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Abstract 
Projektet är ett mångvetenskapligt samarbete i mötet mellan medieteknik, arkitektur, arkeologi 
och museistudier. Det tar sin utgångspunkt i en pilotstudie 2008 då Historiska Museet i 
Stockholm tillfälligt förlängdes till en publik arkeologisk utgrävning på Djurgården: platsen för 
den Allmänna Konst- och Industriutställningen 1897. En medierad fönsterdörr mellan de två 
platserna möjliggjorde att museets besökare, arkeologer och förbipasserande kunde se och 
samtala med varandra i realtid. Projektet fördjupar frågor som forskarna tidigare arbetat med på 
skilda håll. Statens historiska museum bygger vidare på erfarenheter från FoU-projektet Publik 
arkeologi (2007) samt FoU-projekt kring museisamlande och publik arkeologi som finansierats 
av Statens kulturråd (2008). KTH tar avstamp i FoU-projektet En tillgänglig 
forskningskulturmiljö (2006-2008) vilket givit värdefulla insikter vad gäller medierad 
tillgänglighet (presence design) och betydelsen av samverkan mellan arkitekter och 
medietekniker för användarinvolverad utveckling och gestaltning.  
 
Charlie Gullström, Arkitekturskolan KTH 
charlieg@kth.se 
Leif Handberg, Medieteknik KTH. 
leifh@kth.se  
Katherine Hauptman, Statens historiska museer, Box 5428, 11484 Stockholm. 
katty.hauptman@historiska.se  
Fredrik Svanberg, Statens historiska museer, Box 5428, 11484 Stockholm. 
fredrik.svanberg@historiska.se  
 



 3 

Innehållsförteckning 
 
 

Förord 4 
Närvaro på distans 5 
Det medierade museet 5 
Ett modernt kulturarv 6 
Presence Design 6 
Publik arkeologi i det deltagande museet 8 
Moderna kulturarvsprocesser 8 
Jakten på den försvunna staden 10 
Moderna kulturarv och deltagarprocesser 12 
Analys av deltagande 13 
Deltagargrupper 14 
Verktygslådan för medierad närvaro på distans 16 
Kameror och mikrofoner 16 
Projektorer, bildskärmar och högtalare 17 
Transmission 17 
Fjärrkontroller 17 
Andra begreppsverktyg 17 
Medierad ögonkontakt 18 
Rumsligt montage 19 
Inramning & Transparens 19 
Resultat 20 
Referenser 21 
Summary in English 23 
About the authors 24 



 4 

Förord 
Utvecklingen inom informations- och kommunikationstekniken har gjort det möjligt för museer 
och andra kulturarvsinstitutioner att förändra de traditionella sätt som kulturarvet och 
kulturmiljöer beskrivs och förmedlas. Det är idag möjligt att förbinda platser med varandra, med 
ljud och bild i realtid, på så sätt att museibyggnader förlängs till de specifika kulturmiljöer och 
platser som museiverksamheten har koppling till. I nätverksamhället skapas vad vi kallar Det 
Medierade Museet utifrån nya förutsättningar för möten mellan museer och deras besökare och 
mellan människor, kulturmiljöer och kulturarvets institutioner.  
 
Föreliggande rapport sammanfattar vårt projekt "Moderna kulturarvsprocesser och medierad 
tillgänglighet" (2009-2011) i samarbete mellan KTH och Historiska museet och syftar till 
inspiration och kunskapsspridning för planering och praktiskt genomförande av 
medieringssituationer. Arbetet bygger även på ett tidigare projekt finansierat av 
Riksantikvarieämbetet: "En tillgänglig forskningskulturmiljö" (2006-2008) vilket resulterade i ett 
initiativ för forskningssamarbete mellan arkeologi, medieteknik och arkitektur. 
 
Delar av rapporten rör forskningsområdet Presence Design och Medierade Rum och är en 
populärvetenskaplig sammanfattning på svenska av Charlie Gullströms doktorsavhandling från 
KTH: ’Presence Design: Mediated Spaces Extending Architecture’ (Gullström 2010). 
Avhandlingen artikulerar och tillgängliggör erfarenhetsbaserad kunskap för kommunikation i 
medierade rum baserad på mer än tio års forskningssamarbete mellan KTH Arkitektur och KTH 
Medieteknik. 
 
Projektgruppens fortsatta samarbete sker framledes inom ramen för KTH R1 Experimental 
Performance Space & Presence Lab, en verksamhet som etablerats i reaktorhallen R1 på KTH.  
 
 
 
Stockholm i februari 2012 
Charlie Gullström & Leif Handberg , KTH 
Katherine Hauptman och Fredrik Svanberg, Historiska museet 
 
Kompletterande material finns även tillgängligt via projektets webplatser: 
http://www.mediatedmuseum.se  
http://www.r1.kth.se 
 



 5 

Närvaro på distans 
När kungen i Shakespeares "The Life of King Henry V" undrar vart Lord of Canterbury tagit 
vägen får han svaret: ” – Not here in presence.” Här klarläggs förstås att han för ögonblicket är 
frånvarande men det kan vara intressant att veta att påståendet är en hänvisning till rummet de 
befinner sig i: ’presence’ är en förkortning av ’presence chamber’, ett rum som förekommer i 
engelska slott och herresäten och som utformats för att ta emot och hälsa gäster välkomna. Med 
dagens språkbruk kan det alltså beskrivas som en slags reception eller hall för närvaro och 
samvaro. 
 
