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#collectingsocialphoto
Pohjoismainen sosiaalisen digitaalisen valokuvan 

tutkimus- ja tallennushanke



Collecting Social Photo on kolmivuotinen hanke, jonka 

tavoitteena on tutkia sitä, miten sosiaalinen digitaalinen 

valokuva muuttaa museoiden museoiden ja arkistojen työtä 

valokuvakokoelmien parissa

Kuvat: Bente Jensen & Anni Wallenius, Collecting Social Photo -projekti



Projektikausi: 2017–2020

Projektikumppanit: Nordiska Museet, Tukholman 

lääninmuseo Stockholms länsmuseet, Aalborgin 

kaupunginarkisto, Suomen valokuvataiteen museo sekä 

Tukholman yliopiston sosiaaliantropologian laitos.

Referenssiryhmässä kahdeksan tutkijaa Tanskasta, 

Suomesta, Ruotsista ja Britanniasta



Sosiaalinen digitaalinen valokuva

...on sosiaalisen median välityksellä 

tapahtuvaa vuorovaikutusta, jossa 

käytetään valokuvia.



Sosiaalinen digitaalinen valokuva

● Liikkeessä olevaa, ei-pysyvää: Internetissä valokuvat ovat 

toiminnallisia, verkottuneita ja nopealiikkeisiä

● Tekijyys muutoksessa: kuvia miksataan, muutetaan, 

kopioidaan

● Kytköksissä kaupallisiin sosiaalisen median palveluihin



Valokuva sosiaalisessa mediassa

#collectingsocialphoto → hanke keskittyy 

valokuvien jakamiseen ja kuluttamiseen, 

vähemmän teknologiaan ja alustoihin

MUTTA selvää on, että eri sosiaalisen median 

palvelut mahdollistavat erilaisen toiminnan

Hankkeessa keskitytty toistaiseksi Facebookiin, 

Instagramiin ja Snapchatiin



Valokuva ja Facebook

Valokuvat albumeissa: näyttivät tarjoavan analogista aikaa 

parempia, uusia ratkaisuja henkilökohtaisen valokuvauksen 

varastointiin ja jakamiseen

valokuvat, joihin muut ovat taganneet meidät: sosiaalisten 

suhteittemme visuaalisia representaatioita

valokuvat aikajanalla: lähimpänä visuaalisia kommentteja 

tai keskustelua



Valokuva ja Facebook



Valokuva ja Instagram

Instagram-käyttäjät ovat (usein) vakavammin kiinnostuneita valokuvasta 

kuin Facebookissa. Instagram hahmotetaan usein harrastukseksi, jossa 

harjoitetaan ja esitellään omaa taitoa

Vuorovaikutus on kommunikatiivista ja ohimenevää, valokuvan rooli 

muistina on hävinnyt

Lev Manovich jakaa Instagram-kuvat kolmeen kategoriaan visuaalisten 

piirteiden perusteella: arkinen, ammattimainen ja sommitelu (casual, 

professional and designed)



Valokuva ja Instagram

Casual

= arkinen näppäilykuva

Professional = noudattaa 

“hyvän kuvan” periaatteita, 

mm. sommitelun ja 

valotuksen suhteen

Design = 

kuvalehtityyli

Lev Manovichin kategoriat

kuvaesimerkit ruotsalaisesta tapaustutkimuksesta #södertälje



Valokuva ja Snapchat

Valokuva on chattailun muoto - Snapchatiin kulminoituu 

valokuvan roolin muutos muistamisen välineestä 

kommunikaatioksi

Valokuva on sosiaalisten vuorovaikutuksen ja -suhteiden 

vaihvistamisen väline



Valokuva ja

Snapchat

kuvaesimerkit 

SVM:n 

Somepäiväkirjat -

hankkeesta



Tavoitteet

1.Tuottaa uusia suosituksia sosiaalisen digitaalisen 

valokuvan kokoelmanhallintaan

1.Kehittää tekninen prototyyppi somekuvan keräämiseen 

ja esittämiseen

1.Tutkia erilaisia tapoja tehdä tallennusta yhdessä 

yleisöjen kanssa



Tutkimuskysymykset

● Miten kokoelmapolitiikkojen ja kokoelmatyön käytäntöjen tulisi muuttua, 

jotta voisimme tallentaa merkityksellisiä ja helposti saavutettavia sosiaalisen 

digitaalisen valokuvan kokoelmia?

● Miten digitaalisten arkistojen, kokoelmatietokantojen ja käyttöliittymien 

pitäisi muuttua, jotta näiden kokoelmien esittäminen kiinnostavalla tavalla 

yleisöille olisi helppoa?

