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Sammanfattning
I den här sektorstudien av de centrala museerna analyseras digitalt
museiengagemang – det vill säga hur museiengagemang tar sig uttryck i
sociala medier och hur digitalt engagemang bidrar till museiupplevelser.
Detta har undersökts genom att samla in och analysera publikt
användargenererat innehåll i sociala medier under tolv månader. Med
hjälp av ett datamaterial som uppgår till 172 009 publika inlägg, har tre
huvudsakliga analyser genomförts: (1) mätning av digitalt
museiengagemang, (2) uppskattning av genomsnittligt digitalt
museiengagemang per museibesök och (3) museiengagemangs bidrag till
digitalt platsengagemang.
Studien visar att museerna skapade ett omfattande digitalt engagemang.


Högst digitalt museiengagemang i termer av antal publika
inlägg i sociala medier under perioden uppmättes för Skansen
(75 593 inlägg), Moderna museet (23 773 inlägg) och Nordiska
museet (11 031 inlägg).

Vidare visar studien att det genomsnittliga digitala museiengagemanget
per besök även det varierar betydande:


Högst digitalt museiengagemang per anläggningsbesök
uppskattades för Skansen (5,5 inlägg/100 besök), Skokloster Slott
(5,0 inlägg/100 besök) och Nordiska museet (4,7 inlägg/100
besök).



Högst digitalt museiengagemang per verksamhetsbesök
uppskattades för Skansen (5,5 inlägg/100 besök), Skokloster Slott
(5,0 inlägg/100 besök) och Historiska museet (3,8 inlägg/100
besök).

I termer av museiengagemangs bidrag till digitalt platsengagemang visar
de centrala museerna även här betydande variationer.


Högst bidrag till digitalt platsengagemang genererat för
hemkommuner uppskattades för Marinmuseum (55,7 %),
Vasamuseet (55,3 %) och Moderna museet (44,7 %).



Högst bidrag till digitalt platsengagemang genererat för
Sverige uppskattades för Kungliga myntkabinettet (14,4 %),
Östasiatiska museet (12,1 %) och Armémuseum (11,6 %).



Högst bidrag till digitalt platsengagemang genererat för
Sverige i termer av det engelska namnet Sweden
uppskattades för Vasamuseet (29,0 %), Skokloster slott (20,6 %)
och Nordiska museet (17,0 %).
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Inledning
Museiupplevelser inom ramen för det fysiska rummet är idag en väl
studerad fråga. Men på senare år tycks allt fler museiupplevelser även
formas i det digitala rummet och särskilt i sociala medier.
I perspektiv till det omvandlingstryck som skapas till följd av digitalisering
och sociala mediers framväxt syftar den här studien att, med hjälp av en
explorativ ansats, utforska hur engagemang skapas i sociala medier kring
upplevelser på och kring museer samt vilken betydelse digitalt
museiengagemang har i sammanhanget.
Genom att analysera hur museiengagemang tar sig uttryck i sociala medier
och hur digitala museiengagemang bidrar till museiupplevelser kommer
studien visa att de studerade museerna varierar markant i termer av det
totala digitala engagemang de åtnjuter, det genomsnittliga
museiengagemanget per anläggningsbesök och verksamhetsbesök, samt
museernas bidrag till digitalt platsengagemang. Sammantaget väcker de
här skillnaderna flera frågor relaterad till mätning, utvärdering och
strategisk hantering av digitalt museiengagemang som kommer att
diskuteras i närmare detalj i slutet av studien.
Bakgrunden till studiens tillkomst är ett pågående treårigt
forskningsprojekt1 som studerar konsekvenserna av digitaliserade
upplevelser i gränslandet mellan det fysiska och digitala rummet över en
rad sektorer. Vidare är följande studie den fjärde i en serie av tillgängliga
rapporter som syftar till att sprida kunskap och resultat som producerats i
forskningsprojektet.2

