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1. Inledning 
 

Sedan filmens begynnelse har man inom visuella medier ständigt varit upptagen med att minska 

avståndet mellan betraktaren och det betraktade ‐ eller åskådaren och mediet.1 Visualiseringscentret 

C i Norrköping är inget undantag.  Här arbetar man med att försöka minska och sudda ut gränsen 

mellan åskådaren och det som man visar upp. Genom att fundera kring mediets logik kan man 

engagera åskådaren i berättelser som avviker från gängse normer inom museivärlden.   

I den här essän kommer jag att titta närmare på hur det hypermoderna Visualiseringscentret arbetar 

med vad som kallas immersiva medier och hur man använder sig av ett slags transmedialt berättande 

för att uppnå nya former för ett publikt berättande.  

I boken Remediation ‐ understanding new media hävdar medieforskarna Jay David Bolter och Richard 

Grusin att nya medieformer ”alltid är baserade på principen av gamla medieformer.” Denna form av 

omskapande av medier kallar författarna för remediering. 2 Med remediering avses att nya medier 

medvetet eller omedvetet bygger på användandet av gamla medieformer för att skapa nya 

medieformer och att detta resulterar i att det blir något mer än bara en återanvändning eller en 

utveckling av äldre medieformer. I anslutning till begreppet remediering resonerar även Bolter och 

Grusin kring begreppen ’omedierbarhet’ eller immersivitet (immediacy) och hypermediering. Med 

immersivitet eftersträvar man att upplösa gränssnittets närvaro och att få bort känslan från 

betraktaren att den betraktar något via ett specifikt medium. Ett bra exempel på detta är virtual 

reality. Här får betraktaren en förstapersons upplevelse med en grafisk värld där betraktarens blick 

alltid är utgångspunkten för hur denne upplever den grafiska världen. Hypermedia är flera olika 

sorters medieformer som kombineras med varandra på olika sätt. Exempelvis en webbsida med text, 

bilder, ljud och filmklipp. Hypermedians struktur i sig framhäver faktumet att det består av flertalet 

olika medier kombinerade med varandra snarare än att osynliggöra sig självt. 3  Remediering har 

enligt Bolter och Grusin en dubbel logik . Ett exempel är det fysiska mediumet TV, där man vill 

synliggöra sig själv och få publiken medveten om att det är ett specifikt TV‐program som det faktiskt 

tittas på. Men samtidigt vill man minska avståndet mellan publiken och mediet.  Det som emellertid 

komplicerar Bolter och Grusins resonemang om remedieringens dubbla logik är att deras egen 

definition av medium begränsar sig till att vara just ”ett medium är det som remedieras”4 Detta 

påstående är ej direkt vägledande och klargörande när man ska göra en specifik media analys som 

                                                            
1 Tom Gunning, An aesthetic of astonishment: early film and the (in)credulous spectator, Art and text 1989,  
s. 116 
2 Jay David Bolter & Richard Grusin, Remediation – understanding new media, London, Massachusetts: the MIT 
Press, 2000, s. 45 
3 ibid s. 21‐22 
4 Ibid s.59‐60 
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jag ämnar göra i denna granskning av Visualiseringscentret. För man kan ställa sig frågan om vad det 

är som t.ex. datorn remedierar?  

I antologin Berättande i olika medier menar Leif Dahlberg och Pelle Snickars att man kan dela upp 

medier i tre olika kategorier. Först kan man se mediet som en fysisk kanal, exempelvis böcker, 

fotografi, radio, data. För det andra som en modalitet, exempelvis ljud, bild, TV, film eller en 

kombination av dessa. Slutligen kan man även se det som historisk diskurs eller socio‐kulturell praktik 

i formen av exempelvis muntlig kultur, skriftkultur, elektronisk och digital mediekultur. 5  Dessa tre 

förståelser av begreppet medium är alla relevanta när man analyserar och diskuterar medier i 

förhållande till berättande. Detta anknyter i allra högsta grad till visualiseringscentret då syftet med 

deras verksamhet är att använda olika former av visualisering för att berätta om vetenskap och 

kunskap av olika slag.  Trots att Bolter och Grusin inte gör skillnad på olika nivåer i sin definition av 

begreppet medium så är deras idé om hypermediering och immersivitet användbar när jag granskar 

visualiseringscentret och deras verksamhet. Centret jobbar med kanaler och modaliteter samtidigt 

som de eftersträvar att både synliggöra och osynliggöra medieformerna. De jobbar med ett 

tvärmedialt upplägg. 

Det är dessa påståenden som jag kommer att ha som utgångspunkt i min granskning av 

Visualiseringscentrets verksamhet, detta för att få en djupare inblick och förståelse för hur de arbetar 

och resonerar kring det som man producerar och vill berätta om. Här finns också en stark anknytning 

till mitt eget produktionsprojekt, som jag driver i samarbete med Visualiseringscentret inom ramen 

för min magisterexamen i Kultur samhälle och mediegestaltning på Linköpings universitet Campus 

Norrköping.  Jag har gått till väga så att jag helt enkelt har besökt centret för att få en bättre bild av 

hur deras modus operandi ser ut när det kommer till just visualiserandet och berättandet om det 

som visas upp . För att få en mer gedigen förståelse kring hur centret arbetar och hur arbetsformens 

struktur och upplägg ser ut har jag även gjort intervjuer med ett antal personer som jobbar på 

centret eller har en anknytning till verksamheten. Intervjuerna är genomförda via mejl och jag har 

haft öppna fria samtal med några personer. Dessa intervjuer återfinns i sin helhet som bilaga. 

Dessa tre frågor kommer att vara strukturerande för min undersökning.  

1. På vilket sätt kombineras de olika medienivåerna i centrets verksamhet, i deras ambition att 

berätta något för publiken. Vilka kanaler och modaliteter använder man sig av? 

2. Hur påverkar medieformen berättelsens utformning? Sätter medieformen några gränser och är 

det tvärmediala berättandet ett sätt att vidga de enskilda mediernas begränsning i sig?  

                                                            
5 Leif Dahlberg och Pelle Snickars, (red). Berättande i olika medier, Statens ljud‐ och bildarkiv, Kristianstad 2008, 
s. 26‐27  
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3. På vilket sätt kan olika medier sätta en begränsning för den immersiva upplevelsen och hur arbetar 
centret för att eliminera detta?  

