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1. Inledning 
Anledningen till valet av uppsatsämne sprang ur att jag, som producent, har arbetat med ett 

antal multimedieproduktioner som riktat sig mot museer. Under arbetet med dessa produktioner 

har det varit intressant att med en multimedieproducents glasögon betrakta hur man på museerna 

vill satsa på multimedia (se avsnittet Definitioner på sidan 7 för begreppsförklaring), vilka 

föreställningar man haft om vilken inverkan till exempel en hemsida kommer ha på museet eller 

hur en CD-romskiva kommer att nå, för museerna, nya publikgrupper. 

Precis som IT i allmänhet och multimedieproduktion i synnerhet är utvecklingen extremt 

snabb. Även museerna har utvecklats med en rasande fart och deras syn på och kunskap kring 

multimedia har förändrats de senaste åren. Det som är intressant idag är dock att man från 

museernas sida börjar nå en stabil arbetsform kring mediet. Man ser inte längre de enorma 

satsningar som genomfördes under IT-bubblans glansdagar. Då fanns möjlighet att få stora 

summor pengar för denna typ av projekt. Då var även museerna, som en av uppsatsens 

informanter uttrycker det, ett hett offer för IT företagen. Idag tycks museerna fokusera mer på 

produktioner som museets budget klarar av och framförallt har multimedia på en hel del museer 

blivit vardagsmat. Detta på samma gång som andra museer inte ens påbörjat arbetet med 

multimedia. Man frågar sig således hur museernas anställda ställer sig till multimediet idag, en tid 

då nyhetens behag försvunnit och kraven från publiken ständigt ökar på samma gång som 

budgetarna tycks minska. 

Detta är således en uppsats som både handlar om och riktar sig till museisfären. För de 

museer som idag redan arbetar med multimedia kan den ses som en jämförelsepunkt mot andra 

museer. För museer som idag ännu inte påbörjat sitt multimediala arbete kan uppsatsen 

förhoppningsvis ge både tips och råd för hur man kan arbeta. Givetvis är även förhoppningen att 

uppsatsen är av intresse även för andra grupper. 

Problemformulering 
Sedan Internet slog igenom och datorn, för gemene man, blev något mer än en 

ordbehandlare har datorn påverkat vårt samhälle på extremt många sätt. E-post har idag blivit 

oerhört vanligt och drygt 70% av Sveriges befolkning använder Internet regelbundet1. Precis som 

samhället i stort har även museerna varit tvungna att följa med i denna utveckling.  

Samtidigt med denna utveckling tycks även museets roll ha förändrats under de senaste 20 

åren. Museerna har på flera olika nivåer öppnat upp sina dörrar och gått från att vara anonyma 

institutioner till att söka sig ut i samhället. Exempelvis ser vi hur pedagogiken har flyttat in på 

 

1 Andel personer efter hur ofta man använde Internet  - Statistik från SCB, URL:  
http://www.scb.se/templates/tableOrChart____28725.asp [verifierad: 2004-01-14]. 
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museerna och till exempel visningar för skolklasser har blivit vardagsmat. För många museer tycks 

dessa två tendenser förts samman i arbetet med multimedia. I samband med att användningen av 

datorer i allmänhet och multimedia i synnerhet ökat har även museerna sökt sig till denna 

medieform. I samband med denna utveckling har även den akademiska världen följt med och 

granskat utvecklingen. Idag finns spaltmeter skriva om museipedagogik och vad det ”öppna 

museet” faktiskt innebär. Så när som på en handfull statistiska undersökningar har dock inte 

kopplingen mellan museer och multimedia granskats nämnvärt. Detta är en av 

huvudanledningarna till valet av ämne för denna uppsats. Just att undersöka den fåra som idag 

finns mellan forskningen kring begreppet ”new media” (se avsnittet Definitioner på sidan 7 för 

begreppsförklaring) och det ämne som ofta får benämningen museologi. 

2002 genomförde Nordiska Ministerrådet en enkätundersökning där man frågade 490 

nordiska museer om deras syn på multimedia. I samband med denna undersökning presenterade 

man ett urval av gjorda multimediaproduktioner. Denna visade att inte mindre än 318, varav 90 

var svenska, olika multimediaproduktioner hade genomförts av nordiska museer under perioden 

1990-2001.2 Även om denna lista bara var ett urval av gjorda produktioner visar den att nordiska 

museer faktiskt kommit igång och börjat arbeta med multimedia. Användandet av datorer på 

svenska museer handlar således inte längre bara om ordbehandling eller att skicka e-post. Nu 

måste museerna börja använda datorn som ett forum för upplevelser. Denna uppsats vill söka 

efter ett svar på frågan hur museerna tacklar denna utmaning. 

Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur personal på svenska museer upplever att det 

är och har varit att arbeta med multimedia under åren 1997-2004. 

Frågeställningar 
• Hur har man/hur vill man nyttja multimediet? 

• Vilka problem finns kring nyttjandet av multimedia? 

• Har multimediet påverkat synen på vad som ingår i museets verksamhet? 

• Vad ser man för framtidsmöjligheter för multimediet på museerna? 

Avgränsningar 
Den tydligaste avgränsningen för denna uppsats är valet att fokusera på museernas anställda 

och deras inställning till att arbeta med multimedia. Uppsatsen tar således inte hänsyn till vad som 

producerats i den mening att till exempel analyser av specifika produktioner tas upp. En av 

anledningarna till denna avgränsning är att, som enkätundersökningen även kom att visa, 

 

t2 Nordiska Ministerrådet, Multimedia – visioner och verklighe  på nordiska museer (Köpenhamn, 2002), 64ff. 
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museerna oftast inte själva står för själva produktionen av sina projekt. Museets roll är här att ta 

fram och bearbeta fakta. Ytterligare en avgränsning är att uppsatsen endast handlar om 

multimedia. 

Definitioner 
MULTIMEDIA. Multimedia är ett av de begrepp som det de senaste åren blivit på modet. 

Resultatet av detta är att när man idag talar om multimedia kan man prata om allt från klassiska 

datorspel som Pac-Man till folioböcker om grafisk konst eller matlagning. I sin vidaste mening kan 

multimediet handla om sammanförandet av två olika medieformat, såsom bild och text. För denna 

uppsats gäller dock en något smalare definition. Förutom kravet att produktionerna som tas upp i 

uppsatsens skall innehålla två eller flera medieformer sätts även krav på att produktionen skall 

vara digital och även interaktiv. Alltså att användaren själv skall kunna styra produktionens 

innehåll. Anledningen till att begreppet hypermedia inte valts är att många av de museer som 

svarade på undersökningen och deltog i intervjuerna inte kände till detta begrepp. 

NEW MEDIA. Precis som multimediabegreppet finns idag flertalet olika definitioner av vad new 

media faktiskt innebär. Författaren Terry Flew lägger dock fram en bra definiering av begreppet i 

sin bok New Media –  an introduction där han skriver; 

”The idea o  ’new media’ captures both the development of unique forms o  digital 

media, and the remaking of more traditional media forms to adopt and adapt to new 

media technologies. Indeed the lines between ’new’ and ’old’ media are hard to d aw”3

Det kan allså dels handla om helt nya digitala medieformer eller om äldre medieformat som 

reproducerats i digitalt format, till exempel WWW är ett exempel på detta. 

 

3 Terry Flew, New Media – an introduction (South Melbourne, 2003), s.11. 
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2. Metod 
Då detta är ett ämne som det, hitintills, inte skrivits eller forskats speciellt mycket kring 

kommer uppsatsen till stor del att bygga på empiriskt material och få en deskriptiv utformning. 

Tanken är även att uppsatsen skall ge en bra blandning av bredd och djup. Därför har följande 

upplägg, metod, valts. 

Att likna arbetet vid en trestegs raket är inte helt fel i detta fall. För att kunna få en första 

överblick av ämnet har en enkätundersökning genomförts, denna redovisas i detalj under avsnittet 

Enkätundersökningen. Denna låg sedan till grund för de åtta intervjuer som genomförts med 

anställda på olika museer runt om i landet. Viktigt var här att få en bredd på informanterna. Därför 

har museerna valts ut efter samma indelning som använts för enkätundersökningen, nämligen de 

tre grupperna; Statliga museer, regionala museer och slutligen kommunala museer. Det finns flera 

anledningar till varför denna uppdelning valts, men framför allt handlar det om vilka resurser och 

ansvarsområden de olika museerna har. Gällande urvalet av de intervjuade värdesattes framförallt 

tidigare arbete på museet i fråga. Mer ingående information om hur intervjuerna genomfördes 

återfinns under rubriken Intervjuerna. 

Efter dessa två empiriska förankringar kopplas materialet ihop dels med tidigare forskning 

men även med de teoretiska ingångar som valts, se vidare under rubriken Teori. 

Material 
ENKÄTUNDERSÖKNINGEN 

Den 21:e oktober 2003 skickades webbenkäten ”Museer och multimedia” ut per e-post till 53 

av landets museer.4 Av dessa var 16 museer statliga, 19 regionala och 18 kommunala. Urvalet 

byggde primärt på att få ungefär lika många statliga som regionala och kommunala museer med i 

undersökningen (när svaren sedan kommit in visade det sig att ytterligare en grupp museer borde 

vara med, nämligen museer drivna som föreningar, stiftelser eller med sponsorpengar). Urvalet till 

varje undergrupp byggde på flertalet faktorer. Bland annat på om museet fanns med i kända 

webbkataloger så som SUNET5, Kulturnät Sverige6 och Svenska museifönstret7. Ännu en faktor var 

huruvida museet på ett eller annat sätt deltagit i den pågående diskussionen om IT och museer, 

som pågått inom museisverige de senaste åren. 

Enkätens frågor syftade till att ge en så bred bild av fältet som möjligt. Därför delades de 

totalt 17 frågorna in i fyra områden som tog upp museernas inställning till, ekonomi kring, 

 

4 Enkäten återfinns på adressen http://www.joelfinnstrom.com/uppsats/. 
5 SUNETs Webbkatalog: Museer, URL: http://katalogen.sunet.se/kat/reference/museums/ [verifierad: 2003-10-18] 
6 Kulturnät Sverige, URL: http://www.kultur.nu/ [verifierad: 2003-10-18]. 
7 Svenska museifönstret, museer i Sverige - läromedel för skolan, URL: http://www.museifonstret.se/ [verifierad: 
2003-10-18]. 
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användningsområde av och framtidsutsikter för multimedia. Frågorna formulerades så öppna som 

möjligt för att informanten själv skulle tolka frågan efter situationen på respektive museum. Detta 

för att utvecklingen av multimedia skett på olika sätt på de olika museerna.  

Anledningen till att en webbenkät valdes till förmån för en traditionell pappersenkät var 

framför allt ekonomisk men en tanke fanns även om att detta var ett smidigare sätt att arbeta på. 

Efter det första utskicket skickades även en påminnelse två veckor senare. Förfrågan om museet 

kunde tänka sig att delta i enkäten skickades primärt till museernas datoransvariga, fanns inga 

sådana adresserades brevet till museicheferna.  

INTERVJUERNA 
Åtta personer intervjuades för uppsatsen. I genomsnitt tog intervjuerna ca. 45 minuter och 

genomfördes per telefon. Telefonintervjuer valdes pga. tidsbesparing då informanterna återfinns 

över i princip hela södra Sverige. Kontakten med de intervjuade togs via enkätundersökningen där 

den svarande kunde fylla i ett antal fält om de kunde tänka sig att bli intervjuade. Anledningen till 

att detta kontaktsätt valdes var dels för att det var ett smidigt sätt att få en kontakt på de olika 

museerna men även för att de personer som fyllt i enkäterna förhoppningsvis var de på de olika 

museerna som även passade bäst för att bli intervjuade. De som intervjuades var: 

• Den 21/1 2004: Ann Grönhammar – intendent, Livrustkammaren. 

• Den 22/1 2004: Per Lekholm – datoransvarig, Göteborgs Naturhistoriska museum. 

• Den 22/1 2004: Mari-Louise Olsson – museichef, Mölndals Museum. 

• Den 24/1 2004: Lena Holger – förste intendent, Nationalmuseum. 

• Den 28/1 2004: Sanna Rydén Danckwardt – webbansvarig, Moderna Museet. 

• Den 28/1 2004: Christina Berup – antikvarie/utställningsansvarig, Blekinge Länsmuseum. 

• Den 29/1 2004: Tina Rodhe – museilektor, Stockholms medeltidsmuseum. 

• Den 5/2 2004: Onita Wass – ledare för förmedling, Östasiatiska Museet. 

Intervjuerna utgick från ett antal uppsatta rubriker/teman men hade ett semistrukturellt 

upplägg. Anledningen är att begreppet multimedia är såpass brett att synen på vad begreppet 

innefattar kan skilja sig åt från museum till museum. En uppsättning intervjufrågor fanns dock men 

informanten fick till stor del styra vilken väg intervjun skulle ta. Alla intervjuade blev tillfrågade om 

de ville ställa upp med namn och vilket museum de arbetade på. De referat som återkommer 

senare i uppsatsen har även skickats ut till informaterna för deras godkännande. Rubrikerna som 

intervjuerna kretsade kring var: 
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• Användningsområden 

Framförallt diskuterades här vad man hitintills genomfört för produktioner på de olika 

museerna och vilken erfarenhet dessa gett. En stor del ägnades även åt att diskutera tänkta 

användningsområden, exempelvis områden där man idag vill införliva multimedia i verksamheten 

men ännu inte gjort det. 

• Kompetens 

Rubriken kom att handla främst om vilken beställarkompetens museerna tycker sig ha och 

vilken kompetens man känner att man idag saknar.  

• Målgrupper 

I första hand diskuterades här vilka målgrupper museerna riktade sina produktioner mot och 

även hur man lyckades med att ge publiken vad den söker. 

• Ekonomi 

Som rubriken antyder diskuterades här museets ekonomi för denna typ av projekt. Samtalen 

kom även att handla mycket om hur synen på kostnader kring multimedia har ändrats de senaste 

åren. 

• Möjligheter och problemområden 

Tanken var här att ta upp de frågor som inte faller in under de övriga rubrikerna, bland annat 

togs problem kring autenticitet vid digitalisering och multimediets förmåga att lyfta fram och göra 

ett ämne intressant. 

• Framtiden 

Här diskuterades vilken roll multimediet kan tänkas få i framtiden. Exempelvis diskuterades 

hur multimediet kan tänkas bli en del av basverksamheten för museerna och hur man i framtiden 

vill nyttja mediet. 
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3. Teoretiska perspektiv 
Målet med denna teoridel är att få fram ett bra verktyg för att bearbeta det inkomna 

materialet. Tanken är att uppsatsens teori skall kunna täcka in delar av de sex rubriker som 

framförallt intervjuerna, men även till viss del enkätundersökningen kom att handla om. I den 

senare presentationen av det empiriska materialet kommer områden som inte diskuteras i detta 

teoretiska stycke att tas upp, även om dessa områden inte går att koppla till någon teori eller 

annan litteratur har de tagits med för att de är relevanta för uppsatsens frågeställningar. Den 

teoretiska avdelningen bygger uteslutande på internationell litteratur och internationella 

tankegångar. Även om uppsatsen ämnar att spegla situationen i Sverige måste denna ingång tas 

då det i Sverige i princip inte publicerats någon passande litteratur för uppsatsens ämne. En 

översikt av vad som publicerats i Sverige ges i avdelningen Tidigare forskning. 

Teoretiska verktyg 
Utifrån uppsatsens frågeställningar är en av de primära frågorna hur man faktiskt skall 

använda sig av multimediet. För att finna ett teoretiskt bollplank kring detta område väljer 

uppsatsen att inrikta sig på mediet i sig och hur ett nytt medium, såsom multimedia, finner sin 

plats och senare även sin grad av popularitet. Detta behandlas av de två författarna Jay David 

Bolter och David Grusin i boken Remediation – Understanding New Media. Enligt de båda 

författarna är en av nycklarna till ett medies framväxt dess förmåga att förfina/förbättra samt föra 

samman tidigare medier. Detta fenomen kallar de remediering (översatt av författaren); 

[…] we call the rep esentation of one med um in another remediation [kursivt i 

boken], and we will argue that remediation is a defining charactaristic of the new digital

media.8

Bolter och Grusin menar alltså att alla medieformer på ett eller annat sätt är förbättringar eller 

förändringar av tidigare medier. På detta sätt blir multimediet en ”remediation” av exempelvis text- 

eller bildmediet. Författarna menar att det i huvudsak finns två olika sätt som ett media kan 

remedieras, dels genom (transparent) immediacy och dels genom hypermediacy. 

Med immediacy menas att mediet strävar efter att få användaren att glömma bort att mediet 

är närvarande. Ett tydligt exempel av detta är när museerna utvecklar digitala guider där man 

mycket noggrant utvecklar guidernas berättarröster för att ligga på rätt nivå med dess användare 

när det kommer till språk, faktanivå och så vidare. Immediacy syftar i förlängningen till att få 

mediet att kännas naturligt. Detta gäller inte bara de faktiska resultatet av medierna, alltså 

produktionerna, utan även att arbeta med mediet. Immediacy handlar således även om att få de 

 

t8 Jay David Bolter och David Grusin, Remediation – unders anding new media (Cambridge, 2000), s. 45. 
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anställda att på ett naturligt sätt arbeta med medieformen. Till en stor del handlar detta om 

erfarenhet och i förlängningen kompetens.  

Det andra begreppet, hypermediacy, strävar istället till att påminna användaren om 

medieformen. Författarna exemplifierar hypermediacy med datorn och hur man där arbetar med 

olika fönster och på sätt får användning av mediet. Mediet blir här ett verktyg och inte något som 

syftar till att glömmas bort. Detta betyder dock inte att det i alla fall måste vara interaktivt och 

möjligt att direkt påverkas av användaren. För museerna blir begreppet hypermediacy tydligt när 

man, med hjälp av VR-teknik, försöker skapa virtuella versioner av museet på sina hemsidor där 

hemsidans besökare kan klicka sig runt i museets lokaler eller när man aktivt uppmanar 

museibesökaren att ta del av utställningarnas informationskiosker för fördjupad information.  

Bolter och Grusin tar även upp ett flertal andra aspekter kring framväxten av nya 

medieformer. Bland annat diskuteras vad man kallar den materiella och ekonomiska dimensionen, 

respektive den sociala dimensionen av remediering. Varje nytt media måste finna sin plats i dessa 

två dimensioner för att kunna överleva och bli allmänt använt. Det handlar om att det nya mediet 

dels har krav på sig som det måste uppfylla för att nå popularitet men även att det ställer krav på 

dess användare. Ett för uppsatsen sådant relevant krav som ställs på mediet handlar om ekonomi. 

Man menar att det nya mediet måste vara en tillräckligt stor förbättring jämfört med tidigare 

varianter att dess användare tycker det är värt att betala ett högre ekonomiskt pris. För uppsatsen 

i fråga blir detta extremt tydligt då många museer idag tvekar gällande multimedia satsningar då 

man tycker att det är för dyrt. Denna dimension handlar dock inte bara om ekonomi utan även om 

mediets förmåga att återanvända sig själv och sitt innehåll/material. Även här blir kopplingen till 

museerna intressant när det kommer till deras produktioners livstid, något som i slutändan handlar 

om ekonomi då exempelvis en webbutställning som känns aktuell i något år har svårt att mäta sig 

med en bok som kan kännas aktuell betydligt längre även om innehållet och ibland även den 

ekonomiska prislappen är den samma för de båda. 

Socialt sett måste den nya mediaformen också vinna acceptans så till vida att dess 

konsumenter upplever medieformen som autentisk. Exempel på detta ser vi idag när allmänheten 

ännu inte fullt ut litar på Internet som en källa till kunskap då vem som helst kan påverka 

innehållet på www. Även detta är en relevant nöt att knäcka för museer som idag arbetar med 

multimedia. De digitala produktionerna måste nå samma autenticitet som allt annat museet 

producerar (kataloger, utställningar osv.) för att publiken till fullo skall nyttja dessa produktioner 

som en källa till kunskap och inte bara som något intressant att se på eller ta del av. Simon J. Knell 

diskuterar i sin text The shape of things to come: Museums in the technological landscape de 

problem som finns med att museerna väljer att digitalisera material och använda detta exempelvis 

på hemsidor eller CD-rom:er, ofta utan att tänka igenom hur man presenterar sitt material. Knells 

åsikt är att all medialisserad information alltid läses med just mediet som filter. Litar man inte fullt 

    12



JOEL FINNSTRÖM  KSM - ITUF  
2004  CAMPUS NORRKÖPING 
  LINKÖPINGS UNIVERSITET 

 

 t :  . 

, , t t  

t

                                               

ut på mediet litar man även inte på den information som mediet förmedlar, något som påverkar 

både bilden av upphovsmannen och mediet i sig. 

[…]the digitised images of cultural objects and sites – although less obviously so –

have he same qualities  they are shaped by the medium and by the hand of the author

These  in the same way  date stamp an interpreta ion, in a way that a kept objec  does

not. While both image and object can be rein erpreted, the first is to always be read 

through the filter of the medium 9

Knell menar vidare att detta måste man inom museerna ta hänsyn till och ibland även 

poängtera för sina besökare. Detta är inte ett problem som bara gäller för digitalt material. 

