SKRIFTSERIE ★ NR1/2OO4

DIGITALA MEDIER FÖR
BESÖKARE PÅ MUSEER
Halina Gottlieb och Paul Henningsson

Enheten för Konstnärligt Utvecklingsarbete

DIGITALA MEDIER
FÖR BESÖKARE PÅ MUSEER
Halina Gottlieb
Paul Henningsson

DRAMATISKA INSTITUTET OCH
V4M VISIONS FOR MUSEUMS
ANSVARIG UTGIVARE: PER LYSANDER
ENHETEN FÖR KONSTNÄRLIGT UTVECKLINGSARBETE
DRAMATISKA INSTITUTET 2004

Öppningsbild
"– möte med ett museum" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Introduktionsord
Avgränsningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Museer och besökare
FRAMVÄXT AV MUSEALA MILJÖER
Konst-, kultur- och naturhistoriska museer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Interaktiva museer – vetenskapscentra, ”Children’s museums” . . . . . .

23

Besöksmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

Museer i förändring

..................................

27

Mot ökad tillgänglighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

TANKAR OM MUSEER
Vetenskapliga perspektiv – vetenskaplig tradition . . . . . . . . . . . . . . . 32
Museologi och museivetenskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

Lärande, kommunikation & ’The Museum Experience’ . . . . . . . . . . .

34

Besökarstudier – verktyg för kommunikation . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

Nya perspektiv? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

Museikontexten
Kommunikativ kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

Besökarstrategier i museikontexten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

Digitala kommunikationsformer med besökare
ÖVERSIKT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

Digital teknik som artefakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

Teknik i museers interna kunskapsarbete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

Utåtriktad kommunikation – digital förmedling . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

ANVÄNDNING AV DIGITALA MEDIER I MUSEIKONTEXT . . . . . . . . . .

63

Mediets framställningsformer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

Funktionell, didaktisk, erfarenhetsmässig och narrativ nivå . . . . . . . .

70

Interaktivitet – icke-interaktivitet? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76

4

4

DI SKRIFTSERIE 2004

TEKNIKTYPOLOGI
Stationär . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81

Rumsligt omslutande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83

Internetbaserad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86

Bärbar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88

Hybrid: fysisk-virtuell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

ANVÄNDARDESIGN & GESTALTNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92

UTVECKLINGSPROCESSER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105

EXEMPEL PÅ DIGITALA MUSEIPRODUKTIONER I NORDEN
Exempel 1”Access in Mind”, installationsmöbel Visions for Museums. .

113

Exempel 2 Mobile guide, Reyjkjavík Art Museum, Island . . . . . . . . .

115

Exempel 3 ”LIRUM” Musikmuseet, Stockholm . . . . . . . . . . . . . . . . .

117

AVSLUTANDE ORD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121

REFERENSER
Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127

Resurser på Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134

5

ÖPPNINGSBILD

Var är Sanna?
Jag vet inte vart de tog vägen...
Går lite längre fram här i korridoren ...kolla om det är något jag kan titta på
medan jag väntar.
Har vi varit inne här förut?
Känner igen de tunga dörrarna. Fast... kom vi inte från det andra hållet?
Hmm. Väldigt mörka. För att vara i den här ljusa korridoren. Pansar nästan.
Äh, jag tittar in snabbt.
?? Det är stål härinne också. Eller aluminium. Som vågor.
Väldigt vasst ljud. Är det meningen man ska gå in här?
Här är en smal korridor. Svänger den av, visst.
Det är ljud fortfarande. Mystiskt! Var sitter ljudet?
Uppför – snyggt. Verkar visst mörkna och bli ännu smalare.
Lite skumt att gå här själv.
Jaha? En bio! Oväntat! Finns liksom bänkar. Fast det är fortfarande lite
mörkt. Ser större ut än det verkar vara. Skön film..."långt ut i rymden", ha
ha.
Widescreen, grymt. Animationerna är OK. Fast det kunde varit mer 3D.
Äh, det verkar vara samma som jag sett nu,
Jag går vidare.
Inga andra härinne? Höh, har faktiskt inte vänt mig om en enda gång...
Går det att gå bakåt, förresten?

7

er

D I G I TA L A M E D I E R F Ö R B E S Ö K A R E P Å M U S E E R

En slags bro här.
Slagfält. Hästhovar. Skuggor.
Mäktigt.
Liiiite creeepy... Krig liksom. Vinterkrig eller nåt... frust
Läckert – bara för att jag gick ner här ser man liksom ner i muren under.
Ligger gömda saker därnere. Bakom glas.
Guld och sånt. Är det äkta?
Vad handlar det här om?!!
Finns inga skyltar någonstans.
...Men... Rätt skönt... faktiskt.
Schysst barrdoft. Tallar, liksom. Ska väl vara någon slags skog.
Mer bryggor...
Äh, här finns inget.
Ha ha – TV i en tunna. Nej, en dator. Kan man klicka på den? Nähä. Slappt.
Det hade varit coolt. Fast, klart annorlunda ändå.
Det är frön där? Eller majs? Dom sitter fast.
Sån fet bil, Robert och hans kompisar kör sådana rally. Till helgen åker de
runt Karlstad ner mot Kristinehamn.
Coolt.
Shit! Kom just på: Sanna och dom! Hur länge har jag varit härinne!?!
Var går man ut??
Uhuuääää hjälp – fan vilken läskig spegelgrej!! Det va som ett evighetshål.
Fan, måste hitta dom andra och gå in här igen.
Detta var bäst!
.......................................
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Ovanstående ord återger upplevelsen hos en tänkt person, under ett besök
i utställningen "Vikten av vatten" vid Dunkers kulturhus i Helsingborg.
Orden är hämtade från anteckningar under ett besök där tillsammans med
bl a bekanta och släktingar.
Utställningen skildrar fritt Helsingborgs utveckling från istid till 2000-talet.
Syftet hos upphovsmakarna var att skapa en sensuell utställning om en
stads historia som väcker alla sinnen, bygger på en rumslig upplevelse
genom symbios av multimedia, teater samt genom nya kombinationer av
föremål och modern informationsteknik. Själva utställningen är en del av
det tidigare Helsingborgs museum, som uppstått i nya former inom det
nybyggda kulturhuset.
På många sätt har utställningen lyckats genom att skapa en omslutande
upplevelse, som i detta fall följer en linjär, kronologisk berättelseframställning. Besökaren, en yngre person, hamnar egentligen utan särskild anledning i den regisserade miljön (väntade ursprungligen på de andra i sällskapet). Tvekar en aning på tröskeln, men sugs in, hör ljud och ser former, tar
sig framåt i vad som verkar vara en sor ts resa. Vad finns på slutet?
Efterhand glömmer han/hon tiden, absorberas. Upptäcker detaljer. Olika
miljö- och rumsväxlingar. Känner lustigt nog inte att det är förbjudet att röra
på saker. Bra att inte läsa långa skyltar med texter och fakta när man går,
"reser". Upplevelsen talar till många sinnen.
Men besökaren konstaterar också att vissa saker inte riktigt är vad de
verkar, som datorskärmen. Ser först mot slutet saker som han/hon känner
igen från sin egen tid, som kan ge en personlig referens. En känsla av att
det hade varit kul att kanske också aktivt göra något kommer krypande.
Framförallt att dela upplevelsen med någon annan.
Upplevelsen tillsammans med någon som visar utställningens innehåll,
skulle säkert bli annorlunda än som nu; att utforska den på egen hand.
Kanske finns en förhoppning att med den linjära framställningen "leda"
besökaren, så att en viss berättelse framträder, i bestämd följd. Samtidigt
vinner utställningen på att inte tillrättalägga all information med stora
mängder text, vilket ger fler öppningar för besökaren att i egen takt ta till sig
de intryck som han eller hon fäster sig vid.
9
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Och om besöket gjorde intr yck, om upplevelsen var minnesvärd, då har
mycket vunnits. Besökaren kommer kanske tillbaka, eller upptäcker andra
utställningar, kanske till och med på andra museer. Inte omöjligt att besökaren vid ett senare tillfälle möter något som får henne att komma ihåg; det
där såg jag ju på museet?

10
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INTRODUKTIONSORD
Sedan början av 1990-talet har digital mediateknik börjat införas vid museerna. Det har handlat om professionella verktyg för att förbättra den interna kunskapshanteringen för samlingarna: verktyg för konserveringsinsatser, uppbyggnad av databaser och digital dokumentation.
Digitala medier har dessutom i allt högre grad börjat utnyttjas i förmedlande syfte, dvs utåtriktad verksamhet, vid museer och liknande besöksattraktioner. Vanligast i form av multimediapresentationer i datorkiosker,
bärbara guidelurar samt webbplatser på Internet.
I många fall har dessa inslag bidragit till att skapa spännande, engagerande och lärorika upplevelser vid museer. I andra fall har de inte levt upp till
höga förväntningar eller t o m försvårat tillgängligheten till museets innehåll. När kan digitala medier användas vid museer? För vad? Hur kan de
nya mediaverktygen berika kommunikationen med besökare? Frågan
varför? kan också ställas i sammanhanget.
Museernas möte med digitala medier har inledningsvis främst handlat om
just teknik. I mindre utsträckning har mötet handlat om hur de digitala
mediaverktygen kan hanteras som ett nytt språk bredvid det som museer
redan producerar i form av skyltar, visningar, kataloger och utställningsmontrar. Detta på ett sätt som stimulerar till kommunikation på nytt sätt
mellan besökare och museet samt mellan olika besökargrupper.
Den här skriften handlar om den roll som digitala medier spelar, eller kan
spela, för att stimulera, förnya och berika mötet mellan besökare och
museers innehåll. Kunskaper om de nya mediernas möjligheter i samspelet mellan musei- och utställningsbesökare befinner sig på ett ungt stadium. Behovet av tvär vetenskaplig forskning är stor t inom fältet digital
museikommunikation.
Syftet med ”Digitala medier för besökare på museer” är att ge en översikt
över hur digitala och interaktiva media tillämpas i upplevelse-, informa13
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tions- och lärandeinriktat ändamål inom museer och olika besläktade miljöer. Målet är att behandla centrala frågeställningar och utmaningar som
tillämpningen av digitala medier innebär inom museers utåtriktade verksamhet.
Skriften vänder sig i första hand till studenter som utbildar sig till interaktiva medieproducenter samt till studenter inom museiområdet. Men även till
utställningsansvariga, pedagoger, teknikutvecklare, formgivare, curators
med flera yrkesverksamma inom museiinriktade förmedlings- och utställningsverksamheter.
Förhoppningen är att skriften kan ge en introduktion till ett växande område som kommer att kräva nya färdigheter och bidra till en förnyad bild av vad
museiliknande miljöer kan erbjuda.
Författarna är sedan 1999 verksamma inom forsknings- och utvecklingscentret ”Visions for Museums” (V4M) vid Interactive Institute i Stockholm
och har arbetat inom området sedan början av 1990-talet. Gruppen verkar
tvärvetenskapligt inom området digitala medier i museiförmedling; arbetar
med idégestaltningar, arrangerar seminarier, utvecklar nätverk samt publicerar forskningsresultat och artiklar.
Bakgrunden till boken är kursen ”Museikommunikation och digitala medier – att möta besökare på nytt sätt” utvecklad av V4M, som första gången
gavs våren 2003 inom utbildningen Interaktiva medier vid Dramatiska
Institutet i Stockholm.