 

2. Visualiseringscentrets bakgrund och arbetsätt 
På visualiseringscentrets hemsida beskriver man sin verksamhet enligt följande: 

Visualiseringscenter C är en mötesplats kring visualisering ‐ ett resultat av ett nära samarbete 

mellan Norrköpings kommun, Linköpings Universitet, Norrköping Science Park och Interactive 

Institute.  Utgångspunkten för centret är den visualiseringsforskning som bedrivs vid Linköpings 

universitet. En tanke om ett visualiseringscenter har funnits under en längre tid. År 2000 togs det 

första steget när Norrköpings Visualiserings‐ och Interaktionsstudio byggdes – ett 

upplevelselaboratorium och en VR‐teater som har fungerat som en prototyp. Idag är centret fyllt 

med visuella upplevelser av blandad karaktär. 6 

 Visualiseringscentret C i Norrköping invigdes våren 2010 och har som uppgift att presentera nya sätt 

att visualisera vetenskap och annan kunskap. 7 De har det som kallas en filmdome. Det är en biograf, 

liknande Cosmonova i Stockholm, fast i ett mindre format. I domen visas bland annat filmer i stereo 

eller i 3‐D. Men de visar också filmer i vanligt 2‐d format. Vidare har man i filmdomen interaktiva 

visningar som presenteras i realtid i ett format som kallas uniwiev. Centret består av fem plan med 

olika funktioner.  Anna Öst som arbetar på centret är både ansvarig utställningsproducent och 

innehållsansvarig för centrets domeproduktioner. Hon säger att när hon arbetar med innehåll till ett 

domeprojekt är det ofta så att det handlar om en mer konkret roll. När hon arbetar med 

Utställningsprojekt har hon en mer övergripande roll i idéarbetet och ser till att 

utställningsproducenterna har resurser nog för att driva produktionen. I anslutning till detta ansvarar 

hon även för alla licensieringar av domeproduktioner, samarbetsprojekt, initiering av egna 

domeproduktioner, samt pågående utveckling av en egen försäljningsorganisation.  

 

   

                                                            
6 www. http://www.visualiseringscenter.se/om‐c/sv/ tillgång 2011‐06‐ 06. 
7 Om inget annat anges är samtliga referenser till Anna Öst tagna från intervju genomförd via mejl 2011‐03‐14 
och 2011‐05‐17 av författaren. 
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2.1. Interaktivitet och publikt berättande 

En av centrets utgångspunkter är att få betraktaren att känna sig integrerad i det hon betraktar.  

 Andrew Barry diskuterar i sin text On interactivity om begreppet interaktivitet. Han menar att 

interaktivitet uppnås när betraktaren får en chans själv att känna och höra. Betraktaren ska med 

hjälp av sina sinnen kunna synliggöra och förklara vetenskapliga principer.8 Han menar också att 

interaktivitet ska katalysera betraktaren att själv agera. 9 När Öst resonerar kring kombinationen 

interaktivitet och publikt berättande säger hon att ”det är en svår definition och att det finns en del 

problem med det. Publikt berättande är ofta ensidigt, till och med i de sammanhang där berättandet 

har ett eller flera moment av interaktion, det här oberoende av format.” Hon menar att detta inte 

behöver vara negativt i sig och att interaktion inte nödvändigtvis är något som man måste eftersträva 

i alla lägen. ”Publikt berättande är något som ligger nära publikens egen upplevelse och i 

förlängningen deras egen berättelse.” 

En annan sak som slår mig är att centret måste anpassa sig till viss del efter en större publik när de 

vill producera och visa upp något, särskilt när det handlar om att visualisera vetenskap i olika former. 

Genom detta blir deras presentation en form av populärvetenskap och då handlar det om att 

presentera saker på ett lättare och mer begripligt sätt som en publik kan ta till sig och förstå.   

Öst menar att ”det finns alltså behovet av att styra publikens berättelse och upplevelse vilket kan 

vara begränsande när det handlar om att skapa nya berättar‐ och interaktionsformer. Här får jag 

intrycket av att det finns dubbelbetydelse som säkerligen påverkar hur man arbetar och vilka val man 

gör i sitt arbete med verksamhetens produktioner och utställningar. Jag återkommer till detta 

senare. 

 

3. Fasta utställningar och temporära 

Som jag tidigare nämnde består centrets fem våningsplan av olika delar och för att få en tydligare 

bild av vad dessa delar är kommer jag att ge kortare beskrivningar av min upplevelse av de olika 

planen och dess innehåll och presentationer av former av visualisering.   

Här finns allt ifrån fasta utställningsdelar till temporära. Man kan få guidade turer genom hela 

centret och vissa kvällar i veckan anordnar man science talks i filmdomen. Då presenteras den 

forskning som sker på interaktiva institutet i anslutning till centret. Publiken kan vara med och delta 

med frågor och synpunkter. Man ger speciellt anpassade visningar av utställningarna och 

domefilmerna för skolor.  Centret anordnar också events och konferenser. Man har anordnat 

konserter i filmdomen via centret, men man hyr också ut filmdomen till utomstående för speciella 

ändamål. När man kommer in på centrets entréplan får man känslan av att komma in på ett större 

                                                            
8Andrew Barry, On interactivity – consumers, citizens and culture, s.100  
9Ibid, s. 102  
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företag. Det känns väldigt modernt, men med en lite stel och opersonlig prägel. Det finns en liten 

souvenirbutik, en lunchrestaurang och den fasta utställningsdelen C‐staden, som ligger längst in i 

byggnaden.   

3.1. CStaden 

”C staden tar ett visuellt spännande, lärorikt och samtidigt lekfullt grepp om temat staden och stadsutveckling. 

Med visualisering som verktyg utforskar utställningen nya och beprövade sätt att se staden.”10 

C‐staden består av en modell av staden Norrköping byggd av 30 000 legobitar. På den guidade turen 

presenteras C‐staden på följande vis ”Att visualisera städer på olika vis har länge fungerat som ett 

sätt för oss människor att förstå och organisera vår omvärld. Kartor i olika former, modeller och 

visualiseringar av städer och geografiska områden fascinerar. De gör det möjligt för oss att 

överblicka, se och skapa samband.” Tanken är att man som besökare ska interagera med modellen 

och få information om Norrköpings utveckling och framtid. Med hjälp av olika belysningspunkter på 

modellen från speciella lampor i taket kan man se olika statistik och data presenteras och visualiseras 

i olika färger över staden. Utställningen visar också kartor från historien, exempel på den allra 

senaste byggvisualiseringstekniken och framtidsplaner för Norrköpings stadsutveckling. 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

3.2. Att visa det man inte kan se 

”Följ med på en resa in i den vetenskapliga bildens värld. Se hur visualisering gör det osynliga synligt inom en 

rad olika områden: från medicin, statistik, astronomi till specialeffekter i film och dataspel.”11 

På plan tre finns utställningen Att visa det man inte kan se. Det är en fast utställningsdel och det som 

på bästa sätt definierar hela idén med Centrets verksamhet. Här kan man som besökare få ta del utav 

C‐staden modellen sett uppifrån med belysning på de 
olika stadsdelarna.