● Miten muistiorganisaatiot voivat vahvistaa yleisön roolia kuvakokoelmien 

kartuttamisessa?



Tuotokset

● Hankkeen blogi ja someläsnäolo

● Esitelmät ja artikkelit

● Antologia ja tutkimusraportti

● Päätöskonferenssi 2020

● Näyttely?



Haasteet

● juridiset

● tekniset

● osallistaminen

● reaaliaikainen kerääminen vs. valikoiva tallennus

● digitaalisen maailman nopeat muutokset vs. 

muistiorganisaatioiden hitaasti muuttuvat työtavat



Tapaustutkimusten metodit ja tavoitteet

● ymmärtää syvällisemmin sosiaalisen digitaalisen 

valokuvan olemusta ja moninaisuutta

● toteuttaa kyselyitä, haastatteluja ja dokumentaatioita

● toteuttaa keruita eri metodein

● analysoida kerättyjä tuloksia 



Case study: #södertälje



Case study: #södertälje



Case study: #södertälje



Case study: #södertälje



Case study: Terrorist attack 



Case study: Terrori-isku Tukholmassa 7.4.2017

Keruualusta Samtidsbild

Stockholms läns

museum



Case study: Terrori-isku Tukholmassa 7.4.2017

Keruualusta minnen.se

Nordiska museet



Case study: Terrori-isku Tukholmassa 7.4.2017

Instagram-kuvat

tunnisteella

#openstockholm



Ensimmäiset tapaustutkimukset Suomessa

1. Somekuvan esihistoria

1. Somepäiväkirjat



Case study 1: Somekuvan esihistoria



Case study 1: Somekuvan esihistoria

TAVOITTEET

Fokuksessa “Suomen esi-Facebook” eli IRC-Galleria sekä sen 

dokumentointi ja ymmärtäminen visuaalisen kulttuurin ilmiönä

“Gallerian” käyttäjien kohtaaminen asiantuntijoina: heidän 

osuutensa määritellä sitä, mitä kuvia tai muistoja tulisi kerätä 

museon kokoelmiin 

Halu antaa nuorille aikuisille uusi tapa ymmärtää museokokoelmien 

toimintaa: samaistuttavat ja merkitykselliset sisällöt





Kuva: Karl Keitamo / Suomen valokuvataiteen museo



Kuva: Karl Keitamo / Suomen valokuvataiteen museo



Case study 1: Somekuvan esihistoria

METODIT

● Juonnettu mutta vapaamuotoinen ryhmäkeskustelu:  

metodina myös photo elicitation -menetelmä eli 

kuvapohjainen haastattelu

● Täydentävät yksilöhaastattelut ryhmäkeskusteluun 

osallistuneiden kanssa

● Kuvien kerääminen nettilomakkeen kautta

● Keräystä jatketaan mahdollisesti pyytämällä yksittäisiä 

käyttäjiä lahjoittamaan kuvia



Kuvat: SVM:n Irc-

galleria –keruun 

lahjoittajat











Case study 1: Somekuvan esihistoria

TULOKSET

IRC-Galleria -illan aikana osallistujat nimesivät ja määrittelivät 

tärkeimmät palvelun kuvakategoriat

47 lahjoitettua valokuvaa tähän mennessä ja muistitietoa 

luovutuslomakkeen mukana

Suosittu ja onnistunut tapahtuma → uudenlaiset yleisöt mukana 

museon kokoelmatyössä



Case study 2: Somepäiväkirjat



Case study 2: Somepäiväkirjat

TAVOITTEET

Ymmärrys aktiivisten somekäyttäjien monimutkaisista ja 

moniulotteisista visuaalisen kanssakäymisen keinoista

Tiivis työskentely informanttien kanssa: materiaalin keräys ja 

somekulttuurin dokumentointi yhteistyössä 

Tarkoituksena kerää edustava, hyvin perusteltu otos kuvia, jotka 

ilmentävät modernia somekuvan kuttuuria



Case study 2: Somepäiväkirjat

METODIT

Kaksi päivää, kaksi informanttia. Kaikki näinä kahtena 

päivänä jaetut kuvat somekanavissa tallennettiin. Yksi päivä 

valittiin yhdessä informantin kanssa, toisen päivän museo 

valitsi satunnaisesti, informantin tietämättä

Jälkeenpäin informantteja haastateltiin photo elicitation -

menetelmää hyödyntäen: tarkoituksena puhua julkaistuista 

kuvista ja niiden erilaisista merkityksistä
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Kiitos!

Lisää tietoa hankkeesta:

http://collectingsocialphoto.nordiskamuseet.se

Twitter: @photocollecting

http://collectingsocialphoto.nordiskamuseet.se