Under det moderna samhällets framväxt har frågan kring närvaro länge tagits för given. 
Stämpelklockan på våra arbetsplatser är ett tydligt exempel: svart på vitt har det kunnat beläggas 
om man arbetat eller inte, det vill säga om man har varit på jobbet eller inte. Arbete har 
definierats utifrån begreppet närvaro, något mellanting mellan närvaro och frånvaro har inte 
funnits.  
 
I det nätverksamhälle som vi numera bygger är däremot närvaro en förhandlingsfråga som öppnar 
nya möjligheter för arkitekturen. Idag är det fullt möjligt att befinna sig på en plats och samtidigt 
vara tillräckligt närvarande för att kunna se, samtala och samarbeta med personer någon helt 
annanstans. Plötsligt kan man alltså vara både här och där på en och samma gång, i alla fall i 
sådan grad att det är möjligt att kunna samarbeta och skapa förtroende tvärs tid och rum. Det 
finns dock ett antal förutsättningar för upplevelsen av närvaro, varav flera är rumsliga. Att rum 
kan förlängas till andra platser med hjälp av videokommunikation skapar alltså nya 
rumsgestaltningsuppgifter för arkitekter.  
 
Utvecklingen inom informations- och kommunikationstekniken har gjort det möjligt för museer 
och andra kulturarvsinstitutioner att tillgängliggöra kulturarvet på fler sätt än genom fysiska 
möten. Museibyggnader kan förlängas till specifika kulturmiljöer som är viktiga för förståelsen 
av en historia. I dagens nätverkssamhälle har det vi kallar Det Medierade Museet en självklar roll 
att skapa nya förutsättningar för möten mellan museer och deras besökare.  
 

Det medierade museet 
Vår forskargrupp har valt begreppet ”det medierade museet” för att fånga ett utvidgat 
museikoncept som fokuserar mer på museets roll som forum för möten och i kommunikationen 
mellan människor än på museet som fysisk plats eller institution. I projektet är vi särskilt 
intresserade av hur nya förutsättningar för interaktion och gestaltning i museimiljön påverkar 
moderna kulturarvsprocesser.  
 
Frågorna vi undersöker utgår från hur värderingar och urval definierar och strukturerar moderna 
kulturarv under den period från 1800-talets slut fram till idag när museernas roll och besökarnas 
förväntningar har förändrats avsevärt. Vilken ny kunskap, delaktighet och tillgänglighet kan 
skapas med publik medverkan i en mångfacetterad aktivitet som rymmer såväl ett arkeologiskt 
projekt, undersökningar av minnesprocesser, som design och användning av nya medierade 
kommunikationsformer? 
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Ett modernt kulturarv 
För att ringa in frågekomplexen ovan har vi huvudsakligen arbetat med en fallstudie, nämligen 
den Allmänna Konst- och Industriutställningen i Stockholm 1897. Utställningen har tidigare 
utforskats ingående på ett idémässigt plan och utifrån det skriftliga källmaterialet samt 
fotografier, men är ur kulturmiljösynpunkt glömd. Utställningsområdet på Djurgården uppfattas 
inte som kulturhistoriskt värdefullt trots att platsen bär på en stor berättelse om moderniteten. 
Detta glapp mellan historisk betydelse och kulturarvsstatus ger god grund för en undersökning av 
moderna kulturarvsprocesser över tid.  
 
Utställningen 1897 var en manifestation för den unga moderna nationen Sverige och den gryende 
industrialismen. Ungefär en och en halv miljon människor besökte evenemanget, vilket är en 
mycket betydande svensk publikframgång som bara matchas av få andra evenemang. 
Utställningens historiska betydelse har gjort att den utforskats av exempelvis historiker, 
etnologer, arkitekter, idé och lärdomshistoriker samt medievetare. De omfattande lämningarna på 
platsen har dock aldrig betraktats som en kulturmiljö, fått skydd som kulturlämning, 
tillgängliggjorts eller undersökts arkeologiskt. Något helhetsgrepp har heller aldrig tagits kring de 
omfattande material som förvaras i museer eller kring de immateriella berättelse- och 
minnesprocesser som tillsammans med föremål (souvenirer, byggnader mm) förvaltas av 
allmänheten. Detta är dessutom ett globalt arv i den meningen att materialet spridits över stora 
delar av världen. 
 

Presence Design 
Arkitekt Charlie Gullströms doktorsavhandling ”Presence Design: Mediated Spaces Extending 
Architecture” (KTH 2010) dokumenterar många av våra gemensamma designerfarenheter från 
videomediering under tio år. Rubriken Presence Design sammanfattar därför väl vårt arbete att 
gestalta hybrida rumsmiljöer, sammansatta av olika rumsbegrepp till en form av rumsliga 
montage. Numera är video också ett byggnadsmaterial att använda i utställningsverksamhet och 
tillgängliggörande av kulturmiljöer. Kulturarvssektorn är i stor förändring och därför är det av 
stort värde att utforska nya mötesformer mellan museer – som byggnad och institution – och 
deras publik såväl i en kulturmiljö som på andra platser där människor möts. 
 