                                                            
10 http://www.visualiseringscenter.se/om‐c/sv/ tillgång 2011‐06‐ 06. 
11 http://www.visualiseringscenter.se/att‐visa‐det‐man‐inte‐kan‐se/sv/ tillgång 2011‐06‐06 
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olika visualiseringar som underlättar att förstå de olika forskningsområden som är sammankopplade 

med centrets verksamhet. Denna utställning är uppdelad i olika stationer. Det finns åtta olika 

stationer med flertalet moment vid varje. Eftersom det är så pass många stationer i utställningen är 

det väldigt omfattande och det är mycket att ta till sig. Därför har jag har valt att göra en beskrivning 

av några moment från några stationer. 

Vid station Insidan presenteras det bland annat hur medicinsk forskning har gått framåt genom att 

man kan få inblick i människokroppen på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. Här finns ett virtuellt 

obduktionsbord. Detta bord är en touch‐ skärm som använder infraröda kameror för att känna av 

beröring. Genom att röra vid skärmen kan man navigera över en avscannad kropp och man kan peka 

och dra på direkt på det virtuella bordet. Man kan förstora och förminska kroppen, snurra runt den 

och se den i olika perspektiv, skikt och lager med muskler, blodkärl och skelett.   

Stationen Information innehåller visualiseringar av olika data och information. Man kan bland annat 

välja mellan ”Nyheter” och ”Statistik”.  Peka och dra på en touch‐ skärmen för att få upp olika 

informationsvisualiseringar. Under statistik kan man via en tidslinje få upp jordens befolkningsmängd 

och livslängd. Via olika diagram kan man också se mängden av koldioxidutsläpp i förhållande till 

befolkningsmängdens ökande. Under kategorin ”nyheter” kan man få fram ett stort digitalt 

nyhetsarkiv on‐line och använda sökord och kriterier för att få fram nyheter och artiklar som är 

relaterade till det man söker efter. Man kan också få upp olika former av information kring sina 

sökningar.  

Stationen Illusion finner man en spegel som är kopplat till motion capture. Motion capture är en 

teknik som för över information om kropps och ansiktsrörelser till digital information som sedan 

bearbetas av en dator. Man ska titta in en kamera som sitter ovanför en dataskärm med ett digitalt 

ansikte.  När kameran har spårat ditt ansikte börjar det digitala ansiktet på skärmen att imitera dina 

ansiktsuttryck. Man kan trycka på en knapp som visar hur allt fungerar och hur datorn via algoritmer 

känner igen specifika delar av ansiktet som ögon, näsa och mun. Vid station Vardag kan du som 

besökare lägga ett kort med valfritt livsmedel på ett stort skärmbord och se hur olika fakta komma 

upp på skärmen som bl.a. talar om hur mycket utsläpp detta livsmedel genererar. Man kan även få 

upp fakta om resurser, produktion, transport och konsumtion och återvinning på de olika livsmedlen. 

På station Tankar presenteras hur funktionell magnetresonansavbildning (fMRI) fungerar. Här ser 

man på en animerad hjärnmodell på en dataskräm som visar olika aktiviteter i hjärnan. Man kan 

klicka på skärmen och välja olika områden som hjärnan styr. Ex. språk, vänster hand, matematik. När 

man väljer kategori och de områden som används i hjärnan för den specifika kategorin syns i 

blinkande orange färgade fält på hjärnmodellen. Stationen Universum är en enklare form av ”En resa 

i kosmos visad i ett teleskop. När man tittar in i det ser man ett virtuellt universum med våra stjärnor 

och galaxer. Genom att vrida teleskopet åt höger eller vänster samt uppåt eller neråt kan man 
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navigera genom den virtuella stjärnhimlen. Man kan med hjälp av rattar på teleskopet zooma in 

planeter och dylikt och fokusera vid vita ikoner för att få mer information i olika former. I anslutning 

finns det även en virtuell bok med astronomiska bilder både nutid och historiska som man kan 

bläddra i genom att man drar handen ovanför den virtuella boken på skärmen. 

På stationen Mikrokosmos får man möjlighet att bygga molekyler av atomer. Genom användandet av 

3‐D glasögon ser man på en skärm framför sig hur atomer och sedan molekylerna framträder och tar 

form. Man styr själva uppbyggnaden av molekylerna genom att använda två joysticks och trycka på 

dess knappar. Tanken är att man ska placera atomerna rätt för att det ska bli rätt ämne. Med hjälp av 

instruktioner på skärmen kan man se hur man ska kombinera atomerna för att bilda rätt molekyl. När 

atomerna kommer tillräckligt nära varandra skapar de bindningar som du känner som vibrationer i 

joystickarna.  När man har byggt rätt ämne kan man gå vidare till en ny nivå med en mer komplex 

molekyl att bygga.  

 
3.3. Djuriskt 
Djuriskt är en tillfällig utställning som pågår mellan den 4 april till och med den 21 oktober 2011. 

Denna utställning ger besökaren möjligheten att upptäcka djurens värld med hjälp av teknik. Med 

nya tekniska lösningar kan man på ett lärorikt sätt lära sig om djur och deras levnadssätt.  

Utgångspunkten för utställningen är ett antal pågående forskningsprojekt som alla fokuserar och 

letar efter svar på frågor kring djur och djurs levnadsvillkor. Här kan man lära sig saker om djurs 

anatomi med hjälp av nya visualiseringstekniker och få mer kunskap om specifika djurarters 

levnadsvillkor. Hur kan forskarna veta vilken färg dinosaurierna hade? Svaren finns i utställningen där 

små och stora besökare bland annat kan bli paleontologer och virtuellt gräva ut dinosaurieskelett, 

testa att se som en orm eller utforska djurens insida. Denna utställning är i första hand riktad till barn 

i skolåldern och barnfamiljer, men alla som är djurintresserade kan få ut något av utställningen.   

