaktörer samt ordnat två seminarier. 

Som incentiv har utredningsprojektet Europeiska unionens kulturpolitiska anvisningar och 

strategier för digitalt publikarbete, vilka fastställs i rådets slutsatser från 2017 och i rapporten  

Promoting access to culture via digital means: policies and strategies for audience development. 

Enligt rekommendationerna i dessa bör publikutveckling med digitala medel vara av högsta 

prioritet i kulturinstitutionernas målsättningar och en övergripande del av deras verksamhet. 

Digital teknologi bidrar till att skapa en relation till publiken; den främjar tillgången till kultur och 

gör det möjligt att ta del av kultur på allt mångsidigare sätt. Genom att anpassa sig till en digital 

miljö i ständig förändring kan kulturen och dess aktörer ytterligare förstärka sin betydelse i 

samhället. För att anpassning ska vara möjlig måste kulturinstitutionerna öka sin kunskap och sitt 

kunnande samt kunna samarbeta. Utredningsprojektet ”Digitaliseringen inom kulturarbetares 

publikarbete” bidrar till att finna de brister och behov som bromsar digital publikutveckling. 

 

Webbenkät till kulturinstitutioner och kulturaktörer 

Undervisnings- och kulturministeriet genomförde vid årsskiftet 2017–2018 i samarbete med 

Kulturpolitiska forskningscentret Cupore en till kulturaktörer riktad webbenkät om digitalt 

publikarbete. Resultaten från enkäten presenterades den 13 april 2018 på seminariet ”Uudet 

toimijuudet: kulttuurilaitosten digitaalinen yleisösuhde” om nytt aktörskap och 

kulturinstitutionernas digitala publikrelation. Webbenkäten var avsedd för stora och små 

finländska professionella kulturinstitutioner och kulturaktörer med scen-, utställnings- eller 

serviceverksamhet riktad till publik. Sammanlagt svarade 159 personer ur målgruppen på enkäten. 

Flest svar kom det från bibliotek, muséer och aktörer inom scenkonst. Det kom också svar från 

aktörer inom visuell konst och barnkultur samt från festivaler, evenemang och kulturcenter. 



Svaren är anonyma. De numeriska svaren från enkäten har publicerats på Avoindata.fi-tjänsten 

med CC-BY-licens. Dessutom har en rapport om resultaten publicerats på undervisnings- och 

kulturministeriets webbplats. 

I enkäten definierades en digital publikrelation som verksamhet där kulturaktörer är i växelverkan 

med sin publik och sina kunder och besökare med hjälp av digital teknik, eller som annan 

verksamhet som gör det möjligt för publiken att digitalt delta i kulturinstitutionernas verksamhet. 

Vid genomgång av svaren är det likväl skäl att notera att publikarbete kan uppfattas på olika sätt 

av aktörer från olika kulturområden. Samtliga kulturaktörer som svarade på enkäten uppgav att de 

använder digitala kanaler för publikarbete. Digitala kanaler används främst inom kommunikation 

och marknadsföring.  

Frågorna i enkäten var indelade enligt tema: målen för publikarbete, medel och praxis inom 

publikarbete, information om publiken, kulturinstitutionernas samarbete samt utmaningar och 

utvecklingsmål inom publikarbetet. De allmänna målen för kulturaktörernas publikarbete delades 

av de flesta, medan svaren i övrigt kunde variera stort. Det klart viktigaste målet ansågs vara att nå 

en större och mångsidigare publik. Därmed är de främsta målsättningarna mera tillgänglig service, 

växande publikmängder och genomförande av samhälleliga mål. Fram för allt utåtriktad 

verksamhet ansågs vara viktigt, såsom att nå publiken och beakta dess behov. Däremot ansågs i 

allmänhet inte förbättring av de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten och förbättring 

av tjänstens geografiska tillgänglighet vara lika viktig. I svaren från aktörer inom scenkonst och 

visuell konst betonades dessutom betydelsen av att uppnå kreativa och artistiska mål. 

Det var väldigt vanligt bland respondenterna att använda digitala kanaler. Så gott som alla 

respondenter använde en eller flera sociala medier utöver sina egna eller stadens webbplatser. 

Tjänsterna användes dock mest för innehållsdelning, medan direktmeddelandetjänster och digitala 

medel baserade på publikens aktivitet användes relativt lite av samtliga respondenter. I svaren 

framhävdes områdesspecifika särdrag. Till exempel inom kulturområden med fokus på 

uppträdanden var det vanligare med innehållsdelning och streaming än inom områden som 

fokuserar på material och samlingar. Inom dessa områden betonades istället digitalisering och 

tillgänglighet av innehållen på nätet. 

Cirka hälften av respondenterna uppgav att digitala kanaler och medel har gett organisationen ny 

information om den publik som använder tjänsten eller låter bli att göra det. Dock finns det en del 

spridning i uppfattningarna om insamling och användning av informationen. En klar majoritet av 

respondenterna uppgav att de använder sociala mediers analyser för att kartlägga användningen 

av sina tjänster och förstå publiken som använder tjänsterna. Närmare hälften av respondenterna 

konstaterade ändå att organisationen inte får någon information om publiken som använder 

tjänsterna. Denna motstridighet tyder på att kännedomen om informationsinsamling och dess 

användningsmöjligheter först nu håller på att öka. I organisationerna utnyttjades information om 

publiken klart mest för att planera, rikta och genomföra kommunikation och marknadsföring. 

Däremot användes informationen sparsamt för planering av kommande uppträdanden och 

utställningar och för analys som siktar på djupare förståelse av publikens bakgrund och behov. 

Skillnader mellan kulturområden kunde egentligen inte urskiljas vad gäller insamling och 

användning av information om publiken. 