De exempel vi har arbetat med visar att man kan etablera förtroende på distans om det är möjligt 
att uppnå ögonkontakt och förstå den rumsliga förlängningen. Frågan vi väcker är därför hur 
framtidens byggnader, museer, skolor, bibliotek och kulturmiljöer skall utformas för att 
möjliggöra närvaro på distans? Trots en tvärvetenskaplig hållning saknas begrepp för att resonera 
kring estetiska och arkitektoniska kvaliteter inom media, interaktion och kommunikation. Vårt 
bidrag kan ses som ett bidrag till begreppsutveckling och en verktygslåda för alla inblandade i 
presence design; till er som planerar, kurerar och ritar utställningar med inslag av nya medier, 
och till er som ska handla upp medierade rum. Kulturarvssektorn, arkitekter och medietekniker 
behöver nu samarbeta för att visa hur virtuella rum kan integreras med fysiska rum för att skapa 
medierad närvaro och tillgänglighet till kulturmiljöer.  
 
Resultatet av vårt interdisciplinära forskningsarbete är prototyper, medierade rum och 
installationer där deltagare på olika geografiska platser har kunnat erfara en känsla av närvaro på 
distans. Forskningen präglas av användardriven design och innovation för olika 
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tillämpningsområden. Vi har ofta låtit vår undervisning inspireras av pågående forskningsprojekt 
vilket gjort att våra studenter arbetat tematiskt med frågor som rör medierad tillgänglighet till 
kulturmiljöer eller hur ett museum kan förlängas till en annan plats. Bilden nedan beskriver 
designprocessen och arbetet som föregår en medierad närvarosituation: 

 
1. En bild av designprocessen. Läromedel av Gullström & Handberg 2009 

Processen syftar till vad som här beskrivs som steg 4, det vill säga att en besökare i den 
medierade situationen upplever en känsla av närvaro på distans. Detta är dock en individuell 
upplevelse som inte helt går att styra. Den är betingad av hur väl samspelet mellan formgivning, 
teknik och den aktuella situationen fungerar. Här spelar till exempel individens erfarenhet av 
tidigare medierade mötessituationer stor roll, liksom förmågan att leva sig in i stunden och bortse 
från att den faktiskt är konstruerad med stöd av ljud- och bildkommunikation. Jämför gärna med 
det engelska uttrycket "willing suspension of disbelief" som ofta används för att beskriva den 
situation som uppstår när man går på teater: man vet att det som händer på scenen är på låtsas 
men ändå så låter man sig dras med in i föreställningen och man lever sig in i en berättelse. Det 
var den engelske filosofen och poeten Samuel Taylor Coleridge som myntade detta uttryck med 
referens till upplevelsen av poesi, i verket Biographia Literaria från 1819. 
 
Först krävs förberedelser enligt designprocessens steg 1, för att ta hänsyn till relevanta aspekter 
utifrån de slutliga användarnas behov. Hänsyn behöver även tas till olika former av 
begränsningar som kan finnas i det föreliggande projektet. En viktig fråga är vad det är som skall 
förmedlas och vad mötessituationen syftar till. Är det fakta, är det en känsla som ska förmedla, 
ett socialt umgänge mellan människor som eftersträvas, eller en kombination av flera faktorer? 
Det finns många olika sätt att förmedla berättelser, varav några är specifika för medierad 
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kommunikation. Om det till exempel handlar om en historisk plats så finns flera viktiga val: Ska 
platsen iscensättas i en äldre tidsepok eller i nutid? Designarbetet påverkas även av om det ska 
finnas besökare på olika platser eller om de enbart bemannas av museipedagoger/guider och 
statister. Här kan designprocessen med fördel kopplas till verksamhetens pedagogiska arbete. 
Personal som bemannar de medierade rummen kan behöva viss inskolning för att kunna agera på 
ett naturligt sätt, särskilt om de har roller som statister eller pedagoger i en rumslig iscensättning. 
Även besökare kan i vissa fall behöva instruktioner för att röra sig på rätt plats, ifall den rumsliga 
gestaltningen inte är helt intuitiv. 
 
Designprocessen leder fram till olika slags medierade rum, vars beståndsdelar senare ska 
detaljstuderas, produceras, byggas och integreras i en befintlig inomhus eller utomhusmiljö. Allt 
detta ställer krav på nära samarbete mellan olika kompetenser: pedagoger, utställningsarkitekter, 
tekniker och andra berörda. Tillsammans använder de olika berättarverktyg (steg 2) och planerar 
för hur de medierade rummen ska befolkas av besökare, pedagoger och statister inför den 
medierade närvarosituationen (steg 3). 
 

Publik arkeologi i det deltagande museet 
Forskning kring lärande i museimiljö har en lång tradition och den nya museologin fokuserar 
betydligt mer på de pedagogiska aspekterna av utställningsskapande än tidigare. Traditionellt har 
relationen mellan museet och besökarna varit starkt asymmetrisk. Men i det så kallade ” nya 
museet” ska det finnas ett samspel mellan vetenskap, pedagogik och delaktiga besökare.  
 
Ett kulturhistoriskt museum kan bli mer deltagande och involvera sina besökare bland annat 
genom publik arkeologi. Termen är en översättning av engelskans begrepp Public Archaeology, 
som beskriver den professionella arkeologins relation till allmänheten, med fokus på att skapa 
interaktivitet i publikmötet. I en utforskande process skapar man utifrån olika förutsättningar 
tillsammans ny kunskap. 
 
Utgångspunkten är att den publika verksamheten har lärandeperspektiv och att de sammanhang 
där arkeologisk och kulturhistorisk verksamhet ingår lyfts fram. Det handlar om att öka 
medvetandet om hur historia och arkeologi skapas och fungerar i samhället, samt deras 
förhållande till andra mål än de rent kulturhistoriska. Därmed är det också ett arbete som omfattar 
mycket mer än förmedling av (populär)vetenskapliga resultat. Publik arkeologi tar tillvara de 
erfarenheter som publikmötena ger och analyserar hur samspelet återverkar på arkeologin och de 
kulturhistoriska museerna.  
 