Skillnaden är dock att jämfört med en utställning har museerna nu mycket mindre makt att styra 

sitt innehåll gällande upplägg och presentation. Väl ute på Internet kan en användare komma åt 

innehållet från i princip vilken ingång som helst. 

Knell tar även upp problem med hur man digitaliserar sitt material, vad man väljer att visa. 

Han exemplifierar med en minikjol från 60-talet och menar att digitaliseras denna kjol endast för 

att visas upp tar man troligtvis en bild som ger en överblick av föremålet. Väljer man istället att 

digitalisera kjolen för framtida forskning tar man sannolikt även bilder på kjolens detaljer, såsom 

tygets struktur eller kjolens knappar. En sådan förhållandevis enkel sak som hur man väljer att 

digitalisera ett föremål menar Knell i hög grad påverkar och även visar vilken vikt man lägger vid 

föremålet. Något som således även påverkar vilken vikt framtida besökare/användare av bilden 

lägger i den. Knell hävdar således att detta kan påverka till exempel vilken historisk, faktamässig 

eller kunskapsmässig prägel man ger föremålet. Bolter och Grusin tar också upp detta problem i 

tidigare nämnda dimensioner. Nu handlar det istället om den sociala dimensionen av remediering. 

Denna dimension handlar till stor del om hur användaren uppfattar mediet, däribland hur pålitligt 

man anser att mediet är när det kommer till korrekt information. Något som framförallt Internet 

har haft och har stora problem med idag. Det vi läser i en dagstidning har vi lättare att ta för sant 

jämfört med det vi läser på en webbsida. Nicola A. Lisus och Richard V. Ericson skriver i sin text 

Authorizing art: The effect of multimedia formats on the museum experience att det finns två sidor 

av just autenticitet. Dels “authorship” och dels ”authority”. Authorship menar de är graden av 

självständighet hos förmedlaren och authority menar de handlar om till vilken grad skaparen av 

informationen kan influera/påverka mottagaren av informationen.10 Genom åren har det funnits en 

sund skepticism mot multimediets fördelar. Museerna är och har alltid varit förhållandevis 

konservativa och multimediet har ibland setts som ett nödvändigt ont. En fråga som länge 

diskuterats inom museivärlden är diskrepansen mellan autenticitet och digitalt material/digitala 

produktioner. Hilde S. Klein skriver i sin bok Museum Experience and the ’Real Thing’ -  A 

 

t

i

9Simon J. Knell, The shape of things to come: Museums in the technological landscape. I Museum & Socie y, URL; 
http://www.le.ac.uk/museumstudies/m&s/msknell.pdf [verifierad: 2004-03-15], s. 138. 
10 Nicola A. Lisus och Richard V. Ericson, Authorizing art: The effect of multimedia formats on the museum 
experience. I Canad an Review of Sociology & Anthropology(Volym 36, Nummer 2), s. 18. 
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philosphical perspective11 om hur man traditionellt sett på autenticitet och vad det innebär för 

digitalisering. Klein menar att museiföremål historiskt sett fått sitt värde genom att de ger en bild 

av verkligheten, det äkta. Museerna har alltid varit noggranna med proveniens och dylikt för att 

kunna visa föremålets värde och därmed rättfärdiga dess plats i samlingarna, dess historiska 

värde. När nu museerna mer och mer använder sina föremål för att leverera en upplevelse för 

besökarna istället för att som tidigare låta föremålen i sig stå i centrum påverkar detta föremålens 

relation med verkligheten.12 Kraven på autenticitet förändras menar hon och ställer den retoriska 

frågan om museerna nu är på väg att tappa greppet om sin "objektivitet" när de lämnar idén om 

föremålen som en spegling av verkligheten. Bland annat tar Klein upp VR-teknik som många 

museer idag använder sig av för att visa sina föremål där verkligheten får representeras av hur lika 

produktionerna är just verkligheten i den mening att de stämmer överens med optiska lagar, 

känslan av distans och skala. Då har man således totalt lämnat idén om att föremålens värde ligger 

i dess proveniens eller att de är unika. Ett talande exempel är Van Gogh museet i Amsterdam som 

totalt lämnat de traditionella kraven på autenticitet och skapat en virtuell rundtur där man till och 

med kan gå in i Van Goghs tavlor.13

Som undertiteln till boken anger, tar Klein ett filosofiskt perspektiv på de olika problem som 

rör museerna och dess relation med verkligheten. Det är även med de glasögon man skall läsa den 

problematik hon tar upp i sin bok. Visst är det så att museerna i mångt och mycket förändrat sin 

bild av autenticitet när det kommer till digitala produktioner men självklart har man kvar sina 

traditionella krav på autenticitet när det kommer till till exempel inköp eller andra "icke-digitala" 

verksamheter. Vad som dock är intressant med det Klein skriver är varför museerna ofta väljer att 

tumma på just autenticitet när det kommer till de digitala produktionerna. Det kan handla om så 

enkla saker som att inte skriva vilka mått en viss tavla har när den publiceras på webben eller att 

inte tänka på digitala bilders färgbalans. Det är trots allt fortfarande så att museernas besökare, 

oavsett om de besöker museets hemsida eller dess fysiska hus, förväntar sig att få korrekt 

information, och får de verkligen de om hemsidans bilder inte ger rätt uppfattning om hur stora 

föremålen som visas är? 

En av multimediets stora fördelar är dess flexibilitet. Att kunna producera ett innehåll som ger 

användaren stora möjligheter till egen påverkan och eget sökande efter kunskap har varit något 

museivärlden länge velat nyttja.  

Referring to what makes a museum visit engaging, some visitors mention ”hand s 

on” or ”touching” experiences; others indicate a desire for a human presence in the 

galleries to respond to speci ic visitor ques ions and to provide explanations; and many 

 

r11 Hilde S. Klein, Museums Experience and the "Real Thing" - A philosphical pe spective (Washington, 2000). 
12 Ibid., s. 71. 
13 Van Gogh Museum: virtual tour, URL: http://www.vangoghmuseum.nl/cgi-bin/virtual-tour/login.asp [verifierad: 
2004-03-23]. 
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refer to the role that media can play in fostering interac ivity, particularly CD-rom:s and 

computer interactivities.14

Sedan några år finns en tendens att besökarna mer och mer efterfrågar denna typ av flexibla 

element i det museerna erbjuder. De senaste åren har museerna aktivt fokuserat på inlärning och 

har även sett det som ett av museisfärens viktigaste mål. Att erbjuda sina besökare en ny typ av 

fri inlärning i sina utställningar eller andra verksamheter har även mottagits bra av publiken. 

Många besökare ser idag museerna som en plats där upptäckarlustan väcks och viljan att ta in 

kunskap frodas. Lynn D. Dierking och John H. Falk som står bakom ovanstående citat menar även 

att multimedia är ett naturligt steg i denna utveckling. Bra producerad multimedia kan bidra till att 

även i framtiden göra museet till en plats där nyfikenhet väcks, där besökarna inspireras och 

framförallt bli ett sätt att nå nya målgrupper. Detta kräver i sin tur att museerna producerar bra 

material. Dierking och Falk menar att det är viktigt att genomföra produktioner som maximerar val. 

Besökarna är inte en homogen grupp, man har olika erfarenhet, vilja och kunskap kring datorer 

och alla måste få ut lika mycket av produktionerna. Man menar även att det krävs en förskjutning 

när det gäller vilka argument man idag använder för att gå in i ett projekt kring multimedia. 

Museerna måste i större grad basera sina val på konceptuella, estetiska, intellektuella och tekniska 

grunder istället för att som idag fokusera på ekonomiska argument eller idéer om att varje 

utställning idag måste ha multimediala element.15

Utställningsproducenten Stephen Borysewicz tar i kapitlet ”Networked media: The Experience 

is Closer than You Think” ur boken The Virtual and the real upp ett antal komponenter som han 

menar är nödvändiga för en lyckad integrering av multimedia i museet. Han menar att det inte 

bara handlar om att skapa bra tekniska lösningar eller ett bra innehåll. Exempelvis måste man som 

producent även ta in i beräkningarna var man skall visa sin produktion. Som utställningsproducent 

fokuserar Borysewicz främst på den typ av produktioner som visas i samband med utställningar 

och talar bland annat om begreppen Social environments och Mys ery and wonder. 

Med Social environments menar Borysewicz att för publiken handlar museibesöket inte bara 

om att ta in informationen eller se på utställningens föremål utan även om ett socialt möte, med 

andra besökare eller med vänner och bekanta. För multimedieproduktioner kan detta handla om 

att man måste lära sig skapa produktioner som inte bara ger besökarna fördjupad information utan 

även uppmanar till interaktion besökarna emellan. Begreppet Mystery and wonder menar 

Borysewicz är en stor anledning till att besökarna kommer till museet. De vill uppleva och utforska 

till exempel nya miljöer, kulturer eller tidsåldrar. Med multimediet kan museerna svara upp till 

dessa förväntningar på ett helt nytt sätt. Idag är det inte längre en omöjlighet för museerna att 

med exempelvis VR-teknik lotsa sina besökare till Londons innerstad à la 1870 eller den tid 

 

t  14 Lynn D. Dierking och John H. Falk, Audience and Accessibility. I The Vir ual And The Real. Media In The Museum 
(Washington, 1998), s. 57. 
15 Ibid., s. 68. 
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dinosaurier fortfarande vandrade på jorden. Detta är en tankegång som går i samklang med 

Dierking och Falk’s idé om museet som en plats för fri inlärning. Multimediet hjälper museerna att 

levandegöra historiska miljöer eller på ett spännande sätt visa information som tidigare var omöjlig 

att visa. Borysewicz menar vidare att detta dock är svårt att genomföra. Multimediet, menar han, 

kräver ett paradigmskifte på museerna, han skriver att metaforen om fysiska platser inte längre är 

passande.16 Med detta menar han att museerna idag inte bara kan fokusera på det faktiska huset i 

mötet med sin publik. Med hjälp av Internet bör man ge museets besökare en chans att nå 

museets utställningar även hemifrån, något som till stor del innebär en ny syn på vilket innehåll 

man bör presentera och framförallt hur detta produceras. 

 

t16 Stephen Borysewicz, Networked Media: The Experience Is Closer than You Think. I The Vir ual And The Real. Media 
In The Museum (Washington, 1998), s. 109. 
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4. Tidigare forskning 
Denna avdelning är tänkt att ge ett utsnitt av vad som publicerats kring uppsatsens ämne de 

senaste åren. Tanken är även att en del av den litteratur som tas upp i denna avdelning skall 

fungera som bollplank i den kommande analysen. Avdelningen är uppdelad i två stycken, det första 

tar upp hur det sett ut i Sverige och det andra inriktas på internationell litteratur. 

Sverige  
I Sverige har kopplingen multimedia och museer främst diskuterats med utgångspunkt från 

vilka nya utmaningar detta innebär för museernas organisationer. Exempelvis har fokus legat på 

statliga satsningar såsom SESAM, Kulturnät Sverige eller Kulturarvs-IT. I tryckt form har 

diskussionen om vad multimediet innebär gällande produktion eller mötet med publiken varit så 

gott som obefintlig. Detta stycke skall dock ge en kort resumé om vad som, oavsett inriktning, 

tagits upp i Sverige när det kommer till multimedia/IT och museer. 

Som sades tidigare har mycket kommit att fokusera på statliga satsningar i allmänhet och 

digitalisering av samlingarna i synnerhet. Hur detta skall genomföras, vilka ekonomiska 

uppoffringar som måste göras och även vad detta innebär ur en arkivarisk utgångspunkt. 

Kanske den största satsningen som genomförts på området var SESAM. Tanken med SESAM 

var att man skulle öppna upp museernas samlingar genom att digitalisera dem. Budgetåret 

1995/96 satsade regering och riksdag 235 miljoner kronor på vad man kallar 

sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet. Satsningen sågs som en räddningsaktion för 

framförallt de statligt stödda museernas nergångna samlingar och även som en stödaktion riktad 

mot arbetslösa akademiker. Den ledningsgrupp som skapades för projektet arbetade fram ett antal 

delmål som tillsammans skulle generera nya anställningar på landets museer. Dessa anställningar 

skulle i sin tur möjliggöra en upprustning av museernas samlingar. De delmål man satte upp 

handlade dock också mycket om att förändra attityder på landets museer, man ville exempelvis se 

en förändrad inställning hos museerna när det kom till synen på samlingarna och hur dessa 

prioriterades. Man menade att de senaste decenniernas satsningar på utåtriktad verksamhet hade 

medfört att många museer börjat slarva med underhållet av samlingarna.17 Fyra år efter SESAM 

satsningen publicerade statskontoret skriften SESAM – öppnade museisamlingarna?18 där man 

konstaterade att som sysselsättningsåtgärd skapade SESAM ca. 600 anställningar som varade mer 

än ett år. Som kultursatsning menar Statskontoret att SESAM projektet kom lägligt som en 

möjlighet för museerna att få in ny kompetens i samband med den ökade teknikutvecklingen och 

 

17 Kulturdepartementent, SESAM – öppna museisamlingarna (Stockholm, 1995), s. 13ff. 
18 Statskontoret, SESAM – öppnade museisamlingarna? (Stockholm 1999). 
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de möjligheter denna innebär.19 Man sammanfattar med att för musei- och arkivsektorn har SESAM 

inneburit ökad kunskap, kvalitet och en investering för framtiden. 

Ytterligare en satsning från staten har varit Kulturarvs-IT, även detta var en 

arbetsmarknadspolitisk satsning. Kulturarvs-IT fokuserade också på samlingarnas tillgänglighet 

men lade tyngdpunkten på att katalogisera och även digitalisera fotografier, föremål och 

arkivmaterial. 

Kulturarvs-IT, SESAM och ett antal andra satsningar såsom tidigare INSAM har alla hjälpt till 

att öka insikten hos museisektorn att man borde förbättra sin service gentemot användaren.20

Andra publikationer av intresse här är bland annat Sofie Rittfeldts text Allas våra 

museisamlingar21. Rittfeldt tar i sin rapport upp olika aspekter av hur IT kan fungera som länk 

mellan museerna och dess publik. Rittfeldt bygger sin text på intervjuer med museianställda, IT-

experter och även konstnärer. Även om Allas våra museisamlingar är på gränsen till att ha nått sitt 

bäst-före datum på grund av den snabba IT-utvecklingen ger den en bra bild inte bara av hur 

museerna satsat på IT utan ger även tänkbara svar på varför. 

Ytterligare projekt som genomförts i Sverige och är värda att nämna är bland annat Kulturnät 

Sverige som är en länkkatalog på Internet där man försöker samla användbara länkar som rör 

kultur i Sverige. Webbplatsen har varit igång sedan 1997 och är ett initiativ av regeringen. Andra 

svenska satsningar inom uppsatsens ämne är till exempel Amuse. Amuse är ett samarbete mellan 

landets kulturhistoriska museer som syftar till att med hjälp av IT nå ut till den unga publiken. 

Bland annat arbetar man med digitala utställningar, ”fråga experten”-lösningar m.m. Ett antal 

undersökningar kring museernas datoranvändning o.d. har även genomförts av bl.a. Nordiska 

ministerrådet och V4M22. Ytterligare en text som kommer att återkomma i uppsatsens analysdel är 

Museerna och IT-verktygen23 som gavs ut 1999 av statens kulturråd. Även om denna text lider av 

samma problem som Allas våra museisamlignar när det gäller bäst-före datum fungerar den som 

ett bra bollplank till uppsatsens enkätundersökning. 

Internationellt 
De senaste åren har en uppsjö av olika artiklar, böcker och forskningsrapporter publicerats på 

ämnet museer och IT/multimedia. Till stor del har det handlat om interaktiva delar i utställningar 

och så kallade ”hands-on” utställningar men även om museets roll i det nya informationssamhället. 

Bland annat har Tim Caulton skrivit boken Hands-on Exebitions – Managing Interactive Museums 

 

19 Ibid., s. 7-8. 
20 Museifönstret - en ny temaplats på skoldatanätet, URL: 
http://www.museifonstret.se/admin/pdf/forstudie_museifonstret_hk.pdf [verifierad: 2004-03-30], s. 7. 
21 Sofie Rittfeldt, Allas våra museisamlingar (Stockholm, 1999). 
22 Se http://www.tii.se/v4m/. V4M(Visions for museums) är ett projekt drivet av Interaktiva Institutet. Projektet syftar 
till att, tillsammans med landets museer, undersöka tänkta användningsområden för multimedia inom museisektorn 
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and Sience Centers24. Förutom att ta upp historien kring utvecklingen av hands-on utställningar 

och science centers, för Caulton en intressant diskussion kring hur detta sätt att bygga upp 

utställningar påverkar allt från museipedagogik till bilden av museet. Boken visar på en hel del 

intressant fakta som blir relevant för denna uppsats. Bland annat en sammanställning kring hands-

on utställningars livscykel. Caulton menar att efter ca. fem år når en utställning av denna typen sitt 

bäst-före datum25. Något som med lätthet kan jämföras med digitala produktioner och deras 

problem med kort livstid då ett flertal gemensamma nämnare finns kring dessa två typer att 

presentera material. De båda bygger till stor del på interaktivitet, användning av teknik osv. 

Caulton listar även elva punkter gällande utformningen av interaktiva utställningar som även kan 

appliceras på multimedia-produktioner, det handlar bland annat om att ha ett tydligt upplägg, att 

uppmuntra social interaktion, att använda sig av icke-linjära tidslinjer (alltså att låta utgången av 

produktionerna variera) med mera. 

En annan viktig publikation gällande musser och IT/multimedia har varit EU kommisionens 

rapport DigiCULT26 som beskriver den transformering som Europas kulturarvs instutioner idag står 

inför, en transformering man menar inte bara beror på ett förändrat informationsklimat utan även 

en förändring gällande synen på vad den publika instutionen står för i samhället idag. Något man 

menar påverkar bland annat museerna och dess arbete i grunden.27

Boken Collections, Content and the Web tar upp liknande frågor som DigiCULT men med 

utgångspunkt från ett nordamerikanskt perspektiv. Här läggs inte heller lika stor fokus på 

framtiden och hur utvecklingen kommer påverka organisationerna som sådana, på samma sätt 

som i DigiCULT publikationen. Istället inriktar sig Collections, Content and the Web på den nya 

publiken och hur museer, arkiv och bibliotek bör bemöta denna. Bland annat drar man slutsatsen; 

On the web, museums reach far beyond their traditionally self-selected audiences to 

a more diverse and unfamiliar community of users. With this expansion of a museum’s 

constituency, the likelihood that the content it offers will be objec ionable to someone 

increases accordingly.28

Man menar med detta att eftersom museerna inte längre kan ”veta” vilken målgruppen blir 

för det man lägger ut på nätet måste museernas medvetenhet kring föremålen öka. Det kan 

handla om föremål som anses förolämpa olika folkgrupper eller tavlor som av religösa skäl anses 

olämpliga att visa av olika grupper i samhället. Collections, Content and the Web behandlar 

problematiken kring hur digitalt material bör samlas in och bevaras.  

 

i t
23 Statens Kulturråd, Museerna och IT-verktygen (u.o., 1999). 
24 Tim Caulton, Hands-on Exebitions – Managing Interact ve Museums and Sience Cen ers (London och New York, 
1998). 
25 Ibid., s. 12-14. 
26 EU kommisionen, Technological Landscapes for Tomorrow’s Cultural Economy: Unlocking the Value of Cultural 
Heritage, DigiCULT Report (Luxemburg, 2002). 
27 Ibid., s. 5. 
28 Council on Library and Information Resources, Collections, Content and the Web (Washington D.C., 2000), s. 43. 
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5. Avhandling 
Enkätundersökningen 

Enkäten bestod av 17 frågor och dessa var indelade i fem olika block. Det första blocket 

handlade om museet i fråga, bland annat antal anställda, i vilken regi museet drivs och vilken 

inriktning man har. Den andra blocket gick mer specifikt in på inställningen till multimedia på 

museet, frågorna handlade här om vilken typ av multimediala produktioner man genomfört och 

vilken erfarenhet dessa gett. Det tredje blocket tog upp frågor om vad multimedia kan tillföra ett 

museum och huruvida man märkt något resultat av sina multimediala satsningar. Det fjärde 

blocket bestod av ett antal olika påståenden som tog upp vilken kompetens man hade kring 

multimedia på museet, till exempel vilken kunskap man hade om olika programvaror m.m. Det 

femte och sista blocket tog upp frågor om framtiden, vilken roll man tror att multimedia kommer 

att få på museet och om mer resurser på museet kommer gå till att arbeta med multimedia i 

framtiden. 