1 I forskningsprojektet ”Sociala mediers inverkan på plats, evenemang, upplevelse och engagemang”, som

finansieras av Riksbankens Jubileumsfond studerar Christofer Laurell, Flexit-forskare verksam vid Volante
Research och Stockholms universitet, hur platsvarumärken och evenemang integreras i sociala medier och
hur människor uttrycker engagemang kring sina upplevelser på digitala platser.
2
Se även ” Digitalt festivalengagemang – festivalbesökare och platsvarumärken i sociala medier” (Volante,
2015), ”Digitalt arenaegengagemang – allsvenska arenor och arenabesökare i sociala medier” (Volante,
2015) och ”Digitalt arenaegengagemang – SCL-arenor och arenabesökare i sociala medier” (Volante,
2016).
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Digitaliserade museiupplevelser
I den forskningslitteratur som berör museiupplevelser finns idag en relativt
god förståelse för hur dessa formas inom ramen för det fysiska rummet. Då
museer ofta framgångsrikt strävar efter att skapa goda förutsättningar för
starka upplevelser, innebär det här att museer allt som oftast ger upphov
till relativt omfattande engagemang bland sina besökare.
I takt med digitaliseringen och framväxten av sociala medier har allt fler
forskare inom området ställt sig frågan vilka konsekvenser den här
utvecklingen medför. På grund av digitaliseringen blir upplevelsen av såväl
utställningar, museer och samspelet dem emellan nämligen en fråga om två
potentiella upplevelser – en fysisk och en digital. I perspektiv till den här
utvecklingen presenterar Figur 1 en konceptuell modell över samspelet
mellan utställningar, museer och sociala medier till följd av digitaliseringen
och skärningspunkterna dem emellan.
Figur 1. Konceptuell modell över samspelet mellan utställningar, museer och sociala medier.

MUSEUM

UTSTÄLLNING

SOCIALA MEDIER

I takt med att museiupplevelser inte enbart formas i det fysiska rummet,
utan så även i det digitala, innebär det här att även museernas associerade
platser förväntas integreras i besökares engagemangsupplevelser. Mot
bakgrund av den här utvecklingen har därför behovet av explorativa studier
som syftar till att förklara såväl samspelet som museiupplevelsers olika
dimensioner blivit allt större. I ett försök att bidra till förståelsen av detta
framväxande fenomen utforskas i den här studien därför digitalt
engagemang relaterat till museer som skapas i sociala medier.
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Metodik
För att analysera digitalt museiengagemang i sociala medier har samtliga
centrala museer studerats, se Tabell 1. Under perioden mellan den 1 juni
2015 till den 31 maj 2016 samlades publika inlägg i sociala medier in som
innehöll museernas egennamn. Inom ramen för studien har publika inlägg
från Twitter, Facebook, bloggar och forum samt textuella beskrivningar
från Instagram och Youtube insamlats och analyserats. Efter att
datainsamlingen avslutats analyserades materialet i fem steg.

Tabell 1. Studerade museer, sorterad efter bokstavsordning.

Museum

Kommun

Arbetets museum

Norrköping

Arkitektur- och designcentrum

Stockholm

Armémuseum

Stockholm

Bergrummet

Stockholm

Etnografiska museet

Stockholm

Flygvapenmuseum

Linköping

Hallwylska museet

Stockholm

Historiska museet

Stockholm

Kungliga myntkabinettet

Stockholm

Livrustkammaren

Stockholm

Marinmuseum

Karlskrona

Medelhavsmuseet

Stockholm

Moderna museet

Stockholm / Malmö

Nationalmuseum

Stockholm

Naturhistoriska riksmuseet

Stockholm

Nordiska museet

Stockholm

Prins Eugens Waldemarsudde

Stockholm

Scenkonstmuseet*

Stockholm

Sjöhistoriska museet

Stockholm

Skansen

Stockholm

Skokloster slott
Tekniska museet
Tumba bruksmuseum
Vasamuseet

Håbo
Stockholm
Botkyrka
Stockholm

Världskulturmuseet

Göteborg

Östasiatiska museet

Stockholm

* Tidigare Musik- och teatermuseet.
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I det första steget analyserades digitalt museiengagemang över tid genom
att dels aggregera det totala engagemanget för samtliga museer per dag
över mätperioden och dels genom att göra ett nedslag i hur det digitala
museiengagemanget utvecklades för de tre mest engagerande museerna
under perioden.
I det andra steget analyserades kanalfördelning, alltså i vilken proportion
engagemang uttryckts genom de olika studerade sociala
medieplattformarna. Det här genomfördes genom att dels studera
kanalfördelningen för det aggregerade materialet och dels genom att göra
ytterligare ett nedslag i hur kanalfördelningen för de tre mest engagerande
museerna.
I det tredje steget analyserades de mest engagemangsskapande
händelserna för respektive museum över perioden. Det genomfördes
genom att lokalisera de perioder som uppvisade det högsta engagemanget
för varje enskilt museum, för att därefter identifiera vilken händelse som
var anledningen till den förhöjda engagemangsnivån.
I det fjärde steget mättes genomsnittligt digitalt museiengagemang per
fysiskt besök. Det här genomfördes genom att använda två komponenter:
uppmätt digitalt museiengagemang för de respektive museerna per månad
och Myndigheten för kulturanalys årliga besöksstatistik.
Myndigheten för kulturanalys har sedan myndigheten tog över ansvaret för
museistatistiken 2012 utvecklat metodiken och definitionerna för mätning
av museibesök i syfte att stärka möjligheterna till jämförelse och därmed
kvalitén i de årliga mätningarna. Under 2015 presenterades två nya
definitioner relaterat till museibesök: anläggningsbesök och
verksamhetsbesök. Anläggningsbesök avser samtliga ”besök i ett museums
anläggning/-ar, oavsett vad syftet med besöket är”3. Det här innebär att
anläggningsbesök innefattar alla besök, oavsett om syftet avser ett
museums utställningar eller inte. I kontrast avser verksamhetsbesök ”besök
som görs i de delar av museets verksamhet som är avgiftsbelagd för vuxna
besökare, eller som var det innan införandet av fri entré”4. Det här innebär
att verksamhetsbesök alltså ska förstås som en delmängd av
anläggningsbesök. För ytterligare redogörelse över definitionerna och dess
associerade mätmetoder, vänligen se rapporten Besöksutveckling för de
centrala museerna 20155.
Med hjälp av de två komponenterna genomfördes separata analyser av
genomsnittligt digitalt museiengagemang per fysiskt besök baserat på
Myndigheten för kulturanalys redovisade besöksstatistik avseende både
anläggningsbesök och verksamhetsbesök.