Moderna kulturarvsprocesser 
Det moderna samhällets lämningar har i Sverige bara i liten grad intresserat kulturmiljövården 
och forskningen även om ett klart växande intresse nu märks. Den Allmänna Konst- och 
Industriutställningen i Stockholm 1897 anses allmänt som ett genombrott i Sveriges väg mot 
moderniteten. Ändå saknas något samlat skydd för lämningarna på platsen och på Djurgården 
finns för de miljontals årliga besökarna ingen som helst information om den gigantiska 
utställningen som för en tid helt präglade Djurgården och en stor del av Stockholm. 
 



 9 

Inom projektet har vi gjort arkeologiska undersökningar av området för utställningen för att 
kunna bedöma vilken slags arkeologiska spår som finns och vilken omfattning de har. Vi har 
också karterat vad som hänt med en rad byggnader som efter utställningens slut flyttats iväg från 
platsen för att användas till andra saker, vad olika svenska museer har samlat från utställningen 
samt minnesföremål och privata samlingar hos allmänheten.  
 
Utgrävningarna och inventeringarna på Djurgården har visat att omfattande spår av utställningen 
finns i områdena för den utställningsdel som kallades Gamla Stockholm – en enorm 
rekonstruktion i halv skala av medeltidens Gamla stan och Helgeandsholmen. Bland annat finns 
den konstgjorda Helgeandsholmen kvar samt omfattande spår av en rekonstruktion av slottet Tre 
kronor. 
 
Utställningens stora administrationsbyggnad som låg vid Djurgårdsbron köptes av en byggästare 
och flyttades ut i skärgården till Tynningö. Där fungerade den en tid som sommarnöje. Under 
1940-talet var den läger för flyktingar undan andra världskriget och därefter ferieskola, ett 
kollektivboende för proggare under 1970-talet och hyrs nu ut till sommargäster. Den av 
Ferdinand Boberg ritade Maskinhallen är en annan byggnad med en spännande historia efter 
utställningen. Den flyttades till Kvarnsvedens pappersbruk i Borlänge. Byggnaden, som lokalt 
ofta kallas för Ljungbergshallen, hade fortlevt i det tysta genom åren och använts som lagerlokal. 
Den har i olika omgångar varit rivningshotad och fanns därför med på World Monument Funds 
lista över hotade kulturarv 2009.  
 
Museerna har inte samlat särskilt mycket saker från utställningen även om en rad 
Stockholmsmuseer har tagit tillvara ett antal utvalda föremål. Däremot finns stora mängder 
minnesföremål samlande av allmänheten. Vi har intervjuat en rad innehavare av minnesföremål 
samt samlare av kulturarv från utställningen, särskilt storsamlaren Bosse Bark som för en tid 
sedan ställde ut delar av sin samling på Postmuseum. 
 
Olika material från utställningen stödjer olika slags minnen och sätt att se på historien. Det rika 
fotomaterialet visar hur man arrangerade miljöerna men det saknas helt bilder på hur besökarna 
faktiskt upplevde och använde utställningen. Museernas material har ”frysts” till sin mening som 
exempel på händelserna 1897, medan de hus och föremål som samlats av allmänheten istället 
samlar på sig mera historia allteftersom de används i nya sammanhang. Under loppet av 1900-
talet har mycket som ursprungligen sparades av allmänheten försvunnit, medan annat i sin tur 
kommit in i en samlarvärld och blivit till antikviteter. I det sammanhanget blir de åter till 
exempel på vad som hände 1897, medan deras personligt knutna berättelser förloras – för 
samlarna är intresserade av ursprung, unicitet och ekonomiskt värde, inte av historiska 
sammanhang i sig. 
 
En preliminär modell av de kulturarvsprocesser som kännetecknat materialet från 
Stockholmsutställningen 1897 kan se ut som följer. Det är i sådana processer som det 
professionella kulturarvsarbetet bryter in och påverkar. 
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2. Arbetsgruppens modell av de kulturarvsprocesser som kännetecknat materialet från Stockholmsutställningen 1897 

 

Jakten på den försvunna staden 
I ett pilotprojektet 2008 förlängdes Historiska museet under två veckor till en arkeologisk 
utgrävning på Djurgården i Stockholm. Projektet annonserades som Jakten på den försvunna 
staden och uppmanade människor att delta. Alla som ville kunde vara med och gräva (bli 
arkeologer), tolka fynd, diskutera, eller lämna in egna minnessaker och berättelser. Dessutom fick 
varje deltagare chansen att möta bekanta och helt okända människor på utgrävningsplatsen eller 
på distans i museet. Helheten var medvetet designad för att bjuda många olika sätt att delta. 
Tanken var att det skulle väcka intresse för många, även om det bara var specifika grupper som 
nyttjade de olika delarna aktivt. På utgrävningsplatsen undersöktes spåren efter en rekonstruktion 
av medeltidens Stockholm. Den hade byggts upp till den Allmänna Konst- och 
Industriutställningen 1897 och kallades då för Gamla Stockholm. Det var alltså på ett metaplan 
en utgrävning av det sena 1800-talets bild av medeltiden.  
 