Totalt svarade 28 av 53 museer på enkäten, detta ger en svarsprocent på ca. 53%. Av dessa 

53% var 10 museer statliga, 5 var regionala, 7 var kommunala och 6 stycken var antingen 

stiftelser, föreningar eller drivna av sponsorpengar. Av dessa siffror kan man utläsa att majoriteten 

av de svarande var statliga men det är viktigt att poängtera att flera av de svarande museerna 

sedan urvalet gjordes har ”bytt” grupp. Flera av de museer som, när urvalet gjordes, hamnade 

inom gruppen för regionala museer visade sig nu när svaren kommit in vara stiftelser/föreningar 

istället. 

Då detta var en webbenkät användes även tillfället till att söka framtida intervjukontakter på 

de svarande museerna. Bland annat kunde museerna, om de ville, fylla i kontaktuppgifter såsom 

namn, e-post och telefon om de kunde tänka sig att ställa upp på intervju. Allt som allt var 12 

personer var intresserade av detta och åtta av dessa valdes ut för intervju. 

FRÅGEBLOCK 1 – OM MUSEERNA 
På frågan om hur många anställda museet har med inriktning på IT/multimedia var antalet 

generellt sett väldigt lågt, bara ett fåtal av de svarande museerna hade fler än två anställda inom 

detta område. I alla fall utom ett var även de anställda tekniskt inriktade, till exempel 

systemansvariga, nätverkstekniker och liknande. Endast ett museum hade alltså anställda med 

inriktning mot multimedieproduktion, till exempel webbdesigners, hypermediaproducenter m.m. 

Enligt enkäten verkar inte storleken på museet inverka på antalet anställda som arbetar med 

multimedia. Enkäten visar också att antalet anställda med multimediainriktning inte heller påverkar 

hur mycket multimedia man producerar/har producerat genom åren. Den vanligaste arbetsformen 

för de svarande tycks alltså vara att ta in hjälp utifrån i form av konsulter, praktikanter eller 

projektanställningar när man startar ett multimediaprojekt. 
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FRÅGEBLOCK 2 – INSTÄLLNINGEN TILL MULTIMEDIA 

Det första man märker när museerna svarar på frågorna kring deras inställning till multimedia 

är att alla svarande faktiskt har arbetat med multimedia. Givetvis kan det här vara så att de 

museer som inte har arbetat med multimedia valt att inte svara på enkäten. 

Majoriteten av de svarande ser multimedia som ett sätt att förlänga besöket för publiken. 

Termen ”före-under-efter ett traditionellt besök” som ett museum använder sig av är beskrivande 

för hur alla svarande ser på multimediet. Det handlar om att utöka ett besök för publiken och där 

spelar multimedia i olika former en viktig roll. Man menar att genom att ha en bra hemsida kan 

publiken ta del av denna både före och efter museibesöket. Det positiva med detta menar man är 

att publiken på så sätt kan fördjupa sitt besök. Man ger en möjlighet att gå in djupare i vissa frågor 

men även ta del av delar man missade under själva besöket. En annan vanlig uppfattning är att 

multimediet är att bra sätt att på en liten yta samla mycket information. På samma sätt menar 

man att multimedia är ett bra verktyg för att bryta ner komplicerad och ”tung” information i små 

lättförståeliga delar. Genom multimediet får man även ett tillfälle att visa föremål som annars inte 

kan ställas ut, till exempel ömtåliga, originella eller väldigt dyra föremål. Multimediets interaktiva 

möjlighet är även något många museer värdesätter bl.a. genom att ge besökaren chansen att 

lämna avtryck i utställningen. 

Museerna ser dock inte multimediet som ett komplement bara för de som faktiskt besöker 

museet. Exempelvis ser många museer här chansen att nå ut till en publik som aldrig skulle 

komma till museet, till exempel på grund av geografiska skäl eller ålder. Multimediet fungerar här 

som en brygga till en ny publik. Tack vare multimediets form tror man sig kunna nå ut till den 

yngre publiken som traditionellt varit ”svårflirtade” för museer. Man menar att bra producerade till 

exempel hemsidor eller CD-romskivor mer eller mindre automatiskt fångar den unga publikens 

intresse tack vare deras datorvana, deras höga användande av Internet i synnerhet och datorer i 

allmänhet. 

På frågan om man på museet märkt några effekter av att man arbetat med multimedia svarar 

man att man har upptäckt både positiva och negativa delar. Negativt är att man efter 

produktionernas färdigställande ofta upptäcker fel som begåtts, onödiga arbetssätt och 

felsatsningar, något som i slutändan ofta fått ekonomiska följder. Produktionerna skulle, med facit i 

hand, kunnat bli billigare och framför allt tagit mindre tid att producera. Positivt är att publikens 

bemötande ofta är konstruktivt. Publiken blir engagerad och tar gärna del av produktionerna. 

Vidare skriver ett museum att man genom sina multimediala produktioner märker hur kräsen och 

noggrann publiken är. Så fort något i produktionerna inte stämmer, till exempel stavfel eller rena 

faktafel upptäcks säger publiken ifrån. Givetvis hör man av publiken även när tekniska problem och 

liknade inträffar. 
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Flertalet museer anger även i sina svar att man inte ”mätt” effekten av sina produktioner 

genom till exempel enkäter eller andra undersökningsformer. De kan därför inte med säkerhet se 

vad produktionen gett dem. Alla svarande som i svaret anger att de inte ”mätt” effekten tror dock 

att den varit positiv/givande för museet. 

FRÅGEBLOCK 3 – TYP AV PRODUKTIONER 
Enkäten visar att det är en stor bredd på vad man genomfört. Vissa typer av produktioner är 

dock vanligare än andra. Hemsidor i olika former är inte helt oväntat den vanligaste arbetsformen, 

CD-rom produktioner är också populära. När det gäller hemsidor har man valt att satsa på relativt 

olika produktioner. Många museer har försökt skapa virtuella versioner av museet där man med 

hjälp av till exempel VR-teknik kan vandra runt i museets lokaler och genom att klicka på vissa 

föremål läsa mer om dem. Ofta har produktionerna gjorts bara för webben, det har då handlat om 

till exempel att publicera dagböcker, göra interaktiva sajter om specialämnen m.m. Ett museum 

har även satsat på att lägga ut ljudspår och bilder från seminarier och intressanta föreläsningar på 

museet. Vidare är det vanligt att införliva multimedia i museets övriga verksamhet, till exempel i 

utställningar, som komplement till den pedagogiska verksamheten och sist men inte minst att göra 

sina samlingar offentliga och sökbara på Internet.  

Generellt tycker man att det finns många svårigheter med att sammanställa denna typ av 

produktioner. Dels tekniska men också när det kommer till urval, omfång och visning av 

information. Även den ekonomiska aspekten gör sig påmind och blir ett hinder för vad man kan 

genomföra. En tendens i enkätsvaren är att de museer som hittills inte genomfört så många 

produktioner ser den ekonomiska aspekten som ett större problem än de museer som idag fått lite 

mer ”kött på benen”. Givetvis minskar kostnaderna om man inte behöver lägga lika lång tid på 

felsökning, testning och liknande. Det handlar helt enkelt om att med erfarenhet går det fortare att 

arbeta. 

FRÅGEBLOCK 4 – KOMPETENS 
Frågeblock 4 bestod av tre stycken påståenden där man på en skala fick ange om man tyckte 

att påståendet stämde eller ej. Här stod 1 för att påståendet inte stämde och 5 för att det stämde 

bra. De tre påståendena formulerades så öppna som möjligt. Tanken var att den svarande skulle 

lägga in så många faktorer som möjligt i sitt svar. Anledningen till detta är att skapandet av 

multimedia innehåller oerhört många aspekter. Syftet är att snabbt ”scanna av” området och få en 

generell bild över hur museerna ligger till. Som beskrevs tidigare i metod-redovisningen är tanken 

att enkäten skall stå för bredden och intervjuerna skall svara för djupet. 

MUSEET HAR TILLRÄCKLIGT MED KOMPETENS FÖR ATT SJÄLVA GENOMFÖRA MULTIMEDIALA 
PRODUKTIONER. 

Det genomsnittliga svaret blev här 2,8. Ett på många sätt väntat resultat med tanke på hur 

många multimedieproduktioner de flesta museerna faktiskt genomfört. Som påpekats tidigare är 
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den vanligaste arbetsformen att ta in kompetens utifrån när man genomför sina projekt. Detta 

resultat visar dock att de flesta museer verkar ha tillräckligt med kompetens för att kunna fortsätta 

arbeta med multimedia. Man har kunskapen att producera själv och kanske framför allt kunskapen 

att själva kunna uppdatera redan gjorda produktioner och hålla dessa aktuella. Intressant är också 

att granskar man snittresultatet för de fyra olika urvalsgrupperna ligger de regionala högst på 3,4 

sedan kommer de kommunala museerna på 2,8 följt av de statliga museerna med 2,7 och sist de 

museer som faller in i gruppen stiftelser, föreningar eller driva av sponsor pengar med ett 

genomsnitt på 2,5. 

Att de regionala museerna hade bäst kompetens är förvånande. Jämfört med till exempel de 

statliga museerna verkar de regionala producerat betydligt mindre och framför allt mindre 

komplicerade produktioner. En teori är att ”gör det själv”-andan är större på landets regionala 

museer och att den andra metoden, att köpa in produktionen, är vanligare på de statliga 

museerna. 

Ytterligare en komponent kan här vara att de statliga museerna helt enkelt är större. De har 

större budget, fler anställda och även högre krav på sig. Resultatet av detta kan säkerligen ibland 

bli att man satsar stort och köper in avancerade produktioner istället för att experimentera själva. 

Att de kommunala museerna fick 2,8 kan ha att göra med att nästan alla av de kommunala 

museernas produktioner producerats inom huset. När man tagit in hjälp utifrån har det varit för att 

till exempel installera olika system eller liknande. När det kommer till gestaltandet och innehållet 

har museerna själva stått för produktionen. Framförallt har man på de kommunala museerna 

lyckats hålla sina produktioner inom rimliga/realistiska gränser. I den undersökning som 

genomfördes av Nordiska Ministerrådet kan man utläsa att ju större ett museum är desto större 

möjlighet har de att producera multimedia. Anledningen är, menar man, att de större museerna 

inte har lika strama tyglar som de mindre, ekonomiskt sett, och därför kan lägga pengar på 

multimedia.29 Granskar man svaren denna enkät givit verkar det dock vara tvärtom, att ju mindre 

ett museum är desto lättare är det för dem att arbeta med multimedia. 

MUSEET HAR EN BRA UPPFATTNING OM VAD SOM IDAG ÄR GENOMFÖRBART MED OLIKA 
PROGRAMMERINGSSPRÅK, PROGRAMVAROR O.D. 

För detta påstående blev genomsnittet 3,4. Granskar man de enskilda svaren ser man att 

museerna i stor utsträckning svarat antingen eller på denna fråga, antingen blir det en etta eller en 

femma till svar. Vad detta beror på är givetvis svårt att redogöra för men en tankegång är att de 

som svarat på frågorna funderat på om de själva tycker sig förstå hur det deras museum 

producerat fungerar. Detta betyder dock inte att de förstår programmet som använts eller 

 

29 Nordiska Ministerrådet, s. 9. 
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programmeringsspråket som använts. Steget från att kunna förstå och ändra i en redan gjord 

produktion till att skapa en helt ny från start är väldigt stor. 

Om man även här gör en jämförelse av hur de fyra olika grupperna svarat på frågorna ser 

man att gruppen med föreningar, stiftelser och sponsordriva museer får högst genomsnitt med 

3,7. Detta är väldigt högt och blir intressant när man jämför med föregående fråga där denna 

grupp hade lägst genomsnitt. De anser sig ha en bra uppfattning om hur programmen fungerar 

och vad som går att göra men tycker sig inte kunna producera själva. Efter denna grupp kommer 

de kommunala museerna med 3,4 i genomsnitt. Ännu en gång verkar ”gör det själv”-andan göra 

sig påmind. Efter de kommunala museerna kommer de regionala med 3,2 i genomsnitt och efter 

dem de statliga med 3,1. 

Detta påstående har alltså två grupper, förenings/stiftelse museerna och de kommunala 

museerna med ett högt genomsnitt och sedan de regionala och statliga med ett lite lägre 

genomsnitt. Att de två grupper som generellt har minst museer får ett högt genomsnitt är 

intressant. Museerna med minst antal anställda, minst budget och minst publik verkar sitta inne 

med mest kunskap kring programvaror och programmering. Detta kan bero på att man på ett 

mindre museum i högre grad än på ett större är tvingade att göra saker själv. Bl.a. ekonomiska 

förutsättningar gör att man inte har något val. Ytterligare en teori är att de anställda på ett mindre 

museum har ett mer ”flytande” ansvarsområde i museets verksamhet. Som ensam 

utställningsproducent eller intendent på ett museum är det troligt att du har en roll i det mesta av 

vad museet producerar. På ett större museum har du troligtvis ett klarare och mer avsmalnat 

ansvarsområde. Är du till exempel intendent för ett visst ämnesområde så arbetar du bara med det 

ämnesområdet. 

MUSEET HAR EN BRA UPPFATTNING FÖR HUR MYCKET MAN BÖR BETALA FÖR DE OLIKA 
ARBETSUPPGIFTER SOM EN MULTIMEDIA PRODUKTION INNEFATTAR. 

Återigen ser vi gruppen med föreningar, stiftelser och sponsordriva museer i topp med ett 

genomsnitt på 3,7, dessa följs av de kommunala museerna på 3,3 och sedan de regionala 

museerna på 3,2. De statliga kommer även vid detta påstående lägst på 3,0 i genomsnitt. Med 

dessa resultat blir det totala genomsnittet ca. 3,3. Positivt här är att alla de svarande anser sig ha 

en god uppfattning om hur mycket man skall betala. Undersöker man de individuella svaren är det 

inget av museerna som anser sig ha en dålig uppfattning om vad man bör betala.  

Återigen ser vi här ett generellt mönster att ju större museet är desto lägre blir dess 

genomsnitt, troligtvis är anledningen till detta resultat det samma som vid föregående påstående. 

Följderna av resultatet skiljer sig dock här. Att de statliga museerna inte har tillräckligt med 

kunskap för att veta om de får ett bra eller dåligt pris på produktionerna de genomför är självklart 

inte bra. Om man även tittar på vilka produktioner som tidigare genomförts ser man att de statliga 

museerna ofta producerat stora, komplicerade och då även ekonomiskt påkostade produktioner. 
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Lägger man samman dessa två konstateranden finns skäl att tro att stora summor pengar troligen 

hade kunnat använts bättre. 

SAMMANFATTNING -  FRÅGEBLOCK 4 

Dessa tre påståenden blir intressanta först när man sammankopplar dem. De tre skapar 

tillsammans en bild av hur förberedda landets museer är när det gäller att producera multimedia. 

Alla tre påståendena får ett genomsnitt på skalans övre halva. Detta är givetvis positivt. Även om 

museerna som synes har bra förutsättningar för att fortsätta arbeta med multimedia kan man i 

dessa tre påståenden avläsa att man på landets museer har mycket kvar att lära. Granskar man de 

individuella svaren ser man att museerna kommit olika långt i sitt multimediala arbete. Man märker 

även att mängden gjorda produktioner automatiskt inte medför att man anser sig ha god 

kompetens för att arbeta med multimedia. Precis som inom alla områden så höjer man kraven på 

sina produktioner i takt med att man lär sig mer om området/mediet. 

Jämför man dessa resultaten med tidigare undersökningar som gjorts av till exempel tidigare 

nämnda Nordiska ministerrådet eller V4M ligger dessa enkätsvar mer eller mindre i linje med dessa 

undersökningar. 

FRÅGEBLOCK 5 – OM FRAMTIDEN 
Gällande de två frågorna som ställdes angående multimediets roll i framtiden kan man se 

klara tendenser i de inkomna svaren. I princip alla svarande är överens om att multimediets roll 

kommer öka i framtiden. Lika övertygade är de svarande om att multimediet kommer att 

underlätta i arbetet med att nå en ny publik.  En övervägande del av de svarande ser även att 

multimediet kommer att bli en stor tillgång för museets pedagogiska verksamhet. 

Vad som dock skiljer flera av de svarande åt är hur man skall kunna utnyttja detta nya 

medium. Ett flertal museer menar, som ett museum svarar, att ”multimedia kommer integreras 

mer i den ordinarie verksamheten och inte vara ett utanpåverk som det är idag”. Samma museum 

menar även att när kampen om publiken i framtiden kommer att öka är multimediet ett bra sätt att 

locka publik. Ytterligare ett svar hävdar att ”Behovet av att efterbearbeta och träda in i en aktiv roll 

gentemot publiken blir allt viktigare. Det är där vi ser det digitala multimediets framtid”. Å andra 

sidan anser ett antal museer att det på många sätt är för tidigt att arbeta med multimedia. Kanske 

främst för att den kompetens som krävs för denna typ av produktioner ännu inte hittat sin väg in 

till många museer. Även den ekonomiska aspekten är viktig givetvis. Med krympande anslag och 

snävare budgetar för varje år är det många museer som inte har möjligheten att fortsätta sitt 

digitala arbete. Alla pengar får gå till den absoluta kärnverksamheten och till denna anses inte 

multimedia höra.   

Även om de svarande givetvis skiljer sig åt i sina svar på frågorna om framtiden är det 

intressant att man tycker så lika. Nästan alla museer har samma idé angående vilken roll 
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multimediet kommer att spela i framtiden, man delar även bilden av vilka problem som finns idag. 

Stötestenen i de inkomna svaren är således vilken väg man skall ta från nuläget. Hur skall man gå 

tillväga för att få ned produktionskostnader, skaffa sig kompetens och framförallt få multimediet 

att bli en självklar del av museet och dess kärnverksamhet? 
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Sammanfattning av enkätundersökning 
Enkäten har mer än väl uppfyllt sitt syfte, nämnligen att ge en snabb och övergripande bild av 

hur landets museer arbetar med och agerar kring multimedia. Jämfört med tidigare gjorda 

undersökningar skiljer resultatet sig inte nämnvärt men ger givetvis nya och framförallt aktuella 

fakta. Precis som med allt annat som kretsar kring IT och datorer är bäst-före datumet minst sagt 

kort.  

Under resultatarbetet med denna enkät växte framför allt tre fakta fram som är intressanta. 

Det första av dessa är antalet anställda med inriktning på multimedia. Av de 28 svarande var det 

endast ett museum som hade anställda med inriktning på multimediaproduktion. Givetvis hade de 

flesta andra museer IT/data-anställda men då handlade det om till exempel systemtekniker eller 

nätverksansvariga. Detta, i kombination med att många av de svarande tycks ha långtgående 

planer att verkligen satsa på multimedia, är ganska intressant. För att satsningarna skall fungera 

måste man bygga från grunden och i det långa loppet är troligen den bästa lösningen att ha 

kompetens inom huset istället för att köpa in denna till varje nytt projekt. Fördelarna med att ha 

egen kompetens inom området är många. Framförallt blir det betydligt enklare för museet att hålla 

sina produktioner uppdaterade och framförallt driftsäkra. Om museerna vill behålla den status man 

har idag som kunskapsspridare är det givetvis viktigt att man är tidsenlig i sina digitala 

produktioner. Kanske framförallt här eftersom man räknar med att multimedia i framtiden blir 

bryggan till en ny publik. En publik som i många fall kanske aldrig kommer att besöka museet eller 

kunna ta del av något annat än dess digitala delar genom till exempel hemsidor m.m. 

Tendensen att de mindre museerna anser sig lyckats bättre med sina multimediala projekt än 

de större är nästa upplysning som är av intresse. Enkäten visar att de mindre museer runt om i 

landet som arbetat med multimedia i större utsträckning haft lyckade projekt i nästan alla 

avseenden. Man har uppnått sina mål, inte behövt tumma på sin grundidé och hållit sig inom sina 

ekonomiska ramar. Givetvis måste här poängteras att de mindre museerna tycks ha arbetat med 

mindre och tekniskt enklare projekt än många av de statliga riksmuseerna. Frågorna man ställer 

sig är; Har de mindre museernas produktioner verkligen varit sämre? Har de gett besökaren 

mindre? 

Även om, som sagts tidigare, de flesta museerna inte undersökt mottagandet av sina 

produktioner så verkar de flesta museerna vara mycket nöjda med vad de producerat. Troligen har 

de mindre museerna på ett bättre sätt än sina större syskon lyckats anpassa sina projekt efter sin 

utgångspunkt. Må så vara att museerna oftast har helt olika krav på sig, både från stadgar och 

uppsatta mål men även från publik.  

Till sist är det intressant att museerna tycks ha något av en kluven inställning till multimedia. 

Trots att man generellt är fyllda av idéer för framtiden och ser positivt på ett fortsatt arbete med 
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och utvecklande av multimedia finns även en negativ sida. Man tycker sig inte få ner kostnaderna 

till en acceptabel nivå, arbetar inte aktivt för att tillförskansa sig bra kompetens inom området och 

ser fortfarande multimedia som ett utanpåverk. Detta alltså samtidigt som man menar att digital 

media är en viktig nyckel för att få ett framgångsrikt museum inom den snara framtiden. 