Utmaningarna var till stor del de samma för samtliga aktörer. Brist på tid och resurser betonades 

inom alla kulturområden. Det egna upphandlingskunnandet ansågs vara delvis bristfälligt, men 

samtidigt konstaterades det att det också kräver personalresurser och tid att anlita utomstående. 

En del av respondenterna konstaterade att bristen på kunnande dessutom har samband med brist 

på information om möjligheterna med digitala verksamhetsformer. Till exempel upplevdes det 

som svårt att identifiera och utnyttja möjligheterna med insamling och användning av 

publikinformation. Särskilt på bibliotek och museer och inom barnkultur funderade man på 

juridiska frågor. Digital publikutveckling hindrades enligt svaren betydligt mindre av ovilja att 

använda digitala medel, brist på samarbetspartner och kunnande inom verksamhetsplanering. Det 

framkom också en oro över minskande fysisk interaktion, minskat deltagande och växande 

ojämlikhet bland kunderna. Särskilt oroade man sig för de äldre åldersklasserna, men också 

ekonomiska hinder, såsom avsaknad av smartapparater, uppgavs som orosmoment som kan skapa 

ojämlikhet i publikens beredskap att använda sig av digitala kulturtjänster. 

Tilläggsfinansiering och utveckling av finansieringsvillkoren ansågs vara de viktigaste 

motåtgärderna till de utmaningar och hot som nämndes. Utöver dessa efterlystes också ökade 

utbildningsmöjligheter, utveckling av kunnandet och utveckling av upphandlingskunnandet för 

tjänster som köps av utomstående, såsom analyser. Dessutom nämndes behovet att utveckla och 

effektivera rekryteringspraxis för frivillig verksamhet, så att resursbristen delvis kunde underlättas. 

Att förbättra samarbetet mellan kulturaktörer och aktörer inom andra sektorer och att möjliggöra 

nätverksbildning ansågs också vara viktiga åtgärder.  

I svaren upplevdes digitaliseringen av kultursektorn också som en möjlighet. Utvecklingen av 

digitala tjänster konstaterades öka tillgängligheten till och jämlikheten i tjänsterna. Vidare ansåg 

respondenterna att digitala tjänster bidrar till en dynamisk och publiknära verksamhet samt till 

djupare förståelse av publikens bakgrunder och behov. Digitala tjänster upplevdes också hjälpa 

med att nå ut till en ny och bredare publik, särskilt till unga. I framtiden hoppas man på att 

digitaliseringen effektiverar arbetet och främjar uppkomsten av professionella nätverk både inom 

det egna verksamhetsområdet och inom kultursektorn som helhet. 

 

”Drömmar och digitalt arbete” 

Utredningsprojektets första seminarium ”Uudet toimijuudet: kulttuurilaitosten digitaalinen 

yleisösuhde” öppnade diskussionen om behovet av digital publikutveckling och hur den i nuläget 

ser ut. Målet för seminariet var att genom fri diskussion och workshoparbete föra samman aktörer 

inom kultursektorn för att dela med sig av sitt kunnande och sina erfarenheter samt fundera över 

möjligheter, problem och brister i samband med digitala tjänster inom publikarbete. Utöver 

utredningsprojektets webbenkät presenterades också Nationaloperans digitala verksamhet, 

Riihimäki teaters projekt #digiteatteri, Helsingfors centrumbibliotek Ode och Finlands fotografiska 

museums projekt Taskualbumit.  

På seminariets workshopar funderade deltagarna baserat på olika teman bland annat över 

hurdant kunnande kulturinstitutioner behöver för att ta i bruk digitala tjänster, hur man borde 

behandla och utnyttja användarinformation om publiken, hur man med hjälp av teknik garanterar 

människors delaktighet i kulturinstitutionernas verksamhet samt hur olika institutioner och 



kulturområden kunde samarbeta för att skapa fungerande publikrelationer. Seminariet 

streamades och upptagningarna kan ses på undervisnings- och kulturministeriets webbplats.  

Projektets andra seminarium ”Unelmia ja digihommia ‒ seminaari kulttuurilaitosten digitaalisesta 

yleisösuhteesta” ägde rum den 21 augusti 2018 på Vetenskapernas hus i Helsingfors och 

behandlade kulturinstitutionernas digitala publikrelationer. Seminariet var upplagt så att 

önskemål, behov och ämnesområden från webbenkäten samt respons från det första seminariet 

beaktades i programmet. Fokus låg på att närmare begrunda nya tillvägagångssätt inom digitalt 

publikarbete. På seminariet funderades det på nya lösningar genom vilka kulturinstitutioner kan 

utnyttja digital teknik och tjänster i publikarbetet, med basis i presentationer av medel som redan 

tagits i bruk av olika kulturinstitutioner. Dessutom funderade man på hurdana nya mål 

kulturinstitutionerna kunde ställa för sin publikutveckling.  

Seminariets öppningsanföranden behandlade människors reaktioner på artificiell intelligens, 

socialt hållbara och tillgängliga serviceformer i digitala tjänster och skapande av gemenskapskänsla 

genom sociala medier. Seminariedeltagarna delades sedan upp i parallella grupper och fick 

fördjupa sig i presentationer om erfarenheter av digitala tjänster som redans tagits i bruk av 

muséer, gallerier och teatrar. Efteråt diskuterade deltagarna baserat på presentationerna hur 

sådana här tjänster kan tillämpas och utvecklas även i andra kulturinstitutioner och organisationer. 

Distansdeltagarna på seminariet kom på sin workshop med idéer för hur människors delaktighet i 

kultur och samhälle kan tryggas med digitala medel. Också det här seminariet streamades och 

upptagningarna och presentationsmaterialen har laddats upp på undervisnings- och 

kulturministeriets webbplats. 
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