 
Föremål ”frusna” i klassifikation, används utställningar, representerar bara 1897 
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3. Vänstra bilden: Utgrävningsplatsen och den medierade fönsterdörren till Historiska museet i bakgrunden. Högra bilden: 

utblick på utgrävningsplatsen från Historiska museet. En diskussion om dagens fynd pågår. Besökare på Historiska Museet 
kunde följa en arkeologisk utgrävning och umgås på distans med personer på utgrävningsplatsen. Man kunde se och tala 
med varandra ungefär som i en vanlig dörröppning. I den medierade fönsterdörren ingår två 46" bildskärmar som placerats 
vertikalt med en omfattning av trä. På Djurgården var fönsterdörren något mindre än i museet. För att visa att närvaro på 
distans kan åstadkommas med begränsade resurser användes standardkomponenter för ljud och bild.  

Mellan museet och utgrävningsplatsen kunde människor se och tala med varandra i realtid genom 
en videomedierad fönsterdörr där man hade god utblick mot den andra platsen. Fönsterdörren var 
byggd med träram och bred spröjs, som på ett naturligt sätt smälte in i den utställning om 
Stockholmsutställningen 1897 som byggts upp inne på Historiska museet. Besökare på museet 
kunde därmed ”stå i dörröppningen” och samtala med arkeologer eller andra besökare på ön, och 
därmed följa aktiviteterna vid utgrävningen på distans. Den glasskiva som placerats i 45° vinkel 
mot dörren ingår i ett beprövat designkoncept för att möjliggöra ögonkontakt, och gav känslan att 
dörren stod lite öppen och inbjöd till kommunikation. Det krävdes ingen biljett för att besöka 
utställningen på endera sidan, eller att delta i utgrävningen. Många som kom förbi hade inget 
tidigare intresse eller hade heller inte planerat ett museibesök, men stannade vid 
utgrävningsplatsen och/eller besökte museet.  
 
Situationen inspirerade till diskussion mellan människor som befann sig vid utgrävningsplatsen, 
eller i utställningen på museet. De kunde utbyta erfarenheter – och många gjorde det också med 
okända människor. Man delade en förundran över upplevelsen av 1) den Allmänna Konst- och 
Industriutställningen 1897 och de spår som nu finns (men inte syns) på kulturarvsplatsen, 2) det 
överraskande med att kunna ta del av en arkeologisk utgrävning mitt på Djurgården i Stockholm, 
3) spänningen i att möta människor på distans. Sammanhanget kunde skapa en gruppkänsla i 
tillfället.  
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4. Platsen för Gamla Stockholm 1897 och samma plats 2008. Ingen förbipasserande kan ana spåren av en hel 

stadsrekonstruktion. Via en tillfällig bro 2008 kunde besökare gå ut på ön. Stora bilder från 1897-års utställning fanns 
upphängda mellan träden och ett tält med bilder och information gjorde många nyfikna att besöka platsen.  

På utgrävningsplatsen fanns fler möjligheter till deltagande än på museet. Förutom att gräva 
kunde man sortera och tolka sina och andras fynd, samt diskutera hur man förstår själva 
kulturmiljön. På båda platserna kunde man lämna in egna berättelser till personalen. Exempelvis 
bidrog en besökare med historien om vad som hade hänt på utgrävningsplatsen före 1897 då det 
var ett kåkstadsområde med fattig befolkning. Det gav ny kulturhistorisk kunskap till museet. 
 

Moderna kulturarv och deltagarprocesser 
Nina Simon, som i många år har arbetat med museiutveckling och deltagarprocesser, liknar det 
deltagarorienterade museet vid webb 2.0, dvs ett sammanhang som blir bättre och får mer värde 
ju fler som deltar. Med ett deltagarperspektiv blir museet snarare ett forum för kunskapande än en 
producent av information. I sin bok ”The Participatory Museum” uppmuntrar Simon till att skapa 
nätverkseffekter. Som analysinstrument använder hon en femgradig deltagarstege med möjlighet 
att klättra från individens egen upplevelse till våra gemensamma upplevelser. Varje steg innebär 
en mer komplex interaktion mellan människor. I steg 1 konsumerar jag innehåll som någon har 
producerat, steg 2 innebär att jag som individ kan interagera med ett presenterat innehåll. I steg 3 
kopplas individull interaktion ihop i nätverk och kan delas, men utan direkt sociala möten mellan 
deltagarna. Först i steg 4 uppstår nätverkseffekter som stödjer social interaktion i flera riktningar. 
Steg 5 slutligen innebär att människor interagerar direkt med varandra. 
 
Att nå steg 4 och 5 är i praktiken en stor utmaning för kulturinstitutioner eftersom arbetet 
traditionellt bygger på dels ett förmedlingsperspektiv (steg 1), dels på en interaktion mellan 
museet och besökaren (steg 2). I vissa fall (och allt mer) kan man hitta exempel på steg 3-
aktiviteter där besökare till exempel delar bilder och kommentarer genom sociala medier. Genom 
Jakten på den försvunna staden ville vi undersöka hur museet kan fungera som social arena 
genom att stödja besökarnas deltagande. 
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Analys av deltagande 
Steg 1: Konsumera  
Utställningen på Historiska museet berättade om det kulturhistoriska sammanhanget kring 
Allmänna Konst- och Industriutställningen 1897. Besökarna kunde också läsa om historien i 
tryckta foldrar och på skyltmaterial på utgrävningsplatsen. Det fanns stora bilder som visade på 
hur det har sett ut på platsen och personliga berättelser från besök på utställningsområdet 
illustrerade hur stort detta evenemang var i sin tid. Medverkande pedagoger och arkeologer 
kunde informera om artefakter och förmedla kunskap till besökare på båda platser genom den 
medierade fönsterdörren. 