Antagligen kan detta bero på att många museer gått ut med en för hög startväxel i många av sina 

multimediala projekt. Detta har i sin tur lett till projekt man av en eller annan anledning inte blivit 

nöjda med. 
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Intervjuer 
ANN GRÖNHAMMAR – INTENDENT, LIVRUSTKAMMAREN (STATLIGT MUSEUM)30

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 

Livrustkammaren har framför allt producerat tre stora multimedieproduktioner utöver det 

kontinuerliga arbetet med museets hemsida. Dels har två CD-rom produktioner genomförts och 

dels har en audioguide installerats i museet. Generellt har man haft positiva utfall av dessa 

produktioner, framförallt har den digitala guiden fungerat mycket bra. Anledningen till att 

audioguiden är så lyckad är att den ger besökaren möjligheten att ta del av utställningen i sin egen 

takt och på en faktanivå som passar denne. Ytterligare fördelar med audioguiden är att museet 

inte behöver ha lika många visningar per dag och således kan spara pengar och omfördela 

resurser.  

Gällande olika användningsområden menar Ann Grönhammar att multimedia fungerar bäst 

som en del av ett större tema eller som ett komplement till andra typer av medieformer, kanske 

främst utställningar. Problemet är att multimedia ofta får svårt att på ett naturligt sätt bli en del av 

museets andra verksamheter. Exempelvis menar hon att multimedia i museets utställningar 

antagligen skulle bli problematiskt då all teknik kommer förstöra upplevelsen av rummet och då i 

förlängningen upplevelsen av de föremål som ställs ut. 

På frågan om multimedia kan vara ett bra sätt att nå ut till olika specialintresserade grupper 

menar Grönhammar att det givetvis kan fungera men att traditionella medier fortfarande är 

överlägsna här. Framför allt eftersom de har en betydligt längre livstid än vad många 

multimedieproduktioner har. En CD-rom som producerades för fyra-fem år sedan känns onekligen 

förlegad idag men en bok från samma tid anses fortfarande aktuell. Att det sedan är betydligt 

lättare att nå ut med multimedia över hela världen väger inte upp detta faktum menar hon. Vidare 

är det så att de grupper som är verkligt intresserade får tag på den informationen ändå till 

exempel genom en resa till det fysiska huset eller exempelvis genom kataloger. 

KOMPETENS 

Man har genom de projekt man genomfört upptäckt att det krävs flera olika kompetenser för 

att genomföra denna typen av produktioner. Exempelvis har man med de CD-rom produktioner 

som genomförts använt sig av produktionsbolag som står för den tekniska delen av produktionen, 

museet själva har stått för faktainsamling och slutligen har ytterligare ett företag haft ansvar för 

distribution. Detta har bland annat resulterat i kommunikationssvårigheter. Från museets sida 

kände man att man inte riktigt förstod det tekniska språket som användes. Slutproduktionen verkar 

dock inte blivit lidande av detta. För den digitala guide som producerats har all produktion lagts ut 

 

30 Ann Grönhammar, Intendent, Livrustkammaren, Norrköping 21:a januari 2004. 
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på en konsult. Anledningen till detta är att museet ville få så bra slutresultat som möjligt och då 

krävdes kompetens som kunde bearbeta språket på ett bra sätt, givetvis fick museet här det sista 

ordet gällande innehållet. 

När det gäller det kontinuerliga arbetet på museet tycker Grönhammar att man har tillräckligt 

med kompetens. Den datoransvarige som finns fyller de behov man har idag. Att anställa personal 

speciellt inriktad på multimedieproduktion är dels inte ekonomiskt möjligt men framför allt onödigt. 

I de fall då denna kompetens behövs är det för specialprojekt, såsom de tre ovan nämnda 

produktionerna, och då köper man in det utifrån.  

MÅLGRUPPER 

Den primära målgruppen för museets produktioner har varit skolan och sekundärt en 

kulturhistorisk intresserad allmänhet. Fokuset på just skolan bygger mycket på tradition då 

museets roll från början varit att undervisa och utbilda allmänheten. Multimedia har inte medvetet 

använts som en brygga för att nå en helt ny publik. Även om multimedia skulle vara ett bra 

instrument för just detta har man mer sett till exempel hemsidan som ett sätt att serva den publik 

man redan har. Även om publikresponsen inte mätts kan man från museets sida genom årliga 

marknadsföringsundersökningar se att hemsidan har en väldigt liten procentandel när det gäller 

hur publiken får upp ögonen för museet. Här är det fortfarande djungeltelegrafen som påverkar 

mest följt av traditionell annonsering. 

Argumentet att en för hård satsning på multimedia kan minska antalet besök i det fysiska 

huset, anser Grönhammar vara felaktigt då museets primära mål är att sprida kunskap. Följaktligen 

är all kunskap som lämnar museet god kunskap. Vidare menar hon att inget medium idag är i 

närheten av att likna verkligheten när det gäller upplevelser så åsikten att publiken skulle nöja sig 

med multimedia faller även på detta. 

EKONOMI 

Från museets sida anser man fortfarande att multimedia är för dyrt. En stor anledning till 

detta är att denna typ av produktioner innehåller, som förklarats tidigare, så många olika led som 

alla kostar pengar. Vidare är produktionernas livstid fortfarande så kort att det inte är försvarbart 

att lägga ner mycket pengar på detta område. Enda möjligheten för museet att producera denna 

typ av produktioner är genom att söka pengar utifrån, exempelvis från fonder eller sponsorer. 

Således är multimedieproduktion inget som idag anses tillhöra basverksamheten. Det finns i 

nuläget inga budgeterade pengar mer än för den kontinuerliga driften av hemsidan och 

audioguiden, och tittar man en bit in i framtiden finns heller ingen möjlighet att lägga mer pengar 

på multimedia då museets budget i stort dras åt mer och mer. 

MÖJLIGHETER OCH PROBLEMOMRÅDEN 
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Den stora möjligheten med multimedia anses vara dess pedagogiska potential. Utifrån 

erfarenheten av audioguiden märker man från museets sida att det är både givande och lärorikt 

för besökaren. Mediets flexibilitet är även något som ses som en möjlighet, att till exempel gå in 

och ändra vad som sägs i en viss del av audioguiden görs relativt lätt, och möjligheten att skapa 

flera olika versioner, till exempel versioner för barn och vuxna, versioner som bygger på olika 

mycket förkunskap osv.  

Givetvis finns även problem som måste överkommas. Här är det framför allt ekonomin som 

sätter käppar i hjulet. När budgeten minskar är multimedia det första som får stryka på foten. Ett 

resultat av den svåra ekonomin är även att museet har svårt att få in bra kompetens till museet, 

man har helt enkelt inte pengar för att anställa ny personal. Även om Grönhammar ser fördelarna 

med att införliva till exempel informationskiosker i utställningarna och genom dem ge besökarna en 

fördjupning, överväger det ännu inte de problem som finns med att göra detta. Exempelvis ser hon 

rent estetiska problem då tekniken idag är både skrymmande och ganska ful. Ytterligare ett 

problem är teknikens förmåga att krångla menar hon.  

Vidare problem finns gällande att producera för denna typ av medier, till exempel är 

bildrättigheter något som snabbt blir en stor kostnad. Vidare är autenticitet något som är 

problematiskt när det kommer till till exempel bilder och dessas kvalité. 

FRAMTIDEN 

Multimediet har fortfarande framtiden för sig. I takt med att det bara blir billigare och billigare 

att producera, programmen blir bättre och bättre och framför allt att mer och mer digitaliseras 

kommer multimediets roll att öka. Men för de närmaste åren tror Grönhammar att multimediet har 

hamnat i bakvattnet av att IT-bubblan sprack. Många museer producerade då stora och 

kostsamma produktioner som inte föll ut såsom man hoppats. Resultatet blir därför att många 

museer, däribland Livsrustkammaren tänker sig för både en och två gånger innan de påbörjar ett 

nytt arbete av denna typ. Grönhammar menar även att det nu, i alla fall för Livsrustkammaren, 

blivit en mättnad på området. Man har producerat tillräckligt nu tycker hon och fyller helt enkelt de 

behov man har. Då inte sagt att det inte finns områden man vill vidareutveckla längre fram. 
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PER LEKHOLM – DATORANSVARIG, NATURHISTORISKA MUSEET I GÖTEBORG 
(REGIONALT MUSEUM)31

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 

Primärt menar Per Lekholm att det finns två olika sätt att använda sig av multimedia, dels 

som komplement till museets utställningar och dels som en kanal där museet kan nå ut till 

publiken. Dessa två tillvägagångssätt innebär ett antal olika fördelar, menar han. När man 

använder multimediet som ett komplement till utställningar kan mediet stå för fördjupning och 

samband. Framför allt kan multimediet göra utställningarna betydligt mer intressanta och roligare 

för besökarna. 

”I de gamla uts ällningarna ä  ju det klassiska  med kilometervis med s enyxor så 

då, men med att ha en dator där kan man ju visa hur de användes eller hu  de 

tillverkades. Man kan skapa en större fö ståelse för föremålet hos användaren.”32

 Istället för att visa ”kilometervis med stenyxor” kan man med en multimedieproduktion sätta 

alla dessa stenyxor i ett intressant sammanhang och på ett smidigt sätt referera till andra 

intressanta områden. När man å andra sidan använder multimediet som ett sätt att nå ut till 

publiken blir mediet i stort sett oberoende av museet. Lekholm menar att det man producerar för 

webben i princip inte behöver ha att göra med vad som visas på museet. Då museets uppdrag är 

att sprida kunskap om sitt ämnesområde kan man med multimediet ta upp delar av museets 

samlingar som inte tas upp i dess utställningar. Denna princip menar han har använts på museets 

hemsida där ett antal ”lek & lär”-applikationer har applicerats. 

Lekholm poängterar dock att denna uppdelning av hur man kan använda sig av multimedia 

inte innebär att han ser museets verksamhet, och vad de producerar inom multimedia som två 

fristående delar. Det måste finnas någon koppling mellan de två. 

KOMPETENS 

Bristen på kompetens är något som hela tiden gör sig påmint. I princip, menar Lekholm, är 

han den enda som kan arbeta med multimedia på museet och han tycker själv att hans kunskaper 

inte är tillräckliga då han säger att museet inte har den beställarkompetens som man borde ha. 

Framför allt saknas kunskap om vad man idag kan göra med olika programvaror och hur mycket 

arbete de olika momenten tar. Det som för några år sedan tog två månader att programmera tar 

idag kanske två veckor. Påståendet att det på museet idag är så, att om man kan något om 

datorer anses man kunna allt, är något Lekholm håller med om. Som datoransvarig skall han inte 

bara serva museets nätverk utan även ha ansvar för hemsidan, administrera databaser och i 

 

31 Pär Lekholm, Datoransvarig, Göteborgs Naturhistoriska museum, Norrköping 22:e januari 2004. 
32 Pär Lekholm, 3.05 in i intervjun. 
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princip ta hand om alla andra delar som rör datorer på museet. I längden är detta inte hållbart 

menar han och tycker att det idag är på gränsen till löjligt att det ser ut som det gör. 

”Här är det likadant, jag år göra allt här. Jag får vara nätverksteknike , göra 

hemsidor, nätverksadministratör och installera maskiner och göra da abaser också […] Så

jag är liksom universaldatasnille och det är ju helt…det är ju löjligt. Det är ju som att säga

du som kan hantera en blyertspenna, du kan väl skriva vad som helst, och så är det ju 

inte.”33

 För det som produceras i multimediaform måste museet idag lösa ekvationen med att inte ha 

någon budget och att ta in kompetens utifrån. Hittills har svaret varit att använda sig av 

praktikanter och att för Lekholms del arbeta när det finns tid över. Lekholm menar att lösningen på 

detta är ett generationsskifte. Idag har museet inte den ”datormognad” som behövs. Han menar 

att för framtiden behöver museerna tänka om och till viss del lämna kravet på ämneskunskap vid 

nyanställningar och mer satsa på personal med en god kunskap inom flera områden. En ny 

generation har troligen också lättare att se fördelarna med multimediet, menar Lekholm. 

MÅLGRUPPER 

Museet säger sig inte ha någon speciell målgrupp som man riktar sig till. Man har dock märkt 

att nästan hälften av museets besökare är barn och därför har det varit naturligt att fokusera på 

dem när man genomfört produktioner för hemsidan exempelvis. Detta har givetvis påverkat 

utformningen av produktionerna. Lekholm menar att det gjorts lite med glimten i ögat och inte 

alltid varit så musealt i den mening att det primära syftet inte varit att barnen absolut skall lära sig 

något genom att använda sig av produktionerna. Det har snarare handlat om att få en upplevelse 

och gärna så ett frö till ett vidare intresse. Då utgående från att kombinationen av lek och kunskap 

är ett bra pedagogiskt redskap. Lekholm säger även att han är kritisk mot den ofta förekommande 

inställningen att allt som lämnar museet måste vara väldigt seriöst. Den tankegång som fanns för 

några år sedan gällande utställningar att de skulle innehålla X delar upplevelse och X delar kunskap 

håller han inte med om. Speciellt när man har barn som målgrupp, menar Lekholm, att det snarare 

är så att kunskap i sig är en upplevelse. Även om en produktion inte är så allvarlig eller seriös 

betyder alltså inte det att den inte ger användaren något. 

EKONOMI 

Museet har idag ingen budget för att arbeta med multimedia. Detta beror i första hand på 

ekonomiska orsaker men Lekholm menar även att man idag, från museets sida, inte ser 

multimediet som något värt att satsa på i den utsträckning att man budgeterar för det, även om 

viljan finns och är stigande hos museets anställda. 

 

33 Pär Lekholm, 17.20 in i intervjun. 
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Precis som på de flesta andra museer är det även så att multimedia idag är för dyrt att arbeta 

med. Lekholm menar att det som krävs är en kombination av att produktionerna måste bli billigare 

att producera och framför allt att museet måste hitta rätt arbetsform för att nyttja mediets fulla 

potential. Dessa två faktorer måste mötas innan man skall ta multimediet på allvar fullt ut.  

MÖJLIGHETER OCH PROBLEMOMRÅDEN 

När det kommer till möjligheter ser Lekholm framförallt två saker. Dels mediets pedagogiska 

möjligheter och dels möjligheten att nå ut till en publik som inte finns på det lokala planet. 

Lekholm berättar om en ny förvaltning som skapats av Västra Götalandsregionen, vars syfte skall 

vara att regionens museer skall nå ut till hela regionen med vad de har att erbjuda. Som 

datasamordnare arbetar han för att multimediaproduktioner, exempelvis på Internet, kan ersätta 

vandringsutställningar. Som tidigare beskrivits menar även Lekholm att en av mediets fördelar är 

hur det kan fungera som komplement till andra verksamheter. 

De problemområden som finns har även till viss del redan beskrivits men framförallt handlar 

det om ekonomi och kompetens. Lekholm menar att när kompetensen kommer in på museet 

kommer de ekonomiska problemen lösas eftersom produktionerna då blir billigare, effektivare och 

framför allt bättre. Något som i slutändan förhoppningsvis gör att de blir värda sitt pris, menar 

han. 

FRAMTIDEN 

Att multimediet har framtiden för sig och kommer att få en större roll för museet är det ingen 

tvekan om. De problem som beskrivits tidigare måste dock övervinnas. Multimediet måste även nå 

den punkt då det blir en del av basverksamheten. Samma krav på exempelvis uppföljning och 

marknadsföring som man har för museets utställningar idag måste man också ha på museets 

multimediaproduktioner för att de skall fungera och bli en bra arbetsform för museet. 

För Göteborgs Naturhistoriska museum tycker Lekholm att snöbollen nu börjat rulla. 

Multimediet anses inte längre så hotfullt och svårarbetat som det ansågs vara för några år sedan. 

Viljan att arbeta med det bara ökar och ökar och sist men inte minst börjar den övriga personalen 

bli duktiga på att arbeta med datorer i allmänhet. 
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MARI-LOUISE OLSSON – MUSEICHEF, MÖLNDALS MUSEUM (KOMMUNALT 
STADSMUSEUM)34

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 

Mölndals Museum har framförallt satsat på att införliva multimedia i museet och dess 

omgivningar. Museet har med andra ord främst arbetat med multimedia på det lokala planet. Det 

man hittills har producerat har haft en relativt hög nivå både tekniskt och ambitionsmässigt, bland 

annat har ett flertal VR-produktioner och en digital audiovideoguide producerats. De produktioner 

som genomförts har inneburit att museet behövt köpa in en hel del avancerad teknik. Detta skedde 

i samband med att museet flyttade till en ny lokal för några år sedan. Från museets sida gjorde 

man då ett medvetet val genom att satsa en del av budgeten på ny teknik, bland annat till 

handdatorer för audiovideoguiden men även till teknikrummet ”Ovalen”. Här installerade man tre 

videoprojektorer och fick då möjligheten att satsa på VR-teknik. Museet kan idag erbjuda sina 

besökare ett flertal uppbyggda miljöer från Mölndal med omnejd. 

Digital guiden är den första i sitt slag i Sverige då den är utomhus och innehåller både ljud 

och bild. Besökaren får vandra genom det gamla industriområdet Kvarnbyn och vid vissa stationer 

på rundturen dyker ny information upp i handdatorn och en ljudslinga kommer genom de 

inkopplade hörlurarna. 

Museet har nyligen startat ett projekt som skall resultera i en berättar databas där museets 

besökare skall kunna dela med sig av sina historier om och upplevelser av Mölndal. Tanken är att 

denna databas skall ligga på museets hemsida så att även utflyttade mölndalsbor skall kunna bidra 

till databasen. Sedan länge har museet även digitaliserat sina samlingar och de är nu lätta att 

komma åt genom ett antal datorer i museets lokaler för dess besökare. 

Att Mölndals Museum kunnat satsa så mycket på multimedia som man hittills har gjort menar 

Mari-Louise Olsson beror på en medveten strategi man haft de senaste åren. I samband med 

museets flytt valde man som sagt att satsa delar av ”flyttbudgeten” på ny teknik, detta på 

bekostnad av att man fick lägga mindre pengar på delar av museets andra verksamheter. Olsson 

menar att detta helt enkelt fick bli en prioriteringsfråga. Strategin har hela tiden varit att vara i 

täten av utvecklingen istället för att bli ett museum som följer i andras fotspår. På frågan om 

varför just multimedia har prioriterats har det främst handlat om att man har haft en vilja att visa 

samlingarna på ett nytt och intressant sätt. 

KOMPETENS 

Viljan att arbeta med multimedia har även påverkat vilken personal man knutit till sig de 

senaste åren. Ett krav har blivit att de anställda förutom att vara experter på sitt område även skall 

 

34 Mari-Louise Olsson, Museichef, Mölndals Museum, Norrköping 22:e januari 2004. 
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ha en gedigen multimedia utbildning på ett eller annat sätt. Bland annat har museets pedagog, 

förutom en utbildning inom pedagogik, en bra VR-utbildning. Tanken är att museerna idag måste 

anställa personal med en bred kunskap. Det räcker inte längre med bra ämneskunskap, utan också 

en bredd krävs som resulterar i att personalen blir flexibel/mångsidig och kan arbeta inom flera 

olika områden. Olsson anser att framtiden för museerna är att få en personal som på ett bra sätt 

har en mix av traditionella museikompetenser och tekniska kunskaper. Grunden för detta är att 

museet måste följa med i tiden. Den stora fördelen med detta är att museet själv kan skapa sina 

produktioner istället för att lägga ut vissa delar vilket ofta försvårar uppföljningen av 

produktionerna för, som Mari-Louise Olsson säger, denna typ av projekt blir aldrig klara, man kan 

och bör alltid aktualisera, uppdatera eller ändra i dem. 

Att gå så långt som att kräva att personalen har en gedigen multimedia utbildning på ett eller 

annat sätt är något Mölndals Museum än så länge är relativt ensamma om. Olsson är dock 

övertygad om att många andra museer kommer att följa efter i takt med att denna typ av bred 

kompetens blir vanligare och vanligare. Man kommer snart till den punkt menar hon där man inte 

längre har något val eftersom samhället tycks bli mer och mer medierat och publiken snart 

kommer kräva att museet, precis som resten av samhället, använder sig av de nya medierna. 

MÅLGRUPPER 

På samma gång som museet har svårt att se om man verkligen ger publiken vad den söker 

genom sina multimediaproduktioner ser man att man med dessa produktioner får besökare att ta 

del av ämnen de annars inte skulle bry sig om. Olsson ger ett exempel med den utställning om 

graffiti man producerade för några år sedan. Som en del i utställningen använde man sig av VR-

teknik och återskapade i ”Ovalen” ett hamnmagasin vars väggar var fyllda med graffiti. Det som 

hände var att förutom ungdomarna, som utställningen primärt riktade sig till, blev även andra 

besökare nyfikna på VR-produktionen. Mediet lyckades fånga intresset hos en annars ointresserad 

besökare. 

Vad man också har märkt är att multimedia är inte bara attraherar en ung publik utan i 

princip alla besökare. Överlag har man fått god respons från publiken, de som varit minst positiva 

har varit annat museifolk på besök, hävdar Olsson.  