Avgränsningar & definitioner
En rad begrepp i texten är centrala för bokens utgångspunkt och avgränsning. För att ge läsaren en uppfattning om hur begreppen används, följer
här några korta definitioner.
Utgångspunkten är kommunikation med digitala medier i museimiljöer i
utåtriktat syfte – ett möte mellan besökare, föremål, miljö och digitala
medier. Ett centralt begrepp är mixed reality (MR), en förening mellan fysisk
verklighet och på digital väg skapad verklighet. Där framställningens innehåll är i fokus och en situation skapats där användaren upplever helheten
14
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av de valda analoga och digitala framställningsformerna.
Med ”digitala medier” avser vi teknologier för datorbaserad, audiovisuell
och rumslig/rörlig förmedling: stationära- , mobila-, ’mixed reality’– samt
nätbaserade tillämpningar. Såväl skärm- som icke-skärmbaserade enheter, såväl interaktiva som icke-interaktiva framställningar. Skriften behandlar primärt inte det kunskapsfält som berör digitalisering av vetenskapliga
dokument och material, eller tekniska standarder för informationslagring
och bearbetning inom kulturvårdande organisationer.
I begreppet ”museum” inkluderar vi både institutioner med olika typer av
permanenta samlingar av föremål och miljöer utan egna samlingar eller
fasta utställningar. ”Samlingar” kan röra enstaka kultur- och naturföremål,
grupper av lämningar och bebyggelse eller samlingar av levande djur.
Begreppet ”museum” används för att i bred bemärkelse behandla museer
och besläktade informella upplevelse- och lärandemiljöer: konsthallar,
vetenskapscentra, botaniska trädgårdar, akvarier, besöksmål, djurparker,
fornminnen och tematiserade besöksattraktioner.
Uttrycket ”besökare” betecknar den eller de grupper som brukar det material som görs tillgängligt och deltar i de aktiviteter som presenteras vid
museer. ”Besökare” skall ses som en mer aktiv deltagare, än som passiv
mottagare – ”publik”. I museikontexten ses besökare och museer som lika
aktiva parter inom den kommunikativa processen.
I de exempel som presenteras i skriften är tyngdpunkten vid ströbesökare,
det vill säga personer som kan ha sinsemellan olika åldrar men som inte
ingår i avgränsade grupper som t ex skolgrupper eller bokade visningsverksamheter. I dessa grupper råder ofta särskilda villkor för besöket än för
dem som på egen hand besöker och utforskar museiinnehåll.
Frågeställningarna som presenteras i boken är inte i sig begränsade till att
enbart gälla utställningssammanhang. Det är heller inte museers enda
forum att kommunicera kring. Utställningen bildar dock ett fokus som
åskådliggör bärande frågeställningar för digitala medier i museimiljön och
kommer här att användas med den avsikten. Exempel på andra sammanhang än avgränsade utställningsrum kommer också att ges.
15
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Till sist, författarna har inte haft för avsikt att behandla viss hårdvara eller
digital mjukvara, eller specifika verktyg för att skapa innehåll på digital väg.
Text och exempel uppehåller sig istället vid den principiella användningen
av digitalmedia, oberoende av tekniska plattformar. Anledningen till denna
avgränsning är den ofta hastiga utvecklingen inom IKT vilket medför att individuella programverktyg som utgjort ledande branschverktyg under en viss
tid, ersätts av nya. Men även att utbudet av kurser och läromedel för individuella programverktyg är stort, medan kursmaterial på svenska om museidesign eller design av museimedia är mer sällsynt.
Skriften skulle inte ha varit möjlig utan stöd och råd från vänner, kollegor
och medarbetare. Vi vill här direkt tacka Yvon Asselmeyer, Berit Ljung och
Eva Insulander för material och diskussioner kring museers framväxt och
museipedagogik, samt tack till Camilla Irenmark för värdefulla kommentarer, textkorrektur och hjälp med researchmaterial.
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MUSEER OCH BESÖKARE
FRAMVÄXT AV MUSEALA MILJÖER
Vad är ett museum? En offentlig plats som en konsthall, ett akvarium
eller ett industriminne. Som är öppet för besök, som har utställningar,
har butik, café och kanske restaurang. Som har föreläsningssalar och
filmrum, ibland även ett bibliotek. Centrum för vetenskaplig forskning
inom arkeologi, antropologi, zoologi och konsthistoria. Stora byggnader
som rymmer samlingar av föremål, som bevaras och vårdas för kommande generationer. Dammiga, tysta och instängda miljöer dit man inte
går frivilligt.
Bilden av museerna varierar beroende på vem man ställer frågan till.
Ändå har många av oss som delar den västerländska kulturen en ganska klar sinnebild av vad museerna innehåller. Museer har existerat som
organisationer, byggnader, platser under hundratals år. Genom seklerna
har bilden av museiverksamheten förblivit relativt homogen.
I början av 2000-talet står museerna inför en rad utmaningar. Hit hör
bl a hur museer skall utveckla nya finansieringsformer, nå nya publikgrupper samt utnyttja digital informations- och kommunikationsteknik.
Internationellt sett har de senaste tio åren även själva museibegreppet
börjat omtolkas, av vissa mer generöst, av andra mera snävt.

Konst-, kultur- och naturhistoriska museer
Ordet ”museum” kommer ursprungligen från det grekiska ordet mouseion och det latinska ordet museum. Mouseion betyder egentligen ett
tempel helgat åt muserna, som var gudinnor för konst, vetenskap samt
musik.
Under antiken började olika samlingar växa fram i anslutning till religiösa kultplatser. Det första embryot till museibyggnader som vi känner
idag kommer från Pinakothek, en lång hall för målningar, som fanns på
Akropolis i Aten. Tidigare, i Egypten, utgjorde biblioteket i Alexandria också ett sorts ursprung till en offentlig plats med samlingar av dokument
som källor till kultur, vetenskap och livsåskådning. Även bland kejsarna
19
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i Babylonien finns tidiga uppgifter om museiliknande ”kunskapstempel”
som innehöll högt värderade föremål.
Under medeltiden är den kristna religionen och kyrkan förknippad med
konst och samlande. Kyrkorna som byggdes på 1100- och 1200-talen
kan sägas ha varit ett slags museer fyllda av skulpturer och målningar
Augsburgska konstskåpet.
Museum Gustavianum, Uppsala
Foto: Museum Gustavianum

med religiösa motiv, som levandegjorde innehåll och berättelser.
Den europeiska musei- och utställningstanken har sitt upphov i renässansens idévärld. Samlandet av konst var ett viktigt komplement till fursteımakten, eftersom det gav status åt individen och visades upp för
andra högheter vid särskilda tillfällen. Man samlade på olika sorters kuriositeter som uppstoppade djur, mineraler och botaniska rariteter –
sådant som speglade ovanliga naturliga fenomen. Så småningom fick
även konstverk plats i samlingarna i form av mynt, medaljer samt miniatyrmålningar av porträtt.
Vid denna tid var det endast exklusiva skaror av människor som hade
tillträde till de individuella adliga samlingarna. För att ge kuriosasamlingarna en värdig förvaringsplats skapade man under 1500-talet konst20
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skåp, så kallade kabinett. Kuriosakabinetten fick sin största spridning
under 1600-talet, århundradet när nya länder och kontinenter upptäcktes och koloniserades. Med på färderna över världshaven följde vetenskapliga expeditioner som tog hem insamlade naturföremål och artefakter till Europa, vilka fyllde inte bara kabinett utan efterhand hela rum av
föremål.
Bland nyrika personer som handelsmän, växte efterhand privata samlingar fram av naturalier, djur och växter. Dessa samlingar, som också
kunde innehålla arkeologiska föremål, lade i sin tur grunden till de naturhistoriska och arkeologiska museerna.
Tanken på att uppföra speciella gallerier för utställandet av konst formulerades i början av 1500-talet. 1581 byggdes palatset Uffizzi i
Florens, Europas första konstgalleri. Byggnaden utgjordes av promenadgallerior för målningar och skulpturer på palatsets översta våning. I början av 1700-talet omvandlades palatset till ett museum.

Gallerier vid Louvren, Paris. Foto: Halina Gottlieb

Promenadgallerierna är föregångare till 1600-talets konstgalleri på
slottet Louvren, som då enbart var tillgänglig för konststuderande som
bedrev sina studier i privata palats.
21
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Under 1700-talet anlades Europas största konstmuseer; El Prado i
Madrid, Louvren i Paris samt Eremitaget i St. Petersburg. Revolutionära
strömningar under denna tid bidrog att samlingarna gjordes tillgängliga
för allmänheten.
Det fanns också politiska avsikter att samla nationen, staten, genom
anläggandet av monumentala museer. På 1800-talet infördes ”nationalmuseer” som begrepp. Syftet var att skydda och bevara vad man uppfattade som de nationella arven, även det en sorts status men nu i form
av en institution snarare än status hos individuella personer. Nya nationalmuseer öppnades i städer som Budapest, Prag och Köpenhamn, i
första hand för att med föremål belysa ländernas förhistoria. Äldre konstmuseer, som t ex Louvren fick också status som nationalmuseer, över
konst.
Vid 1800-talets slut befinner sig Europa i stark omvandling, genom
industrialisering och internationell handel. Teknik- och framtidsoptimism
tog formen av festivaler och industrimässor, där uppfinningar och produkter samlades för allmänhetens beskådan.
Den stora världsutställningen 1851 i London utmynnade i grundandet
av konstindustri- och hantverksmuseet Victoria & Albert Museum. De
stora teknikexpositionerna blev samtidigt grunden för tekniska museer,
genom att de ofta inkluderade teknikhistoriska utställningar som t ex
visade äldre tiders uppfinningar och instrument.
Historiseringen, intresset för kulturella strömningar och historia, tog
sig många uttryck vid denna tid, inte minst romantiska. I slutet av seklet växte ny nationell anda fram, präglad av tidens romantiska historiesyn och intresse för förindustriella århundraden, traditionella hantverk
och folkkonst. De nya nationalmuseerna, konstmuseerna och kulturhistoriska museerna vände sig nu till den breda allmänheten – genom att
gå på museer skulle allmänheten bildas.
Vid denna tid grundas friluftsmuseer, där Skansen i Stockholm anses
som en föregångare, en form av museireservat i stads- eller landsortsmiljö. Här samlades inte bara föremål utan även hela byggnader och miljöer: uppgiften vid var inte bara att samla historia utan också vara historia.
De nyromantiska strömningarna födde ett intresse för hembygd och lokal
kultur. Under 1900-talets början öppnas hembygdsmuseer, ideella museer
med lokala samlingar, som kom att utvecklas till en form av folkrörelse.
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Vetenskapliga lekar. Sharja
Childrens’ Discovery Centre,
Förenade Arabemiraten.
Foto: Haley Sharpe Design

Interaktiva museer – vetenskapscentra, Children's museums
I slutet av 1960-talet växte nya typer av museer fram som ställde interaktiv pedagogik i centrum, baserat på kunskaper från modern psykologisk
och beteendevetenskaplig forskning. Embryo till dessa museer fanns i
världsutställningarnas tekniska utställningar och senare de tekniska
museerna.
1969 anlades Exploratorium i Los Angeles som initierade den moderna science center-rörelsen och som dessutom fick återverkningar på
andra, mer traditionella museer. Science centers var en helt ny typ av
kunskaps- och upplevelse- och lärandemiljöer, som betonade besökarens deltagande och aktivitet, kopplat till ett lustfyllt och sinnligt upptäckande.
Kännetecknande var också utgångspunkten i att illustrera vetenskapliga fenomen snarare än att ha samlingar av föremål.
Parallellt med science center-utvecklingen öppnades i USA på 1960talet och i början av 70-talet även Children’s museums, med barn och
barnfamiljer som målgrupp och även de utan permanenta samlingar.
Enstaka museer särskilt riktade till barn fanns tidigare, bl a Brooklyn Museum i New York USA som anlades i slutet av 1800-talet samt Children’s
Museum i London som på 1930-talet byggdes som en del av British
Museum.
Precis som många science centers och naturvetenskapliga experimentmuseer, fokuserar Children’s museums på taktil pedagogik,
”hands-on”, interaktiva övningar samt lek och lärande. Dessa har även
23
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det gemensamt att istället för att ställa ut museiföremål, gestaltar de
ofta temainnehåll och processer.
Några exempel på europeiska interaktiva museer är Museion i Haag,
Hellenic World i Aten, Kindermuseum i Hamburg, Techniquest i Cardiff
och Museum of the Future i Linz. Heureka i Finland, Teknikens Hus i
Sverige och Experimentarium i Danmark är exempel på science centers
i Norden.

Besöksmål
Museiutvecklingen har varit knuten till samlingar av föremål, som förvaras och visas i vissa rum eller byggnader. Men förutom avgränsade
museibyggnader har även utomhusmiljöer och platser med särskilt
intressanta eller sevärda inslag också fått betydelse som besöksvärda
mål, ibland med museala kvaliteter.
De antika och senare medeltida religiösa pilgrimerna gav sig iväg på
vandringar mot särskilda mål, ofta i form av kultplatser, religiösa byggnader eller platser med heliga föremål och reliker. Även i folktro förekom
mytomspunna lokala platser som besöktes av nyfikenhet eller för att de
upplevdes vara laddade med olika egenskaper.
Under renässansen och 1600-talet vaknar åter intresset för den klassiska antiken, för lyrik, filosofi och byggnadskonst. Ruiner och monument
som tidigare glömts bort eller smält in i omgivande bebyggelse, frigörs
och exponeras som historiska minnesmärken och laddade symboler.
Under 1700-talet inleder handelsmän privata expeditioner till platser
och städer, och i en kombination av nytta och nöje beger de sig på resor
till kulturellt sevärda platser. Även konstnärer och författare utnyttjar
besök på historiska och naturmärkvärdiga platser för att hämta nya
intryck. Dessa resenärer utgjorde en form av tidiga turister.
Under 1800-talets industrialism blir långväga resor möjliga för många
personer samtidigt, genom utveckling av tåg och ångfartyg. Särskilda resor
börjar arrangeras för enskilda. Den snabba stads- och industriutvecklingen
ger samtidigt upphov till mer intresse för friluftsliv, för de som har råd att
fly stadens fabriksrök och istället ge sig ut på naturvandringar.
Intresset för hembygd, historia, friluftsliv och möjligheten att resa mer
bekvämt är sedan bakgrunden till massturismen. Under 1900-talet ger
förbättrade arbets- och levnadsvillkor möjlighet för fler människor att
resa bort. Fritidsresandet utvecklas decenniet efter andra världskriget till
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Kronborgs slott och Hamlet lockar danska
och internationella besökare till Öresund.
Foto: Paul Henningsson