3

Myndigheten för kulturanalys, 2016, sida 6.
Myndigheten för kulturanalys, 2016, sida 6.
5
Myndigheten för kulturanalys, 2016.
4
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Dock redovisas anläggningsbesök och verksamhetsbesök på helårsbasis i
kontrast till det insamlade materialet avseende digitalt museiengagemang
som sträckte sig mellan den 1 juni 2015 till den 31 maj 2016. Därför
användes den hitintills tillgängliga besöksstatistiken avseende
anläggningsbesök och verksamhetsbesök mellan juni 2014 till maj 2015
som utgångspunkt i båda mätningar. Av den anledningen speglar det
genomsnittligt digitalt museiengagemanget per fysiskt besök inte den
faktiska kvoten utan en uppskattning som bygger på tidigare års statistik.
I det femte steget analyserades samspelet mellan digitalt
museiengagemang och digitalt platsengagemang. Det här genomfördes
genom att studera hur museernas associerade museiengagemang
inkluderade referenser till deras hemkommun, referenser till Sverige och
referenser till Sweden. Med hjälp av de här tre mätningarna analyserades
alltså i vilken utsträckning museerna associeras till de platser där de är
verksamma och huruvida kopplingen mellan museerna och deras
associerade platser är stark eller inte.
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Digitalt museiengagemang
Tabell 2 presenterar det uppmätta digitala museiengagemanget för
respektive museum i termer av antalet publika inlägg i sociala medier över
hela mätperioden. Som tabellen illustrerar är engagemangsnivåerna för de
studerade museerna varierande. I toppen återfinns Skansen och Moderna
museet som har åtnjutit ett särskilt betydande engagemang, efterföljda av
en så kallad lång svans av resterande centrala museer.
Tabell 2. Digitalt museiengagemang i termer av antal publika inlägg för respektive museum,
sorterat efter högst antal publika inlägg.

Museum

Antal publika inlägg

Skansen

75 593

Moderna museet

24 773

Nordiska museet

11 031

Tekniska museet

9 617

Vasamuseet

9 400

Naturhistoriska riksmuseet

5 420

Historiska museet

5 128

Nationalmuseum

3 680

Skokloster slott

3 599

Livrustkammaren

3 436

Prins Eugens Waldemarsudde

2 645

Världskulturmuseet

1 942

Armémuseum

1 770

Hallwylska museet

1 758

Arkitektur- och designcentrum

1 637

Flygvapenmuseum

1 538

Sjöhistoriska museet

1 492

Marinmuseum

1 411

Arbetets museum

1 278

Medelhavsmuseet

1 202

Etnografiska museet

924

Östasiatiska museet

924

Kungliga myntkabinettet

804

Bergrummet

562

Scenkonstmuseet

378

Tumba bruksmuseum
Totalt

67
172 009
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Digitalt museiengagemang över tid
Figur 2 presenterar det totala digitala museiengagemanget för samtliga
museer över den studerade perioden. Med tanke på de omfattande
variationer som återfinns över perioden indikerar figuren att digitalt
museiengagemang allt som oftast genereras vid tidpunkter när aktiviteter
och evenemang äger rum.