Utställningens första introduktionsdel är en tillbakablick på hur det traditionellt har sett ut på museer 

och fortfarande gör runtom i världen. En introduktionstext beskriver hur vi tidigare genom 

uppstoppade djur och tillhörande textinformation har fått kunskap om djur. I sektionen Inuti djuren 

visar man upp hur man genom användande av röntgenteknik kan se in i djurkroppar och förstå hur 

dessa är uppbyggda och fungerar. Man får se olika bildexempel i olika skikt och stadier på djur som 

bl.a. vildsvin, schimpans, säl och häst. Det finns även en jättestor skärm där man kan välja mellan att 

se en datormodellerad genomskärning på en björn, älg eller pingvinkropp. Genom Kinect‐teknik som 

registrerar ens handrörelser framför skärmen kan man vända och vrida på kropparna och få olika 

perspektiv på dem. Nästa sektion Djurs sinnen består av några simulationer av hur djurs sinnen 

fungerar. Detta är något som vetenskapen försöker härma för att få nytta av inom olika 

användningsområden. Som betraktare kan man få känna på hur det känns att uppleva djurens värld 
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genom deras sinnen. Det första sinnet är fiskens vibrationssinne. Detta fungerar som navigering och 

synsinne. Man trär på sig en liten plastbox på handen och tar på sig en ögonbindel för att utestänga 

ens egna sinnen. Gå omkring och håll upp handen och beroende på vad som finns framför en kan 

man sedan känna hur boxen avger vibrationer och således en uppfattning om att det finns ett objekt 

framför en.  Det andra sinnet man kan pröva är ormens infraröda seende.  Titta in i en stor svart 

trälåda genom ett rör och se hur en värmekamera visar hur en orm kan uppfatta objekt i totalt 

mörker. Man kan tända i lådan genom att trycka på en knapp och då se en liten uppstoppad mus.  

Vidare finns det fakta med text och bilder som visualiserar olika typer av seenden. Man får se 

exempel på hur en hästs, flugas, hunds, säls och en spindels seende fungerar och slutligen hur en 

människas synfält ser ut för att kunna jämföra.  

I sektionen Djur på låtsas kan man uppleva det som kallas för artificiell intelligens. Detta tar sin form 

genom en datormotor med en programmerad AI som styr ett par animerade låtsasdjur på en stor 

dataskärm.  Låtsasdjuren har olika personligheter och med hjälp av Kinect‐teknik registreras ens 

rörelser framför skärmen. Beroende på hur man rör på sig genereras det en viss respons på de 

animerade låtsasdjuren. Djuren kan vara enligt informationstexten trötta, rädda, nyfikna och arga. 

Ovanför platsen framför skärmen sitter det ett par högtalare med vad som kan antas vara läten från 

låtsasdjuren och den värld som man integrerar med.  

I sektionen Hur gör djur? presenteras hur man kan använda teknik för att underlätta för forskaren att 

studera mönster och beteende i djurs liv över längre perioder och cykler. Forskaren kan få en 

uppfattning om en längre kontinuitet. På en vägg sitter ett antal tv‐ skärmar som visar Webbkameror 

som filmar från hela världen. Det finns ett vattenhål i Sydafrika, en skog, uggla och ett örnnäste i 

USA. Bredvid TV‐ skärmarna kan besökaren själv skriva ner sina observationer på en 

observationsvägg.  En annan presentation av denna övervakningsmetod är en filmad fågelruvning 

från Linköpings universitet. Här finns det Webbkameror med olika förinställda kamerapositioner. 

Man kan själv zooma in/ut, panna och tilta kameran med hjälp av ett dataprogram.  

Insekter: Här kan man titta på insektskroppsdelar i ett USB mikroskop. Man kan zooma ut och in som 

i ett vanligt mikroskop. Sektionen Utgrävningen består av en datorstation med ett interaktivt spel där 

man får arbeta som en arkeolog. Med hjälp av en penna styr man det som sker på skärmen och i 

spelet. Pennan fungerar som en joystick när man ska gräva upp fossiler på vis tid och i olika 

världsdelar. Det finns massa hinder som gör att ens dyrbara tid går åt. Har man inte klarat att få fram 

en viss mängd fossil på utsatt tid får man börja om.  Det finns även en datorstation där man kan 

färglägga dinosaurier i olika färger och mönster med hjälp av en datapenna. Allt detta genereras 

genom datasimuleringar för dinosauriers rörelsemönster och utseende.    
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3.4. Filmdome 
På plan fyra finns också centrets omtalade filmdome. Dome är en den enda av sitt slag i Sverige och 

här visar man bl.a. 3‐D filmer och har interaktiva föreställningar i uniview formatet som är ett unikt 

format framtaget med hjälp av centrets forskningsavdelning och studenter från Linköpings 

universitet.  Denna dome har det talats mycket om i Norrköping och man kan göra en liknelse till den 

sensationskänsla som tillskrevs filmen när den kom i början på 1900‐talet.  

I texten ”An aestethic of astonishment” redogör filmvetaren Tom Gunning för hur människor 

reagerade när de fick se en av de första filmerna i världshistorien. Filmen visar ett tåg som kommer in 

på en station.  Gunning menar att den gängse uppfattningen att folk blev hysteriska och trodde att 

de skulle bli överkörda av tåget när det kom närmare på filmduken är till stor del överdriven och inte 

alls sanningsenlig. Men det fanns absolut ett moment av sensation och något spektakulärt över det 

hela.12  Mitt intryck av hur centret vill framställa sin dome är just att betraktaren ska få en chans att 

få uppleva något sensationellt, nytt och spännande . Domen har 6 stycken filmprojektorer som gör 

det möjligt att få det viddtäckande fish‐eye formatet på projektionsytan. Det finns även en sjunde 

projektor som används som backup och för presentationer. Domen är också utrustat med ett 

avancerat 7.2 high‐end ljudsystem med surround ljud.  Vad har då denna filmdome att erbjuda i 

upplevelseväg för betraktaren? Så här beskrivs domen på centrets hemsida ”Förställningarna 

kännetecknas av hög kvalité och ett lärande innehåll som andas experimentlusta och kreativitet. Den egna 

domproduktionen sker utifrån kunskap och erfarenheter från Norrköpings visualiserings‐ och interaktionsstudio. ”13  Det 

finns en rad filmer som visas i domen. Den senaste är 3‐D filmen Natural selection som handlar om 

Charles Darwins teorier om arternas uppkomst. Vidare följer den interaktiva föreställningen En resa i 

Kosmos som är i det tidigare nämnda uniview‐formatet. Formatet är framtaget med hjälp av 