en ny form av industri, där hela
reseupplevelsen, transport och
vistelse paketeras som produkt.
Under 1980- och 90-talen sprids
turistupplevelser ytterligare samtidigt som olika typer av destinationer marknadsförs på olika sätt för
olika besökargrupper. Begreppet
besöksmål börjar användas som
plats för rekreations- och upplevelsebaserade besök.
Kulturturismen påbörjas i stor
skala. Från att tidigare ha omfattat i första hand slott och
berömda personligheters hem,
utvecklas kulturturismen till att omfatta en mängd olika typer av platser:
industriella lämningar, arkeologiska platser, naturminnen, större regioner, historiska händelser eller verksamhetsinriktningar.
Mat, festivaler, shopping, konst och teater är också centrala inslag i
kulturturismen.
Parallellt med natur- och kulturinriktade besöksmål utvecklas vid
samma tid besöksattraktioner med utpräglade nöjesaktiviteter, såsom
nöjesfält, temaparker, djurparker, äventyrsparker med flera.
Till begreppet besöksmål räknas idag både museer och monument,
stadsmiljöer och naturavsnitt, slott och gruvor, vetenskapscentra och
djuphavsakvarier med flera platser, med innehåll som tilltalar en bred
publik. Besöksmål har även kommit att bli centrala delar i den efterindustriella tidens ekonomi, som del av ”the leisure economy” och upplevelseindustrin.
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Museer i förändring
Under de tre senaste decennierna har den traditionella bilden av museer, konsthallar, utställare, besöksmål och publikattraktioner börjat förändras. Verksamheter, organisationer och kulturer som tidigare har haft
individuella identiteter, börjar anta nya former och i många fall smälta
samman. Nya hybrider uppstår i gränslandet mellan lärande, upptäckande och rekreation.
Förändringen ställer besökare i fokus, i egenskap av åskådare, deltagare, motspelare. Utgångspunkter för de traditionella musei-, konst- och
kulturinstitutionerna var ofta att presentera kunskap och föremål. Den
nya utvecklingen medför att intresse förskjuts till att vilja stimulera besökaren till eget lärande och upptäckande samt bejaka den mångfald som
hennes olika behov och intressen utgör.
Museer upplever för närvarande en renässans, internationellt sett.
Museer betraktas som nyckelspelare i framväxten av det hållbara, livslånga lärande-samhället. Det gemensamma kulturhistoriska, konstnärliga och tekniska kulturarvet betraktas som förutsättning för identitetsskapande och kommunikation i Europas framtida utveckling.
En del av denna utveckling hänger bl a samman med förändrade livsoch rekreationsmönster i samhället; vi har mer fritid, större valmöjligheter och väljer aktivt att fylla den med meningsfullt innehåll.
Utvecklingen har framskridit i takt med det moderna samhället: gårdagens museer som förvaringslokaler har omvandlats till aktiva läroplatser
för besökarna. Denna omvandling har inneburit stora omstruktureringar i
museernas arbetssätt och tankesätt. Anställda, arbetsmiljöer och attityder börjar anpassas för att ta till sig nya idéer och metoder. Forskning,
som förut mestadels fokuserats på utställningsföremål får nu konkurrera med forskning som lägger sin betoning på museibesökare.
Denna förändring kan ses som radikal inom museivärlden och har skapat många nya utmaningar. Museer får nu gå en svår balansgång mellan
att bevara sina föremål samtidigt som museet används på nya, spännande sätt för att stimulera besökarnas upplevelse och förståelse.
Frågor som hur, med vad, och vem museer skall försöka söka kontakt
med bör besvaras innan museer byter sina fokuseringar, från att samla
föremål till att kommunicera med allmänheten kring dessa föremål. Den
etablerade synen att museer finns till enbart för samlingar och forskning
av sällsynta föremål ses allt mindre som en hållbar utgångspunkt.
27
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Museers vision måste istället förenas med en bild av hur museer kan stimulera museibesökares lärande samt höja kvaliteten på museiupplevelsen.
Vad har vi för användning av dessa föremål som är så kostsamma att
bevara? Varför skall största delen av de begränsade resurserna användas för att bevara samlingar? Hur kan museiföremål påverka våra liv och
vad har detta för värde för människor i samtiden? Detta är några frågor
som måste besvaras för museernas framtid.
I en ny tid med minskade offentliga resurser kämpar museerna med
andra aktörer som också gör anspråk på finansiering. Men också mot
det som konkurrerar om uppmärksamheten hos brukarna dvs besökarna; fritidsintressen, eget resande, TV, media och Internet. Museerna
behöver effektivisera sina organisationer, utarbeta en klar vision av framtida möjligheter, samt en förmåga att mera precist kunna förklara sin
potential, inte minst i socialt hänseende. En konkurrenskraftig situation
behöver bemötas med en dynamisk och professionell presentation av
idéer, förmåner, möjligheter och mål.
Inom museer, av tradition inte organiserade som producerande organisationer, förekommer samtidigt skepsis mot vad som kan uppfattas
som marknadsorientering. Marknadstänkande har ofta setts som synonymt med kortsiktiga lösningar som inte kan tillämpas på de långsiktiga
tidsrymder museer traditionellt arbetat inom; att bevara kulturarv ”för all
framtid”.
Privata vinstintressen kan även hamna i direkt konflikt med målsättningar att hålla det gemensamma kultur- och naturarvet tillgängligt för
alla. Merparten av museerna drivs som offentlig verksamhet, utan vinstintressen och med politiskt tillsatta styrelser. Andra drivs av stiftelser
eller av privata huvudägare, såväl storföretag som enskilda förmögna
personer, något som förekommer i bl a USA och Europa.
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Mot ökad tillgänglighet
Mötet mellan museers vetenskapligt kunskapsorienterade inriktning och
sociala krav i samhället, kan sägas utgöra själva brännpunkten för museerna: hur tillgängliga är museernas innehåll för alla de som är tänkta att
använda museerna?
Inom en rad samhällsområden ställs ökade krav på tillgänglighet, både
praktisk tillgänglighet och intellektuell tillgänglighet. På 1970-talet uppmärksammade olika handikapporganisationer bristen på fysisk tillgänglighet till offentliga miljöer. Skolor, bibliotek, butiker och myndigheter
anpassades för att vara tillgängliga för alla. Även museer och kulturverksamheter skulle på olika sätt göras tillgängliga.
Detta har lett till långtgående satsningar på fysiska ombyggnader av
museilokaler, med ramper, hissar, automatiska dörröppnare samt märkning av inredningsdetaljer och ytor.
Tjugo år senare riktas uppmärksamheten i högre grad åt museernas
innehåll: hur begripligt och tillgängligt för alla är dess framställningar? I
hur hög grad är mänsklig mångfald representerad i både urval och innehållslig presentation?
Även om den fysiska tillgängligheten för många har förbättrats, återstår mycket arbete i att göra museerna intellektuellt, kulturellt och emo29

D I G I TA L A M E D I E R F Ö R B E S Ö K A R E P Å M U S E E R

tionellt tillgängliga för alla. Ingen människa skall på grund av vem hon är,
behöva känna sig handikappad eller exkluderad från museikommunikationen. Denna process beskrivs ibland som bemötande och berör såväl
marknadsföring, skyltning och personligt bemötande, som innehållsmässiga framställningar, mediahjälpmedel och pedagogiskt utförande i
museimiljöernas utbud.
Bemötande och tillgänglighet gäller inte enbart fysiskt funktionshindrade. Även barn, äldre och personer med olika kulturell bakgrund kan
känna sig utelämnade eller åsidosatta, genom att särskild hjälp saknas
för att förstå och uppfatta sammanhang.
Detta kan röra t ex textning av videofilmer, användandet av symboler
och pictogram, översättning till olika språk samt texter med stor stil och
med lätt språk. Genom att integrera alternativa framställningar inom ett
och samma sammanhang, underlättas möjligheter att göra innehåll tillgängligt för flera.
Men också själva urvalet i museiinnehållet kan speglas av mångfald,
för att göra innehållsframställningar relevanta: som besökare skall jag
kunna känna igen mig själv och andra i de verklighetsbilder som museet
förmedlar, både för att förstå och beröras av utbudet och innehållet.
Tekniska och digitala hjälpmedel representerar olika sätt att göra kunskaps- och informationsmaterial åtkomligt för människor med särskilda
behov. Både för orientering och i upplevelseinriktat syfte. Användning av
digitala medier spelar därför en särskild roll, för att skapa tillgänglighet
för alla till museers utbud.
Samtidigt finns det risker att ny teknik skapar nya klyftor mellan olika
användargrupper. Att göra digital teknik tillgänglig för många kan därför
också ses som en demokratiskt värdefull del av museernas arbete.
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Kommunikationen vinner på att unga besökare ser sig själva i museets utbud.
National Museums of Scotland. Foto: Paul Henningsson
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TANKAR OM MUSEER
Museernas framväxt har lett till utvecklingen av särskilda museivetenskapliga kunskapsområden. Dessa har i sin tur haft sina ursprung i de
naturvetenskapliga och humanistiska vetenskapstraditioner som förknippats med studier av natur- och kulturmaterial i föremålssamlingar.
Teorier, eller tankar om museer, har dock utvecklats från två håll; dels
inom museiverksamheten, präglad av forskning i akademiska huvudämnen, dels utanför museiverksamheten, inom discipliner som betraktat
museer som uttryck för olika typer av samhälls- och kunskapssyner. Här
ges en översikt över de referensramar som präglat museers utveckling
och synen på upplevelser i museala miljöer.

Vetenskapliga perspektiv – vetenskaplig tradition
Grunden till de moderna, föremålsbaserade museerna låg, som vi har
sett, i de privata samlingar som förmögna köpmän, men även adel och
kunglighet samt kyrkan, byggde upp från 1500-talet och framåt. Samlingarna representerade samlad visdom och kunskap, något som användes i statushöjande syfte men också för att markera maktpositioner.
I spåren av de europeiska kungahusens expansions- och erövringskrig
över världshaven, följde upptäcktsresor och naturexpeditioner på de nya
världsdelarna. Redan i förhistorisk tid hade handel mellan folk och kontinenter fört med sig kunskap i form av berättelser, skrifter och föremål.
Genom upplysningstiden blev naturvetenskapen ett ideal och utpräglat
vetenskapliga resor tog sin början, med målet att kartlägga, dokumentera och samla med sig föremål från främmande platser.
Museernas verksamhet kom att präglas av naturvetenskapliga ideal.
Flera nya institutioner anläggs under denna tid, inte sällan med anknytning till nya universitet som vid denna tid också etableras runt om i
Europa. Museerna fick funktioner som förvaringsplatser för systematiskt
ordnade natur- och kulturföremål insamlade under de vetenskapliga
expeditionerna. Akademiska huvudämnen som botanik, zoologi, geologi
men även antropologi, arkeologi och konstvetenskap, präglade den nya
funktion som forskningsinstitutioner, som museerna utvecklade från och
med denna period.
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Museernas forskning har sedan dess främst varit synonym med forskning kring de föremål som museerna byggt upp genom sina samlingar.
Utgångspunkten i akademiska huvudämnen har även inneburit att teorier hämtats från dessa, för att också tillämpats inom den forskning som
museerna utvecklade. Till en början har detta präglat museernas kunskapssyn och inte minst – museernas syn på sin egen kunskap, där just
ämnesforskning ofta setts som en given utgångspunkt.

Museologi och museivetenskap
Synen på kunskapens och vetenskapens statusbetydelse, som format
både kabinettsamlingar och de akademiska institutionernas framväxt,
förskjuts något genom att museerna, från att ha varit exklusiva samlingsplatser för utvalda människor, blir publika egendomar under de nya
nationalstaterna. Utöver att vara tecken på samlad kunskap laddas
museerna med symbolvärden som har politiska och kulturella syften.
Museerna öppnas för folken, som genom allmänt tillträde skall svetsas
samman kulturellt och ges tillfälle att beundra nationens storhet, i form
av museernas visning av nationalklenoder och historiska skatter.
Genom att museerna under det tidiga 1800-talet ges uttalat politiska
eller samhällsbyggande roller, får museerna en ny offentlig funktion, som
dessutom lägger grunden till synen på museer som plats för bildning av
kollektivet eller massan. Museerna blir instrument inte bara för egentliga
propagandasyften, utan också som en form av lärosäten; tredimensionella
läroböcker för allmänheten över mänsklighetens kunskapsrikedom.
Allteftersom museiverksamheten blev mer offentlig, började en praktik
växa fram för hur museiarbetet skulle organiseras. Principer för förvaring
av föremål, registrering och skötsel, exponering av föremål samt utställnings- och katalogarrangemang börjar systematiseras i en form av
museilära, museografi. Museiläran, som senare även går under namnet
museologi, innebär att museer börjar utveckla egna perspektiv som utgår
från sin egen position, placerad mellan vetenskapen och statsmakten.
Från att ha varit praktiskt inriktad antar museografin efterhand en mer
teoretisk form i museologin, som i större utsträckning omfattar synen på
museirollen och på vetenskap, kultur och bildning.
Nationalstaterna bryts under senare delen av 1800-talet mot industrialismen. Tidigare givna natur- och kulturmönster överges och börjar t om
att utplånas av en helt ny teknisk och ekonomisk kultur. Genom indust33
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rialiseringen aktualiseras hot mot äldre natur- och kulturvärden i större
skala än förut. För museerna innebär det både en början på ökad inriktning på bevarande av lokalt natur- och kulturliv, liksom en större tankeorientering mot samtidens förändringar av äldre natur och kultur.
Under sena 1900-talet växer nya museivetenskapliga perspektiv fram.
Hur bevarande av historia, konst, vetenskap och kultur på olika sätt
utnyttjas inom samhället, blir av intresse för museivetenskapen, en
humanistiskt tvär vetenskaplig disciplin. Under 1980-talet myntas
begreppet "New Museology" som kultur- och sociologisk-kritisk riktning
mot den etablerade museologins kunskapssyn. Den kritiska museologin
hävdar kort uttryckt att museologin inte i tillräcklig grad ägnar sig åt
omvärldsorientering eller problematiserar museernas samtida roll och
identitet. Den nya museologin har framförallt lyft fram frågor om besökarperspektiv och tillgänglighet till museers utbud, att ämnesbunden
forskning om föremål och material i sig inte är tillräckligt för museiverksamheten.
Ytterligare kritiska riktningar, från områden som kulturstudier, mediavetenskap, psykologi och feminism, börjar under 1900-talets slut betrakta museer och museiverksamhet som spelfält för samhälls- och kulturkonserverande krafter, präglade av kolonialistiska makt- och tankemönster. Hur föremål samlats in, ställs ut och beskrivs på museer och
vilka perspektiv dessa förmedlar, är exempel på museiuttryck som de kritiska kultur- och samhällsvetenskaperna har studerat, från sina respektive utgångspunkter.