Figur 2. Digitalt museiengagemang för samtliga museer per dag under den studerade
perioden.
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Figur 3 presenterar det digitala museiengagemang över tid för de tre mest
engagemangsskapande museerna. I perspektiv till Figur 2 har alltså
Skansen i relativt omfattande utsträckning bidragit till det omfattande
engagemang som uppmättes under början av den studerade tidsperioden
med anledning av Allsång på Skansen som skapat ett omfattande
engagemang.
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Figur 3. Digitalt museiengagemang per dag för de tre mest engagerande museerna.
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Kanalfördelning
Figur 4 presenterar vilka kanaler som i stor respektive liten utsträckning
bidragit till det totala museiengagemang som uppmätts för samtliga
museer. Som figuren illustrerar dominerar Twitter och Instagram med ett
sammantaget bidrag på 75 procent i jämförelse med bidragen från
Facebook och bloggar som tillsammans omfattade 22 procent. Vad gäller
forum och Youtube är deras bidrag av relativt marginell betydelse i
sammanhanget.
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Figur 4. Kanalfördelning avseende digitalt museiengagemang för samtliga museer under den
studerade perioden.

Twitter
60%
50%
40%
Youtube

30%

Instagram

20%
10%
0%

Forum

Facebook

Bloggar

I perspektiv till kanalfördelningen för samtliga museer presenterar Figur 5
kanalfördelningen för de tre mest engagerande museerna. Som figuren
illustrerar skiljer sig fördelningen för de respektive muserna relativt
kraftigt åt även fast Twitter och Instagram även i de här fallen dominerar. I
perspektiv till både Figur 4 och Figur 5 tycks båda textbaserade sociala
medier som Twitter och bildbaserade sociala medier som Instagram vara
centrala i termer av var digitalt museiengagemang skapas.
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Figur 5. Kanalfördelning avseende de tre mest engagerande museerna.
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De mest engagemangsskapande händelserna på
museerna
Som Figur 2 illustrerar åtnjuter museerna ett relativt varierande digitalt
engagemang över den studerade perioden. För att närmare studera vilken
betydelse enskilda händelser har haft för att driva det sammantagna
digitala museiengagemanget presenterar Tabell 3 de händelser som skapat
störst museiengagemang bland samtliga museer och för varje respektive
museum under en enskild dag.
I termer av de mest engagemangsskapande museihändelserna under
perioden visar tabellen att olika typer av händelser har varit orsaken till det
högsta engagemanget för de respektive museerna. Vidare illustrerar
tabellen att många av de mest engagemangsskapande händelserna i relativt
liten omfattning bidragit till den totala engagemangsnivån för respektive
museum över den totala mätperioden.
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Tabell 3. De mest museiengagemangsskapande händelserna för respektive museum.

Museum

Datum

Arbetets museum

15-07-01

2%

Eget evenemang

Arkitektur- och designcentrum

16-04-28

4%

Nyhetshändelse

Armémuseum

15-09-15

4%

Nyhetshändelse

Bergrummet

15-09-11

3%

Eget evenemang

Etnografiska museet

16-02-02

5%

Viralt inlägg

Flygvapenmuseum

16-03-10

3%

Viralt inlägg

Hallwylska museet

16-05-26

3%

Nyhetshändelse

Historiska museet

15-10-19

2%

Eget evenemang

Kungliga myntkabinettet

16-02-11

4%

Viralt inlägg

Livrustkammaren

15-11-06

2%

Viralt inlägg

Marinmuseum

15-07-25

3%

Särskilt aktiv användare

Medelhavsmuseet

15-11-26

3%

Viralt inlägg / Eget evenemang

Moderna museet

15-12-24

1%

Viralt inlägg

Nationalmuseum

15-05-30

2%

Externt evenemang

Naturhistoriska riksmuseet

16-01-02

1%

Viralt inlägg

Nordiska museet

15-10-24

2%

Eget evenemang

Prins Eugens Waldemarsudde

16-05-31

1%

Särskilt aktiv användare

Scenkonstmuseet

15-11-19

22 %

Eget evenemang

Sjöhistoriska museet

15-07-25

4%

Eget evenemang

Skansen

15-06-23

2%

Eget evenemang

Skokloster slott

16-01-24

4%

Viralt inlägg

Tekniska museet

16-04-19

2%

Nyhetshändelse

-

-

Vasamuseet

15-08-10

2%

Viralt inlägg

Världskulturmuseet

15-06-06

3%

Eget evenemang

Östasiatiska museet

16-05-13

3%

Särskilt aktiv användare

Tumba bruksmuseum

Bidrag*

Händelse

-

* Till det totala digitala museiengagemanget som uppmätt för respektive museum.
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Genomsnittligt museiengagemang
per besök
Med hjälp av den statistik som löpande förs avseende antal besök på
centrala museer är det vidare möjligt att uppskatta det genomsnittliga
digitala museiengagemanget per besök på respektive museum.

