Att utforska en digital identitet för kulturarvet

– nu startar utbildningsprogrammet Steget mot en digital organisation

Under 2015 kommer fyra svenska museiorganisationer att delta i ett digitalt utbildnings- och
utvecklingsprogram, Digital Identity – med den svenska underrubriken Steget mot en digital
organisation, för att definiera och skapa nya digitala berättelser för kring sin verksamhet.
Utbildningsprogrammet startar 28 januari 2015 och löper under hela året. I den första omgången
deltar Historiska museet, Stadsmuseet i Stockholm, Naturhistoriska Riksmuseet och Tekniska
museet.
Utbildningen syftar till att först skapa en digital identitet för organisationen, för att sedan skapa ett
värdedrivet digitalt ekosystem som bjuder in olika besökargrupper att interagera med kulturarvet.
De deltagande organisationerna kommer också att utforska nya digitala trender. Detta inkluderar
sociala medier, 3D-utskrifter, öppen data och digitalisering för att öka tillgången till de historiska
samlingarna.
”Kulturarvet i Stockholm kommer alltid att vara av stort intresse för invånarna, liksom för besökare
till staden. Vi måste lära oss att förändra vårt sätt att arbeta, tänka och få kontakt med våra besökare
i dag, och även de kommande generationerna av besökare”, säger Sara Claesson, kommunikationschef på Stadsmuseet i Stockholm, som deltar i utbildningen.
Från digitala verktyg till hållbara metoder
Lanseringen av den ettåriga utbildningen är ett resultat av en resa som började år 2013 då
föreningen IdeK var arrangör för seminarier om digital identitet i Stockholm. Dessa utbildningstillfällen samlade deltagare från hela Sverige och även Norge, bland annat Nordiska museet (Stockholm), Nobels fredscenter (Oslo) och Ájtte museum (Jokkmokk). Seminarierna visade på det stora
intresse som finns bland kulturinstitutioner att utforska och förnya sig i den digitala världen.
”Som ett museum för vetenskap och teknik, ser vi behovet av att anamma digitala och sociala verktyg – särskilt eftersom vi strävar efter att vara ’favoritstället för varje litet geni.’ För att attrahera en
ny generation människor som redan är helt digitala måste vi presentera våra berättelser och samlingar på nya sätt”, säger Sofia Seifarth, chef för samlingar, dokumentation och forskning vid Tekniska
museet, som också deltar i utbildningsprogrammet.
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Programmet är baserat på konceptet Digital Identity som utvecklats av Abhay Adhikari (PhD). Utbildningskonceptet
med seminarier och workshops har levererats till en bred publik i nio länder, från kreativa entreprenörer i Moskva till
multinationella företagschefer i Berlin. Abhay började sin karriär med att arbeta med oberoende förlag och
människorättsorganisationer i Indien. Han har en forskningsbakgrund i Biofeedback Gaming från University of York,
Storbritannien.
”Då digitala och sociala verktyg blir både mer allmänt förekommande, men också mer diversifierade, är det oerhört
viktigt att organisationer reflekterar mer över sitt innehåll och skapar värdedrivna strategier. Målet bör vara att bygga
och involvera kunskapsnätverk i stället för att planlöst bidra till bruset i sociala medier”, säger Abhay Adhikari.
Det ettåriga utvecklingsprogrammet kommer att genomföras i fyra faser, som inkluderar kompetensutveckling i
digitala verktyg, skapande av storytelling-kampanjer, bygga nätverk för fysiska och virtuella aktiviteter, samt skapa
hållbara strategier och metoder.
IdeK är stolta över att vara en delaktig samarbetspartner i genomförandet av utbildningsprogrammet. Utbildningen ges
i huvudsak på engelska.
Uppstart med frukostseminarium om strategier och storytelling i sociala medier
Utbildningsprogrammet inleds onsdag 28 januari och föregås av ett frukostseminarium som är öppet för alla på tisdag
27 januari på Historiska museet. Då pratar Eliza Anyangwe som är Global Development Professionals Network på The
Guardian, Abhay Adhikari som handleder utbildningsprogrammet och Johan Lindblom, kommunikatör i Västarvet och
ledamot i IdeK.
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Dhyaan Design & Abhay Adhikari
Abhay Adhikari (PhD) är för närvarande baserad i Storbritannien där han arbetar med statliga, mediala och kulturella
organisationer att utveckla förändrings- och opinionsbildande program. Detta inkluderar Telegraph Media Group, Channel
4 Television och Leeds kommunfullmäktige. Abhay har en forskningsbakgrund i Biofeedback Gaming.
Samarbetspartner: IdeK
Intresseföreningen IdeK är ett nav för spetskompetens inom kommunikation i digitala medier, med fokus på kulturarv.
Dess ledamöter jobbar bland annat på Nordiska museet, Livrustkammaren, Svenska
Afghanistankommittén och Västarvet.
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