Lärande, kommunikation & 'The Museum Experience'
En av de viktigaste förnyelserna inom tidiga 1900-talets museer handlar
om museernas undervisande eller pedagogiska roll. Under 1900-talet
ökar medvetenheten om museernas värde för skolan, som en extra
resurs i skolundervisningen. Dessutom ökar insikten om att museiframställningar, som tidigare utgått från vuxennormer, språk och längdmått,
kan behöva anpassas för att även nå yngre skolbesökare. De tidigare
etablerade visningarna och guiderna kompletteras av museilärare, som
tar hand om yngre skolgrupper. Vid flera museer inrättas skolrum och
skolundervisning tillämpas inom museiundervisningen.
Under 1920- och 30-talen läggs viktiga grunder för den moderna synen
på inlärning och framförallt lärande, inom psykologi och beteendeveten34
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skap. Vikten av mänsklig kommunikation och muntliga framställningar
hellre än texter, är två väsentliga sidor av den växande museipedagogiken. Den nya psykologiska forskningen uppmärksammar människans
behov av att själv skapa samband och sammanhang, vilket i sin tur har
lett till alternativ lärandepedagogik som omsatts till interaktiva vetenskapsmuseer och Children's museums.
Ett antal sociologer, psykologer och filosofer utgör centralgestalter för
museipedagogikens teoriuppbyggnad. Sociologen Jean Piaget (18961980) framförde perspektivet att grunden för lärandet finns hos individen, formulerat genom uttrycket konstruktivism. Grundsynen är att människan aktivt ”konstruerar” förståelse och kunskap i interaktion med
omgivningen, genom att ny kunskap successivt läggs till existerande kunskaper.
Det konstruktivistiska perspektivet har i sin tur bland annat sitt ursprung i tankar hos pedagogen John Dewey (1859–1952), känd för att
ha myntat uttrycket "learning by doing" (lära genom att utföra). Dewey
menade att kunskap måste kunna bli till nytta och måste ha verklighetsanknytning, en aktiv process där teori och praktik, reflektion och handling förenas.
Lärandet, vår interaktion med omgivningen, är samtidigt en sociokulturell process: lärandet sker genom att vi som individer socialiseras
in i kulturella mönster, en form av social konstruktivism. För psykologen
Lev Vygotsky (1896–1934) var kommunikation och språkanvändning
centrala för inlärning och utgjorde länken mellan individer och omgivningen, eller i ett större perspektiv, länken mellan människors tänkande
och kulturen. För Vygotsky bildade kommunikationen mellan människor
stomme till idéer, begrepp, färdigheter och attityder, men också samspelet med olika artefakter spelade en viktig roll.
De nya teorierna kring kommunikation och det sociala samspelets
betydelse för lärande, har av förklarliga skäl uppmärksammats inom
skola och undervisningsverksamheter. Men till skillnad från skolans formella undervisningssystem med läroplan, schema och betyg och inte
minst skolplikt, är lärandet som förekommer på museer, i konsthallar
och kulturhistoriska besöksmål betydligt friare. Tillsammans brukar olika
museimiljöer beskrivas som sk informella lärandemiljöer eller platser för
”self-directed learning”. I grunden baseras de på att individer frivilligt
besöker och tar del av museernas utbud, utan att t ex följa någon förut35
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Berättelser, drama,
tidsresor – att bli del av
upplevelsen på plats.
Varbergs fästning,
Hallands läns museum.
Foto: Martin
Henningsson

bestämd under visningsplan eller att
behöva ha särskilda
förkunskaper.
Medan klassisk
pedagogik handlade om att lära ut,
med betoning på
fakta och objektivitet, betonar den socialvetenskapligt inriktade pedagogiken förståelse och sammanhang, baserat på individers egna kunskaper, attityder, intressen och värderingar.
Denna utveckling har för museers del inneburit att den tidigare fokuseringen på föremål och faktapresentation, har börjat förskjutas mot
berättande och stimulering av subjektiva upplevelser. Kommunikationen
inom informella lärande- och upplevelsemiljöer kan beskrivas som en
process, där både museet och besökare aktivt tilldelar mening till det
som de valt ut, från sina respektive utgångspunkter. Med denna syn är
det alltså inte tillräckligt att beskriva museer som avsändare och besökare, "publik" som passiv mottagare (se figur nedan).
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Modern forskning inom museikommunikation och pedagogik pekar på att
museibesöket utgör en helhet, som formas av förväntningarna före, upplevelserna under samt upplevelser efter besöket, vilket sammanfattats i
uttrycket "The Museum Experience" (Falk Dierking 1992). Lustkänslor
och avkoppling, att vi faktiskt är roade av det vi ägnar oss åt i den stunden och framförallt – kan välja när vi gör det, i vilket sällskap, är alla viktiga faktorer för att vi också skall lära oss något.
Lärandeprocesser i museisammanhang har samtidigt visat sig vara av
långsiktig karaktär – det är inte säkert att individer gör omedelbara kopplingar till eventuella nya kunskaper efter ett museibesök. Återkopplingar
kan ofta komma långt senare, veckor, månader eller till och med år, från
det att en person sett, hört eller gjort något på ett museum, som hon
sedan relaterar till vid ett annat tillfälle.
Av den anledningen är det svårt att entydigt förutse verkan av lärandeinslag i museer, liksom det är svårt att utvärdera lärandeprocesser som
kännetecknas av tidsmässigt utdragna bearbetningsprocesser.

Besökarstudier – verktyg för kommunikation
För att bli säkrare på att olika individers läro- och upplevelsestilar gynnas
under museibesök, samtidigt som tänkta budskap kan kommuniceras,
har vikten av att utvärdera museibesökarnas upplevelser ökat. För att
utvärdera de olika sidorna av "The Museum Experience", krävs särskilda
metoder att studera besökares upplevelser, snarare än att utgå från godtyckliga antaganden. Denna kunskap har stor betydelse för hur mediala
framställningar tar form, t ex utställningar, visningar, eller en viss typ av
media, dvs hur ett innehåll skall framföras, för att de som besöker museet skall finna det intresseväckande och engagerande.
Djur är ständig källa till
upptäckter, för ung som
gammal.
Hur vill de beskriva sina
upplevelser?
Nordsjöakvariet, Hirtshals.
Foto: Paul Henningsson
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Genom besökarstudier, "Visitor Studies", har verktyg skapats för att
förstå både vad museibesökare upplever och vad museer kommunicerar.
"Visitor Studies" är en bred beteckning för metodiska, situationsbaserade användar- eller besökarstudier vid museer, konsthallar, vetenskapscentra, besöksmål, djur- och naturparker, akvarier och liknande kunskaps- och upplevelsemiljöer.
Företeelsen har vuxit fram under 1970- och 80-talen i den anglosaxiska delen av världen, där den numera har etablerats som ett eget museiforskningsfält. Endast i mycket begränsad omfattning förekommer studier av besökare vid museer i Sverige och Norden. Då främst i form av allmänna attitydenkäter och demografiska datainsamlingar, snarare än kvalitativa undersökningar som del av museipedagogiskt arbete.
Konkret innebär besökarstudier en kombination av olika datainsamlingsmetoder både inom och utom museimiljön, med hjälp av bl a intervjuer, observationer och enkäter. Användandet av video och ljudinspelningar för dokumentation av besökares beteenden och dialoger, är nära
besläktat med etnografiska interaktionsstudier. Olika typer av associations- och tankeövningar, för att kartlägga hur besökare förhåller sig till
något som museet tänker presentera eller vad de minns från ett museibesök, har hämtats från psykologi och pedagogik. Uppföljande telefoninter vjuer och idé- och diskussionsmöten med fokusgrupper har
influerats av marknads- och konsumtionsundersökningar.
Det är genom kombination av olika metoder, i förstudier ("front-end
evalution"), under en pågående utvecklingsprocess ("formative evaluation"), eller avslutad utvärdering ("summative evaluation") som besökarstudier kartlägger olika aspekter av museiupplevelsen.

Nya perspektiv?
Museiverksamheten har sina egna forskningstraditioner, knutna till äldre
akademiska huvudämnen inom biologi, historia, konst med flera områden.
Museiinstitutionernas kulturella roll, vad de kan sägas representera för
olika synsätt, har ifrågasatts av både museivetenskaper och andra ickemuseala discipliner.
Men oavsett vilka forskningstraditioner som influerat museers tankar
eller tankar om museer, är den värld som museerna befinner sig i, under
ständig rörelse. Västvärldens politiska och ekonomiska samhällsutveckling, som både rymmer lokala och globala perspektiv, har delvis skapat
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nya villkor för museernas existens.
Ökad folkomflyttning, digital informations- och kommunikationsteknologi samt en växande fritids- och upplevelseindustri är endast ett par
exempel på områden som har direkt relevans för museer: för de grupper
av människor museerna säger sig vilja serva och dessutom själva är en
del av.
Utvecklingen inom digital IKT kommer med sannolikhet på sikt ge upphov till nya discipliner, i korsbefruktningar mellan kommunikation, gestaltning och lärande genomsyrat av nya medier. Det vore svårt att tänka
sig att museer och utställningar inte skulle spela en fortsatt roll i ett
sådant sammanhang. Även om detta skulle innebära att verktyg och
arbetssätt från andra professioner börjar introduceras i museernas organisationskultur.
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Arkitektonisk utformning kan samspela med andra kommunikativa medieinslag.
Jüdisches Museum, Berlin. Foto: Paul Henningsson
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MUSEIKONTEXTEN
Museernas traditionella roll och funktion kan enkelt uttryckt sammanfattas
som ett syfte att bevara och med olika medel presentera och levandegöra
information, som i sin tur förknippats med vissa föremål, platser, miljöer,
berättelser, händelser och skeenden. Detta kan ske med olika syften, inriktas mot generella eller specifika målgrupper och utnyttja olika framställningsformer.
Valet av framställningsformer och medier är en del av museernas utvecklade kontext. En särskild kommunikativ kultur bestående av olika
samspelande framställningsformer har präglat museernas utåtriktade
verksamhet. Det har också präglat hur och varför medier tillämpats i verksamheten. Med museikontext menar vi den helhet kring vilken museibesöket
rör sig, vilka delar som utgör dess centrala komponenter.

Kommunikativ kultur
Museibegreppet är på många sätt töjbart och omfattar olika typer av innehåll; konstnärliga framställningar, kultur- och socialhistoriskt material,
teknik- och naturvetenskapligt material m fl områden. Dessa sinsemellan
delvis olika typer av museer har traditionellt sett haft flera typiska museala
framställningsformer gemensamt, som utnyttjas för att väcka intresse för
sitt respektive innehåll.
Den kanske vanligaste framställningsformen, som många kommit att
förknippa med museer, är utställningen. Men utställningen är inte museers enda forum för kommunikation. Parallellt med denna förekommer
visningar, workshops, laborationer, publikationer, drama, lekar, föreläsningar med flera utåtriktade aktiviteter. En betydande del av museernas
kommunikation sker dessutom genom löpande kontakter med en rad
olika grupper; föreningar, press, hembygdsintresserade, högskolor, företag etc. Att fysiskt söka upp miljöer utanför den egna, med hjälp av
utlåningsmaterial och turnerande utställningar hör också till museikommunikationen.
Vid en del museer har vissa framställningsformer betonats särskilt
framför andra, t ex levande verkstäder för barn, eller guider klädda i
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historiska dräkter i en rekonstruerad miljö. Vid andra har specifika förhållanden såsom säkerhetsaspekter eller klimatkänslighet påverkat
valet av framställningsformer och därmed möjligheter för besökare att
interagera med ett visst innehåll.
Museernas kommunicerande tradition är multimodal, dvs omfattar
olika system för att göra framställningar begripliga och informativa, t ex
genom ord, text, gester, former, rörlig bild och ljud. Man kan tala om en
särskild repertoar som har utvecklats inom museerna, som hämtat
impulser från olika kommunikativa traditioner, från bland annat arkitektur och formgivning, från informationsdesign och grafik, från teater och
scenografi, från film och massmedia, från skola och undervisning samt
från rituella och religiösa framställningar.
Museernas vetenskapliga ursprung har dessutom bidragit till att akademiska framställningstraditioner starkt präglat dess kommunikativa
uttryck. Dissektion, planschverk, statistik, uppslagsverk och faktabanker
är alla former av vetenskapliga ’åskådningsstrategier’, som utnyttjats
som inslag i t ex utställningar, för artbestämning av naturhistoriska eller
arkeologiska föremål.
Den vetenskapliga traditionen präglade 1800-talets och större delen
av 1900-talets museer. De kanske tydligaste exemplen lever kvar vid
många så kallade universitetsmuseer, som uppstått ur direkt behov av
forskning kring vetenskapligt material. Vid offentliga museer har under
1900-talet andra mer dramatiserande, konstnärliga uttryck utvecklats
liksom dokumentära framställningsformer, vid sidan av förekommande
vetenskapliga presentationsformer.
Ovanstående traditioner har under det senaste århundradet vävts samman till en ”museal helhet”, en museikontext, där besökaren både skall
kunna orientera sig i rummet och orientera sig i det informationsmaterial som gjorts tillgängligt för henne. Ett särskilt ”språk” har härigenom
utvecklats, där museerna kombinerar både faktamässiga presentationer
men även suggestiva inslag, för att skapa tänkta upplevelser.
Som helhet har detta språk, kommunikationen i museikontexten, traditionellt baserats på analog kommunikation, såsom utställningskataloger,
utställningsdesign samt skyltar och föremål i montrar. Men också i form av
mellanmänsklig kommunikation mellan t ex en guide och en grupp besökare, eller inom grupper av besökare själva.
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Museikontexten
Museikommunikativ
modell
Media/framställning
Användare/besökare
familjer
enskilda
barn
äldre
personer med individuell
kulturell bakgrund
forskare
organisationer-företag-föreningar

annons
utställning
trycksak
katalog
skyltning
text
film
berättande
ljud
färg och form