 
5. Utställningsrummet på Historiska museet 

Steg 2: Interagera enskilt 
Besökarna kunde interagera med historien genom att sortera och tolka det arkeologiska material 
som framkom varje dag. De placerade föremål och fragment i askar och fyllde i 
tolkningsblanketter som lämnades in till arkeologerna. Askarna placerades vid ’tröskeln’ till den 
medierade fönsterdörren vilket lockade till samtal på varje plats. 
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Steg 3: Dela erfarenheter 
Deltagarna kunde ta del av hur arkeologerna och andra besökare hade sorterat och tolkat det 
arkeologiska materialet och jämföra med sina egna reflektioner och ställningstaganden. 

6. Materialsortering och tolkningsdiskussioner vid utgrävningsplatsen. 

 
Steg 4: Interagera och nätverka 
Flera deltagare återkopplade till museet efter sitt besök och bidrog med reflektioner kring 
historien. Många läste projektbloggen, några kommenterade och spred länkar vidare. Vid 
tillfällen när det var mycket folk hjälpte besökare varandra genom att förklara för nytillkomna 
vad som var på gång. 
 
Steg 5: Interagera socialt 
Det fanns möjligheter att diskutera arkeologiska resultat, utgrävningen och de inlämnade 
berättelserna med dem man mötte på platsen och på distans genom det medierade fönstret. Många 
delade sina kunskaper om utställningen 1897 med varandra, förvånades över att det inte finns 
några markeringar i landskapet, frågade om arkeologin och delgav varandra något de hört om 
”Stockholmsutställningen” från en äldre släkting. 
 

Deltagargrupper 
Människor deltar i kulturarvsaktiviteter på olika sätt och interagerar följaktligen också olika med 
kulturarvet. Nina Simon har grupperat de vanligaste sorternas deltagande på digitala sociala 
nätverk, samt en grupp av inaktiva som inte besöker sådana forum. En liknande indelning kan 
appliceras på de kulturarvsaktiviteter som vi har arrangerat kring Allmänna Konst- och 
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Industriutställningen 1897. Översatt till svenska kan de olika deltagargrupperna benämnas som 
åskådare, samlare, aktörer, kreatörer och recensenter. 
 
Vi har räknat till ungefär 7000 fysiska deltagare på plats antingen vid utgrävningen eller på 
Historiska museet (avrundade siffror). Grupperingarna nedan innefattar 10960 deltagare eftersom 
många kan räknas in två eller fler grupper. Den mest förekommande formen av deltagande är 
generellt att vara åskådare. I vår studie räknas både fysiska besökare och bloggbesök som 
åskådare, dvs ca 85% av hela deltagarmängden. De mer aktiva deltagarformerna utgjorde 
tillsammans ca 18%, vilket är en förhållandevis låg andel i jämförelse med hur fördelningen 
brukar vara för digitalt deltagande, men sannolikt en hög andel jämfört med kulturarvsaktiviteter 
generellt. 
 
Deltagargrupper 

• 5000 personer besökte utgrävningen (åskådare) 
• 2000 personer besökte utställningen på Historiska museet (åskådare) 
• 2000 läste bloggen (åskådare) 
• 1000 personer deltog i diskussioner på distans mellan museet och utgrävningen (aktörer) 
• 500 sorterade och tolkade utgrävt material (samlare och kreatörer) 
• 400 deltog aktivt i utgrävningen (aktörer) 
• 50 personer lämnade in egna berättelser (kreatörer) 
• 10 personer kommenterade bloggen (recensenter) 
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Verktygslådan för medierad närvaro på distans 
 
 

 
7. Bild av verktygslådan baserad på Gullström (2010) 

I Charlie Gullströms avhandling läggs en verktygslåda fram med olika hjälpmedel som har 
betydelse för upplevelsen av närvaro på distans. Dels är dessa konstnärliga begrepp som en 
designer kan använda för att utforma väl fungerande mediarade rum, till exempel genom att 
skapa ögonkontakt, rumsliga montage, inramning och transparens. Härutöver behövs även 
teknisk utrustning som kameror och bildytor för att representera en fjärran plats, dels mjukare 
verktyg som är en serie användbara begrepp för att manövrera rum, teknik och upplevelse. Vi 
beskriver dessa mer i detalj nedan samt illustrerar dem med några exempel som knyter an till 
kulturarvsprocesser och nya mötesformer mellan museer och publik. 
 
Kameror och mikrofoner 
Kameror och mikrofoner används för att fånga ljud och bild och kan samlas under begreppet 
"sensorer". Kameror kan ha olika upplösning och bildformat, och det är viktigt att använda 
samma genom hela det system som byggs upp (ex DV, HD etc för upplösning och 4:3 eller 16/9 
för bildformat). För ljud är det viktigt att bestämma om det är riktningsberoende, dvs om det skall 
vara mono- eller stereoljud (eller flera kanaler). Det är även möjligt att använda även andra 
sensorer som termometer eller hygrometer. 
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Projektorer, bildskärmar och högtalare 
På samma sätt som det finns sensorer som fångar data så finns det emittorer som presenterar ljud 
och bild på i det förlängda rummet. För bild gäller projektorer eller bildskärmar, för ljud använs 
ljudsystem med högtalare. För andra sensorer kan man antingen välja korresponderande 
emittorer, som till exempel ett värmeelement, eller så kan data från sensorerna visualiseras på 
olika sätt.  
 