Anläggningsbesök
Tabell 4 presenterar det uppskattade genomsnittliga digitala
museiengagemanget i relation till det totala antalet besök i termer av
anläggningsbesök som respektive museum genererat i tidigare jämförbar
period. I relation till genomsnittet uppvisar tabellen en stor spridning
bland de studerade museerna. Vidare tycks inte det totala besöksantalet
vara styrande för det genomsnittliga museiengagemanget, utan både
välbesökta museer såsom Skansen respektive mindre välbesökta museer
såsom Skokloster slott tycks kunna uppvisa höga respektive låga
genomsnittliga museiengagemangsnivåer per besök.
Tabell 4. Ranking av genomsnittligt museiengagemang per museibesök i termer av
anläggningsbesök, sorterat efter genomsnittligt museiengagemang mätt i antal inlägg per 100
besök.

Museum

Inlägg / 100 besök

Skansen

5,53

Skokloster slott

4,98

Nordiska museet

4,73

Moderna museet

3,90

Historiska museet

3,70

Prins Eugens Waldemarsudde

1,89

Hallwylska museet

1,69

Armémuseum

1,63

Världskulturmuseet

1,36

Flygvapenmuseum

1,26

Livrustkammaren

1,22

Östasiatiska museet

1,21

Etnografiska museet

0,85

Arbetets museum

0,55

Arkitektur- och designcentrum

0,45

Medelhavsmuseet

0,45

Marinmuseum

0,44

Genomsnitt

2,98
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Figur 6 presenterar det uppskattade genomsnittliga digitala
museiengagemanget i relation till det totala antalet besök i termer av
anläggningsbesök över den studerade perioden per månad. Som figuren
illustrerar tycks det aggregerat finnas ett särskilt omfattande engagemang i
början av 2016. Figur 7 presenterar det uppskattade genomsnittliga digitala
museiengagemanget i relation till det totala antalet besök i termer av
anläggningsbesök för de tre museerna med högst genomsnitt. I perspektiv
till Figur 6 har alltså Skansen i relativt omfattande utsträckning bidragit till
det omfattande engagemang som uppmättes under början av 2016.
Figur 6: Genomsnittligt museiengagemang per museibesök i termer av anläggningsbesök
över den studerade perioden.
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Figur 7: Museiengagemang per museibesök i termer av anläggningsbesök över den
studerade perioden för de tre museer med högst genomsnitt.
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Verksamhetsbesök
Tabell 5 presenterar det uppskattade genomsnittliga digitala
museiengagemanget i relation till det totala antalet besök i termer av
verksamhetsbesök som respektive museum genererat i tidigare jämförbar
period. I perspektiv till det uppskattade genomsnittet uppvisar tabellen en
stor spridning bland de studerade museerna i likhet med
anläggningsbesök. Vidare tycks inte heller här det totala besöksantalet vara
styrande för det genomsnittliga museiengagemanget, utan både välbesökta
museer respektive mindre välbesökta museer tycks uppvisa högre
respektive lägre genomsnittliga museiengagemangsnivåer per besök. På
grund av att verksamhetsbesök är en delmängd av anläggningsbesök
uppvisar tabellen i några fall högre genomsnitt för individuella museer i
jämförelse med Tabell 4.

Tabell 5. Ranking av genomsnittligt museiengagemang per museibesök i termer av
verksamhetsbesök, sorterat efter genomsnittligt museiengagemang mätt i antal inlägg per 100
besök.

Museum

Inlägg / 100 besök

Skansen

5,53

Nordiska museet

5,31

Skokloster slott

4,98

Historiska museet

3,77

Världskulturmuseet

3,72

Östasiatiska museet

3,65

Etnografiska museet

3,34

Bergrummet

2,91

Tekniska museet

2,82

Medelhavsmuseet

2,37

Prins Eugens Waldemarsudde

2,16

Kungliga myntkabinettet

1,97

Hallwylska museet

1,69

Flygvapenmuseum

1,27

Arkitektur- och designcentrum

1,25

Livrustkammaren

1,22

Marinmuseum

1,16

Naturhistoriska riksmuseet

1,11

Sjöhistoriska museet

0,88

Vasamuseet

0,76

Tumba bruksmuseum

0,52

Genomsnitt

2,74
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Figur 8 presenterar det uppskattade genomsnittliga digitala
museiengagemanget i relation till det totala antalet besök i termer av
verksamhetsbesök över den studerade perioden per månad. Som figuren
illustrerar tycks det aggregerat finnas ett relativt varierande engagemang
över året. Figur 9 presenterar det uppskattade genomsnittliga digitala
museiengagemanget i relation till det totala antalet besök i termer av
verksamhetsbesök för de tre museerna med högst genomsnitt och med
tillgänglig månatlig besöksstatistik för perioden. Som figuren illustrerar
varierar engagemanget över perioden för samtliga tre museer och att stora
skillnader mellan enskilda månader förekommer.