Även om de flesta således kan ta till sig de nya medierna har museet tänkt på att de som inte 

vill/kan använda sig av mediet inte skall missa något i sitt museibesök. Man har exempelvis tänkt 

på var man placerar sina datorer i utställningsrummet. Tanken har varit att om man vill använda 

dem så hittar man dem, vill man det inte så märker man inte att de är där. På frågan om hur det 

blir med upplevelsen av att gå på museum, håller Olsson med om att multimedia ibland inte är rätt 

sätt att belysa ett ämne, grundbulten är att det måste kännas naturligt med mediet. Man får inte 

ha mediet för mediets skull, menar hon. 

    36



JOEL FINNSTRÖM  KSM - ITUF  
2004  CAMPUS NORRKÖPING 
  LINKÖPINGS UNIVERSITET 

 

EKONOMI 

Museet upplever idag inte multimediets pris som en anledning att inte satsa på det. Man har 

snarare tankegången att man väljer själv om det är dyrt eller inte. Det blir en fråga om 

prioriteringar och smarta investeringar, menar Olsson. Givetvis handlar det också om att lägga sig 

på en nivå man klarar av. Idag har museet en budget som innebär att man kan arbeta med 

multimedia men för att klara detta har man fått backa i andra avseenden, bl.a. behovet av 

personal. Vid flytten till det nya huset för några år sedan innebar satsningen på teknik att andra 

delar blev lidande exempelvis när det gällde arbetet på lokalerna. Gällande den ekonomiska 

dimensionen som tidigare nämnts har museet nått upp till den, menar Mari-Louise Olsson. Vad det 

handlar om, menar hon, är att det är inte en fråga om det är dyrt eller inte utan snarare vad man 

tycker att det är värt, allt är relativt. 

MÖJLIGHETER OCH PROBLEMOMRÅDEN 

Den största möjligheten för Mölndals Museum är att de idag har en personal som är kunnig 

inom detta område. Med det som utgångspunkt har de ett betydligt bättre läge än museer som 

idag köper in sina produktioner. Många av de problem som andra museer ser med produktionernas 

korta livstid, den ekonomiska påfrestningen och att det är svårt att producera, lyckas man 

övervinna med en kompetent personal, menar Olsson. Har man kompetensen nära till hands blir 

multimedia ett naturligt inslag för museet och problem med uppföljning och liknade uppstår inte 

eftersom man kontinuerligt arbetar med och vidareutvecklar sina produktioner. En viktig nyckel är 

att bli bra på att återanvända sitt material. Det finns inga hinder för att det innehåll som nu 

produceras för audiovideoguiden att nästa år användas till en broschyr eller till hemsidan. Har man 

detta i bakhuvudet när man producerar menar hon att det snarare blir billigare.  

Visst är det så att museet genom sin frontposition fallit i en hel del fallgropar genom åren 

men dessa har aldrig blivit ett jätteproblem eftersom man haft produktioner som legat på den nivå 

personalen klarar av. 

Att multimediet ställer nya krav på innehåll är något som museet fått fundera på en hel del. 

Utgående från tanken att museet skall skapa ett intresse och ge upplevelser har man genom sina 

produktioner försökt att lägga sig på olika nivåer när det gäller fakta. Även om digitalguiden inte är 

faktaspäckad så ger den förhoppningsvis en positiv upplevelse för besökaren. Om besökaren dock 

söker efter fakta kan hon ta del av databasen i museet. Just att få information/fakta att bli 

kunskap kräver att museet sätter på sig nya glasögon menar Olsson. Man måste arbeta lika mycket 

på de innehållsliga delarna av en produktion som på de tekniska och detta är svårt. 

På frågan varför man på museet lyckats så bra med satsningen på multimedia tror Olsson att 

det beror mycket på att man är ett litet museum. Museer i allmänhet är väldigt traditionsbundna 
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och det är ofta svårt att föra in nya tankegångar på stora museer tycker hon. Mindre museer har 

ofta lättare att anpassa sig eftersom vägen från beslut till handling oftast blir betydligt kortare. Att 

ta in multimedia på museet kräver i mångt och mycket att museet förändras i grunden, menar 

Olsson. Ny personal och ny teknik och framförallt en helt ny idé om vad man vill ge sina besökare 

är vad som behövs. 

FRAMTIDEN 

Framtiden har i princip redan tagits upp i uppsatsen. För museet handlar det främst nu om att 

vidareutveckla de produktioner man redan har och att få igång berättardatabasen på nätet. Mer 

generellt tror Olsson att multimediet verkligen är här för att stanna och hon går nu och väntar på 

att andra museer skall ta tag i detta arbete så att Mölndals Museum om några år inte längre anses 

vara en spjutspets. Tack vare sina multimediala satsningar har Mölndals Museum fått mycket 

uppmärksamhet i museisverige och i princip alla länsmuseer har varit på studiebesök. Av detta drar 

Olsson slutsatsen att man nu börjar vakna upp. 
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SANNA RYDÉN DANCKWARDT - WEBBANSVARIG, MODERNA MUSEET (STATLIGT 
MUSEUM)35

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 

Det sätt på vilket Moderna Museet använt sig av multimedia skiljer sig en del från hur de 

andra museerna i undersökningen utnyttjat mediet. Moderna har valt att inte bara använda 

multimediet mot publiken utan även inom den egna verksamheten. Exempelvis brukar museets 

konservatorer intervjua och spela in konstnärer då de berättar om sina konstverk, vilka tekniker de 

använt, hur konstverken ska installeras osv. Dessa videofilmer är till stor hjälp i konservatorernas 

arbete, men är också intressanta för en bredare allmänhet. Tanken är att videorna kan läggas ut 

på hemsidan. 

Just videor är något som museet arbetat mycket med genom åren. Det har bland annat rört 

sig om intervjuer med konstnärer och intendenter om specifika konstverk eller utställningar. 

Museet har också spelat in händelser på museet såsom föreläsningar och seminarier, vilka sedan 

visats på hemsidan och i museet. Just att återanvända det man skapar är något man tänker 

mycket på från museets sida. Inte bara för att det är ekonomiskt fördelaktigt och tidsbesparande 

utan även för att kunna ge så bra information som möjligt till dem som frågar. Museet lägger 

också stor vikt vid att dokumentera sin verksamhet. 

Förutom att arbeta med videor/filmer och visa dem i olika former har museet också en 

audioguide som är under ständig utveckling och för några år sedan producerade man Cd-rom:en 

”Svensk modernism – viljan framåt 1905-1940” tillsammans med Norrköpings Konstmuseum. Det 

stora arbetet läggs dock idag på hemsidan. Enligt Sanna Rydén Danckwardt påverkas hemsidans 

innehåll mycket av vad publiken efterfrågar genom att till exempel skicka e-post med olika frågor 

och synpunkter. Detta är en orsak till att teknikernas filmer till slut hamnar på museets hemsida. 

Har en besökare en fråga om hur tavlorna packas läggs filmen upp som ett svar på frågan. Rydén 

Danckwardt menar att på detta sätt blir museets hemsida inte bara en plats där information ges 

utan det blir även en mötesplats mellan museet och dess besökare. Generellt sett producerar 

museet idag inte några större produktioner i stil med CD-romskivor och liknande. Tanken är att 

man i största möjliga mån vill lämna den typen av statiska produktioner som i princip inte är 

möjliga att uppdatera när de väl är förpackade och klara. Ännu en anledning till att CD-romskivor 

inte produceras längre är att man hellre gör mindre produktioner och på så sätt kan använda de 

medel man har på fler fronter. 

KOMPETENS 

Idag är man nöjd med den kompetens man har på museet. Man saknar inte direkt någon 

kompetens även om man känner att det finns vissa uppgifter man inte klarar av idag, exempelvis 

 

35 Sanna Rydén Danckwardt, Webbansvarig, Moderna Museet, Norrköping 28:e januari 2004. 
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mer avancerad programmering. Å andra sidan behövs den kompetensen så sällan att det inte är 

nödvändigt att anställa mer personal. Anledningen till att man lyckats knyta till sig tillräckligt 

kompetent personal beror mycket på att ledningen på museet har varit lyhörd för de krav som 

ställts och insett värdet av till exempel hemsidan som ett verktyg för museet. På frågan om man 

har svårt att följa upp sina produktioner anser Rydén Danckwardt att man inte har det eftersom 

man nu nått en stabil arbetsform som innebär att man hela tiden aktualiserar sitt innehåll. Detta 

löser även de problem som många museer upplever med multimediets korta livstid. Eftersom man 

har kompetensen ser man till att hela tiden uppdatera sitt innehåll och framförallt har man 

förmågan att anpassa och återanvända bra innehåll i olika situationer. 

MÅLGRUPPER 

Museet har höga krav på sig själv när det gäller att nå ut till sin publik. Även om man inte har 

någon specifik målgrupp för multimedia på museet har man försökt genomföra delar som är 

specialinriktade på till exempel barn. Ett exempel är projektet Puzzle som finns på museets 

hemsida. Inte minst de senaste åren då Moderna Museet varit tvunget att flytta ut från sina lokaler 

på Skeppsholmen och under kortare perioder varit stängt, har hemsidan fortfarande lockat 

besökare och till och med fått besökarantalet att öka. 

Eftersom Moderna är ett statligt museum innebär detta vissa åtaganden, exempelvis att de 

skall nå ut till hela Sverige med sitt innehåll och sprida kunskap om museets samlingar. Som för de 

flesta andra museer blir således skolan en viktig målgrupp. På Moderna har man försökt göra 

hemsidan till en plattform där museet kan möta skolans krav. Exempelvis har man lagt ut 

lärarhandledningar och på andra sätt mött lärarnas önskemål. 

Moderna är det enda av museerna, som intervjuats för denna uppsats, som har genomfört 

publikundersökningar gällande deras multimediala utbud. Detta har skett genom en referensgrupp 

som kontaktas för att man skall få respons. Internt på museet har man även skapat vad man kallar 

ett webbråd som innehåller en person från varje avdelning på museet. Webbrådet används som ett 

forum där personalen kan komma med förslag och synpunkter på hur museets hemsida sköts. På 

detta sätt menar Rydén Danckwardt att multimedia kommit att bli något som idag ingår i museets 

organisation. 

EKONOMI 

Lösningen för Moderna Museet gällande ekonomin har varit att påbörja verksamheten i liten 

skala och därefter känna sig fram. Genom åren, i takt med att bidragen minskat och det blivit 

svårare att söka pengar från stiftelser och liknande, har museet blivit bättre på att värdera 

innehållet. Detta har lett till att man är noga med hur pengarna används och på så sätt kan 

använda sina ekonomiska medel på ett vettigt sätt. Sedan 1998 har man på museet haft en 

särskild budget för multimedia. Även om den större delen av denna budget går till att driva 

hemsidan har det funnits utrymme för diverse specialprojekt. Rydén Danckwardt upplever inte att 

    40



JOEL FINNSTRÖM  KSM - ITUF  
2004  CAMPUS NORRKÖPING 
  LINKÖPINGS UNIVERSITET 

  r

 

                                               

det genom åren varit svårt att få förståelse för till exempel hemsidans olika projekts utgifter. 

Diskussionen har inte handlat om hur mycket något kostar utan snarare om hur mycket är det 

värt. Då enligt principen att vad något är värt baseras på hur mycket besökarna använder det; 

”Men det är väldigt svårt att mäta i pengar, jag menar vad är en hemsida vä d? Till 

exempel audioguiden, där kan man mäta hur många som hyr den men en hemsida är ju 

väldigt svår att mäta på det sättet.”36

Grundtanken har varit att det som produceras och lämnar museet i slutändan också kommer 

tillbaka till museet till exempel genom ett ökat besökarantal eller ökat intresse för museets 

samlingar och modern konst.  

MÖJLIGHETER OCH PROBLEMOMRÅDEN 

Utvecklingen är att man ser färre och färre problemområden med multimedia och fler och fler 

möjligheter ju mer man arbetat med mediet. Detta hör givetvis ihop med att man når stabila 

arbetsformer och knyter bra kompetens till sig. 

Idag upplever man att man kommit förbi det stadiet där barnsjukdomar blir ett problem. 

Exempelvis har man lättare att avgöra hur mycket arbete olika moment kräver eller hur mycket det 

kostar att producera olika delar. Visst finns områden där museet märker att man måste tänka till 

både en och två gånger, exempelvis det faktum att museet har en hög kunskapsstatus. Kravet på 

kvalité i allt från textinnehåll till bildkvalité är något som museet kontinuerligt måste tänka på och 

blir kvalitén sämre inom något område får man hela tiden höra det, både från publik och kollegor. 

Detta är positivt menar Rydén Danckwardt då det visar att man idag tar mediet på allvar. 

Ytterligare ett område som kräver tillsyn är att hela tiden hålla innehållet på rätt nivå. Det som 

visas på hemsidan får inte bli inaktuellt eller för mastigt men måste på samma gång vara 

innehållsrikt. Just att få information till att bli kunskap är ett område museet är medvetet om. När 

konstdatabasen skall läggas ut på Internet kommer den även att innehålla en del paketlösningar 

för till exempel skolor som skall göra databasens innehåll intressant och användbart även i 

pedagogiskt syfte och inte bara för efterforskning. 

Man menar också att det finns en viss risk i att det kan bli för mycket multimedia på museet, 

exempelvis har man medvetet valt att inte införliva multimedia i utställningarna från museets sida. 

Givetvis låter man digitalkonstnärer och liknade ställa ut men man vill exempelvis inte föra in 

informationskiosker i utställningsrummen då man tycker att de, trots allt, inte tillför särskilt mycket 

till utställningarna. Hittills anser man att mera traditionella verktyg såsom väggtexter fungerar 

bättre. 

 

 

36 Sanna Rydén Danckwardt, 45.53 in i intervjun. 
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FRAMTIDEN 

Den närmsta framtiden innebär för Moderna att man skall göra klart sin konstdatabas och 

lägga ut den på nätet. Förutom detta vill man utveckla de tjänster man redan har i audioguide och 

hemsida. Meningen är att utveckla hemsidan till att ännu mer få karaktären av en plattform för 

intresserade. Exempelvis ett utökat arbete med att intervjua konstnärer om deras arbete och 

dokumentera/föra fram webbkonst är något man vill arbeta mer med. Museet planerar också för 

en större satsning på hemsidan för ungdomar.  

Rydén Danckwardt menar att det inte längre finns några hinder för en fortsatt utveckling av 

multimedia då stötestenar som ekonomi och kompetens är lösta för tillfället. Intresset både från 

publik och personal är redan stort och hela tiden stigande. 
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LENA HOLGER - FÖRSTE INTENDENT, NATIONALMUSEUM (STATLIGT MUSEUM)37

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 

Användningsområdena för multimedia inom Nationalmuseum skiljer sig inte nämnvärt från de 

andra informanterna. Dels använder man multimediet för att informera sin publik genom hemsidan 

och dels som ett element i utställningar. Målet är här att integrera multimedia i sin 

utställningspolicy. Genom åren har ett flertal produktioner involverats i olika utställningar, 

exempelvis använde man sig av multimedia i den utställning om Tessin som producerades förra 

året. Vidare har man sedan ca. tio år använt sig av audioguider på museet och dessa har gett bra 

respons. Tanken är att dessa produktioner hela tiden skall utvecklas, exempelvis har man arbetat 

med tidigare nämnda V4M för att vidareutveckla audioguiden och anpassa den för en yngre publik. 

Man vill att multimediet skall ta en större plats i museet framöver genom till exempel införlivandet 

av informationskiosker i utställningarna. Man vill på så sätt ge besökaren en ökad interaktivitet. 

Anledningen är att man tror besökaren uppskattar att bli aktiverad på museet och att det även 

påverkar besökaren i den mening att informationen i utställningen blir intressantare och framförallt 

lättlärd. 

Arbetandet med multimedia har gett Nationalmuseum flertalet nya samarbetspartners, något 

som Lena Holger tycker är mycket positivt dels för att det hjälper museet att öppna ögonen men 

även resulterar i att museet kan producera betydligt bättre produktioner.  

KOMPETENS 

I dagsläget har Nationalmuseum ingen anställd med inriktning på multimedia. På frågan om 

hur hemsidan i så fall uppdateras menar Holger att det är ett ansvar som delas mellan de olika 

avdelningarna på museet. Holger menar även att detta är en situation som inte håller i längden, 

eftersom när ingen har ansvaret blir hemsidans innehåll lidande. Gällande museets andra 

multimediala satsningar bygger de på frivilliginsatser. Det finns ett antal personer på museet som 

gärna satsar och vill arbeta mer med multimedia. Som på så många andra museer sätter dels 

ekonomin stopp men till viss del även till exempel ledningens vilja att satsa på multimedia. Holger 

tror även att det kan ta så mycket som tio år innan alla bromsklossar i form av inställning, 

ekonomiska problem osv. på museet försvunnit. På frågan om varför hon tror att det kan ta så 

mycket som tio år menar hon att en stor anledning är att museet i allmänhet är konservativt. I sina 

samlingar har man endast gamla föremål och detta gör att museet inte gärna ”lämnar” den tid som 

föremålen kommer från säger hon. 

Ljuspunkter finns dock, exempelvis är det relativt lätt att få medel för kompetensutveckling. 

Har man som anställd ett område man vill lära sig mer om och på ett bra sätt kan förespråka att 

man borde få utbilda sig inom detta menar Holger att det beviljas i 9 fall av 10. Detta bygger dock 

 

37 Lena Holger, Förste Intendent, Nationalmuseum, Norrköping 24:e januari 2004. 
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på att den anställde själv tar initiativet för från museets/förvaltningens sida görs idag inga ansatser 

att utbilda personalen inom multimedieområdet. Ytterligare en ljuspunkt är att man idag har 

arbetat tillräckligt med multimedia för att kunna ha en bra beställarkompetens. Något som givetvis 

är viktigt när det kommer till att få ett bra pris på sina produktioner.  

MÅLGRUPPER 

Museet har ingen specifik målgrupp för sina produktioner, målgruppen varierar snarare för 

vilken typ av utställning/produktion man för tillfället visar. Ofta väljer man dock att ta sig själva 

som målgrupp när man producerar, detta eftersom man tror att museets anställda på ett ganska 

bra sätt motsvarar museets genomsnittliga besökare, en kvinna runt 55 år gammal. Multimediet är 

således inte tvunget en brygga till en ny publik. Generellt har Holger märkt att de som mest 

uppskattar museets multimedieproduktioner är dels barn mellan ca. 7-13 år och dels pensionärer, 

besökarna mellan dessa två åldersgrupper tar sig inte tid att använda produktionerna. De tycks 

anse att det inte är värt ansträngningen att sätta sig in i produktionerna som erbjuds. Detta tror 

Holger beror på hur de i allmänhet lever sina liv, det är stressigt och allt måste gå fort. Museet har 

även gjort en del publikundersökningar bland annat på hur audioguiden tagits emot av besökarna. 

Även om Holger inte har de exakta siffrorna har responsen varit god i allmänhet. Man har även 

märkt att kravet på multimedia ökar för varje år. Framförallt ser man att besökarna har högre krav 

på produktionernas innehåll nu jämfört med för några år sedan.  

EKONOMI 

Museet har idag inget utrymme i budgeten för att producera multimedia. Inställningen från 

ekonomiavdelningen är idag att när man stryker i budgeten är den typ av specialprojekt som 

multimedieproduktioner anses vara det första som tas bort. Det är här Holger ser det stora 

problemet med att producera multimedia, det är helt enkelt för dyrt. Oavsett om man får bra 

respons från publiken och man märker mer och mer att multimediet kan tillföra mycket till museet, 

kan man inte satsa på det eftersom man inte har pengar. Enligt Holger handlar det inte om att 

multimedia prioriteras bort, pengarna finns helt enkelt inte för att göra rejäla satsningar som 

exempelvis att anställa personal. Allt arbete som sker idag bygger på samarbetspartners eller att 

man söker pengar. Som statligt museum kan man inte heller söka sponsorer för sina produktioner. 

Det skulle annars vara en bra lösning menar Holger. 

Holger menar att det framförallt är upphovsrätter och service av tekniken som kostar pengar. 

Exempelvis räknade hon ut för några år sedan att en produktion de ville producera skulle innebära 

en kostnad på 17 miljoner kronor bara i upphovsrättskostnader. Detta är givetvis en orimlig siffra.  

Precis som flertalet andra informanter menar Holger att man idag befinner sig i bakvattnet av 

IT-bubblan som byggdes upp under senare delen av 1990-talet. I samband med att den kollapsade 

blev det betydligt svårare att söka pengar från fonder och stiftelser såsom KK-stiftelsen eller 

Riksbankens Jubileumsfond. Ytterligare ett problemområde för museet är att det inte går att tjäna 
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pengar på produktionerna. Idag är ett av museets största inkomstkällor att sälja bildrättigheter 

men att sälja sina produktioner går inte, mycket på grund av att Sverige är en såpass liten 

marknad. 