Transmission 
Transmission är det system som överför signaler mellan sensorer och emittorer. Oftast är det 
samma system för tvåvägskommunikation, vilket innebär att det finns både sändare och 
mottagare i samtliga berörda rum. För transmission finns det system på olika nivåer. Vanligast 
idag är internet som kan användas i system med olika bandbredd. Kommunikation kan även ske 
via satellit eller direkt genom en optisk fiber om sådan finns tillgänglig. För kommunikation via 
internet finns det system som inte kostar något för användaren, som tex Skype, och system som 
kräver speciell utrustning som videokonferenssystem. 
 
Fjärrkontroller 
Fjärrkontroller kan till exempel sköta de olika teknikkomponenterna på distans, vanligtvis gäller 
det kameror och bildskärmar, där bilden ibland kan behöva justeras. Fjärrkontroller kan även vara 
mikroprocessorer som kan användas för att styra objekt på distans, till exempel för att reglera 
ljus, starta en rökmaskin, eller för att framkalla ett ljud som bidra till den medierade situationen. 
All teknisk utrustning utgör komponenter i ett system som byggs upp för den medierade 
närvarosituationen. 
 
Andra begreppsverktyg 
I verktygslådan har vi också lagt ett antal begrepp som de inblandade i designprocessen behöver 
förhålla sig till för att maximera förutsättningar för upplevelsen av närvaro. Dessa har valts ut 
under många år av reflekterad praktik och som kan orsaka en slags friktion i medierade 
situationer, om de inte manövreras på ett lämpligt sätt. 
 
Upplevelsen av närvaro är individuell och kan aldrig garanteras, men genom att använda 
kombinationen av tekniska, rumsliga och begreppsliga verktyg kan alltså en ’presence designer’ 
försöka reducera den friktion som annars riskerar att hämma förtroende och kunskapsöverföring 
– två viktiga funktioner som man ofta eftersträvar i medierade rum. 
 
Vår forskargrupp är inte ensam om att betona rummets betydelse i medierade situationer. Även 
om det inte är ett stort antal så har några andra forskare intresserat sig för de rumsliga aspekter 
som påverkar den individuella upplevelsen av medierad närvaro, liksom förtroendeskapande på 
distans och kunskapsutbyte. Medan Charlie Gullströms doktorsavhandling (KTH 2010) fokuserar 
en begreppsverktygslåda, så har Caroline Nevejan (TU Delft 2007) valt begeppet ’Witnessed 
Presence’ vilket på svenska kanske kan översättas till bevittnad närvaro. Med utgångspunkt i 
juridiken och ett vittnes roll i rätten, – där erfarenheten av närvaro kan klargöra om ett brott 
begåtts eller ej – resonerar hon om motsvarande situationer i det medierade rummet. Wijnand 
IJsselsteijn är en annan forskare som i sin avhandling utgår från ett antal ’verklighetstester’ som 
han menar att människor som befinner sig i medierade rum kontinuerligt utför, just för att 



 18 

försäkra sig om att de kan förlita sig – åtminstone tillräckligt – på situationen de befinner sig i. 
(IJsselsteijn 2004, TU Delft) 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att fyra faktorer handlar om tillit till situationen och blir 
viktiga att hantera i ett medierat rum: 
 

1. Uppmärksamhet krävs från deltagaren som befinner på distans och som står inför en 
upplevelse av medierad närvaro. 

2. Återkoppling från personer i det förlängda rummet skall vara snabb, konsekvent och 
pålitlig. 

3. Miljöerna behöver ett rumsligt utförande, med tillräcklig inredning och belysning för att 
ge betraktaren möjlighet att förstå dess karaktär, djup och utbredning i förhållande till den 
egna omgivningen. 

4. Deltagarnas möjlighet att förstå rummet och en rumsuppfattning måste uppmuntras och 
kontinuerligt säkras. 

Medierad ögonkontakt 
I vårt umgänge med andra människor väljer vi oftast ögonen som fixeringspunkter, även om 
blicken kontinuerligt söker sig runt ansiktet vi möter (Argyle & Cook 1976). Vi har i vår 
forskning länge utgått från betydelsen av ögonkontakt, ofta genom att införliva en såkallad 
teleprompterlösning, vilket är vår anpassning av ett patent från 1947 (Rosenthal). I bilden nedan 
använder vi enklast möjliga utrustning för att skapa medierad ögonkontakt på distans. I 
kulturmiljön vi söker förlänga finns en helt vanlig glasdörr från 1950-talet, som i bilden är 
uppställd i 45° vinkel. Som ritningen visar finns en kamera uppställd i ögonhöjd, vilken fångar en 
person som står i dörröppningen. I detta fall är det Charlie Gullström som då upplever direkt 
ögonkontakt med kollegan Leif Handberg, som befinner sig någon annanstans och därför 
bakprojicerats på en duk en bit in i rummet. 

  
8. Prototyparbete för pilotprojektet Det Medierade Museet 2008 
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Rumsligt montage  
Begreppet rumsligt montage kommer från de ryska filmpionjärerna Sergei Eisenstein och Dziga 
Vertov som under 1920-talet utforskade de tekniska och estetiska möjligheterna kring montage. 
Eisenstein använde också uttrycket ’tertium quid’ för att beskriva vad han menade med ’det 
tredje rumsliga inslag’ som kan uppstå vid montage. Ett bra exempel på detta kan hämtas från 
filmen Battleship Potemkin (1925) där sekvensen Odessa Steps skapar ett tredje rum genom att 
filmen sträcker ut tiden den tar för folksamlingen (och barnvagnen) att ta sig ned från trappan. 
Därmed manipulerades publikens upplevelse av tid och närvaro. 
 