Innehåll

Miljö

enskilda föremål
tema
idé
fysisk plats
lämningar
historisk händelse

byggnaden(r)
rum
salar – gallerier
fast inredning
ljus
klimat
säkerhet
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En mängd faktorer påverkar museibesökares upplevelse av sammanhang.
Musée d’Orsay, Paris. Foto: Halina Gottlieb

Besökarstrategier i museikontexten
Vi har i korthet behandlat vad som kännetecknar museets kultur, kommunikation inom museikontexten. De kommunikativa redskap som museer
har utvecklat, har naturligtvis inte utvecklats av någon slump. De bygger på
avsikter att gestalta information, tolkning och värderingar enligt museets
samlade kunskap inom ett visst område.
På vilka grunder kan man avgöra om en viss utställning har lyckats?
Vilken kvalitet ligger bakom vissa upplevelser, jämfört med andra? Inom
musei- och utställaryrket har ofta utställningars estetiska kvaliteter spelat stor roll för professionella bedömningar. Om besökare har ”lärt sig”
det ämne eller den fråga som utställningar presenterar har setts som
andra mått på framgångar.
Men lite kritiskt uttryckt skulle man kunna hävda att det ofta funnits
uppfattningar om en orsak-verkan respons mellan det som presenteras
och det som besökarna skall uppleva. I regel förutsätts besökarna
kunna uppfatta utställningen på samma sätt som upphovsmakaren –
något annat vore så att säga otänkbart, eftersom utställningsmediet
skall kommunicera med sin publik.
Om man istället utgår från den bild som museibesökare själva skapar
före, under och efter sitt besök framkommer flera viktiga faktorer som
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Foto: Martin Henningsson

museer traditionellt sett sällan har uppmärksammat, men som är viktiga
eftersom de formar individens upplevelse kring museibesöket. I den upplevelsen kan den enskilda utställningen också spela en mindre roll än
man föreställt sig.
För museer är perspektivet ofta självklart att med utgångspunkt från
föremål och samlingar, återge berättelser och förlopp. Men att besökare
delar denna syn och har samma givna förhållningssätt som museerna till
framställningarna, bygger egentligen på antaganden. Besökare skapar
sina egna sammanhang utifrån individuella förutsättningar, något som
borde ses som positivt, snarare än negativt. Med en öppnare inställning
kan museets utbud bli impulser – till vad, får besökarna avgöra själva.
Upplevelsen inne i museet består inte enbart av det avgränsade
förmedlingssammanhang (ämnet, texten, scenografin etc) som museet
råkar ha bestämt på förhand, utan formas av förväntningar, attityder och
personliga erfarenheter som besökaren bär med sig, i växelverkan med
den miljö och de människor som besökaren möter, det vill säga hela
museikontexten (se figur sid 43).
Museibesökare spenderar generellt sett
mycket kor t tid vid
individuella moment.
Det vanliga är heller
inte att upplevelsen i
sig är isolerat individuell till sin natur: besöket består oftast av
upplevelser i samspel
med andra, om det är
personer i sällskap,
andra besökare eller personer som arbetar på museet. Detta lägger grunden för möjligheterna att väcka intresse, skapa engagerande framställningar.
En rad faktorer samspelar i vad som kan beskrivas som besökares
individuella strategier att skapa mening och sammanhang i museikontexten och få ut något av sitt besök.
Strategierna kan t ex innebära att bland konstverk leta efter bilder av
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människor/ansikten som betraktaren kan identifiera sig med och få en
koppling, relation till. Bilder av människor kan då bli hjälp att förhålla sig
till resten av innehållet i tavlan/motivet och så vidare.
Ett annat exempel på besökarstrategi kunde vara att bland utställda
bilar, leta efter sådana modeller som tillverkades på fabriken medan den
pensionerade besökaren arbetade där. Strategin kan också vara att
prova alla tryckknappar för att höra om något låter eller ger respons, för
ett barn som inte kan läsa skyltar. Gemensamt för dessa 'strategier' är
alltså att upplevelsen inte nödvändigtvis behöver följa producentens förväntade ordning – eller meningssammanhang – i dessa nämnda exempel.
Ytterligare en strategi kan vara att avstå från att ta del av något.
Miljöfaktorer som trångt med människor eller dålig belysning kan påverka intresset och lusten, även om utställningen skulle vara nog så innehållsrik/upplevelserik. Om besökare upplever att miljön utestänger
henne fysiskt eller innehållsmässigt/intellektuellt är problemet allvarligare. Samhälleliga och kulturella beteendenormer har också stor betydelse för vilka val besökare gör inne i museet. Få exponerar sig frivilligt
i experiment inför öppen publik, där det finns oklarheter om vad som kan
anses tillåtet. Att observera och ta efter andra besökare, sk modelling,
har stor betydelse för att sanktionera eventuellt uppträdande i en för besökare ny, oväntad situation.
Strategierna påverkas även av att museibesökarna har individuella
upplevelse- och lärostilar. Vilket innebär att de kan uppleva för individen
väsentliga saker, även om behållningen inte råkar vara just den som
museet förväntat sig. Detta faktum bidrar till svårigheter att både förutse och att utvärdera lärande i museikontexten, eftersom lärandet inom
informella lärandesammanhang är högst individuellt präglat som dessutom har olika betydelser under olika åldersstadier.
Den kanske viktigaste saken att fundera på, är att de flesta museibesökare inte primärt söker sig till museer för att lära sig något. De söker
samvaro, nya upptäckter, möjlighet att se eller göra något som de ej har
tillfälle till annars. I sammanhanget har förväntningar på ett museibesök
stor betydelse, beroende på vem besökaren är, vilket formar en förhandsupplevelse av besöket. Familjer söker sig oftare än andra besökare till platser där familjen tror sig kunna få uppleva saker tillsammans
som grupp. Familjer tillhör de grupper av besökare som söker möjlighet
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till aktivitet och avkoppling, där det finns spelrum för individerna inom
gruppen och tolerans mot ”livligt” beteende. Familjemedlemmarnas
besök präglas av ett visst samspel där familjens interna rollfördelning
ofta är rådande även under besökets gång, något som i sin tur kan vara
präglat av en viss kulturell identitet.
Vetenskapscentra och experimentmuseer hör till miljöer där familjebesökare dominerar, vid sidan av större grupper av skolbarn och skolungdom. Vid dessa miljöer är ensambesökare i minoritet. På konstmuseer
och konsthallar dominerar däremot ensamma besökare medan antalet
familjer med barn är betydligt färre.
Som helhet visar undersökningar att besökare till kulturhistoriska
besöksmål i regel är äldre jämfört med andra museala miljöer, även om
äldre människor utgör en stor besökargrupp vid bl a konstmuseer och
kulturhistoriska museer.

Foto: Halina Gottlieb

Många grupper besöker av olika skäl mycket sällan, eller till och med aldrig något museum. Detta kan bero på individuella intressen, på uppväxt
och kulturell tillhörighet. Men det kan även ha att göra med att grupper av
människor är exkluderade från publika samhällsrum genom funktionell
eller intellektuell förmåga, kulturell tillhörighet eller visst hälsotillstånd.
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Förståelse för innebörden av besökarstrategier och individuella upplevelse- och lärostilar i museikontexter är central för möjligheten att integrera analoga med digitala medier i museikommunikationen. I sammanhanget kan besökarstudefältet erbjuda teori- och metodnycklar för att
utveckla museispråket (se avsnittet ”Tankar om museer”).
En viktig aspekt är att inom alla sammanhang utveckla överlappande
framställningar, dvs inte producera framställningar som är beroende av
enbart ett medium, alternativt ett visst gränssnitt utan istället sträva
efter medial redundans. Detta öppnar fler möjligheter för en mångfald av
strategier och upplevelsestilar. Konkret skulle detta kunna innebära att
även utveckla inslag för familjer i ett konstmuseisammanhang, som tar
hänsyn till hur familjer gärna utforskar och upplever som grupp.
Hittills har resonemanget berört besök till fysiska platser. Genom IKTutvecklingen kan slutligen ytterligare en dimension läggas till begreppet
besökare: den ”virtuella besökaren” – personer som nyttjar elektroniska
museiframställningar utan att befinna på museet som plats. "Platsen"
kanske för övrigt endast existerar som en digital miljö, utan fysisk
anknytning.
Vilka strategier som eventuellt präglar "virtuella museibesökare", är
än så länge ett till stora delar outforskat område. Det är inte osannolikt
att anta att även virtuella besök omfattas och påverkas av individuella
strategier, som dem man har kunnat kartlägga genom studier av museibesökare i den fysiska verkligheten.
Sannolikt präglas även virtuella besök av individuella upplevelse- och
lärostilar. Frågan är, tar de sig liknande uttryck, eller finns det nya dimensioner i att vara virtuell som besökare?
I allmänhet räknas virtuella besökare till de som besöker webbplatser
och tar del av hemsidesinformation, interaktiva framställningar, databaser,
sparar bilder och dokument och liknande. Eftersom personen kan befinna
sig i hemmet, på en turistort, på arbetet, eller använder sig av en
mobiltelefon, är museets fysiska inramning borta ur sammanhanget.
I de fall museer producerat framställningar för CD-ROM, DVD eller tom interaktiv kabel-TV, kan användarna också betecknas som en sorts virtuella besökare, även om själva besöksmomentet uteblir, eller kanske aldrig äger rum.
Generellt har webbinnehåll visat sig ha stor betydelse för att förbereda
museibesök. Den virtuella dimensionen ingår i detta fall därmed i helhetsupplevelsen av museibesöket, som beskrevs ovan.
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I museivärlden förekom tidigare en rädsla för att nya medier skulle
ersätta intresset att bege sig fysiskt till museet, till 'byggnaden'. Varför
besöka en konsthall när alla motiv kan ses på webbplatsen?
Av de studier som gjorts har det snarare visat sig att digitalt material
stimulerar till ökat intresse att faktiskt se platsen/föremålen som framställts i digital form. Detta har senare vänts till något positivt av en del
museiproducenter, där museiwebbplatser och webbutställningar marknadsförts som museer öppna dygnet runt.
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DIGITALA
KOMMUNIKATIONSFORMER
MED BESÖKARE
ÖVERSIKT
Hur museer kommit att utnyttja digital medieteknik som verktyg att kommunicera inom och utanför museers väggar, är ännu så länge en ung
företeelse, både i praktiken och i fråga om våra kunskaper om det.
Området är stort och berör både praktiska och teoretiska frågeställningar: ekonomi, ergonomi, berättande, konst, formgivning, informatik, människa-datorinteraktion, pedagogik, upphovsrätt med flera områden.
Museer, liksom andra institutioner som bevarar och sprider kunskap
om kulturarv till många olika grupper, har ofta betraktats som viktiga
resurser i ett framväxande kunskaps- och tjänstesamhälle. Inom dessa
organisationer produceras ofta ett stort informationsunderlag i form av
fotografier, filmer, ljudinspelningar och dokument, vilka utgör resurser
även för andra än museerna själva.
Internationellt sett har många långtgående insatser på IKT-området
genomförts vid museer sedan 1990-talets början. Det är också internationellt som man finner en uppsjö av formulerade tankar om museer i en
digital kunskaps- och upplevelseålder, som ofta hängt samman med politisk-/ekonomiska satsningar på kultur, mångfald, lärande och teknik.
I Sverige och Norden har den digitala utvecklingen inom museiområdet
till stora delar följt den internationella, även om nordiska museer närmat
sig området något senare och i mindre skala än länder i övriga Europa,
Amerika och Asien.
Den nya tekniken kan för museernas del på många sätt sägas utgöra
en fortsättning på de arbets- och kunskapserfarenheter som utvecklats
genom tidigare analoga kommunikationsformer (se avsnitten ovan). I
andra avseenden har den digitala mediautvecklingen utmanat museiyrkets självbilder, vilket också skett inom andra samhällsområden såsom skola och undervisning, journalistik m fl områden där gamla yrkesroller omprövats.
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I vissa fall har omvärldens förväntningar på digitalmediet varit enorma,
rent av spekulativa, när det gällt att levandegöra museernas innehåll på
nya sätt med hjälp av teknik. Kontrasterna mellan de generellt sett goda
egenskaper hos hypermedier; möjligheter till interaktivitet, visualisering,
ljud samt rörlig information, har ofta ställts i stark kontrast mot en karikatyrbild av museer som tysta, statiska och dunkla miljöer.
Musei- och kulturverksamheternas egna diskussioner har främst dominerats av frågeställningar kring digital teknik och dokumentation av kunskap: digitalisering, standarder för datadokument och upphovsrättsliga
frågor i elektroniska media. Andra frågor som återkommit i diskussioner
är ”virtualitet”, att förflytta museers verksamhet till icke-fysiska sfärer,
samt Internets möjligheter att globalt knyta samman enskilda museer till
nya världsomspännande ”totalsamlingar”, som kan nås av alla.
Men bilden av digitala medier, museer och möjlighet till samspel med
användare är kanske inte så entydig som många föreställer sig. Varken
digitala medier eller interaktion har egenvärden i sig. Begreppen är
många och delvis mångtydiga och inom museernas kommunikativa kultur råder redan en stark medierande tradition. Behoven är dessutom skiftande i olika typer av museala miljöer, där vissa organisationer har kommit att bli mer tydligt orienterade mot digitala medier än andra.
Ytterligare en viktig faktor är den hastiga utvecklingstakten inom IKTområdet i sig. Museirollen har som tidigare nämnts traditionellt startat i
sakinnehåll inom olika vetenskapsområden, inte i kommunikationsproblematik och användarorientering kring sin verksamhet. Detta kan ha
bidragit till att just tekniken hamnat i fokus, snarare än användarbehov,
en situation som även har förekommit inom andra samhällsområden.
Frågan varför museer skall utnyttja digitala medier kan naturligtvis också
ställas i sammanhanget.
För museers utåtriktade del gäller frågan snarare hur de digitala medierna kan integreras i museikommunikativ praktik, för att kunna uppnå
bästa resultat; i pedagogik- och tillgänglighetsfrågor, i utställningsformgivning och mediadesign, i marknadsföring och organisationsutveckling.
Av den anledningen har det i denna skrift även känts viktigt att beskriva
museernas bakgrund och teorier om museer, som helhetsbild till digitalmedier i musei-, utställnings-, och förmedlingsverksamhet.
Eftersom utvecklingen av nya medier inom museer befinner sig i ett
inledningsskede, har vi valt att inte göra en traditionell kronologisk
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beskrivning av historik. Här presenteras tre huvudlinjer som kan urskiljas
i utvecklingen av digitala medier i museisammanhang:
1. digital teknik som museiföremål
2. digital teknik i museers interna kunskapsarbete
3. digitala mediatekniker för utåtriktad kommunikation
Utvecklingen har i grova drag följt denna ordning, även om linjerna inte
är strikt kronologiska och dessutom delvis överlappar och har samband
med varandra.