MÖJLIGHETER OCH PROBLEMOMRÅDEN 

De flesta av de problem som finns kvar att lösa menar Holger är interna. Framförallt handlar 

det om att få kollegorna att inse fördelarna med multimedia. Hon målar upp en dyster bild där 

museifolk idag är så vana vid att få stryka på foten och är så vana vid att bli åsidosatta att man 

inte vågar eller tycker det är någon idé att satsa på detta eftersom man tar förgivet att man inte 

kommer lyckas. Andra problemområden är exempelvis uppföljning. Såsom situationen ser ut idag 

när allt arbete sker på eget initiativ blir det ofta svårt att finna tid till att uppdatera och aktualisera 

sina produktioner. Det är dessa problem som gör att det kommer att ta lång tid innan multimediet 

blir en del av museets basverksamhet, menar Holger. 

Holger tar även upp ett intressant problem som borde verka till multimediets fördel men inte 

gör det. Det handlar om regeringsbrevet man får från staten som säger att museet i första hand 

skall samla och bevara ett kulturarv och sekundärt även visa detta arv. I detta krav finns en 

paradox då varje gång man väljer att visa ett föremål så sliter man föremålet och förkortar således 

dess ”livslängd”. Holger menar här att multimediet skulle vara en bra lösning eftersom man då kan 

visa föremålen utan att skada dem. Detta skulle antagligen leda till en stor initial kostnad men i 

längden bli ett billigt sätt att visa upp föremålen. Det är tyvärr så att den stora initiala kostnaden 

gör att man inte vill genomföra den satsning som skulle krävas. 

Ytterligare möjligheter för multimediet är de verktyg man får gällande att sprida kunskap. Att 

låta besökaren/publiken genom olika multimedieproduktioner söka information tror Holger är ett 

effektivt sätt att undervisa publiken. 

FRAMTIDEN 

Den närmaste framtiden ser relativt mörk ut för en vidareutveckling av arbetet med 

multimedia på Nationalmuseum. Trots detta tror Holger att man kommer arbeta mer med 

multimedia i framtiden. Det handlar främst om att kraven från publiken ökar och att museet 

således snart kommer bli tvunget att följa med i utvecklingen. Påföljderna av detta kommer att bli 

att multimediet flyttar in på museet och kommer att införlivas med museets verksamheter på ett 

naturligare sätt än idag. Problemet med ekonomin måste prioriteras idag och som det ser ut nu 

med minskade budgetar finns ingen direkt lösning. Museet märker även att samlingarna slukar mer 

och mer pengar för varje år då de är dyra att ta hand om. Förhoppningsvis kommer museet att 

påbörja det arbete som tidigare förklarats gällande att låta multimedieproduktioner visa upp mer 

och mer av produktionerna så att de inte slits i den takt de gör idag. 
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TINA RODHE – MUSEILEKTOR, STOCKHOLMS MEDELTIDSMUSEUM (KOMMUNALT 
MUSEUM)38

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 

Stockholms medeltidsmuseum har genom åren genomfört en produktion, CD-romskivan 

”Runmärkt”. Skivans ursprung är en tidigare utställning som man från museets sida varit väldigt 

nöjda med. Cd-rom:en blev ett sätt att bevara utställningen för framtiden. I övrigt har man inte 

arbetat alls med multimedia. Framförallt beror det på att man uppfattat mediet som krångligt och 

att man från museets sida inte har intresset. Även om Rodhe kan se potentiella fördelar med 

mediet tycker hon inte att det är nödvändigt för Stockholms medeltidsmuseum att arbeta med 

multimedia. Hon menar att eftersom museet är kommunalt finns inte kravet att nå ut till en icke 

lokal publik som exempelvis Historiska eller Moderna måste som statliga museum. Museet har sin 

publik inom kommungränsen och det är så långt deras politiska uppdrag sträcker sig. Ytterligare 

anledningar till att man inte satsat på multimedia är personalens låga datorvana. Bara för några år 

sedan fick de sin första dator med Internetuppkoppling och idag ser man inte förmedling genom 

digitala medier som ett normalt arbetssätt.  

KOMPETENS 

Museet har idag ingen kompetens alls för att arbeta med multimedia. Man har personal som 

uppdaterar hemsidan då och då men annars finns ingen kompetens. Enligt Rodhe finns heller inget 

intresse för att lära sig mer om multimediet på museet. Deras sätt att arbeta är som ett 

traditionellt museum där man sprider sin kunskap genom utställningar, kataloger och framför allt 

genom tal/visningar.  

MÅLGRUPPER 

En stor anledning förutom de ovan nämnda att man inte arbetat med multimedia är att man 

inte känt något krav från publiken.  

”- Ni talade tidigare om att anledningen till att ni inte satsat på multimedia var 

ekonomi, men… 

 Ja, eller krav också. Ekonomi och krav utifrån är väl de två största anledningarna.

Vi ha  idag inga sådana krav på oss ”39

Den generella målgruppen för museet är stockholmarna i allmänhet men man satsar mycket 

på att nå ut till skolan. På frågan om just skolan kommer med förfrågningar om multimedia menar 

Rodhe att det inte sker eftersom man är ett undervisande museum i den mening att skolklasser 

kommer till museet och deltar i visningar eller workshops. Detta vet skolorna och de tar kontakt 

med museet för att få ta del av just detta, inte för att ta del av en hemsida på nätet. 

 

38 Tina Rodhe, Museilektor, Stockholms medeltidsmuseum, Norrköping 29:e januari 2004. 
39 Tina Rodhe, 16.03 in i intervjun. 
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Rodhe tror inte att museet missat något i kontakten med sin publik genom att inte satsa på 

multimedia. En vanlig åsikt är ju att museerna tack vare multimediet kommer närmare sin publik 

men det tror inte Rodhe på. Snarare menar hon att det handlar om hur man satsar. 

Medeltidsmuseet har satsat på att vara just ett undervisande museum och bygger på så sätt upp 

kontakten med sin publik. Väljer man att satsa på multimedia så blir det bryggan för att nå till 

publiken i stället. Hon ser inte hur ett digitalt material automatiskt för museet närmare publiken.  

EKONOMI 

Museet har idag inga pengar alls för multimedia eller andra projekt som inte ingår i den 

absoluta basverksamheten. Det första steget för att museet skall kunna arbeta med multimedia 

tror Rodhe är att kraven utifrån börjar öka så att man från museets sida kan visa sina politiker att 

man måste få pengar för att möta dessa krav. Innan dess tror hon att det kommer vara väldigt 

svårt att kunna rättfärdiga att lägga pengar på en multimediaproduktion.  

MÖJLIGHETER OCH PROBLEMOMRÅDEN 

Ett av problemen med att lägga ut information på Internet tycker Rodhe är hur man skall 

avgränsa sitt material. Exempelvis hade man för ett tag sedan tänkt lägga ut medeltidens ABC med 

de vanligaste frågorna museet får från sina besökare. Problemet var hur man skulle formulera 

svaren på frågorna för att passa nätet. Många av svaren hade till att börja med ingen slutgiltig 

sanning vilket leder till att det ofta blir väldigt långa och förklarande svar. Argumenteringen på 

museet blev då att ifrågasätta om någon orkar läsa alla de där långa svaren och resultatet blev 

således att projektet lades på hyllan tills vidare. Ytterligare ett problem som Rodhe ser är 

exempelvis ett sådant faktum att några av Stockholms innerstadsskolor ännu inte har 

Internetuppkoppling vilket gör att det blir lönlöst för museet att lägga upp massa skolmaterial på 

webben. Kan inte målgruppen komma åt det är det ju ingen idé. 

Vilka är då möjligheterna man ser med multimedia? Självklart ser man fördelar med att kunna 

ta hjälp av multimedia och visualisera och göra information intressant, exempelvis med hjälp av 

företaget Touch&Turn40 som många museer idag samarbetar med. 

FRAMTIDEN 

Rodhe är fullt övertygad om att den punkt där man är tvungen att börja arbeta med 

multimedia snart är här, även om museet ännu inte känt av detta. Hon ser inga hinder för att 

multimediet skall fortstätta att växa inom museivärlden. Det är ett bra verktyg för att 

tillgängliggöra samlingarna, det handlar bara om att inse detta och lära sig att använda verktyget 

på ett bra och kostnadseffektivt sätt. 

 

40 Touch & Turn, URL: http://www.touchandturn.se [verifierad: 2004-02-25]. 
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ONITA WASS – LEDARE FÖR FÖRMEDLING, ÖSTASIATISKA MUSEET (STATLIGT 
MUSEUM)41

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 

Den stora fördelen med multimedia är att man kan berätta en historia på ett nytt sätt, menar 

Onita Wass. Framförallt handlar det om att på nya sätt kunna göra ett ämne intressant och med 

mediets hjälp kunna nå nya målgrupper. En viktig faktor till att museerna bör arbeta med 

multimedia menar hon även är att det är ett bra sätt att tillgängliggöra samlingarna. När Wass 

tidigare arbetade på Norrköpings konstmuseum var hon med och, som första museum i Sverige, 

digitaliserade samlingarna där.  

För två år sedan bytte Wass arbetsplats till Östasiatiska Museet i Stockholm. Hon tycker de 

två museerna har haft väldigt olika utgångspunkter när det kommer till multimedia. Detta påverkar 

även hur man lyckas med att involvera multimedia i verksamheten menar hon. 

”Sen kom jag till Östasiatiska och där var det en helt annan sits. Östasiatiska är ett

mycket mer gammalmodigt museum. Men jämfört med Nor köpings konstmuseum där jag

arbetade tidigare så hade vi 2500 konstverk i sam ingarna. […] På Ös asia iska har vi ca

10000 föremål i samlingarna  Så det är mycket svåra e att a beta med databaser och 

så.”42

Museerna skiljer sig även när det kommer till viljan att arbeta med mediet, Östasiatiska är 

betydligt mer konservativt tycker hon och fram tills för två år sedan hade man inte arbetat alls med 

multimedia på museet. När museet nu skall öppna igen efter två år av ombyggnationer vill man 

dock göra en satsning och har kontaktat V4M för att tillsammans göra utställningen ”Kina för Kina”. 

Även om man ännu inte kommit fram till exakt vad man vill genomföra i utställningen går 

tankegångarna kring att arbeta mycket med ljud. Wass tror även att detta projektet kommer att bli 

avgörande för om museet även i framtiden vill arbeta med multimedia. 

KOMPETENS 

Även om Östasiatiska saknar den tekniska kunskapen idag tycker Onita Wass att man har 

tillräcklig kompetens för att arbeta med multimedia. När museet väl behöver teknisk spetskunskap 

sker det på konsultbasis. Ett arbetssätt som hittills har fungerat problemfritt, tycker hon. I princip 

behöver man idag inte anställa mer personal för att uppnå sina mål med multimedia. De delar man 

själva inte klarar av löser man med att ta in hjälp utifrån. Givetvis spelar museets ekonomiska 

situation en roll här, menar hon. I den bästa av världar skulle man givetvis anställa personal istället 

för att arbeta med konsulter. 

 

41 Onita Wass, Ledare för förmedling, Östasiatiska Museet, Norrköping 5:e februari 2004. 
42 Onita Wass, 7.11 in i intervjun. 
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Som det ser ut idag är det viktigare att fokusera på den innehållsliga delen av produktionerna 

menar Wass. Museet måste ha kompetens nog att skapa ett bra faktainnehåll och även att kunna 

skapa ett bra pedagogiskt upplägg. En annan viktig pusselbit som fallit på plats de senaste åren är 

att personalen börjar inse fördelarna med att arbeta med multimedia och så har det inte alltid 

varit. 

”Men alltså, det finns ju en stor rädsla. Till exempel i Norrköping när vi skulle lägga 

ut samlingarna.[…]För det första att folk skulle upptäcka vad vi hade för konstverk och att 

museet i så fall skulle kunna utsättas för stöld eller så. […]Men också en rädsla för att folk 

skulle upptäcka att man gjort fel någonstans[…]”43

Wass menar att denna typ av reaktioner i och för sig inte är speciellt konstiga. Snarare 

handlar det om en sund skepsis till nya arbetssätt. Men visst kan det ibland vara frustrerande att 

många i personalen är skeptiska till multimediala projekt. 

”Det ä  ju väldigt frustrerande att man stoppas av organisationen hä  på museet. 

Men det är ju en mycket mer tungrodd organisation och är mycket mer gammaldags Man

har inte en så hög datormognad här. Då tar det ju längre tid och det är något man får 

acceptera.”44

MÅLGRUPPER 

Generellt ser man ingen speciell målgrupp för just multimedia idag. Man försöker dock 

använda hemsidan för att komma i kontakt med skolan. En förhoppning är även att den nya 

utställningen ”Kina för Kina” skall locka en yngre publik till museet. Hemsidan har även gett en 

brygga till en ny internationell publik som kräver ett bra material online. Olika grupper i Asien söker 

sig ofta till museets hemsida för information och frågor om museets samlingar. En framtidsvision är 

att på ett effektivare sätt kunna arbeta mot de här grupperna.  

Wass kan inte svara på om man märkt ett ökat krav från publiken att arbeta med multimedia 

under den tiden museet har varit stängt. 

EKONOMI 

Till skillnad från flera av de andra informanterna tycker inte Wass att IT-bubblan har 

förändrat situationen för museerna. Detta tror hon i och för sig beror mycket på att Östasiatiska 

Museet inte hoppade på ”IT-tåget” då och således inte tog smällen när bubblan sprack. 

Utvecklingen för Östasiatiska har varit att ledningen blir mer och mer positiv till att satsa på 

multimedia. Situationen är idag att om man har möjligheten, ekonomiskt sett, att göra en 

produktion så tar man gärna den chansen. Detta tror hon beror mycket på att man ser just 

multimedia som ett sätt att visa sin publik att man är samtida och vill följa med i utvecklingen. Man 

pratar dock inte om att man har utrymme i budgeten för multimedia, det handlar snarare om att 

 

43 Onita Wass, 22.14 in i intervjun. 
44 Onita Wass, 10.37 in i intervjun. 
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när man gör en utställning och i den tycker att man behöver multimedia för att belysa ämnet så 

ser man till att satsa på det. Det handlar inte om att man, som på Mölndals Museum, väljer bort 

vissa delar för att istället lägga de pengarna på multimedia. 

MÖJLIGHETER OCH PROBLEMOMRÅDEN 

De argument som florerat om att multimedia kan bli ett hot för museet såtillvida att 

besökarna nöjer sig med att besöka museets hemsida eller ta del av deras andra produktioner är 

rent nonsens, menar Wass. Det är helt enkelt inte samma sak att besöka en hemsida som att 

besöka ett museum och det tycker givetvis besökarna också, menar hon. Problemen med 

multimedia ser hon snarare i vad man väljer att producera. Hon tycker att museisverige varit dåliga 

på att skilja ut vad multimediet är bra på, var dess styrka finns. Exempelvis nämner hon de 

virtuella rundturer som många museer valt att producera. Många produktioner som genomförts 

genom åren har helt enkelt inte funkat för mediet utan skulle blivit bättre om man till exempel 

producerat en utställning eller en bok om ämnet. Ju längre tiden går desto bättre tycker hon dock 

att man blir på detta. 

Många av de problem som dykt upp genom åren har varit klassiska barnsjukdomar, menar 

hon, och nämner när man i Norrköping lade ut samlingarna digitalt. Reaktionerna hos personalen 

handlade mycket om hur man skulle klara av den kommande anstormningen av förfrågningar som 

skulle komma när samlingen var tillgänglig för alla. Denna anstormning dök dock aldrig upp. Wass 

menar även att vissa anställda till och med var oroliga för sina jobb nu när allt fanns digitalt och 

tyckte att deras positioner hotades. 

Frågan om autenticitet som ofta är uppe för diskussion, ser Wass inte alls som ett problem 

eftersom hon inte ser skillnaden i att producera digitalt jämfört med att till exempel göra en 

katalog när det kommer till till exempel färgbalans eller bildstorlek. 

Något som hon dock ser som ett dilemma man måste tänka till kring både en och två gånger 

är hur man skall omforma all information till kunskap. Eller snarare hur man skall välja att definiera 

kunskap. Som hon ser det finns det två vägar att gå, antingen väljer man att beskriva en sanning 

och stå för den eller så väljer man att presentera ett material och sedan låta användaren stå för 

tolkningen. Det är dock viktigt att museet tydligt visar vilken väg man valt och det kan vara svårt. 

Hon tycker också att museerna måste våga öppna sina ögon mer i sina produktioner och våga vara 

mer lustfyllda. När hon var med och producerade Cd-rom:en ” Svensk modernism – viljan framåt 

1905-1940” under sin tid i Norrköping tänkte man mycket på att få materialet att bli kul, detta för 

att kunna locka den målgrupp man hade i gymnasieungdomar. 

FRAMTIDEN 

Det första målet för Östasiatiska Museet är att nå upp till en grundnivå med det digitala 

materialet. Med detta menar Wass bland annat att man vill få samlingarna digitaliserade och att 
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mer permanent få in multimedia i museets organisation. Ytterligare framtidsprojekt är att använda 

sig av handdatorer och producera digitala guider. Vidare vill hon, som tidigare skrivits, mer 

effektivt söka sig till en internationell publik.  
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CHRISTINA BERUP – INTENDENT OCH UTSTÄLLNINGSANSVARIG, BLEKINGE 
LÄNSMUSEUM (REGIONALT MUSEUM)45

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 

Blekinge Länsmuseum påbörjade sitt arbete med multimedia 1997 efter att man lyckats få 

projektpengar utifrån. Projektet man då genomförde handlade om att skapa en virtuell version av 

museet på Internet. Ett förhållandevis stort projekt jämfört med museets storlek. Enligt Christina 

Berup har utvecklingen de senaste åren varit att jobba med mindre och mindre projekt och istället 

kunna skapa fler produktioner. Berup menar att denna utveckling inte bara är en ekonomisk fråga 

utan snarare handlar om att man lärt sig att använda medieformen på ett bra sätt. Istället för stora 

svulstiga projekt menar hon att man genom mindre produktioner kommer närmare det besökarna 

vill ha, vilket är information som är lätt att ta till sig och mycket bilder. 

”Vi har fåt  god respons från and a musee  på det sät et att vi har vågat, att det 

behöver inte vara så märkvärdigt. Man kan göra det lilla och det blir bra.”46

På senare år har man även påbörjat arbetet med att digitalisera sina samlingar. Målet är att 

de skall bli lättillgängliga och sökbara för allmänheten. Detta är ett arbete som gjorts möjligt av 

den statliga satsningen Kulturarvs-IT47. På frågan om man i övrigt känt några påtryckningar 

uppifrån att börja arbeta med multimedia anser Berup att det inte har funnits några sådana, det 

har snarare handlat om att man från museets sida får belysa fördelarna med multimedia för till 

exempel Statens kulturråd eller de lokala politikerna. 

På frågan om multimedia nu ingår i basverksamheten, menar Berup, att viss produktion, 

såsom utvecklandet av hemsidan, ingår i basverksamheten medan produktioner av mer speciell 

karaktär fortfarande anses vara specialprojekt som kräver en egen budget och framförallt 

specialtillsatt tid. Exempelvis ser museet utvecklandet av en digital stadsvandring som ett framtida 

projekt men som det ser ut idag har man inte tillräckligt med personal för att hinna med ett projekt 

av denna typ.  

KOMPETENS 

Berup menar att museet idag har en bra kompetens för att arbeta med multimedia när det 

gäller själva innehållsbiten och i viss mån även med gestaltningen av produktionerna. Vad man 

saknar är programmeringskunskap. Man känner att man skulle behöva en 

webbdesigner/formgivare med programmeringskunskaper på museet. Som det ser ut idag har 

personalen endast blivit utbildade i grundläggande datoranvändning genom en ECDL-utbildning. I 

övrigt är det bara museets datortekniker/nätverksansvarige som har en mer avancerad kunskap 

 

45 Christina Berup, Intendent och Utställningsansvarig, Blekinge Länsmuseum, Norrköping 28:e januari 2004. 
46 Christina Berup, 20.14 in i intervjun 
47 Kulturarvs-IT är en arbetsmarknadspolitisk satsning som startades 1999 och syftar till att öka digitaliseringen på 
landets museer. 
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om datorer, exempelvis hur man skapar hemsidor o.d. Berup menar att det idealiska hade varit att 

ha all den kompetens man behöver inom museet så att man slipper att köpa in detta varje gång, 

framförallt för att det blir ett betydligt lättare och mer naturligt sätt att arbeta på. 

Precis som Mari Louise Olsson på Mölndals Museum menar även Berup att den nya typ av 

bred kompetens som sträcker sig över flera områden är något som museerna måste börja använda 

sig av, mycket på grund av att man då kan täcka in fler områden fast kanske ha kvar samma antal 

tjänster.  

MÅLGRUPPER 

Anledningarna till att man satsar på multimedia har förändrats en hel del sedan starten. I 

början handlade det mycket om att man ville pröva på något nytt och var intresserad av 

arbetsformen. Idag går utvecklingen mer åt att multimedia är något man måste arbeta med för att 

behålla sin kontakt med publiken. Även om huvudmålgruppen är Blekingeborna ser man 

multimediet som ett sätt att nå ut till en ny publik, inte nödvändigtvis en lokal sådan. Exempelvis 

har man genom sina nätproduktioner kommit i kontakt med flertalet grupper utanför Blekinge som 

genom hemsidan får reda på att museet har, för dem, intressanta föremålsgrupper i sina 

samlingar. Bland annat har man från USA de senaste åren fått förfrågningar om sina samlingar. 

