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• Digital utställning som begrepp
– Digitala och traditionella utställningar

• Digitalt kulturarv och nya möjligheter

• Digitala utställningar – vad är skillnaden?

• Vad innebär det att producera en digital utställning idag?

• Vad vet vi om digitala besökare?



Installation View of Smithsonian Photography Exhibition, no known copyright restrictions

Vad är en digital utställning?

• ”digital utställning” som begrepp

• kontext och berättelser - innehåll i 
sammanhang – utvalda objekt som knyts 
samman till en berättelse.



Ett europeiskt perspektiv
• Handbook on virtual exhibitions from INDICATE 

(International Network for a Digital Cultural Heritage 
e-Infrastructure) http://www.indicate-project.eu/

V-MusT http://www.v-must.net/ is a EU FP7-funded 
network of excellence – tools and support

• Projektet Mesch http://mesch-project.eu/ skapar en 
plattform med verktyg som kan användas för att 
skapa interaktiva upplevelser.

• En arbetsgrupp om digitala utställningar
http://museumsdokumentation.de/joomla

http://www.indicate-project.eu/
http://www.v-must.net/
http://mesch-project.eu/
http://museumsdokumentation.de/joomla


"A Digital Exhibition is based on a clear concept 
and is well curated. It assembles, interlinks 
and disseminates digital multimedia objects in 
order to deliver innovative presentations of a 
theme, or series of themes, allowing user 
interaction to a great extent.”

(En preliminär definition av digital utställning, framtagen av arbetsgruppen 
kring digitala utställningar, inom Athena Plus-projektet).



Exhibition hall, new Art Gallery, Montreal, Musée McCord Museum, no known copyright restrictions

Digitala och traditionella utställningar



Digitalt kulturarv och nya möjligheter

Archaeological Museum, Mexico City, Cornell University Library no known copyright restrictions.



presentera samlingar och skapa digitala 
berättelser, men också:

• berika innehållet

• gå bortom fysiska gränser och nå bredare publik, även 
flerspråkiga användare

• skapa interaktion med användare, t ex genom ”user 
generated content”, UGC.



Digitala infrastrukturer

Tekniska förutsättningar såsom internetuppkoppling eller kapacitet

Tjänster och verktyg som underlättar

• hantering av innehållet

• samverkan med andra sektorer (t ex forsknings- och turistsektorn)

och nya användare

= fokus på samlingar och berättelser (inte själva tekniken)



Royal Architectural Museum, Cornell University Library, no known copyright restrictions

Digitala utställningar – vad är skillnaden?



Med digitala utställningar kan man föra samman kulturarv som 
har splittrats genom olika typer av kategoriseringar och pröva nya 
tekniker och metoder för att presentera materialet.

Samordnad digital informationshantering är en förutsättning för det.



Vad innebär det att producera en 

digital utställning idag?

” Digital Revolutions 1” from Flickr, by Ian Guest, licence: CC BY-NC-SA 2.0 



• Tematiska digitala utställningar, t ex utställningen BHL Expeditions: 
http://expeditions.biodiversityexhibition.com/

• Virtuell rundvandring – Lascaux, http://www.lascaux.culture.fr/

• Tredimensionell fördjupning i ett särskilt föremål 
Smycken http://smycken.nordiskamuseet.se/smycken/iframe.html och 
Louvren - Mona Lisa i fokus http://focus.louvre.fr/

• Traditionella utställningar med digitala inslag 
Etruskerna i 3D
V & A Telling tales http://www.vam.ac.uk/microsites/telling-tales

• Tvåvägskommunikation och interaktivitet
http://vangoyourself.com/category/vango/

Några exempel

http://expeditions.biodiversityexhibition.com/
http://www.lascaux.culture.fr/
http://smycken.nordiskamuseet.se/smycken/iframe.html
http://focus.louvre.fr/
http://www.vam.ac.uk/microsites/telling-tales
http://vangoyourself.com/category/vango/


Flickr, by Bert Kaufmann, ”A very Escher Christmas”, License: CC-BY-SA 2.0

Vad vet vi om digitala besökare?



• Digitala utställningar har inte bara redan etablerade 
besökare som målgrupp utan en större publik

• Digitala utställningar kan också ses av personer som 
inte har möjlighet att besöka den fysiska 
utställningen. 

• Tekniska möjligheter till anpassat innehåll.

• En möjlig världspublik!

• Vi har ännu långt ifrån sett vad som kan uppnås!



Tack för er uppmärksamhet!
@sanja_halling
@digisam_ra
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Digisam…

är ett samordningssekretariat för 

digitaliseringen av kulturarvet

är en avdelning vid Riksarkivet 