Digital teknik som artefakt
Några av de tidigaste sammanhangen där besökare kunnat möta digitala medier på museer, har varit under 1970- och 80-talen i USA och i
Europa: vid tekniska museer men också vid museer för modern konst.
Under 1980-talet inleddes samhällets datorisering på bredare front,
vilket sedan fortsatte ytterligare under 1990-talet. Inom industrin gav
bl a robotteknologi och datorstyrning nya möjligheter för tillverkningsprocesser. Kommunikations- och satellitteknik gav press- och TV-medier
nya möjligheter att länka samman jordens alla hörn. Mikrodatorer eller
persondatorer, allmänt kallade, fick snabb spridning till västerländska
privathem.
Den tekniska samhällsutvecklingen under 1980-talet skildrades av
samtidens tekniska museer, genom utställningar som presenterade nya
datortekniker, ofta med historiska återkopplingar. Besökare till dessa
museer kunde få chans att se och ibland pröva den nya tekniken i aktion:
dator-färgskärmar, utskrifter på plottermaskiner eller tidiga digitalkameror.
I dessa utställningar placerades den tidiga digitala tekniken ut som
artefakter. Som tekniska föremål användes de i utställningssammanhang för att exponera en viss teknisk utveckling. Besökare kunde i vissa
fall interagera med dessa utställda föremål, genom särskilda förberedelser som reglage och paneler, eller också ta del av demonstrationer.
Vad applikationerna eventuellt haft för innehåll var däremot inte det
primära i sammanhanget, utan vad som ofta skildrades var snarare de
tekniska funktionerna som sådana och kunskaperna omkring deras
utveckling. På liknande sätt hade tidigare tekniska utvecklingsprocesser
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skildrats vid de tekniska museerna, något som också fortsätter idag.
Den digitala tekniken utnyttjades inte enbart av industrin och mediasektorn. Möjligheter att med digital teknik skapa grafiska visualiseringar
och manipulera ljud på elektronisk väg, utforskades även av grupper av
moderna konstnärer, något som hade inletts på 1960-talet av experimenterande konstnärer.
Vid museer för modern konst visades under 1970- och 1980-talen
dessa tidiga exempel på digitalt baserad konst i utställningar av dåtida
samtidskonstnärer. Också hos dessa experimentella verk förekom inslag
av interaktivitet, större rumsliga, multimediala installationer och liknande. Men även i detta fall utgjorde experimenten i första hand artefakter
som ställts ut i museimiljön. De var primärt ej producerade av museet
för att t ex skapa en särskild scenografi eller vara informativa: det som
presenterades var verk av konstnärer som utnyttjat digital teknik i sitt
konstnärliga skapande.
De individuella konstnärerna kan dock naturligtvis haft berättande eller
presenterande avsikter, men detta var i utställningssammanhanget upp
till varje besökare att uppleva eller uppfatta, utifrån verken som sådana.
Att låta konstverk komma till tals av sig själva, i egenskap av att vara
kommunikativa uttryck, är en utgångspunkt som präglat konstutställningar och som i många fall ännu råder vid dagens konstmuseer.
Varken vid tidiga utställningar av experimentell digital konst, eller på
tekniska museers utställningar av tidig digital teknologi, hade med andra
ord de digitala inslagen det primära syftet att levandegöra museets innehåll för besökare. Istället hade dessa verk rollen som representativa
artefakter, produkter. Tekniken hade "ställts ut" på museet. Som museiföremål utgjorde artefakterna i sig museets innehåll, dvs var del av samlingen som tillhörde museet eller som hade koppling till museets ämnesområden (i detta fall samtida konst respektive teknik).
Poängen med att se de första digitala inslagen på museer som artefakter, är att när vi diskuterar digitala medier i förmedlings- och utställningsverksamhet är det viktigt att komma ihåg hur fysiska artefakter,
produkter, även kan användas som ett sorts medier i sig – som representanter för en viss situation eller utveckling. Genom den egenskapen
bildar föremålen också komponenter i museikontextens kommunikation.
När så teknik placeras ut i förmedlingssyfte, vid sidan av teknik som
ställts ut som museiföremål, kan vissa problem, eller ”speglingseffek54
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ter”, uppstå för besökare.
Från sådana tidiga utställningar med digitala inslag finns undersökningar som visat att museibesökare haft svårt att avgöra skillnader
mellan digitala inslag utställda som museiföremål, respektive tekniska
hjälpmedel avsedda för besökaren. Detta har i sin tur t ex påverkat grad
av interaktion och behållning av utställningen hos besökarna, på ett sätt
som inte alltid motsvarat utställarens avsikter.

Teknik i museers interna kunskapsarbete
Informations- och kommunikationsteknikens utveckling under 1980-talet
medförde förbättrade möjligheter att använda digital utrustning för grafisk presentation. Färgskärmar och nya tekniska format för bildåtergivning skapade nya möjligheter för både stillbild och senare även rörlig
bild. Hårdvarukapacitet, effektivare lagrings- och arbetsminnen samt nya
format för extern lagring och återuppspelning av digital information
bidrog till möjligheter att visualisera innehållsrika data.
Den digitala tekniska utvecklingen påverkade möjligheten att både
samla och sprida stora mängder av information, på ett sätt som inte kunnat göras tidigare. Genom att ansluta flera datorstationer till varandra i
nätverk, kunde spridningsmöjligheter ökas ytterligare, samtidigt som
olika resurser – databaser, skrivarutrustning – kunde delas i nätverket.

Tidig föremålsdatabas. ©Oakland Museum
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För museers interna kunskaps- och informationshantering innebar
denna utveckling nya verktyg för att systematisera men också effektivisera det egna kunskapsarbetet. Nya register och digitala föremålsdatabaser kunde upprättas, i en miljö som förenade olika typer av information och gjordes åtkomligt för flera användare samtidigt. Genom digitalisering, dvs text-, bild- och föremålsinläsning via bildläsare och digitalkameror, ökade möjligheten att hantera både föremål och föremålsanknuten information, utan att originalmaterial skadas eller att slitage uppstår.
Under 1990-talets början inleds en rad arbetsprojekt i syfte att digitalisera hela museisamlingar, foton, föremål, dokument och så vidare.
Främst i syfte att utveckla den interna materialhanteringen, men efterhand även för att kunna distribuera digitalt material till olika användaroch målgrupper, som t ex skolan, pressmedia, föreningsverksamheter
och liknande grupper.
Digitaliseringsinsatser av kunskaps- och informationsmaterial är dessutom något som även berör arkiv och biblioteksverksamheter. Flera
digitaliseringsprojekt inleddes tidigt med syfte att länka samman totala
kunskapsbaser genom samarbetsinsatser mellan museer, arkiv och
bibliotek.
Tekniken har sin tidiga användning inom universitetsvärlden i USA och
det är bland annat vid arkeologiska och naturvetenskapliga institutioner,
med anknytning till museer och museisamlingar, som tidiga databastillämpningar utvecklas.
Tack vare alltmer avancerade möjligheter att reproducera bilder, är
även konstmuseer och konsthistoriska institutioner tidiga användare av
databaser och utnyttjar möjligheter med nya bildlagringsmedia. Genom
digitalfotografering och digital bildmanipulation utvecklas verktyg för att
på virtuell väg analysera konstverk.
Virtual Reality-teknik, simulerings- och visualiseringsteknik utvecklad
inom militär och flygindustri, skapar också möjligheter att på virtuell väg
rekonstruera och restaurera originalföremål och därigenom experimentera med alternativa metoder genom simulering, utan att originalföremålen riskerar skadas. Inom Europeiska Unionen utgör bildkonst men även
klassisk byggnadskonst tidiga områden för satsning på digitalisering och
virtuella restaureringstekniker, i början av 1990-talet.
Kunskapssamarbetet mellan olika museer, högskolor, arkiv och bibliotek gav med tiden upphov till behov av gemensamma rutiner, eller stan56
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darder, för att beskriva både individuella föremål men även hela samlingar. Även lagringsformat, det vill säga digitala mediaformat, är kritiskt
för avbildningen av olika originalföremål. Behovet är stort att kunna komprimera data, utan att innehållet förvrängs alltför mycket och förlorar i
kvalitet i förhållande till originalföremål och därmed blir mindre intressant för framtida forskning.
Spridningen av digitaliserat material aktualiserar även frågor kring upphovsrätt. Skydd mot stölder av material eller otillåten reproduktion av
bland annat kända konstverk försöker motverkas genom olika typer av
digitala dokumentsigill.
Det står samtidigt klart att digitalisering är tidskrävande och kostsamt,
om kunskapsunderlaget skall få något värde. Marknaden för IT-industrin
är i början av 1990-talet relativt begränsad och samarbeten med
museer sker ofta i form av sponsringsavtal, där ny teknik kan testas för
högkvalitativa digitaliseringsbehov.
Museers tillämpning av digital teknik i större skala inleddes i det egna
kunskapsarbetet, där en stor nytta kunnat ses för museiforskningen.
Erfarenheter från det interna kunskapsarbetet utgjorde så småningom
också starten för digitala inslag i den utåtriktade verksamheten, vilket
delvis präglat de innehållsmässiga framställningarna.

Utåtriktad kommunikation – digital förmedling
Den kommersiella utvecklingen av digitalmedia i början av 1990-talet
skedde hastigt inom spel-, media- och filmindustrin. Elektroniska lagringsmedia som CD-skivor, Video-CD blev på kort tid ledande spridningsformat för kommersiellt bild- och multimediainnehåll.
Mediautvecklingen påverkade även andra områden med publikinriktade verksamheter.
För museiorganisationer framstod utvecklingen som ett nytt område för
museers marknadsföring och förmedling. Publicering av böcker och högkvalitativa kataloger som tidigare utgjort viktiga inkomstkällor, inriktades
mot digitala medier. De stora världsmuseerna, framförallt konstmuseer i
Europa, Ryssland och Amerika, började i slutet av 1980-talet publicera
kataloger till försäljning på Video-CD (laser disc) med populära konstverk
och inslag av ljudberättare och interaktiva menyer.
Under 1990-talets första hälft uppstod en våg av multimediaproduk57
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tioner utgivna av museer. Det tidigare laserdiskformatet övergavs och
ersattes av de mer kompakta CD-romskivorna. Det smidigare CD-romformatet, som till skillnad från laserdiskar kunde spelas i vanliga persondatorer, uppfattades som idealiska för museer att nå nya marknader och
ny publik.