Något som troligtvis inte hade hänt om man inte haft sin hemsida. Kraven på tillgänglighet och 

kvalitet på hemsidan är något man tror hela tiden ökar, framförallt från en yngre publik. Även om 

framförallt hemsidan har resulterat i kontakter med en ny publik, tycker Berup att det är svårt att 

se vad besökarna vill få ut av sidan. Man har inte på ett bra sätt kunnat undersöka vilka delar 

besökarna uppskattar och vilka delar som anses mindre intressanta. Man märker också att de nya 

medierna har underlättat kommunikationen med sin publik, att skicka iväg ett e-post är något som 

de flesta anser är lättare än att ringa ett telefonsamtal eller skicka att vanligt brev med 

förfrågningar. Detta innebär dock inte nödvändigtvis att man kommit närmare sin publik.  

Från starten har man även haft inställningen att genom att lägga ut material på till exempel 

Internet inte är ett hot mot besökarantalet på museet. Precis som Ann Grönhammar på 

Livrustkammaren anser man att all kunskap som lämnar museet är bra för museet. Mycket på 

grund av att multimedieproduktioner idag inte kan mäta sig med verkligenheten. Även om man har 

lagt ut en virtuell version av museet på hemsidan ser man mer detta som en teaser eller ett 

smakprov på det riktiga museet. 

EKONOMI 

Även om ekonomin är kärnan till många av de problem man har med att producera 

multimedia är det inte här man ser de största problemen. Berup menar att till exempel bristen på 

kompetens i nuläget är ett större problem. Detta är dock något av en ond cirkel eftersom det 

givetvis är ekonomin som gör att man inte kan anställa bra kompetens. Gällande den ekonomiska 

dimensionen tycker Berup att man inom en del områden uppnått denna, framförallt handlar det då 
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om den kontinuerliga produktionen för till exempel hemsidan som man lyckas hålla uppdaterad och 

aktuell. De områden där man fortfarande har en bit kvar är projekten med mer speciell karaktär 

som utvecklandet av den digitala stadsvandringen. Känslan är dock att man kommer närmare 

målet hela tiden. Man har idag ett bra stöd från ledningen och hade pengarna funnits hade de 

troligen varit möjligt att lägga en del av dessa på multimedia. I den bästa av världar hade Berup 

gärna sett att man haft en multimedieavdelning på samma sätt som man har en 

utställningsavdelning idag. Museet är i och för sig nöjda idag med att kunna producera ett antal 

produktioner per år.  

MÖJLIGHETER OCH PROBLEMOMRÅDEN 

Berup menar att det viktigaste med denna typ av satsningar är att man har viljan och 

framförallt att man har tillräckligt med kompetens för att veta vad man klarar av, att kunna lägga 

sig på rätt nivå. Hon menar att det löser upp många av de knutar som annars kan uppstå. Precis 

som flera andra informanter tror hon att många museer satsade för högt under IT-bubblans 

glansdagar och nu inte gärna satsar mer på multimedia eftersom man fått en skev bild av vad det 

kostar och vilken arbetsinsats som krävs. En annan viktig förändring sedan IT-bubblan sprack är 

att man då var ett hett offer för många IT-företag som gärna samarbetade med museer tack vare 

den ämneskunskap museerna sitter inne på. 

En av problemområdena är uppföljning. Berup menar att detta är en bit där det är lätt att 

man slappnar av och nöjer sig med vad man producerat. Som museum kan man dock inte göra 

detta eftersom kunskapsstatusen museerna idag sitter på kräver att man hela tiden lever upp till 

en viss nivå. Således kan inte museet lämna ut information som inte är bearbetad och faktamässigt 

korrekt. Detta är något hon menar sitter i ryggraden hos de flesta museitjänstemän. Problemet är 

dock att ju mer man producerar desto större blir arbetsmängden, ju mer info desto mer att 

uppdatera helt enkelt. I slutändan leder detta till att arbetsbördan hela tiden ökar och det blir svårt 

att få tid att satsa på nya projekt eftersom man får ett större och större material att uppdatera. 

Något som man också tycker är svårt är att förvandla informationen till kunskap då mycket av 

det man producerar används främst av skolor. Detta är en av anledningarna till att man vill satsa 

på en digital stadsvandring som blir betydligt mer dramatiserad än tidigare produktioner. Tesen är 

således att om innehållet görs om till en historia och dramatiseras blir det mer pedagogiskt och blir 

lättare för användaren att ta till sig.  

Ytterligare problemområden handlar om mer konkreta problem såsom upphovskostnader, 

bildrättigheter m.m. 

FRAMTIDEN 

Det råder ingen tvekan om att multimediet kommer att betyda mer och mer för museerna i 

mötet med publiken, tror Berup. Detta menar hon inte är helt oproblematiskt eftersom det kan 
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leda till att upplevelsen av museet förändras från att vara en ”verklig” upplevelse där man 

verkligen får se olika föremål och lära med ”handens kunskap” till att museet blir för virtuellt och 

då tappar mycket av ”känslan av att gå på museum” och framförallt upplevelsen av föremålen. 

Även om detta kanske är något av en dystopi ser givetvis Berup även fördelar med att arbeta med 

multimedia i framtiden. Hon tror att handdatorer är något man kommer att arbeta mer med och 

framför allt kommer arbetet med multimedia att bli mer involverat i hela museet. Exempelvis kan 

multimediedelar komma att bli självklarheter när man skissar upp nya utställningsidéer eller 

utvecklar museet. 
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Sammanfattning av intervjuer 
Följande stycke är indelat i de rubriker som intervjuerna kretsade kring. Här är även alla 

informanternas åsikter införlivade. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 

Bredden på vilken typ av produktioner museerna använt sig av genom åren är imponerande. 

Trots att det bara handlar om åtta olika museer har bland annat VR-teknik, audioguider, 

audiovideoguider, hemsidor, informationskiosker, filmprojektioner och CD-romskivor använts. Alltid 

på ett unikt sätt tycks det även, man kan inte påstå att museerna har, som ibland fallet är med 

utställningar, hittat ett typiskt sätt de arbetar efter, utan experimentlustan och viljan att pröva nya 

arbetssätt har varit och är stor. 

Alla informanterna och deras museer har olika förutsättningar för att arbeta med multimedia. 

Det handlar kanske framför allt om vilken kompetens man har men även om museets 

ambitionsnivå, ekonomi och ansvarsområde. Exempelvis anger Tina Rodhe på Stockholms 

Medeltidsmuseum att det största skälet till varför de inte arbetat med multimedia är att museets 

politiska uppdrag sträcker sig till kommungränsen. Det hon då menar är att man inte behöver, 

såsom till exempel Moderna Museet eller Nationalmuseum, använda multimedia för att nå sin 

publik eftersom den bara finns på ett lokalt plan. På samma gång har Mölndals Museum, som även 

det är ett kommunalt museum, varit det museum som kanske kommit längst i Sverige när det 

gäller just att satsa på multimedia. Bland annat har man gått så långt att man valt att dra ner på 

många av museets andra verksamheter för att arbeta med multimedia så mycket som man idag 

gör. 

Synen på vad man kan använda mediet till skiljer sig även det åt för de olika museerna. Man 

har samma grundidé på alla museerna, det handlar om att sprida kunskap. Skillnaden ligger i hur 

man gör detta. De flesta lägger tyngdpunkten på gestaltningsdelen av multimedia. Exempelvis 

anser Per Lekholm på Göteborgs Naturhistoriska museum att det finns två typer av satsningar på 

multimedia man kan genomföra. Antingen införlivar man mediet i det fysiska huset och använder 

det då för att belysa olika ämnen i utställningarna. Eller så väljer man att producera för till exempel 

webben eller andra arenor utanför museets väggar. Då menar han att man i princip inte behöver 

ha en koppling till vad som visas i museet utan har betydligt friare tyglar gällande innehåll och 

utformning. Intressant är att han i intervjun säger att kravet på det man lägger ut på hemsidan när 

det kommer till autenticitet och faktanivå är betydligt lägre än det som skall visas inom museets 

väggar. 

Man kan även se att museets storlek har påverkat vilka satsningar man gör och framförallt 

hur man tycker att man lyckas med sina satsningar. Både Mölndals Museum och Blekinge 

Länsmuseum som är relativt små museer tycks vara de som är mest nöjda med vad de genomfört. 
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En av anledningarna till detta är troligen att de är just mindre museer, det är en kortare väg från 

beslut till handling och kanske framförallt färre kolleger att övertyga gällande multimediets 

förträfflighet. En tendens intervjuerna visat är även att de mindre museerna är bättre på att hitta 

sin nivå beträffande vad man klarar av på museerna. 

I princip alla informanterna har mer eller mindre samma idé om vad multimedia bör användas 

till. Primärt handlar det om att museerna vill tillgängliggöra sina samlingar för de som är 

intresserade. Tillvägagångssätten man sedan väljer skiljer sig åt. Det kan handla om 

informationskiosker i museet där samlingarna är sökbara, att man lägger ut allt på nätet eller att 

man väljer att visa upp delar av samlingarna som inte visas i till exempel utställningar. Det 

generella målet tycks dock vara att nå upp till den grundnivå Onita Wass talar om i sin intervju där 

samlingarna är helt digitaliserade, lätta att komma åt för vem som helst och multimedia mer 

permanent har kommit in i museet. Idag är det endast Mölndals Museum och Moderna Museet som 

anser att multimedia verkligen ingår i basverksamheten. För några av de andra museerna har vissa 

delar såsom hemsidan blivit en del av basverksamheten. För de resterande anses multimedia falla 

in under rubriken specialprojekt. Överraskande nog har till exempel Nationalmuseum ännu ingen 

anställd för att ta hand om museets hemsida. Arbetet med att hålla den aktuell delas av de olika 

avdelningarna på museet och någon tekniskt kompetens har man överhuvudtaget inte. 

KOMPETENS 

Bortsett från Mölndals Museum är kompetens det område där museerna ännu inte tagit några 

steg. Av flera anledningar har man ofta valt att inte anställa personal med teknisk kompetens. 

Mölndals Museum har idag som premiss för att anställa ny personal att de skall ha en gedigen 

teknisk kunskap utöver att vara till exempel pedagog eller konservator. Mari-Louise Olsson, precis 

som Per Lekholm och Christina Berup, tror att detta är framtiden för museerna. Att till viss del 

lämna kravet på ämneskunskap hos sin personal och istället premiera bredare kunskap. Detta för 

att med bibehållen personalstyrka kunna täcka fler områden i en tid där museerna förväntas klara 

av fler och fler uppgifter.  

För att återgå till synen på just teknisk kompetens anser sig museerna idag inte ha tillräckligt 

god ekonomi för att anställa ny personal. Flertalet av museerna anser sig inte heller behöva 

anställa ny personal. När kompetensen i fråga väl behövs väljer man istället att köpa in denna i 

tron att det blir billigare för museerna. Hur museerna upplever detta arbetssätt skiljer sig åt från 

museum till museum, mycket beroende på vilken typ av projekt som genomförts. Tumregeln tycks 

vara att ju fler delar som behöver köpas in i ett projekt desto fler problem ser man med att arbeta 

så här. Bland annat pratar Ann Grönhammar om svårigheten att ha kontroll över och förstå de 

delar som läggs ut i ett projekt. Några av museerna har inte heller råd att köpa in teknisk 

kompetens till sina produktioner. Även detta får problematiska följder menar Per Lekholm när det, 

som han ser det, blir en väldigt underlig situation när han som datoransvarig får bli ansvarig för allt 

som har med datorer och göra.  
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 Merparten av informanterna känner dock att museerna har gått igenom en 

kompetenshöjning så till vida att personalen i allmänhet blivit bättre på datorer. Positivt är också 

att man känner sig säkrare på innehållsproduktion idag jämfört med för några år sedan. Den 

växande erfarenheten har inneburit att man blivit bättre på att skapa, avgränsa och forma 

innehållet för mediet i fråga. Något som bland annat Onita Wass tycker att museisverige genom 

åren varit väldigt dåliga på. Hos merparten av informanterna är idag dock läget att det finns några 

i personalen som vill arbeta med multimedia och får rollen som eldsjälar. Produktionen får ske i 

mån av framförallt tid och pengar. 

MÅLGRUPPER 

De flesta museerna ser ingen skillnad när det kommer till målgrupper för sina 

multimedieproduktioner jämfört med vilken målgrupp man har för det fysiska huset. De flesta tror 

dock att deras produktioner är användbara främst för skolan respektive ungdomar. Anledningen till 

varför just skolan ses som en viktig målgrupp beror främst på museernas uppdrag att sprida 

kunskap om sina samlingar, men även att skolungdomar oftast har lättare än andra grupper att 

använda sig av och nyttja Internet. Nationalmuseum sticker här ut och menar att de som tar del av 

deras produktioner främst är åldersgrupperna 7-13 år och pensionärer. Lena Holger upplever att 

de besökare som befinner sig mellan dessa två grupper inte tar sig tid att använda sig av 

produktionerna. 

Majoriteten av museerna har inte undersökt om de ger publiken vad den söker i sina 

multimediala produktioner. Publikundersökningar eller liknande har endast genomförts av Moderna 

Museet som använder sig av referensgrupper. Moderna har även ett internt ”webbråd” där alla 

museets avdelningar är representerade. Tanken är här att de olika avdelningarna skall komma med 

synpunkter och förslag på framförallt museets hemsida. Alla museerna hävdar dock att publikens 

reaktioner ofta får styra vilket innehåll man visar genom sina produktioner. Detta leder i 

förlängningen till att mer information läggs ut på hemsidor, handdatorer eller informationskiosker. 

För Stockholms medeltidsmuseum har dock effekten varit den motsatta som Tina Rodhe vittnar om 

när hon menar att man inte känt något krav från sin publik än och därför inte arbetat med 

multimedia. 

Det verkar inte råda någon tvekan om att multimedia är en brygga till ny publik. De flesta 

informanterna menar att man inte förutsätter att mediet fungerar som en brygga men att speciellt 

hemsidan lätt leder till kontakter med nya grupper av besökare. Flera museer har tack vare sina 

hemsidor nått icke-lokala grupper i allt från USA till Asien. Multimediet fungerar också som ett 

kommunikationsmedel till de redan etablerade besökargrupperna. Det kan handla om allt från att 

informera om öppettider till att ge specialinformation om museets samlingar. Detta är givetvis 

något man ser som mycket positivt. 
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EKONOMI 

Alla museer anser  att ekonomin är ett problem. Man har aldrig tillräckligt med pengar i 

budgeten och multimedieproduktioner hör till det första som stryks när det skall sparas. Synen på 

produktionernas värde skiljer sig åt dock. Å ena sidan finns Mölndals Museum som väljer att dra 

ner på andra områden för att kunna arbeta med multimedia. Å andra sidan har vi Stockholms 

Medeltidsmuseum som inte alls satsar på multimedia. Idag handlar det om vilka prioriteringar 

museerna gör. Ekonomin tycks göra att man inte kan satsa fullt ut på multimedia utan att göra 

uppoffringar inom museets andra områden.  

Vad som krävs för att multimedia skall bli en del av basverksamheten på landets museer är en 

kombination av att produktionerna blir billigare och att museerna börjar se det ekonomiska värdet i 

denna typ av produktioner. De flesta svarande tror inte att budgetarna kommer att förändras till 

det bättre de närmaste åren och detta faktum ger en mörk framtidsbild för multimediala 

produktioner. En faktor som flera av informanterna tror har hämmat utvecklingen av multimedia de 

senaste åren är att IT-bubblan sprack. Under IT-yran var museerna ofta ett, som Christina Berup 

uttrycker det, hett offer för många IT-företag. Tack vare dessa samarbetspartners gjordes ofta 

stora satsningar som överskred budget och skapade en tveksamhet till fortsatta satsningar hos 

museerna. Man kan även se att de museer som idag satsar mycket på multimedia inte hoppade på 

IT-tåget och således inte heller tog smällen när bubblan sprack.  

De museer som idag tycker att de kan arbeta med multimedia på ett bra sätt har alla en sak 

gemensamt. De har alla börjat i liten skala, känt sig fram och lärt sig vad som är värt att lägga 

pengar på respektive vad som är dyrt att arbeta med. Just värdet av produktionerna är något flera 

museer har svårt med. När det gäller de utgifter som är förknippade med produktionerna är det 

svårt att avgöra om det är dyrt eller billigt eftersom projekten ofta inte har ett slutdatum på 

samma sätt som en utställning eller produktionen av en katalog. 

Ytterligare problemområden som alla informanterna känner igen är bl.a. rättighetskostnader. 

Lena Holger på Nationalmuseum räknade för några år sedan ut att en av deras tänkta produktioner 

skulle leda till en kostnad av 17 miljoner, bara för rättigheter till bilder och dylikt som man ville 

använda. 

MÖJLIGHETER OCH PROBLEMOMRÅDEN 

Det finns framförallt tre problemområden som är intressanta och som alla informanterna 

poängterar. Dels handlar det om att få med sig hela personalen när det gäller multimediets 

förträfflighet. Många upplever att man idag är en grupp eldsjälar som vill jobba med multimedia på 

arbetsplatsen. Mari-Louise Olsson menar även att de som varit mest skeptiska till deras satsningar 

har varit annat museifolk. Mycket beroende på att man inte anställt personal. Produktionen måste 

in på museet för att personalen skall bli kreativ och nyttja mediet på ett bra sätt. Annars blir det 

främmande och i förlängningen misslyckat menar hon. 
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 Nästa problemområde gäller innehållet. Museerna tycker ofta att det är problematiskt att 

hitta rätt nivå på sitt innehåll när det gäller omfattning och uppföljning men även när det gäller 

kvalité/autenticitet. Bland annat anger Tina Rodhe som en av anledningarna till att man inte gjort 

några produktioner än att man inte vet hur man skall avgränsa sitt material. I många fall finns det 

inga slutgiltiga sanningar inom deras ämnesområde, menar hon, och att lägga ut långa 

utläggningar som svar på publikens frågor tycker hon inte leder någonvart eftersom publiken inte 

kommer att orka läsa den informationen. 

Att hela tiden tacklas med den korta livstiden är speciellt svårt för de som hittills genomfört 

produktioner. Att hela tiden ha uppdaterat och aktuellt material leder ofta till stora arbetsinsatser, 

något det inte finns tid för i alla fall. De flesta informanterna tycker dock att detta är något som blir 

mindre och mindre problematiskt ju mer man arbetar med mediet. Man blir helt enkelt mer erfaren 

och lär sig att arbeta på ett bra sätt. Det sista området som vållar problem är inte helt oväntat 

ekonomin som redan tagits upp i denna text.  

Möjligheterna för multimediet tycks det inte finnas några gränser för idag. Speciellt 

multimediets förmåga att visualisera och göra information intressant är något informanterna lägger 

fram. En annan intressant möjlighet som Lena Holger förespråkar är det faktum att tack vare 

digitaliseringen kan museerna idag förlänga livslängden på sina föremål genom att visa dem 

digitalt istället för i verkligheten. För Nationalmuseum är det ett växande problem att samlingarna 

kostar mer och mer pengar i underhåll. Varje gång man visar ett föremål slits det, något som leder 

till dyra restaureringar. Om man istället visar föremålet digitalt slipper man denna kostnad. 

Ytterligare möjligheter för multimediet som förs fram i intervjuerna handlar bland annat om dess 

förmåga att nå nya målgrupper, att modernisera museet, att skapa intressant pedagogiskt material 

och till sist att få museet att öppna upp sig än mer genom till exempel digitaliserade, sökbara 

samlingar, digitala stadsvandringar eller intressanta hemsidor. 

FRAMTIDEN  

Merparten av informanterna har en relativt konkret syn på framtiden. Ofta handlar det om 

nästa projekt man vill genomföra eller mål man har satt upp. Christina Berup menar att nästa 

projekt för Blekinge Länsmuseum är att försöka skapa en digital stadsvandring. Onita Wass menar 

att målet för framtiden är att dels nå upp till tidigare nämnda grundnivå och att på ett mer 

effektivt sätt söka sig till en internationell publik.  

Alla informanterna är även slående överens om att multimediet kommer att spela en stor roll 

på museet och kommer så småningom att flytta in på museerna. På frågan om man kommer se en 

liknande utveckling som hos det didaktiska området där pedagogiken verkligen kommit in på 

museet är de flesta informanterna av samma åsikt. Idag finns knappt ett museum som inte har en 

pedagogisk avdelning. Så var det inte för 20-30 år sedan. Skillnaderna hos informanterna ligger i 

vad man tycker om detta. Även om alla är positiva till vad man kan åstadkomma med just 
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multimediet är inte alla lika positiva till vad som håller på att hända. Framförallt handlar det om att 

upplevelsen av att gå på museum kan komma att förändras till det sämre. Blekinge Länsmuseum 

har länge arbetat efter premissen att man lär med ”handens kunskap”, och hur blir det med den 

om museet får in fler och fler digitala/virtuella delar frågar man sig. Ann Grönhammar pratar om 

att man idag är i bakvattnet av IT-bubblan och på museet känner en mättnad när det kommer till 

just multimedia. Man tänker till både en och två gånger innan man väljer att börja arbeta med 

multimedia igen. 