Figur 8: Genomsnittligt museiengagemang per museibesök i termer av verksamhetsbesök
över den studerade perioden.
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Figur 9: Museiengagemang per museibesök i termer av verksamhetsbesök över den
studerade perioden för de tre museer med högst genomsnitt.
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Samspelet mellan digitalt
museiengagemang och digitalt
platsengagemang
Samspelet mellan museum och hemkommun
Tabell 6 presenterar andelen publika inlägg som refererar till museernas
hemkommuner för de respektive museerna. Som tabellen illustrerar är det
framförallt två museer som i särskilt stor utsträckning associeras med sin
hemkommun, Marinmuseum och Vasamuseet. Vidare illustrerar tabellen
en relativt jämn spridning kring den genomsnittliga associationen, då 13
museer överstiger genomsnittet och 13 museer understiger genomsnittet.
I Figur 10 presenteras det totala antalet publika inlägg innehållande
referenser till museernas hemkommuner under den studerade tidsperioden
för samtliga museer. Som figuren illustrerar varierar antal referenser till
museernas hemkommuner relativt markant under perioden och att en
tydlig säsongseffekt inte tycks vara närvarande.

20

Tabell 6. Total andel publika inlägg innehållande referenser till museernas hemkommuner under den
studerade tidsperioden i jämförelse med totalt digitalt museiengagemang.

Museum

Bidrag

Marinmuseum

55,7 %

Vasamuseet

55,3 %

Moderna museet

44,7 %

Arbetets museum

44,1 %

Tumba bruksmuseum

43,3 %

Prins Eugens Waldemarsudde

40,3 %

Etnografiska museet

38,5 %

Sjöhistoriska museet

37,7 %

Östasiatiska museet

34,0 %

Världskulturmuseet

33,0 %

Medelhavsmuseet

32,8 %

Nordiska museet

30,1 %

Nationalmuseum

29,5 %

Flygvapenmuseum

28,7 %

Armémuseum

27,0 %

Skansen

24,8 %

Kungliga myntkabinettet

24,3 %

Hallwylska museet

23,5 %

Livrustkammaren

21,9 %

Tekniska museet

20,4 %

Historiska museet

17,8 %

Bergrummet

17,1 %

Naturhistoriska riksmuseet
Scenkonstmuseet (Musik- och
teatermuseet)
Arkitektur- och designcentrum

16,3 %

Skokloster slott

3,6 %

Genomsnitt

29,5 %

15,9 %
14,7 %
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Figur 10: Totalt antal publika inlägg innehållande referenser till museernas hemkommuner per
dag under den studerade tidsperioden.
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Samspelet mellan museum och Sverige
Tabell 7 presenterar andelen publika inlägg som refererar till Sverige för de
respektive museerna. Som tabellen illustrerar är det framförallt ett
museum som i särskilt stor utsträckning associeras med Sverige, Kungliga
myntkabinettet. Vidare illustrerar tabellen en mer påtaglig spridning kring
den genomsnittliga associationen, då 17 museer överstiger genomsnittet
och 9 museer understiger genomsnittet.
I Figur 11 presenteras det totala antalet publika inlägg innehållande
referenser till Sverige under den studerade tidsperioden för samtliga
museer. Som figuren illustrerar varierar antal inlägg med referenser till
Sverige relativt markant under perioden och även här saknas en tydlig
säsongseffekt.
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Tabell 7. Total andel publika inlägg innehållande referenser till Sverige under den studerade tidsperioden i
jämförelse med totalt digitalt museiengagemang.

Museum

Bidrag

Kungliga myntkabinettet

14,4 %

Östasiatiska museet

12,1 %

Armémuseum

11,6 %

Arbetets museum

11,3 %

Historiska museet

10,8 %

Bergrummet

10,5 %

Medelhavsmuseet

10,1 %

Arkitektur- och designcentrum

9,1 %

Världskulturmuseet

9,1 %

Nordiska museet

8,1 %

Sjöhistoriska museet

7,4 %

Etnografiska museet

7,1 %

Nationalmuseum

6,9 %

Marinmuseum

6,7 %

Livrustkammaren

6,3 %

Tumba bruksmuseum

6,0 %

Flygvapenmuseum

5,9 %

Prins Eugens Waldemarsudde

5,4 %

Skansen

5,3 %

Vasamuseet

4,8 %

Naturhistoriska riksmuseet
Scenkonstmuseet (Musik- och
teatermuseet)
Skokloster slott