Ur CD-romproduktionen ”Svenska kungar och drottningar”
© Livrustkammaren / Norstedts Multimedia 1994

Tanken att sprida information och kunskap genom elektroniska media
föder tanken om ”virtuella museer”. Genom att sammanställa bild, text
och i viss mån även ljud, skapas ”virtuella utställningar”. Material som
hittills visats i rumslig form översätts till det nya mediet, där användaren
kan ”stega runt” eller söka i ett visst material på elektronisk väg. Animations-, video- och framförallt 3D-designens utveckling gav upphov till digitala kopior av museiutställningar på CD, där användare kunde navigera
runt i virtuella gallerier och klicka på avbildade föremål för att få beskrivningar och fakta.
Från att ha utgjort kataloger och uppslagsverk, en form av bokmetafor
som präglade de tidiga informations- och läromedelspublikationerna på
CD-rom, inleddes efterhand friare experiment och mer populariserat inne58
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håll, med t ex inslag av spel och lek. Den digitala multimediatekniken
började även utnyttjas som komponenter i fysiska museer, i form av
datorstationer som placerades i utställningar eller foajémiljöer.
Inledningsvis var utvecklingen teknik-driven: externa konsulter stod
ofta för teknisk produktion och design medan museerna bidrog med sakinnehåll. Men CD-rompubliceringen fick aldrig det kommersiella genombrott för museer som många önskade sig. Produktions- och utrustningskostnader ledde ofta till höga kostnader för varje CD-romtitel, varför de sällan nådde andra än en redan mycket intresserad publik.

Istället för skyltar och glasmontrar grupperade brittiska museet Lifetimes 1997 föremål kring
datormultimediala berättarstationer. Foto: Paul Henningsson

Bokmetaforen, med mängder av text på skärm, bidrog också till att
konsumenterna reagerat ljumt på många publicerade sk multimediatitlar,
så även museiproduktioner.
Formatet var heller inte alltid lyckat i museiutställningar, där innehållet
ofta var för krävande för att kunna skummas igenom av besökarna.
Ytterligare en nackdel med CD-romformatet var svårigheterna att uppdatera skivornas innehåll.
I mitten av 1990-talet kom en tredje digital museivåg i form av Internet, som då fick sitt kommersiella genombrott. Mediets mångsidighet,
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möjligheter att kombinera multimedia och interaktion samt att förmedla
innehåll i ett universellt format, uppfattades inom museivärlden som det
definitiva steget att skapa tillgänglighet till museisamlingar, på digital
väg.
Produktionsinsatser som tidigare satsats på CD-romutgåvor, fasades
över till Internet. Föremål som digitaliserats i museidatabaser, började
göras tillgängliga i sökbar form över nätet. På kort tid etablerades Internet som en viktig marknadsförings- och kommunikationskanal, som
också gav möjlighet att direkt kontakta museipersonal med e-post. Internetmediet var till skillnad från tidigare lagringsmedia dynamiskt – innehåll kunde uppdateras och genereras för användare i realtid.
Den snabba Internetutvecklingen, de nya möjligheter som tycktes förknippade med de moderna digitala kunskapsverktygen, ledde till stora
visioner för museers framtida kunskapsroll. Genom IKT skapades helt
nya tankefigurer kring museernas roll och hur rollerna skulle kunna förändras av den digitala tekniken:

”The museum of the 21st century.”
The museum of the 21st century will, like all other institutions,
be international. When the world is wired, the local is no longer
merely local. Furthermore, the objects on display will undergo
radical change. In the culture of the simulacrum, it will no
longer be necessary to exchange the real thing. Reproductions
will become "better" than the actual object. It is possible to
imagine a museum constructed in cyberspace where objects from
the entire world are assembled for display. And the museum of
the future will allow visitors to become curators. Imagine a
museum with an inexhaustible image file and multiple paths
that allow navigation through the archive. Each person could
then assemble an exhibition from whatever point of view seemed
interesting or for whatever occasion seemed relevant.
Mark Taylor, 1994”
V2 Archive http://archive.v2.nl/ <augusti 2003>
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Konstsamlingar men även turistinformation och särskilt material för barn kan samlas under en
och samma webbplats. ©Museo Thyssen-Bornemisza

Internet var dock inte omedelbart lösningen på alla tidigare problem.
Under 1990-talets slut var de flesta Internetanvändarna hänvisade till
modemanslutning. Detta begränsade mängden information som kunde
presenteras på webbplatser, något som var kännbart inte minst vid
avsikten att skapa upplevelser som liknande fysiska utställningar eller
innehöll rik multimedia, t ex dokumentära filmer etc. Det stora antalet
alternativa webbläsar- och mediaformat på marknaden försvårade Internetkommunikationen både för användare och producenter, vilket också
drabbade museiproduktioner på webben.
Användningen av digitala publikationsmedia, CD-rom, Internet och ”virtuella utställningar” aktualiserade även debatt kring museiförmedling: i
vilka hänseenden är tekniken en tillgång och ett komplement? I vilka
hänseenden utgör digitala media hot och konkurrerande inslag i museiupplevelsen?
Inom museivärlden har inställningen till digitala medier i förmedlingsverksamhet varit kluven. Rädslan har funnits för att interaktiva multimediainstallationer skall ta bort uppmärksamheten från museiföremål och
andra icke-digitala framställningar. Publicering av bilddatabaser på nätet
ansågs öka risken för att bilder stals eller användes i otillåtna publiceringssammanhang. Presentation av hela utställningar på Internet skulle
innebära att färre besökare skulle vilja besöka museet, eftersom de
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redan sett utställningens innehåll. Digitala besökarguider skulle på sikt
innebära att levande museiguider ersätts av maskiner, har andra museiverksamma hävdat.
Efter de första erfarenheterna kring CD-rom- och Internetpublicering
har det successivt vuxit fram en större medvetenhet om mediets egenskaper och hur både digitala och interaktiva inslag kan berika upplevelsen för besökare. En del av farhågorna som förknippats med den nya
tekniken har efterhand ersatts av en mer nyanserad syn. Museibesökare
förväntar sig fortfarande möta andra människor på ett museum och uppleva spännande saker. Men de förväntar sig också att möta tekniken
som de möter i andra vardagliga sammanhang.
Idag har en stor grupp museer och besöksattraktioner i Europa, Amerika och Asien tillägnat sig digitala medier som nyckelkomponenter i sin
utåtriktade verksamhet, såsom digitala installationer, interaktiv multimedia, digitala besökarguider och virtuella rekonstruktioner av miljöer och
föremål etc. Digital teknik är idag i större utsträckning integrerad tekniskt med såväl utställningar och hela museibyggnader, som med organisation och kompetensutveckling. Från och med millennieskiftet tycks
det som om digitala medier kommit för att stanna i museikontexten.

Innebär digitalmedier hot mot levande guide- och berättarframställningar? Foto: Halina Gottlieb
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ANVÄNDNING AV
DIGITALA MEDIER I MUSEIKONTEXT
Det som kännetecknar många av de större museernas och besöksattraktionernas användning av digitalmedier i utställningar och program,
är ofta kombinationer av olika typer av framställningsmedia, med olika
tekniska plattformar. T ex fristående multimediastationer som vid ett
visst avsnitt kanske kombinerats med en större rumslig, scenografibaserad audiovisuell teknik. Dessutom kan ofta en webbplats ha kopplats till arrangemanget, i generellt informerande syfte eller med särskilt
genomarbetat innehåll, anpassat för t ex en vald målgrupp såsom barn,
skolungdom, turister, föreningspersoner eller liknande.
Hur kombinationer görs är i regel formulerat genom en övergripande
gestaltning, som anger en tänkt helhet mellan olika ingående delar.
Syftet med kombinationer av olika typer av media kan vara att skapa
variation i framställningsmedia och variation för besökare. Eller att
genom kombinationer och kontrastverkan nå en särskild dramaturgisk
effekt. Sammanhanget kan i sin tur röra ett avgränsat tillskott i en befintlig utställning, som integrerad del av en nybyggd utställningsmiljö, eller
för ett tidsbegränsat arrangemang av något slag.
För att illustrera denna process väljer vi här ett fiktivt exempel:
En ny utställning om historiska polar-resor, som dessutom skall bestå
av delar som skildrar jordens olika klimatzoner och samtida upptäcktsresande. Tanken är att involvera olika sinnen hos besökarna, t ex genom
ett avsnitt där besökare kan undersöka olika väderobservationsinstrument och metoder praktiskt. På en annan plats visas videoprojektioner från olika klimatmiljöer samtidigt som ljus-, kulör- och temperaturskillnader i rummet skall förmedla känsla av olika miljöer som is, öken,
kustområden etc. I en annan del kan besökare höra upptäckts-resande
berätta med egna ord om sina drömmar och strapatser, där även besökarna kan bidra med att berätta om egna upptäckter, små som stora.
Genom ett interaktivt multimediaspel skall en grupp besökare utrusta en
farkost för att nå Nordpolen och behöver samarbeta för att nå ända fram
och så vidare.
Hur en övergripande gestaltning utformas och vilket syfte den har, kan
naturligtvis skifta beroende på flera faktorer: museets storlek, i vilken
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omfattning utställningar och mediainslag formges av egna formgivare
respektive externa producenter, tillgång på tid och resurser, arbetskultur
inom organisationen samt tidigare vana av arbete med icke-analoga
medier eller aktiverande utställningsmoment.
Den övergripande gestaltningen, kommunikationens bärande idé, kan
vara mycket informellt organiserad, utan att detta behöver inverka negativt för hur olika delar lyckas sammanföras till en slutlig helhet. Det har
dock visat sig i både museers egna utvärderingsverksamhet och nyare
forskning om tillämpning av medier i musei- och utställningsverksamheter, att projekt som utvecklar en total design för hur olika mediaframställningar skall integreras, digitala som icke-digitala, samt har en organisation, medarbetare och ett arbetsflöde som förberetts för sådant
arbete, även har störst möjlighet att få produktioner som är relevanta
både för den egna organisationen och för de besökare som möter dem.
Det handlar med andra ord inte enbart om hur en viss produktion utformas utan vilka redskap som produktionen organiseras med, såväl styrda som öppet kreativa.
Det finns tyvärr en rad exempel på digitala produktioner som introducerats olyckligt i olika museisammanhang, som upplevts som överflödiga, oanvändbara eller till och med som intrång i en viss typ av miljö etc.
Detta förekom särskilt under den första tiden i museers användning av
nya medier i utåtriktad verksamhet.
Innan de nya mediaverktygens egenskaper var kända, hände det t ex
att datorer med högtalare placerades fritt i livliga miljöer, utan möjlighet
för besökare att kunna höra vare sig ljud i produktionen eller i bekväm
position kunna ta del av dess innehåll. Ibland spelade, som vi har nämnt,
status stor roll: att ha en dator i en utställning sågs som en signal att
man var med sin tid, till och med i framtiden. I andra fall kan negativa
förhållanden ha påverkats av omständigheter utanför museets kontroll,
såsom satsningar på utrustning eller dataformat som på kort tid ersatts
av helt andra system, med följd att tidigare innehåll inte kunnat kompletteras i efterhand. Eller där service har upphört på grund av att leverantören gått omkull.
Kompetensen att producera och inkludera nya mediaframställningar,
tekniskt och gestaltningsmässigt är naturligtvis central, inte bara för
museer. Kompetenser kan skaffas på olika sätt, t ex genom att engagera utomstående producenter, genomföra avgränsade projekt eller mål64
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medvetet försöka utveckla personalkunskaper och nya rutiner. Men saknas kunskaper och resurser inom organisationen att löpande handha
digitala mediainslag i utåtriktade verksamheten, eller vid behov kunna
utföra kompletteringar av tidigare produktioner, då minskar sannolikheten att se dem som en tillgång i det löpande arbetet.
Som ett enkelt men illustrerande exempel: med relativt enkla insatser
kan idag innehåll uppdateras på en webbplats. Hur aktuell informationen
på en hemsida upplevs vara, formar besökares intryck inte enbart om
hemsidan utan också om organisationen/företaget som står bakom
webbplatsen. En ”nyinvigd” Internet-utställning som fortfarande står som
ny efter två år, upplevs troligen som allt annat än nyinvigd för sina besökare. På själva museet pågår samtidigt kanske nya spännande aktiviteter, som inte finns annonserade, eller inte har fått någon närvaro på
webbplatsen.
I allmänhet arbetar museer med begränsade resurser, ofta med specifika säkerhetsfrågor kring föremål och utställningar samt med olika
kompetenser både internt och externt. Detta ställer särskilda krav på hur
resurser skall avdelas och därför ofta hur mycket av totala projektkostnader som upplåts åt mer genomarbetade digitala produktioner.
Under rubriken ”Utvecklingsprocesser” nedan, kommenteras de specifika förhållandena för mediadesign och museidesign vidare, med illustrerande exempel.
De digitala inslagen kombineras i museer dessutom ofta med analoga
material och analogt innehåll - det utåtriktade museiinnehållet eller verksamheten är sällan helt digital, såvida det inte är det som varit syftet.
Samtidigt finns det som vi har nämnt tidigare, flera exempel på framställningar som endast existerar i elektronisk form, t ex i form av virtuella utställningar, gallerier eller berättarframställningar. Enstaka experiment i form av helt virtuella museer, som helt saknar fysiska byggnader,
har också förekommit. Ett exempel är Uruguays museum för modern och
samtida konst, MUVA, som öppnades 1997*). Det existerar endast som
en webbplats med en tredimensionell, grafiskt ritad museibyggnad med
salar samt hyperlänkade bilder, tavlor och verk, med tillhörande textinformation.