Per Lekholm anser även att innan multimediet kan komma in på museet måste man från 

museernas sida höja sina krav på uppföljning och framförallt marknadsföring när det kommer till 

de multimediala produktionerna. Han tycker inte att man idag tar tillräckligt allvarligt på det 

sidoarbete som dessa produktioner innebär. Att man marknadsför en ny utställning är en 

självklarhet men med en ny hemsida gör man inte det.  
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6. Diskuterande analys 
Uppsatsens undersökning visar på flera positiva reaktioner, men även att multimediet är 

något som vållar problem för museerna. Framförallt handlar det om att man fortfarande ser 

multimediet som ett väldigt dyrt sätt att arbeta på. Många av de problem som dock har med 

ekonomi att göra går att koppla till bristen på kompetent personal. Som en av uppsatsens 

slutsatser dras att en stor anledning till varför multimedia anses vara ett dyrt sätt att arbeta är 

bristen på kompetens. Med kompetens menas här i första hand teknisk kompetens men i viss mån 

även kompetens kring innehållsproduktion. Exempelvis kunskap kring vad ett bra webbmaterial är, 

vilka texter passar för skärm osv. Detta baseras bland annat på det faktum att de museer som idag 

innehar bra kompetens inte längre ser multimediet som ett dyrt arbetssätt. Detta trots att tidigare 

nämnda digiCULT-rapport beskriver det som en myt att digitalisering och multimedia skulle vara 

billigt48. Man kan se en tydlig tendens att de museer som idag har personal som är utbildad inom 

området ser betydligt mindre problem kring multimediet än de museer som ännu inte anställt 

personal men ändå arbetar med mediet. Den förskjutning av fokus som Dierking och Falk 

diskuterar har idag genomförts på de museer som sitter inne på rätt kompetens. Istället för att 

fokusera på problemen ser man idag möjligheterna. Samma museer har idag även nått upp till den 

ekonomiska dimension Bolter och Grusin menar är nödvändig för ett lyckat införlivande av en ny 

medieform. Att Mari-Louise Olsson på Möldals Museum väljer att se vad produktionerna kan ge till 

museet istället för att fokusera på hur mycket de kostar att producera, är ett tankesätt många av 

de andra museerna har en bra bit kvar till. Givetvis handlar inte detta bara om att nå upp till en 

ekonomisk dimension eller en förskjutning av fokus. Det handlar även om vad museet valt för 

riktning istort. Mölndals Museum har sedan flera år haft en medveten strategi att satsa på nya 

medier. Jämför man detta med Blekinge Länsmuseum som istället valt att fokusera på handens 

kunskap och vad det innebär för att presentera sitt material, är det inte underligt att man har olika 

synsätt kring multimediet och hur mycket det är värt, både gällande ekonomi, ansträngning och 

målsättning.  

Många av museerna hävdar även i undersökningen att anledningen till att man inte valt att 

anställa personal ämnad att arbeta med multimedia beror på att man helt enkelt inte arbetar 

tillräckligt mycket med denna typ av produktioner för att det skall fylla en hel tjänst. En lösning här 

skulle kunna vara den typ av personal som Mari-Louise Olsson idag söker. Personer med en bred 

kompetens, personal som förutom att vara pedagog kanske även är utbildad webbproducent eller 

har en gedigen kunskap kring olika programvaror. För en sak är klar, personal behövs för att 

multimediet skall ta steget från att vara ett ”utanpåverk” till att bli ett naturligt arbetssätt på 

museerna. Kompetent personal behövs även för att få ner produktionskostnaderna och öka 

kvalitén på vad som produceras. Det faktum att många av museerna idag ser 
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multimedieproduktioner som specialprojekt och något man arbetar med när man har tid eller 

pengar över är inte bra. Det är ofta lätt att detta går ut över produktionernas kvalité. För att återgå 

till problemen med avsaknad av kompetens på museerna skriver Statens kulturråd 1999 följande 

rader i sin rapport om museerna och IT-verktygen; 

Avsaknaden av en b ed IT-kompetens speglas i f ånva on av planer för 

verksamheten. Den utveckling som är idag är (sic!) be oende av enskilda personers 

initiativrikedom mer än av strategiska beslut. Museerna har tagit IT-hjälpmedlet till sig, 

men inte sett det som ett strategiskt instrument. IT har för många institutioner istället 

blivit ett verk yg för administration.49

Detta citat skulle lika gärna kunna vara en slutsats av denna uppsats undersökning. Utgående 

från det empiriska materialet är det tydligt att, för de flesta museerna, är multimedia idag inte en 

stor del av museets verksamhet, i de flesta fall drivs utvecklingen på området av en eller flera 

entusiaster. Även detta leder till problem eftersom det återigen vittnar om att multimediet inte 

blivit ett normalt arbetssätt på museet. Viktigt att poängtera är givetvis att om museerna inte alls 

arbetat med multimedia hade det inte varit något problem, men eftersom i stort sett alla museerna 

i uppsatsens undersökning mer eller mindre arbetar med multimedia är det farligt att man, så att 

säga, bara tagit ett halvt steg. Som exempelvis Mari-Louise Olsson hävdar måste multimediet bli 

ett naturligt arbetssätt på museerna för att kunna bli ett bra och framförallt kostnadseffektivt sätt 

att arbeta på. Man skall dock inte glömma bort att uppsatsens undersökning faktiskt visar att 

museerna idag tycker sig sitta inne på den kompetens som behövs. Detta beror på två 

anledningar, dels att man inte tycker sig arbeta tillräckligt mycket med multimedia för att det skall 

ta upp en hel tjänst och dels beror det på att den så viktiga tekniska kompetensken ofta läggs ut 

på utomstående. Något som tidigare beskrivits som föga positivt eftersom avsaknaden av tekisk 

kompetens är grunden till många av de problem man har idag. 

Detta är även något som i förlängningen kan påverka museernas ack så viktiga 

kunskapsstatus. Att museerna idag har hemsidor som ofta är inaktuella eller informationskiosker 

som känns utdaterade leder i förlängningen till att man inte tar till sig det material som presenteras 

genom dessa produktioner. När Simon J. Knell skriver att man idag läser all information med 

mediet som filter är det otroligt viktigt för museerna att här presentera korrekt och aktuell 

information, kanske speciellt på Internet eftersom många idag inte fullt ut litar på nätet som en 

källa till kunskap. Om en besökare med redan dåligt förtroende för nätet besöker museets hemsida 

och här inte får korrekt information är det troligt att den besökaren låter sin brist på förtroende 

kring nätet även gå ut över museet, och på detta sättet kan museets kunskapsstatus drabbas. Ett 

område som går att koppla till denna problematik är vilka krav multimediet ställer på autenticitet.  

 

48 EU kommisionen, s. 38. 
49 Statens kulturråd, s. 10. 
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Att Per Lekholm i sin intervju menar att hans kolleger anser att ”det inte är lika noga” med 

det man presenterar på museets hemsida i jämförelse med museets utställningar är ett varningens 

tecken. Hilde S. Kleins teorier om att museerna idag inte lägger lika stor vikt kring just autenticitet 

när det kommer till digitalt material kan Per Lekholms uppfattning närmast vara ett bevis på. Ingen 

av de andra informanterna som uppsatsen bygger på ser idag autenticitet som något större 

problem när det gäller digitalt material. Detta är något som är odelat negativt eftersom detta är ett 

problemområde som kräver eftertanke. Även här handlar det i slutändan om hur museernas 

kunskapsstatus påverkas. Att museerna idag inte skriver ut vilka mått ett föremål har eller 

noggrant kontrollerar att färgbalansen i sina digitala bilder stämmer kan verka vara små problem, 

men vill man i framtiden se multimediet som ett medie folk i allmänhet tar till sig och litar på måste 

man vara noggrann med denna typen av uppgifter. Bolter och Grusin menar att alla medier för att 

bli poplära måste nå upp till en viss nivå när det gäller kvalité. Det är precis vad det handlar om. 

Om museerna verkligen vill använda sig av multimediet måste de se till att deras produktioner 

kommer upp till den nivå där det inte längre finns någon risk för att användarna skall ifrågasätta 

museets kunskapsstatus eller den information som presenteras. Även detta kan kopplas till bristen 

på kompetens. Mulitmedia i allmänhet och kanske framförallt Internet har idag blivit en så naturlig 

del av människors vardag att de idag förväntar sig samma klass eller kvalité av digitala 

multimedieproduktioner som de gör av sin dagstidning eller de TV-kanaler de tittar på. Då räcker 

det inte längre för museerna att själva, lite på måfå snickra ihop en hemsida eller CD-rom. Man 

måste låta detta skötas av professionell personal, precis på samma sätt som man låter utbildade 

pedagoger ta hand om museets pedagogiska arbete eller att man låter konservatorer ansvara för 

samlingarnas skick.  

Nästa koppling man kan göra till Bolter och Grusins teorier handlar om vilka 

användningsområden man sett för multimediet på landets museer. Som tidigare beskrivits handlar 

begreppen hypermediacy och immediacy om hur och när man väljer att använda mediet. Antingen 

ser man mediet som ett verktyg i sig eller så strävar man efter att dölja mediet. Uppsatsens 

empiriska material vittnar om att man idag har använt sig av båda dessa delar. Exempelvis när 

man använder sig av audiovideoguider för att visa sitt material och därmed använder medieformen 

som ett verktyg eller när man försöker få mediet att kännas naturligt genom att göra hemsidorna 

till en självklar plattform för dialog. Vad som dock verkar skett de senaste åren är att i samband 

med ökad erfarenhet har man blivit bättre och bättre på att avgöra vilket som är det bästa sättet 

att presentera det material man vill visa. Att Moderna Museet idag medvetet har valt bort 

informationskiosker till förmån för väggtexter är ett tecken på detta, samma tecken ser man hos 

Livrustkammaren när de väljer att inte placera ut datorer i utställningarna eftersom man anser att 

de förstör utställningens estetik. Hypermediacy och Immediacy handlar dock inte bara om hur 

användarna (museets publik) får använda mediet utan även hur producenterna (museerna) 

utvecklas när de arbetar med mediet. Uppsatsen empiriska material vittnar tydligt om att man blivit 

bättre på att avgränsa sitt material och framförallt har man blivit bättre på att anpassa sitt material 
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för den aktuella medieformen. Multimediet anses idag betydligt mer lättarbetat än för bara några 

år sedan. Detta är en utveckling som är positiv då, som bland annat Onita Wass säger, man 

tidigare varit ganska dålig inom museisverige att välja ut relevanta ämnen till sina 

multimediaprojekt. Här finns dock en hel del kvar att arbeta på. Vad som vore en intressant 

utveckling för framtiden är en ökad produktion som bygger på begreppet ”före-under-efter” 

museibesöket som beskrevs i genomgången av uppsatsens enkätundersökning. Vidare kan 

museerna bli bättre på att intregrera multimediet i sina verksamheter. Det handlar om att gå fårn 

att se multimediet som en fristående del till att bli något som återfinns i flera av museets olika 

arbetsområden. Exempelvis skulle en bra integrering av multimediet kunna innebära att det 

material som pedagogerna skapar för sin verksamhet även återfinns på nätet eller i 

utställningarnas datorer. Det handlar om att återanvända sitt material och på så sätt kunna få ner 

både kostnader och arbetsinsats. Det kan även  handla om att låta multimediet bli en resurs för till 

exempel handikappade besökare som kanske inte kan ta del av alla delar på museet. 

En annan stor del av den empiriska undersökningen har handlat om vilka målgrupper man 

sett för multimediet. Den stora delen av informanterna har primärt vänt sig till skolan eller den 

unga publiken. I vissa fall har man inte haft någon direkt målgrupp utan riktat sig till alla som varit 

intresserade. Vad gäller just målgrupper verkar dock alla informanterna hålla med om att 

multimediets styrka ligger i dess interaktivitet och dess förmåga att, som Dierking och Falk säger, 

maximera val. Man kan idag med lätthet anpassa sina produktioner till allt från forskare på 

området, till den ”normale” besökaren, till barn. Vad som dock är underligt är att man på 

museerna inte har genomfört några publikundersökningar och verkligen tagit reda på vad publiken 

vill få ut av till exempel deras hemsidor eller audioguider. I en tid då besökarna som kommer till 

det fysiska huset blir en allt mindre del av museernas presumtiva besökare är det underligt att man 

inte mer ingående brytt sig om att ta reda på vad folk verkligen efterfrågar.50 Om man uppnått den 

sociala dimension Bolter och Grusin diskuterar eller Stephen Borysewiczs begrepp Social

environments är därför svårt att säga. En tolkning man kan göra är att museerna i många fall 

själva inte har tagit lika allvarligt på multimediet som på till exempel sina utställningar. Även 

innebörden i Borysewiczs begrepp Mystery and wonder har inte lyfts fram i de produktioner som 

genomförts, i nämnvärd mening. Museernas produktioner har oftast handlat om att förmedla 

information och inte primärt om att ge en upplevelse. Detta är givetvis inte två syften som är 

motsatser till varandra. Visst kan, som Per Lekholm säger, inlärning eller kunskap också vara en 

upplevelse. 

Gällande de problemområden som tagits upp i uppsatsen har produktionernas livstid ofta 

vållat problem för museerna. Även detta går som tidigare poängterats att koppla till bristen på 

kompetent personal. Har man anställda vars uttalade ansvarsområde är de multimediala delarna av 

 

50 Council on Library and Information Resources, s. 28. 
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museet blir det naturligt för dem att bibehålla en viss nivå på sina produktioner. Med hjälp av rätt 

teknisk kompetens kan man även redan från start anpassa sina produktioner för att enkelt 

uppdateras. En insikt som hos många av museerna växt fram de senare åren är faktumet att 

multimediala produktioner faktiskt inte blir klara, de kräver ständig uppsyn för att materialet skall 

behålla sin aktualitet eller klass. Något som ju faktiskt gäller för utställningar också, en permanent 

utställning kan sällan betraktas som klar, det finns alltid föremål att lägga till, etiketter att 

formulera om. Så att man först på senare tid insett att även digitala produktioner kräver uppsyn 

kan ses som lite underligt. När det gäller livstid är det även intressant att undersöka vilken bild 

museerna faktiskt haft kring sina produktioner, vilken idé har man haft kring just livstid? Jämför 

man med till exempel egenproducerade tillfälliga utställningar är sällan deras livstid på några 

månader något som är problematiskt. En annan jämförelsepunkt är Tim Caulton’s beräkningar att 

s.k. hands on utställning oftast inte överlever i mer än fem år51, en siffra som idag är en rimlig 

livslängd för en hemsida. Även problemet med livstid är något man löser med kompetent personal, 

ser man till att redan från början anpassa en produktion så att den blir enkel att uppdatera är en 

stor del av livstidsproblemet löst. 

Vad det gäller framtiden för multimediet på landets museer har man en ganska homogen bild. 

Multimediet är här för att stanna och kommer troligen ta en större plats än vad det har idag. För 

att detta skall ske måste dock de problem, eller knutar, som idag finns lösas upp. Museerna måste 

få in kompetent personal. Personal som vet hur man producerar multimedia, som kan göra bra 

urval, som kan behålla museernas kunskapsstatus och framförallt skapa produktioner som passar 

för museala miljöer. Produktioner som passar in på flera urvalsgrupper, som maximerar val. Bra 

multimedieproduktioner är ofta bra just därför att de som producerat dem har hadt en bra mix av 

just teknisk respektive innehållsmässig kompetens. Sitter man inne på bara teknisk kompetens 

skapar man oftast tekniskt felfria produktioner men lyckas å andra sidan inte med att få fram ett 

bra material. Vänder man på myntet och istället bara har innehållsmässigkompetens blir det fel åt 

andra hållet. Man får fram ett bra material men misslyckas med att förmedla det på ett bra sätt. 

Museerna måste även gå igenom det skifte som Dierking och Falk pratar om. Multimediet måste bli 

en presentationsform som används för att den passar bäst för det uppsatta syftet och inte för att 

man idag ”skall ha” multimedia för att passa in i tiden. Något som också måste ändras för att få 

fram ett bra arbete med multimedia är att inte ta för givet att multimedia väcker den unga 

publikens intresse för museerna. Precis som vilken målgrupp som helst är den unga publiken 

kräsen och precis lika intresserade av innehåll som alla andra. Att tro att bara för att materialet 

presenteras genom en dator så tillfredställer man den unga publiken är naivt.  

Ytterligare punkter som måste ändras är inställningen till mediet. Istället för att prata om vad 

en multimedieproduktion kan tillföra museet väljer man idag att klaga på till exempel de 

 

51 Caulton, Tim, s. 12-16. 
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ekonomiska påfrestningar produktionerna innebär. I inledningen till boken The Wired Museum 

skriver Maxwell L. Andersson att under det sena 1800-talet växte museerna fram för att visa upp 

nationernas välstånd och för att visa upp det arv tidigare generationer efterlämnat. Under 1900-

talet skapades istället museerna för att bli ett imperativ för utbildning och ett sätt att lyfta fram 

arbetarklassen. Anderson fortsätter med att mena att idag handlar museerna om så mycket mer. 

Impulsen som leder till ett museibesök kan handla om allt från nyfikenhet till snobbism till en 

längtan efter ett icke kommersiellt styrd sfär för konst och kultur.52 Som synes kommer besökarna 

till museet av i stort sett vilka anledningar som helst idag och även med vilka syften som helst. 

Andersson fortsätter och menar att detta ställer dagens museianställda inför en helt ny utmaning – 

att kunna ge en bred och ofta villrådig publik en intressant ”lins” att skåda museernas innehåll 

med. Det är här man finner multimediets riktiga styrka, att kunna bemöta en bred publik och ändå 

kunna ge den vad den söker tack vare medieformens flexibiltitet och förmåga att interagera. 

Denna analyserade diskussion har handlat mycket av vad som idag saknas på museerna, vilka 

områden man behöver förbättra. Anledningen till denna inriktning är i mångt och mycket det 

faktum att uppsatsen har de museianställda som målgrupp och här vill ta chansen att visa upp de 

problemområden som finns och vad man bör/måste bli bättre på för att kunna arbeta framgångrikt 

med mediet. Slutligen bör påpekas att även om museerna, i de flesta fall, idag har en lång väg 

kvar att gå och inte verkar lägga lika stor vikt vid multimediala produktioner som övriga 

produktionsformer har man kommit en lång bit på vägen. Att på bara några år gå från att inte alls 

arbeta med mediet till att idag producera i en mer eller mindre jämn takt är ett stort steg och för 

varje ny produktion verkar ribban höjas och kunskapen kring mediet att öka. Framförallt är det 

positivt att de museer som idag arbetat mest med medieformen verkar inse vikten av att inte skilja 

på teknisk respektive innehållsmässigt kompetens. Man förstår att båda dessa delar behövs på 

museet för att man på ett bra och även kostnadseffektivt sätt skall kunna arbeta med mediet.  

Som slutord för denna diskussion kan sägas att precis som uppsatsens informanter ser inte 

uppsatsens författare några större hinder för att multimediet inte skall kunna fortsätta i den 

riktning som nu verkar dragits upp på de flesta museer. En förskjuting av attityd kommer dock att 

behövas. Det finns tydliga tecken på ett ökat intresse, på att man blir bättre på exempelvis 

avgränsning, på att hitta sin nivå, på att helt enkelt inse vad man klarar av. Dessa insikter behöver 

dock omsättas i handling. Man måste exempelvis börja budgetera för multimedia i museets budget 

eller ställa krav på multimedial kompetens vid anställningar. En tankegång är att multimediet 

kommer genomgå en utveckling liknande den vi sätt inom det pedagogiska området. Att gå från 

att vara ett utanpåverk till att tillhöra basverksamheten. Ytterligare tendenser som talar för denna 

utveckling är det faktum att museerna idag mer och mer får verka i ett klimat där fler och fler 

kommersiella lockelser blir museernas konkurrenter gällande besökarna. Detta kommer i sin tur 

 

52 Maxwell L. Anderson, Introduction i The Wired Museum (Washington, 1997), s. 16. 

    67



JOEL FINNSTRÖM  KSM - ITUF  
2004  CAMPUS NORRKÖPING 
  LINKÖPINGS UNIVERSITET 

leda till en modernisering av museet, där multimediet kommer spela en vikig roll. Museerna 

kommer tvingas att locka besökare till museet på fler nivåer. Det kommer inte längre handla om 

att bara erbjuda nya utställningar eller visningar. Besökarna kommer kräva mer av museet, de 

kommer kräva en upplevelse. Och återigen kommer multimediet, med dess förmåga att väcka 

intresse och belysa material, sannolikt att bli en viktig pusselbit i denna utveckling. 
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