Linköpings universitet och Interaktiva institutet och är patenterat och unikt i sitt slag. Det bygger på 

ett dataprogram som räknar ut objekts avstånd och proportioner i förhållande till varandra. Detta 

kan sedan styra en navigering genom dataskapade interaktiva världar. Genom att peka och klicka kan 

man zooma in och ut i dessa världar. I föreställningen En resa i Kosmos får betraktaren följa med ut 

på en resa ut i världsrymden och se planeter och stjärnor på nära håll. En tekniker styr 

manövrerandet i rymden i realtid med en joystick samtidigt som en muntlig ciceron vägleder 

publiken genom vårt universums under. Man har även föreläsningar i domen som går under namnet 

science talks. Här bjuder man in publik att ta del av och diskutera den forskning som sker i anslutning 

till centrets verksamhet. Filmdomen är centrets kärnpunkt och det är här som man planerar att bli 

ledande inom framtiden med egna produktioner för domevisning. Öst säger att ” Vi kommer också 

att jobba vidare med en försäljningsorganisation vilket innebär att vi har som mål att licensiera 

                                                            
12 Tom Gunning s.114 
13 http://www.visualiseringscenter.se/teknik/sv/ tillgång 11‐06‐06 
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domeproduktioner och sälja installationer. Öst tillägger att hennes egen reflektion kring centrets 

framtid är att ” vi också ska arbeta mot ett öppet och levande center där det finns möjlighet att 

utveckla och kultivera spännande projekt inom vårt fält och att det i sin tur inspirerar fler att jobba i 

gränslandet mellan visualisering, teknik och berättelse.” 

3.5. Forskningsavdelningen 

 På plan fem sitter forskarna från Linköpings Universitetet, Norrköpings science park och interaktiva 

institutet och bedriver forskning. Här forskar man bl.a. om väder och driver projekt tillsammans med 

universitetet. Då detta inte är öppet för allmänheten kan jag inte göra någon direkt redovisning för 

denna verksamhet. Enligt den information som återfinns på centrets hemsida om forsknings 

verksamheten kan man läsa följande. ”Här kombinerar man expertis inom konst, design och 

informationsteknologi och utför tillämpad forskning.”14 Institutet utvecklar också nya produkter och 

tjänster som är upplevelseorienterade. Man agerar som strategisk rådgivare till företag och offentliga 

organisationer. De bedriver samarbeten med industri och universitet, nationellt såväl som 

internationellt. Forskningsresultaten visas på utställningar världen över och kommersialiseras genom 

licensavtal och spin off‐företag. 

En del av forskningsavdelningen är C‐studio, som är Interaktiva institutets forsknings‐ och 

produktionsavdelning i Norrköping och en del av Norrköpings Visualiseringscenter. Studion fokuserar 

på ämnesområdet visualisering och perceptualisering. Man jobbar bland annat med att utveckla 

interaktiva installationer till centret. Öst kommenterar det på sätt och vis unika samarbetet med 

forskningsavdelningen på följande sätt. ”En stor skillnad är de olika fält som är involverade ‐ 

forskningen vid LIU, interaktiva institutet och vi. Våra projekt spänner ofta över de olika delarna och 

är rena samarbetsproduktioner. Det här innebär att vi på många sätt blir en förutsättning för 

varandra. Det här innebär också att vi har möjlighet att visa produktioner och installationer som inte 

visas någon annanstans samt att vi producerar helt eget material ‐ vilket på många sätt är en 

förutsättning eftersom mycket av det vi gör är baserat på den forskning som finns här.”  

                                                            
14 http://www.visualiseringscenter.se/om‐c‐studio/sv/ tillgång 2011‐06‐06 
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4. Sammanfattning 
Min första reaktion när jag gick på centret och tog del av de våningsplanens olika delar var att 

samtliga av dem innehåller exempel på remediering.  Alla moment bygger på kombinationer av olika 

medieformat. Framförallt texter, bilder och film, men även kartor, diagram och annan information.  

Jag hittar exempel som går att applicera på Dahlbergs och Snickars resonemang om olika former av 

berättande inom media. Det finns element av historisk diskurs i introduktionsdelen till Djuriskt där 

text och uppstoppade djur presenterar en traditionellt sätt att visa upp något för en publik. Station 

Information med ”Nyheter” och ”Statistik” i Att visa det man inte kan se inkluderar samtliga exempel 

på muntlig kultur, skriftkultur och i slutändan en elektronisk och digital mediekultur. Alla delar i de 

ovannämnda utställningarna och även i C‐staden bygger på fysiska kanaler och modaliteter. Det finns 

kopplingar till böcker, fotografi, radio, data. Detta kombinerat med ljud, bild, TV, film.  Dessa 

kombinationer skapar i sin tur nya former av remedieringar. På detta vis uppnår man på många sätt 

ett tvärmedialt berättande.  Det virtuella obduktionsbordet i station Insidan är ytterligare ett bra 

exempel på hur man kombinerar flera former för ett nytt sätt att berätta och även skapa möjlighet 

till interagerande. Här kombineras både bilder, textinformation datagrafik och det blir som en stor en 

virtuell uppslagsbok. Men det är betraktaren själv som väljer hur man ska bläddra och navigera 

genom informationen. Just i utställningarna strävar centret enligt Öst att ” anpassa tekniken efter 

innehållet och berättelsen och där kan begränsningen ses som mindre (även om faktorer som 

budget, robusthet, möjligheter för innehållsutveckling osv naturligtvis har stor påverkan på 

innehållet).  Vi har jobbat en del med transformering av innehåll mellan olika medier och 

tekniker(…)”  Jag tycker att  transformeringen fungerar särskilt bra i det mesta av Att visa det man 

inte kan se. Betraktaren får ta del av en mängd olika medienivåer kombinerade till nya former och 

presentationer som ger denne olika typer av upplevelser. Styrkan enligt mig är just att man själv 

påverkar och styr genom att interagera med det man har framför sig. Trots detta finns det en del 

saker som skulle kunna fungera bättre enligt mig och Öst är också medveten om detta ”Naturligtvis 

så är valet av medieform och teknik alltid en begränsning, som alla andra exkluderande val, samtidigt 

som sättet som vi arbetar med innehåll vidgar mediets och teknikens begränsningar, även om 

begränsningen här inte ska ses som en reell begränsning i kapacitet utan snarare en begränsning i 

betydelsen att det aldrig har använts så tidigare.” Jag tycker att det är precis detta som är en av 

centrets huvudfrågor.  Det är ingen tvekan om att idéerna och viljan finns där för att kombinera 

innehåll, berättande och teknik. Frågan är hur man ska göra det för att uppnå bästa resultat, då detta 

område på många sätt är, som Öst säger, obruten mark.   
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När det kommer till den immersiva biten vill jag dela upp det i två olika sätt att se på det. Just idén 

med 3‐D tekniken är problematiskt i avseendet hur detta blir ett ypperligt bra exempel på hur 

remedieringens dubbla logik tar sin form.  Det transparanta tredimensionella mediet blir 

hypermedierat i avseendet att känslan av immersivitet går förlorad i och med att man måste ha 3‐D 

glasögon på sig. Man vet att den önskade effekten och känslan av inneslutande som mediet ska 

skapa försvinner i samma ögonblick som man tar av sig glasögonen. Immersiveteten fungerar därför 

inte fullt ut. Då fungerar eftersträvan av immersivitet bättre i delen på Djuriskt med de artificiella 

låtsasdjuren som man kan interagera och påverka genom sina rörelser, som Kinect‐ tekniken 

registrerar framför skärmen.  Här blir man mer innesluten av det som händer på skärmen. Faktumet 

att man måste röra på sig och engagera sig framför skärmen för att det ska hända något med 

låtsasdjuren gör att upplevelsen blir starkare. En annan bidragande faktor till detta är den ljudmatta 

som hörs i högtalarna som sitter i taket ovanför. Man blir innesluten av en känsla att befinna sig i en 

annan värld.  Ett annat bra exempel där jag tycker att man uppnår en viss immersivitet är delen i 