I exemplet Det Medierade Museet har vi använt oss av en dörröppning som förbinder ute och 
inne. För att umgås på distans ”hänger man alltså i dörröppningen” som ett rumsligt montage av 
två skilda platser. Ett annat förfarande är att förse de olika rum som ska sammanbindas med en 
inredning som inte har någon koppling till endera plats. Här kan man till exempel använda sig av 
’keying’ eller ’chroma key’, vilket är vanligt förekommande i TV, till exempel för att skapa en 
fond. En duk används, med en särskild blå eller grön nyans som möjliggör att en projicerad bild 
kan ersättas av en annan.  
Inramning & Transparens 
I exemplet Det Medierade Museet använder vi analogin till en dörröppning och vår design kan 
mycket väl liknas vid en glasdörr. Men om glaset fyller en funktion inom arkitekturen – där 
transparens, reflektion och inramning är mycket centrala begrepp – så har den förstås en något 
annorlunda funktion när det gäller medierad närvaro: skapa en upplevelse av ögonkontakt. Om 
glasets ursprung och möjligheterna till jämförelse mellan arkitektur och medierade rum kan man 
läsa mer i en särskild artikel som använder konstnärliga verk och byggnadsexempel för att 
diskutera den inneboende dubbla kvalitet som glas faktiskt representerar: möjligheten att både se 
på och se igenom vilket förstås får en särskild innebörd när det gäller medierade rum som består 
av projicerade bilder från andra platser som återges och representeras på olika väggytor  
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Resultat 
Forskningen kring de ovan beskrivna exemplen kan sammanfattas med följande resultat: 
 

Medierad tillgänglighet 
• Videomediering är användbart för tillgängliggörande av kulturmiljöer eftersom det 

skapar trovärdiga pedagogiska situationer som underlättar förståelse och därmed 
kan öka intresset för kulturmiljöer och kulturarv.  

• Videomediering skapar möjligheter att nå nya kategorier besökare till ett museum, 
eftersom man kan nå människor där människor vistas (rekreationsplatser, 
mötesplatser osv).  

 
Närvaroforskning, design och genomförande av medieringssituationer 
• De designprototyper och medierade rum som framtagits stödjer upplevelsen av 

närvaro på distans genom att integrera teknisk design med arkitektur och god 
formgivning, inte minst spelar funktionaliteten kring ögonkontakt stor roll.  

• Lyckad videomediering är resultatet av en designprocess där samverkan mellan 
olika discipliner är nödvändig (arkitektur, medieteknik, beteendevetenskap mfl).  

 
Verktygslåda 
• Vi har lagt grunden för en gemensam kunskapsuppbyggnad och 

begreppsverktygslåda inom presence design. 
• Forskargruppen har genom internationellt samarbete formulerat en gemensam 

mission om hur denna kunskap inom arkitektur- och medieteknikutbildning 
ytterligare kan stärkas och spridas.  

 
Moderna kulturarv  
• En publik arkeologisk utgrävning kan aktivera en dold kulturmiljö och skapa brett 

engagemang bland grupper som vanligen inte besöker museet. 
• Museernas material fryser det insamlade kunskapssammanhanget, medan 

allmänhetens minnesföremål som vidareanvänts och förändrats laddas med nya 
meningar. Kulturarvet från Allmänna Konst- och Industriutställningen 1897 
representerar flera kulturarvsprocesser som förmedlar olika bilder av 
evenemangets betydelse. 

 
Deltagarprocesser 
• Publik verksamhet med kommunikation mellan olika platser påverkar människors 

förståelse av historiska sammanhang. 
• Människor deltar på olika sätt och aktiviteter kan medvetet designas för att stödja 

deltagande som bidrar till olika typer av upplevelser som ger ny kunskap  
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Summary in English 
 
Remote presence and public interaction as a means of exploring and evoking interest in 
cultural heritage sites 
 
Charlie Gullström, Katty Hauptman Wahlgren, Leif Handberg & Fredrik Svanberg 
 
Based on a case study where the Museum of National Antiquities in Stockholm, Sweden, was 
extended to an archaeological excavation site, this paper addresses the potential for increased 
public access to cultural heritage sites by means of video-mediated communications and outreach 
activities. During two weeks in the summer of 2008 the Stockholm Art and Industry Fair of 1897 
was excavated as part of a collaborative process between archaeologists and the general public. A 
“Mediated Window” was designed which enabled visitors to remotely experience presence and to 
interact between the museum and the excavation site, thus creating an architectural, mediated 
extension of space. The case study confirmed that mutual gaze is important to the experience of 
presence and that a combination of architectural and technical design is required to fully support 
this experience. The mediated museum extension attracted large numbers of visitors, including 
new categories of visitors who were less likely to visit the museum. The study showed that a 
mediated extension, in combination with outdoor public learning activities and participation, can 
evoke an interest in modern cultural heritage and promote public dialogue in such contexts.  
 
Keywords 
Mediated museum, presence design, museum architecture, video-mediated communication, 

mediated spaces, Mediated Window, presence design, immersive environments, interactive 
exhibitions, cultural heritage processes, public archaeology, Stockholm Art and Industry Fair 
1897, modern cultural heritage, collective memory, outreach, participatory action research 
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