4,8 %

Tekniska museet

3,9 %

Hallwylska museet

3,9 %

Moderna museet

2,8 %

Genomsnitt

5,6 %

4,8 %
4,3 %
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Figur 11: Totalt antal publika inlägg innehållande referenser till Sverige per dag under den
studerade tidsperioden.
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Samspelet mellan museum och Sweden
Tabell 8 presenteras andelen publika inlägg som refererar till Sweden för
de respektive museerna. Som tabellen illustrerar är det framförallt ett
museum som i särskilt stor utsträckning associeras med Sweden,
Vasamuseet. Vidare uppvisar tabellen en lång svans, då 6 museer
överstiger genomsnittet och 20 museer understiger genomsnittet.
I Figur 12 presenteras det totala antalet publika inlägg innehållande
referenser till Sweden under den studerade tidsperioden för samtliga
museer. I likhet med hemkommun och Sverige illustrerar figuren att antal
referenser till Sweden också varierar kraftigt och att ingen tydlig
säsongseffekt tycks vara närvarande.
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Tabell 8. Totalt andel publika inlägg innehållande referenser till Sweden under den studerade tidsperioden
i jämförelse med totalt digitalt museiengagemang.

Museum

Bidrag

Vasamuseet

29,0 %

Skokloster slott

20,6 %

Nordiska museet

17,0 %

Prins Eugens Waldemarsudde

15,3 %

Skansen

14,6 %

Armémuseum

13,4 %

Moderna museet

12,5 %

Marinmuseum

11,5 %

Sjöhistoriska museet

9,2 %

Nationalmuseum

8,7 %

Östasiatiska museet

8,2 %

Historiska museet

8,2 %

Etnografiska museet

8,0 %

Medelhavsmuseet

7,8 %

Kungliga myntkabinettet

7,0 %

Flygvapenmuseum

6,4 %

Naturhistoriska riksmuseet

6,2 %

Världskulturmuseet

5,6 %

Livrustkammaren

5,4 %

Hallwylska museet

5,3 %

Arbetets museum

5,2 %

Tekniska museet

4,9 %

Arkitektur- och designcentrum

3,3 %

Tumba bruksmuseum

3,0 %

Bergrummet
Scenkonstmuseet (Musik- och
teatermuseet)
Genomsnitt

1,8 %
0,8 %
13,3 %

25

Figur 12: Totalt antal publika inlägg innehållande referenser till Sweden per dag under den
studerade tidsperioden.
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Diskussion
Mot bakgrund av de presenterade resultaten går det att konstatera att det
sammantagna digitala museiengagemanget under perioden är relativt
omfattande. Samtidigt varierar museiengagemanget kraftigt inte bara
mellan museerna utan även över tid.
I perspektiv till de varierande engagemangsnivåerna, dels över tid för det
sammantagna antalet museerna men även avseende de enskilda museerna,
går det att konstatera att olika typer av egna evenemang i relativt liten
utsträckning är drivande för tydligt urskiljbara engagemangstoppar (se
Tabell 3). Enskilda evenemang kan visserligen driva engagemang men det
sammantagna bidraget för det totala årliga digitala engagemanget är i de
flesta fall begränsat. Det går även att konstatera att andra händelser än
egna evenemang, exempelvis nyhetshändelser eller virala inlägg, kan vara
engagemangsskapande i betydligt större utsträckning.
Vad gäller genomsnittligt museiengagemang per besök uppvisar de
studerade museerna variationer som indikerar att olika segment av museer
kan identifieras inom ramen för den totala sektorn. Mer specifikt är ett
antal museer särskilt framgångsrika vad gäller att skapa digitalt
engagemang bland sina fysiska anläggningsbesökare och
verksamhetsbesökare, medan andra museer inte uppvisar samma höga
engagemangsnivåer.
Då besöksantal inte tycks vara drivande av genomsnittligt engagemang per
besökare kan en annan förklaring relatera till museernas respektive
verksamheter som i olika utsträckning kan uppfattas vara kompatibel med
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potentiella innehåll i sociala medier. Som de museer som attraherat de
högsta genomsnittliga engagemangsnivåerna visar kan relativt omfattande
ökningar åstadkommas från en månad till en annan – ett resultat som
indikerar att aktiva åtgärder som uppmuntrar till digitalt engagemang kan
vara effektiva för att skapa högre engagemangsnivåer.
Som illustrerats är även samspel mellan digitalt museiengagemang och
digitalt platsengagemang relaterat till museernas associerade
platsvarumärken varierande. I termer av museernas hemkommuner
uppvisar sektorn sammantaget en omfattande integrering då omkring en
tredjedel av det digitala museiengagemanget innefattar referenser till
hemkommunerna. Vad gäller samspelet mellan digitalt museiengagemang
och Sverige är den genomsnittliga nivån betydligt lägre (5,6 %) medan
samspelet gentemot Sweden jämfört med Sverige är högre (13,3 %).