Djuriskt där man får uppleva djurs sinnen. Här blir upplevelsen väldigt påtagligt fysiskt eftersom den 

baseras helt på vad du faktiskt fysiskt kan känna med din kropp. Det bästa exemplet på detta är den 

lilla dosan som simulerar fiskars sinne. Jag kände verkligen vibrationerna i handen när jag hade ett 

objekt framför mig som jag inte kunde se då jag hade en ögonbindel på mig. Just kombinationen med 

innehåll, teknik och berättande i både C‐Staden, Att visa det man inte kan se och Djuriskt. Jag tycker 

att det finns en bra balans mellan de olika elementen. Som jag tidigare nämnde är immersiviteten i 

alla dessa moment inte självklar, men i och med att betraktaren kan styra och påverka själv vid de 

flesta av utställningarnas olika delar och moment finns det ett värde i den immersivitet som ändå kan 

sägas uppbringas. Det tycker jag inte riktigt återfinns i filmdomen ännu och detta tar mig in på att 

diskutera kring dess beskafenhet i förållande till interaktivet och immersivitet. 

 

4.1.Filmdomen kontra interaktivet och immersivitet  

I detta sammanhang blir det till stor del väldigt uppenbart att tekniken sätter vissa begränsningar för 

den immersiva upplevelsen i filmdomen. Öst förklarar hur hon ser på saken med följande” Det här är 

både innehåll och en teknikfråga. Mediet i sig (till exempel domen eller VR) är en teknisk 

förutsättning för immersivitet, tekniken tillåter oss att visa innehåll som ger publiken en känsla av 

immersivitet.  Precis som både innehållet och tekniken i sig är en förutsättning så kan de båda också 

förminska upplevelsen – ett innehåll som i sitt visuella uttryck och andra komponenter som 

berättelse, rörelse o.s.v. inte upplevs som immersivt kommer knappast att hjälpas upp av tekniken i 

sig. För oss är det naturligtvis viktigt att både teknik och innehåll håller en tillräckligt hög kvalité, där 

kvalitétsbegreppet i det här fallet också inkluderar immersiviteten.”  Vad detta kvalitétsbegrepp 
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exakt innefattar är jag inte riktigt säker på och inte heller på hur detta ska inkludera immersivitet på 

bästa sätt i slutändan. Men jag tycker att Öst är inne på något väldigt viktigt här i och med faktumet 

att hon inte räknar med att tekniken ska lösa allt.  Mitt egna intryck är att Öst och hennes 

medarbetare i teorin har en tydlig idé om hur de ska gå tillväga för att uppnå detta och de är 

uppenbarligen medvetna om att det finns problem och begränsningar kring detta. Men de har inte 

kommit till nästa steg där de måste hitta de rätta formerna och tillvägagångssätten för hur man ska 

arbeta med att få fram allt detta i en riktig produktion. Min egen uppfattning är återigen att det helt 

enkelt handlar om att kombinera ett intressant innehåll med teknik för att få fram en ny form av 

berättande. Som det är nu erbjuder filmdomen alldeles för liten möjlighet till interaktion för 

betraktaren med ett undantag, och det är En resa i Kosmos i uniview‐formatet. Detta är ett steg åt 

rätt riktning även ifall det finns saker som kunde fungera bättre i helhet. Här erbjuds publiken 

möjligheter att påverka och delta på sätt som skiljer sig från de övriga filmdomeproduktioner som 

visas upp och som jag har tagit del av. Det som fungerar bra här är den kombination av vetenskapliga 

fakta och ett berättande som inte styrs helt och hållet från början, utan att besökaren får möjlighet 

att påverka det som sker genom att föreställningen styrs direkt i realtid och tillsammans med den 

muntlige ciceronen som bland annat ställer frågor till publiken om vart i rymden man vill åka.  

Trots att den muntlige ciceronen uppvisade en del brister i kunskap om astronomi på grund av en 

publikställd fråga, uppfattade jag föreställningen som mer immersiv i och med möjligheten till att 

kunna interagera med den. I det avseendet tycker jag att föreställningen lyckas på samma sätt som 

de bitar och moment som jag beskrivit tidigare om centrets andra delar. Trots detta vill jag påpeka 

att det viktigaste är innehållet. Detta gentemot tekniken. Har du inte ett innehåll som engagerar 

besökaren från början är min mening att tekniken i de flesta fall och i större utsträckning kan komma 

att framstå som en utfyllnad. Detta anser jag 3‐D filmen Natural selection är ett ypperligt bra 

exempel på. Här fyller man ut filmen med tämligen långa sekvenser bara för att få chansen att visa 

upp objekt och miljöer i 3‐D. Jag tycker att dessa sekvenser varken tillför något för helheten eller för 

förståelsen av det som berättas. Historien om Charles Darwin och hans teorier kommer tyvärr i 

skymundan. Enligt min mening är det just denna typ av film som centret inte bör satsa på att köpa in 

mer av i framtiden eller att inspireras av för sina egna filmdomesproduktioner. Det finns flera 

exempel på 3‐D filmer som centret visar där samma problem återfinns. 

