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 Re-coding the museum (Parry 2007)

 Re-imagining the museum (Witcombe 2003) 

 Ross Parry: museer och digital teknologi är oförenliga / 
digital teknologi skapar nya möjligheter för muser – två 
parallella berättelser

 Thomas Kvan (2008): digital teknologi ett verktyg som 
tillgängliggör det sköra och avlägsna kulturarvet och skapar 
nya möjligheter  för människor att interagera med det 
förflutna. 



 Historiska museet i 
Stockholm

 Lämningar ute i landet





 Museipersonal informerar om tolkningar av föremål 
och historiska sammanhang 

 Allmänheten tar emot kunskap och besöker museet 
och hemsidan som ”kreativt passiva” åskådare. 



 Personalen skriver berättelser om den nuvarande nationens 
historia med utgångspunkt i visualiseringar av föremål 

 Form och tilltal slätar över kompromisser inom och utanför 
museet både med avseende på nationens historia och vad 
ett museums hemsida kan användas till

 P. Walsh, ’The Web and the unassailable voice’, Archives 
and Museum Informatics, 1997, vol 1, p. 81. (77-85).



 Rapportera om arkeologiska fynd och överlämna vården 
av dem till kulturarvsinstitutionerna

 Mottagare av expertkunskap

 Hypertexuella och rumsliga navigatörer mellan de 
föremålslektioner som museet tillhandahåller på 
hemsidan

 Beundrande åskådare som är ”kreativt passiva”, det vill 
säga hitta på och föreställa sig hur det kunde ha varit 
men inte skriva tillbaka 

 Interagera med museets samlingar





 Som inloggad användare i Sök i samlingarna får du möjlighet att 
använda ett antal spännande funktioner som gör att du kan arbeta 
effektivare och vara mer delaktig i de samlingar som Historiska museet 
förvaltar åt dig. Tjänsten heter Mina samlingar och du kan bidra med 
information till nytta för dig själv och andra, lättare hålla reda på viktig 
information och hjälpa till att rätta fel och föreslå tillägg till databasen. 

 Du kan spara länkar till objekt i egna listor och på så sätt lättare hålla 
reda på den information som du vill nå lätt.

 Du kan markera dina favoritobjekt

 Du kan själv ange nyckelord, 'tagga', objekt för att göra dem lättare att 
hitta. 

 Du kan ge tips om t ex litteraturreferenser, bildlänkar och länkar till 
andra sidor.

 Du kan enkelt föreslå rättningar av felaktig information och föreslå 
tillägg av information eller att felaktig information ska tas bort.

 (Mina markeringar)



 Från en-till-många kommunikation till många-till-många-
kommunikation

 Fiona Cameron: museernas uppgift blir inte längre att bara 
förmedla kunskap om föremål – de kan också förmedla 
mellan museikunskap, lokal kunskap och 
delaktighetskulturer. 

 Fiona Cameron, “Object-Orientated Democracies: Contradictions, 
Challenges And Opportunities”, paper presenterat på Museum and the 
web 2008.

 http://www.archimuse.com/mw2008/papers/cameron/cameron.html  







 Bricolage

Remediering 

Deltagande


M. Deuze, ‘Participation, remediation, bricolage: Considering 
principal components of new media’, The Information Society, 
2006, vol 22 (2), pp. 63-75.



Förebild

Mönster och tillskärning 

Tyg: material och färg

Sömnad, nålbindning och vävning av brickband

Jag ska göra 
mig en 

Cotehardie

Passform: historiska kläder och 
samtida kroppar 

Kontextuellt formade och förhandlade 
överenskommelser om grad av 

autenticitet 

http://diglit.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg848

http://www.damehelen.com/cotes/patterns.html



“Communities and societies have been changing towards 
networked societies where boundaries are more permeable, 
interactions are with diverse others, linkages switch 
between multiple networks, and hierarchies are flatter and 
more recursive (Castells, 2000; Wellman, 1997, 1999, 2001). 
Hence, many people and organizations communicate with 
others in ways that ramify across group boundaries. Rather 
than relating to one group, they cycle through interactions 
with a variety of others, at work or in the community. Their 
work and community networks are diffuse, sparsely knit, 
with vague, overlapping, social and spatial boundaries. 

Barry Wellman et al  2002



 Missade Historiska museet en chans att förmedla 
mellan museikunskap, lokal kunskap och 
delaktighetskulturer?

 Vad händer när delaktighet och gemenskap byggs på 
nätverkad individualism och inte entydigt kan 
förankras i möten mellan sociala kategorier som 
genus, klass och etnicitet eller i identitetsskapande 
rumsligheter som lokalsamhället, regionen  och 
nationen?

 Hur förändrar digitalisering föreställningar kring 
autenticitet? 