Konsekvenser av samspelet mellan sociala medier,
museer och utställningar
I perspektiv till det illustrerade samspelet mellan digitalt engagemang
skapat i sociala medier, utställningar och museer är det möjligt att
identifiera ett antal implikationer för publikutvecklare, kuratorer och
platsutvecklare.
För publikutvecklare indikerar de presenterade resultaten att det
digitala museiengagemanget över tid kan vara omfattande och därmed
spela en betydelsefull roll för hur museibesökares upplevelser formas.
Vidare tycks enskilda museievenemang vara av relativt begränsad betydelse
för det sammantagna museiengagemanget över tid. Därav blir såväl
mätning av museers portfölj av engagemangsskapande aktiviteter,
operativa insatser i syfte att förstärka evenemangstoppar och uppföljning
aktiviteter som kan bidra till att stärka det digitala engagemang som
museer åtnjuter viktiga att överväga.
För kuratorer går det att konstatera att omfattande digitalt engagemang
kan skapas till utställningar och därmed forma besökares upplevelse. Det
är inte enbart specifika utställningar som digitalt engagemang skapas kring
utan även till de museer där utställningar äger rum. På så sätt innebär det
digitala samspelet mellan museer och de utställningar som där äger rum att
även gemensamma målsättningar dem emellan bör utvecklas. Dels i syfte
av att förstärka det totala digitala engagemanget men även för att dra nytta
av potentiella synergieffekter där särskilt långsiktiga samarbeten och
partnerskap mellan museer och turnerande utställningar sannolikt blir
särskilt viktiga att arbeta med.
För platsutvecklare på kommunal, regional och nationell nivå kan
museer liknas vid digitala engagemangshubbar, alltså platser från vilka
digitalt engagemang kring såväl utställningar som museer som fysiska
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platser genereras. Tidigare studier av evenemangs bidrag till digitalt
platsengagemang, i termer av exempelvis festivalers betydelse för digitalt
engagemang kring kommunala platsvarumärken, har indikerat att
samspelet kan vara starkt. 6 Mot bakgrund av att många av museers digitala
engagemang är drivande för digitalt platsengagemang blir därför samspelet
en viktig utgångspunkt för att skapa en stark integration mellan museer
och de platser inom vilka de bedriver sin verksamhet. Därför bör
platsutvecklare utifrån det här perspektivet, och framförallt i samarbete
med publikutvecklare och kuratorer, analysera vilket digitalt engagemang
som drivs av såväl museer som utställningar. På så sätt är det möjligt att
identifiera gemensamma målsättningar för hur engagemang kan skapas i
syfte att förstärka platsvarumärkens kännedom och önskvärda
associationer både i termer av kommunala, regionala och nationella
platsvarumärken.

Avslutande kommentar
Den här studien har syftat till att explorativt studera hur engagemang
skapas i sociala medier kring museiupplevelser, vilken betydelse
utställningar har i sammanhanget och hur digitalt museiengagemang
driver digitalt platsengagemang. I perspektiv till de presenterade resultaten
går det att konstatera att samspelet mellan digitalt engagemang skapat i
sociala medier, museer och utställningar är relativt starkt. Det innebär i sin
tur att aktörer som hittar effektiva tillvägagångssätt för att hantera,
utveckla och förstärka digitalt engagemang har potential att inte bara skapa
attraktiva och konkurrenskraftiga museiupplevelser i det fysiska rummet,
utan även i det digitala.
I perspektiv till den litteratur som syftar till att utforska konsekvenserna av
museers och evenemangs digitalisering, bidrar den här studien dels med ett
empiriskt bidrag men även med nyutvecklade tillvägagångssätt för att mäta
digitalt engagemang i skärningspunkterna mellan museer, utställningar
och sociala medier. Då få bidrag till förståelsen för dessa fenomen hitintills
har presenterats, är förhoppningen att den här studien även har bidragit
till att på sikt vidareutveckla kunskapsbasen inom området avseende såväl
den konceptuella förståelsen och de konsekvenser som utvecklingen
innebär för publikutvecklare, kuratorer och platsutvecklare.

6

Se ”Digitalt festivalengagemang – festivalbesökare och platsvarumärken i sociala medier” (Volante,
2015).
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