Till skillnad från Natural selection filmen är den av centret egenproducerande filmen Allt vi är ett 

mycket bra exempel på hur man kan göra en informativ film och samtidigt utnyttja filmdomens 

potential utan att överösa publiken med en massa stereoeffekter bara för sakens skull. Filmen 

beskrivs som ”En resa inte bara i rum utan också i tid där vi letar efter vårt ursprung och vår plats i 

det enorma Kosmos. Det är en resa som kommer att förändra ditt sätt att se på dig själv, och allt 

runtomkring dig.”  Man kortfattat säga att filmen handlar om vad vi människor och vår omvärld 
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består av i molekylform och hur dessa förhåller sig till varandra. Här finns en ambition att fokusera på 

berättandet och helheten och detta tycker jag bidrar med att man blir indragen och engagerad i det 

som händer framför en.  Filmen har belönats med första pris för bästa immersiva film på 

domfilmsfestivalen Immersive film festival i Portugal våren 2011. Andreas Wetterborn som jobbar 

som tekniker på centret kommenterar den egna produktionen på följande sätt "Jag gjorde dem mer 

tekniskt avancerade delarna av produktionen, det som kräver programmering eller på andra sätt 

kräver en mer teknisk backgrund. Detta eftersom vi hade Kristoffer som är en mycket duktig 3d‐

grafiker som gjorde alla modeller/texturer/ljussättning.”15 Jag kan tillägga att även Anna Öst var 

väldigt involverad i denna produktion. Det här visar att det faktiskt går att producera egna 

produktioner med ett bra och intressant innehåll.  Wetterborn menar också att deras egna 

produktioner ” tillför något i och med att syftet med produktionerna är ett vetenskapligt innehåll och 

att det ska locka ungdomar till högre studier inom naturvetenskap/teknik. Detta till skillnad från 

filmeffektsindustrin som bara gör det för tjäna pengar, men som har liknande produktionssätt.” Som 

Öst nämnde tidigare finns det en tänkt plan och strävan efter att mer resurser på egenproducerade 

produktioner i framtiden. Öst förklarar närmare med att ”det här är naturligtvis också viktigt 

ekonomiskt för oss. Vi vill etablera oss nationellt och internationellt som ett världsledande centra för 

visualisering”. Även ifall wetterborn påpekar att deras syfte att göra produktioner som skiljer sig 

exempelvis från filmindustrin som har liknande produktionsförhållanden medger Öst att det finns ett 

ekonomiskt intresse för centret att etablera sig i ett större sammanhang. Här finner man återigen en 

dubbelbetydelse som jag tycker komplicerar bilden lite av vad de slutligen kanske vill åstadkomma 

genom att producera egna produktioner och framför allt egna domeproduktioner. Samma typ av 

dubbelbetydelse som jag tidigare nämnde i avsnittet interaktivtet och publikt berättande där Öst 

säger  att det finns ett behov av att styra publikens berättelse och upplevelse, vilket kan vara 

begränsande när man vill skapa nya berättar‐ och interaktionsformer.  

 

   

                                                            
15Om inget annat anges är samtliga referenser till Andreas Wetterborn tagna från intervju genomförd via mejl  
2011‐05‐09 av författaren. 
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5. Jämförande diskussion 

En sak som har slagit mig under denna undersökning är att det inte är helt lätt att beskriva 

Visualiseringscenter med ett ord. För att förankra mig lite i vad man kan kalla för en  Öst beskriver 

deras verksamhet i förhållande till vad det är som enligt henne skiljer centret från andra museer och 

likande institutioner på följande sätt  

” Utställningarna i sig kan kanske ses som en hybrid mellan traditionella utställningar, science center 

och en labbmiljö. Definitionen av vad Visualiseringscentret är har på många sätt varit svår eftersom 

det är många olika verksamheter som ryms här” ‐ vilket i sig kan vara kärnan i vad som skiljer oss från 

andra.”  Jag håller med om att det blandas med olika former på Visualiseringscentret och detta kan 

göra det svårt att definiera saker och ting, men just begreppet science center tycker jag passar väldigt 

bra in på Östs resonemang och det passar även den beskrivning som Ingrid och Bertil Hanås gör i sin 

text ”Sciene center” som presenterar och redogör för begreppet. Enligt Hanås hade ”Science center 

sin uppkomst i USA och det första centret var exploratorium i San Fransisco 1960. Här infördes det 

nya begreppet hands on vilket innebar att besökaren fick känna på allting, pröva sig fram och genom 

egna upplevelser förstå det aktuella fenomenet.16 Detta är enligt mig en viktig del av vad man kan 

förvänta sig av att få uppleva på visualiseringscenter. I en utav sina presentationsbroschyrer skriver 

centret att man som besökare får möjlighet att både se, känna och höra.17  Vidare skriver Hanås att 

det fanns en idé om att nå ut till ungdomar via science center och få dem intresserade av vetenskap 

och teknik. Framför allt handlade detta om att fungera som ett komplement till skolorna och dess 

schemabundna undervisning. Återkommande besök ger nya infallsvinklar och därigenom successivt 

stegrat kunnande i kunskapsspiraler18  Även här passar centrets agenda bra in, då just deras ambition 

att nå ut till ungdomar är något som de har prioriterat i stor utsträckning. De har speciella 

besökspaket som är specifikt anpassade för både förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Och de 

erbjuder via sin hemsida färdigskrivna handledningar till lärare att ladda ner både förbereda innan 

besöket och sedan följa upp skolans besök.19 Öst resonerar om ungdomar som målgrupp på följande 

sätt ”vi ska driva en publik arena som visar på visualiseringens möjligheter (och begränsningar) med 

en bred målgrupp (men i första hand ungdomar). Det här är en ganska tydlig uppdragsbeskrivning 

som har ett brett anslag där vi har valt att jobba mycket med våra installationer, gentemot skolorna i 

form av lärarhandledning och guidning. Riktlinjerna när vi jobbar med pedagogik och lärande handlar 

mycket om att det vi visar ska vara relevant, ha en forskningskoppling, men vidare också att vi jobbar 

upplevelsebaserat.”  Jag ser även paralleller och kopplingar till det som Ingrid och Bertil Hanås 

                                                            
16 Ingrid och Bertil Hanås, Science center ‐ ett intresseväckande sätt att presentera teknik och naturvetenskap, 
Teknik som kultur, Daedalus 1999 s.157 
17 Norrköpings visualiseringscenter, kalendarium maj – juni, 2011 
18 Ingrid och Bertil Hanås, Science center, s. 162‐163 
19 Skolbesök på C, Informationsbroschyr för skolaktiviteter 2010‐2011  
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beskriver som science centers fyra olika generationer. De menar att den första generationen hade en 

fokus på naturvetenskap och teknik med begreppet hands on som ledande faktor. Den andra 

handlade mer om biologi och människan. Den tredje bestod av att satsa mer på samarbeten med 

skolorna. Genom att engagera barn och ungdomar med regelbundna och successiva besök ge dem 

chansen att upptäcka att deras drömyrke med chans till personlig utveckling och variation kanske 

fanns inom dessa områden. Den fjärde och sista handlade om datorn och dess inverkan.20 Jag tycker 

att samtliga generationer finns representerade i visualiseringscentrets verksamhet. Centret har alla 

delar med teknik, naturvetenskap, biologiska inslag och ett organiserat samarbete med skolor, men 

det är framför allt i den sista generationen som deras verksamhet passar bäst in. Datorn och dess 

möjligheter är onekligen en viktig beståndsdel för att kunna få uppleva datagenererade världar 

genom bl.a. 3‐D tekniken, men också möjligheten att få ta del av andra former av visualiseringar med 

hjälp av datasimuleringar. En annan sak som jag kommer att tänka på under denna granskning är att 

centret tangerar att beröra områden som innefattar det som idag kallas för upplevelseindustri.  Tom 

O´Dell skriver i boken upplevelsens materialitet om något som han kallar för upplevelseskap, ett 

landskap för upplevelser. Detta kan ses som ett organiserat kulturlandskap där man har försökt 

forma eller styra människors upplevelser. Upplevelserna bestäms här i hög grad av interaktionen 

mellan människor, men strukturerares även av den materiella kulturen och den fysiska miljön 21   

Detta stämmer in på centret i avseendet att man vill forma och styra upplevelsen som Öst pratade 

om i förhållande till publikt berättande. Även interaktionen är närvarande eftersom man kan säga att 

det är en stor del av det man eftersträvar och arbetar med på centret. Man vill få människor att 

interagera på olika sätt för att skapa egna och nya upplevelser. Men här kan man också ställa frågan 

om till vilket syfte. Öst pratar om ambitionen att centret vill presentera ett innehåll som får 

besökaren att känna att denne har upplevt något utav värde att ta med sig från centret – men också 

att det finns en idé om att allt ska vara vetenskapligt förankrat.  

 

   

                                                            
20 Hanås, Science center, s. 169‐170 
21Tom O´Dell, (red.) Upplevelsens materialitet, Studentlitteratur, Lund 2006, s. 28  
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6. Slutreflektion 

Min känsla som jag har fått efter denna undersökning och mitt samarbete med centret är att ju mer 

jag fick kontakt med folk desto svårare blev det att få en övergripande bild av hur organisationen 

över centret och dess verksamhet är uppbyggt och de facto fungerar. Jag har hela tiden fått höra 

olika åsikter beroende på vem jag har pratat med. Eftersom jag inte har en helhetsbild av allt detta 

vill jag inte säga för mycket. Men min uppfattning är att det utan tvekan finns diskrepanser mellan de 

olika delarna som utgör centret. Framför allt i de avseenden där centrets olika delar ska samarbeta 

med varandra. Som jag tidigare nämnde tyckte jag mig se en dubbelbetydelse 

kring detta som säkerligen påverkar hur man arbetar. Centret strävar hela tiden efter att låta 

besökaren få ta del av de vetenskapliga fakta på ett enkelt sätt och genom detta bli ett med dem. I 

detta resonemang finns det något lekfullt och enkelt. Men samtidigt finns den uttalade ambitionen 

att på bästa sätt presentera och fördjupa besökaren i den forskningen som pågår i centret – trots att 

det på många sätt, som Öst säger, kan innebära att man måste styra publikens upplevelse och 

berättande. Här kan jag tänka mig att det som forskarna kanske i första hand vill uppmärksamma 

kanske inte är det enklaste att presentera i ett sammanhang där besökaren och betraktaren är 

utgångspunkten. Öst säger att de jobbar upplevelsebaserat, men vad är en upplevelse? Och hur 

formas en upplevelse på bästa sätt gentemot de förutsättningar som finns i förhållande till den 

allomstädes vetenskapliga infallsvinkeln? Det är frågor som centret själva måste ställa sig och 

fundera över för att kunna hitta än bättre former att arbeta efter för att ta fram ett innehåll och att 

skapa upplevelser som samtidigt både roar och bildar betraktaren på ett sätt som ger denne ett 

mervärde.  

När det gäller delar som rör de tekniska förutsättningarna tycker jag att det finns både styrkor likväl 

som det finns svagheter. Den teknik som finns är bra och i många avseenden ligger centret långt fram 

i teknikutvecklingen. Många delar av centrets verksamhet, där ny teknik kombineras med 

berättande, fungerar ganska bra. Just i avseendet att man har möjlighet till att interagera med det 

som man betraktar och som i sin tur ger en känsla eller åtminstone en förnimmelse av immersivitet. 

Även om detta inte är fullständigt så är det är ett steg i rätt riktning.  Detta fungerar inte lika bra i 

filmdomen och jag tycker att det blir lite problematisk eftersom mitt intryck av det som man visar 

upp tyder på en ambivalens i vad man eftersträvar och vad man faktiskt har att erbjuda just nu.  

Man vill skapa en attraktion och locka en publik i ett nöjessammanhang, samtidigt som man vill 

presentera produktioner med mer djup och innehåll. Som jag tidigare nämnt finns det exempel på 

produktioner som fungerar bra i filmdomen, särskilt den egenproducerade filmen Allt vi är.  

I och med detta finns det bra förutsättningar och man har en tydlig idé om man vad man vill göra i 

teorin. Men den stora utmaningen just nu för centret är hur de ska ta fram ett bra arbetssätt för de 

olika produktionsdelarna i centret och organisera strukturer för att dessa ska fungera på bästa sätt. 
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Mycket av detta handlar enligt mig om kommunikation och deltagande av samtliga instanser som 

verkar tillsammans i centret. Jag tycker mig se en relativt stor brist på just gemensamma mål och en 

ömsesidig överrenskommelse om hur dessa mål kan tänka uppnås. Framför allt behövs det läggas 

mer resurser på att ha personal som enskilt jobbar med att ta fram ett innehåll – givetvis i samråd 

med forskare och annan sakkunnig personal för att uppehålla de normer som centret har stipulerat 

för sin verksamhet. Man måste alltså ha någon form av innehållsansvarig som på ett eller annat sätt 

kan kommunicera med forskare på olika nivåer, men det är oerhört viktigt att det sker en 

kommunikation mellan innehållsansvariga och de tekniskt ansvariga. De måste föra en dialog om vad 

man kan göra med hjälp av tekniken som lyfter fram berättandet och det som är angeläget i första 

hand. Självklart tycker jag att centret ska satsa lite på att ta ut svängarna med tekniken när det väl 

kan fylla någon slags funktion eller för att bjuda på något oväntat som i sammanhanget kan ta 

upplevelsen till nya nivåer. Men innan de kan göra detta finns det mycket som måste klargöras i 

förhållandet till varför man ska göra det och hur detta kan skapa nya former av publikt berättande.  
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