*) Haber, Alicia MUVA: a virtual museum in Uruguay.
Museum International no 1, 2000
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© MUVA

Slutligen, något
som inte helt oväntat kännetecknat
de senaste fem till
tio årens digitala
inslag i utåtriktad
museiverksamhet,
är den huvudsakliga användningen
av
datorskärmar
och grafiska skärmgränssnitt för att
förmedla olika typer

av presenterande eller interaktivt innehåll.
Samtidigt som datorskärmar kommit att innebära en form av konvention för interaktion mellan människor och datorer, erbjuder IKT även möjligheter till andra former av gränssnitt eller styrningsmöjligheter.
Både ljud- och videoproduktion inom den kommersiella multimediaindustrin är idag i praktiken helt digitaliserad. Under de senaste tio åren
har även både prisnivåer och teknisk utveckling inom hemmakonsumtionsmarknaden öppnat för mycket större spridning av vad som tidigare
varit avancerad utrustning och programvara.
Det innebär att även om inte mer genomarbetade mediaframställningar
produceras för t ex en museiutställning, är i dagens läge tillskott i form
av film- eller ljudinslag med stor sannolikhet digitaliserade för att kunna
spelas upp, om inte de t om har skapats med digitala programvaror.
Sannolikt kommer den närmaste framtida utvecklingen av utställningsoch presentationsmedia att visa sig i form av nya kombinationer av fysiska och virtuella gränssnitt, t ex i form av digital teknologi som byggts in
i fysiska artefakter, där det analoga och digitala berikar och utvidgar
funktionerna och kvaliteter hos varandra. Denna utveckling kan i sin tur
möjliggöra att en mer utpräglad ’mixed reality’ uppnås, om så är önskvärt, dvs där ett eller flera digitalmedia lagts till en fysisk verklighet och
där användaren upplever dem som en helhet, inte som från varandra fristående inslag.
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Mediets framställningsformer
Ovan berördes övergripande gestaltning och exempel på hur olika framställningsmedia kan kombineras för att skapa olika typer av upplevelser.
Vi har även tidigare berört museikommunikation och museikontexter.
Även själva innehållet i en viss digital framställning kan ges en framställningsform, som utformas beroende på vad som varit syftet för just
den aktuella framställningen. Men hur har digitalmedier använts konkret
på museer?
Genom litteratur, artiklar, konferensforum samt fysiska besök på olika
museer och besöksattraktioner perioden 1994 till 2003, främst i Europa
och Nordamerika, men även i Asien och Australien, har vi format en rad
erfarenheter, kring hur digitala medier använts praktiskt inom utåtriktad
museiverksamhet.
Detta sammanfattar vi på följande sätt. Digitalmedier i museala besökarsammanhang har vanligen (utan särskild rangordning) använts för att:
skapa stämning
introducera ett ämne
(åter)berätta historia/historier
skildra förlopp
erbjuda experiment
presentera jämförelser med material på andra platser
skapa fördjupning
ge förströelse
styra miljöhändelse(r)
understryka riktning
stödja individers funktionella och intellektuella behov
öka språklig tillgänglighet
förmedla aktuell information
redovisa fakta
kommunicera interaktivt med besökare
samla in besökares feedback
Fler framställningsformer än de som räknats upp ovan förekommer
naturligtvis. Avsikten har här varit att visa hur digitala mediainslag använts för att stödja presenterande eller förklarande moment för besökare, som kommer i kontakt med utställningar eller annat museiinnehåll.
67

D I G I TA L A M E D I E R F Ö R B E S Ö K A R E P Å M U S E E R

I verkligheten renodlas sällan ett syfte, en framställningsform inom en
viss typ av produktion, utan även här är det snarare ofta frågan om kombinationsformer av uttryck. Även en avgränsad produktion, som t ex en
presentation publicerad på CD-rom, har en övergripande gestaltningsform. De olika delarna av ett innehåll kan t ex skapa introduktion och fördjupning till ett visst ämne eller en viss återberättad historia. Vidare kan
den erbjuda användaren möjligheter att laborera och ändra utvalt bildeller textmaterial samt erbjuda jämförande materialavsnitt etc. Olika
framställningar tjänar olika syften och bildar sammantaget en tänkt helhetsupplevelse.
Två centrala frågeställningar kan sägas ha gjort sig gällande i mötet
mellan befintliga mänskliga/analoga framställningsformer och nya, tekniska/digitala framställningsformer, genom utvecklingen av IKT:
1: hur påverkar digitala medier befintliga presentations-, berättar- och
gestaltningsframställningar?
2: hur påverkar digitala medier tidigare platsspecifika förhållanden för
att presentations-, berättar- och gestaltningsframställningar skall
kunna äga rum?
Frågeställningarna har tillämpats inom en rad områden; journalistik,
pedagogik, arbetsorganisation, industriproduktion, spelutveckling, litteratur och konst. Ännu finns inga givna svar. Frågan blir ofta mer spännande av att olika kunskaps- och verksamhetsformer tenderat att smälta samman, för att bli hybrider, som ett resultat av tillämpning av IKT i
samhället.
Inom museers kommunicerande verklighet, som hämtat mycket av sin
gestaltande dräkt och sitt språkbruk från skapande kulturområden (bild,
scenografi, drama, historieberättande, design, arkitektur m fl), är denna
fråga också väsentlig. Men museers utåtriktade framställningsformer
utgörs även av andra gestaltningsområden än de utpräglat konstnärligtkulturella: museers informerande verksamhet, att presentera information som gör innehåll intellektuellt begripligt för dess användare. Hur vi
människor lär oss och tillängar oss kunskap, är ytterligare ett väsentligt
område i museiverksamheten, som flätas samman med ovanstående
framställningsavsikter, eller kommunikativa strategier. Alla påverkar de
hur de digitala mediernas framställningar utförs. Inom museimiljön råder
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särskilda premisser för interaktionsdesign, precis som är fallet i andra
unika sammanhang. Samtidigt är flera principer för interaktionsdesign,
t ex gällande grafiska gränssnitt, även giltiga för digitala museiframställningar, vilket diskuteras vidare under rubrikerna ”Teknisk typologi” och
”Kommentar till interaktionsdesign”.
Några av de framställningsavsikterna i listan ovan, har tydligt esteticerande avsikter. Syftet kan t ex vara att försöka sätta besökaren i en
viss sinnesstämning, som känslan av att förflytta sig eller befinna sig på
en annan plats, eller i en annan tidsålder än nuets. Dramaturgi, understödd av viss ljud-, ljus- eller bildscenografi, är en form av gestaltning
som i modern tid tillämpats mycket effektivt i museikommunikation,
framförallt i kulturhistoriska sammanhang men också i teknik- och naturvetenskapliga. Med de digitala mediernas hjälp kan både mer realistiska och påkostade framställningar åstadkommas, liksom effektiva småskaligare punktinslag i t ex en uppbyggd miljö, jämfört med vad som var
möjligt med tidigare analogt baserade tekniker.
I andra fall handlar det som sagt om mer utpräglat informativa syften,
dvs ett sakinnehåll som presenteras utan att primärt vilja kommunicera
någon viss sinnes- eller känslostämning. Detta kan t ex röra beskrivningar av material, föremål, personer eller händelseförlopp. Men det kan
också omfatta beskrivningar av en viss utställnings upplägg och innehåll.
Eller instruktioner för hur besökare skall aktivera en mekanisk modell
eller utföra ett experiment. Själva upplevelsen kan då ligga i vad som
sker under experimentets gång t ex, utan att någon viss dramaturgiskt
baserad miljöstämning varit aktuellt i sammanhanget.
Valet av innehåll spelar naturligtvis också en viktig roll. Ett narrativt
material behöver inte automatiskt innebära att traditionellt narrativa
former utnyttjas för framställningen: ett levande människoöde kan ta formen av neutrala, icke-animerade ”fakta” som t ex uttryckts med siffror
istället för ord. Museiföremål kan få röster och ”börja prata” och så vidare. Detta är själva essensen, skickligheten hos den eller de som utformat gestaltningen.
Kontraster och oväntade grepp är ytterligare väsentliga kvaliteter för
att skapa kommunikation mellan människor, något som ofta ställts på
sin spets i t ex reklamkommunikation. Själva leken mellan väntade
respektive oväntade framställningsformer är här poängen. För museimakaren/upphovspersonen är då utmaningen att besökaren uppfattar
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’leken’, eller om flera olika associationer kan vara acceptabla. Ofta är
det framförallt olika behov som behöver sammanföras: ett innehåll skall
på en gång väcka viss stämning, vara informativt och kanske bidra till att
förstärka eller forma nya kunskaper. Multimodalitet är därför en integrerad del av museikontextens kommunikation, vilket alltså även formar
villkoren för digitala inslag.
Värt att påpeka igen i sammanhanget är att olika mediala framställningar består av unika dramaturgiska eller betydelsebärande formspråk,
kvaliteter, oberoende av museer och museiframställningar. Filmens
berättande, som traditionellt sett har utvecklats linjärt, har en karakteristisk framställning som bland annat kommer av att det är ett temporärt
förankrat berättelse- eller visningsmedium. Den har en början och ett slut
– oavsett om den sedan är lång eller kort eller består av flera sammanhängande filmer.
De strategier, de verktyg med vilka man berättar i t ex film är samtidigt
inte nödvändigtvis desamma för en utställning. En museiutställning är
t ex inte lika avgränsad i tid som en film, inte heller behöver den avläsas
linjärt för att uppfattas som en utställning, även om innehållet kan var
placerat i en linjär ordning.
Ett ytterligare exempel: strategierna för att skapa plats- och/eller tidsspecifik förankring i ett innehåll som presenteras på datorskärm, kan
t ex behöva lita till icke-visuella (icke-skärmburna) metoder såsom explicit ljudbearbetning, för att försöka skapa vissa sinnesstämningar som en
grafisk skärmbild inte kan förmedla på egen hand och så vidare.

Funktionell, didaktisk, erfarenhetsmässig och narrativ nivå
Ovan har berörts några av de olika funktioner som har präglat digitala
medie-produktioner för besökare i museer: att levandegöra, att informera, att skapa överblickar och riktningar. Museiupplevelsen spelar på
många strängar – besökarna skall hitta fram, upptäcka nya saker, bli
berörda på ett eller annat sätt. För att uppnå detta utnyttjas olika kommunikativa strategier (i museiverksamheten men också hos besökare).
När det gäller hur digitala medier har använts praktiskt hittills för att
kommunicera med museibesökare, utkristalliserar sig ett mönster av
olika framställningsnivåer. Sammantaget skulle de sätt som digitala
inslag vanligen tillämpats i museer förenklat kunna beskrivas med hjälp
av en modell, bestående av huvudsakligen fyra nivåer: funktionell, didak70
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tisk, erfarenhetsmässig eller expressiv nivå (se figur).

Nivå ett, den funktionella nivån, rymmer framställningar/framställningsavsnitt som har som syfte att ge besökare instruktioner, vägledning, orientering och översikt. Till sådan information hör meta-information, dvs information som exempelvis förklarar informationen som presenteras i en utställning. Till första nivån hör också innehåll som på
annat sätt skapar beskrivande introduktioner, förankringspunkter eller
övergångar i berättande och även mindre faktabetonade framställningar.
Syftet kan vara att förbereda besökaren på vad hon ska få möta. Men
också ge en indikation om tidsomfång för att ta del av en hel utställning,
eller också ett individuellt mediasegment som ljudklipp, bildvisning och
liknande.
Startskärmar i skärmpresentationer och introduktionsavsnitt i bärbara
ljudguider är olika exempel på funktionella framställningar. Andra exempel är audiobeskrivningar för personer med nedsatt syn och/eller hörsel,
som talar om riktningar och beskriver vad som finns utplacerat i en viss
miljö, materialbeskrivningar, detaljer som kan behöva uppmärksammas
särskilt etc. För den här typen av information är det önskvärt att innehållet inte är tvetydigt – informationen skall vara begriplig och innebör71
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den avgränsad, ”neutral”.
Nivå nummer två, den didaktiska nivån, rymmer innehåll som också
ger förklaringar och riktningar, men är av en annan karaktär. Hit hör pedagogiska framställningar, innehåll som på ett eller annat sätt instruerar
besökaren, presenterar verktyg för observation eller analys.
Målsättningen kan vara att förmedla ett kunskaps- eller upplevelseinnehåll, som sätter tankar eller praktiska färdigheter i rörelse. Avsikten är
ofta att leda fram till en viss slutsats eller ett antal förväntade slutsatser. Denna typ av framställningar är därför producerade med en tanke
om att besökaren skall förstå en del av ett ämne eller visst fenomen, att
i bästa fall lära sig av dess innehåll, kunna tillägna sig kunskaper.
Genom avsikten att förklara, instruera och lära har även didaktiska
framställningar avgränsade innebörder. Men syftet kan även vara att
utmana besökarens föreställningar eller också väcka en kritisk förmåga.
I den meningen kan didaktiska framställningar också verka delvis öppnande, att öppna för alternativa perspektiv.
Samtidigt är kunskapsinhämtningen i museimiljön helt frivillig! Det är
upp till besökaren att ta del av ett visst innehåll och hon avgör själv hur
intresserad hon är att eventuellt fördjupa sig mer i något avseende. Ett
instruerande innehåll kan också väcka oväntad respons hos användaren.
Valet av viss musik eller individuella ord kan väcka associationer som är
påtagliga och viktiga för användaren, men helt oförutsedda hos upphovsmakaren.
De didaktiska framställningarna rymmer många olika typer av framställningar. Naturligtvis beror detta på det valda innehållet men också på
vilken form den framställs, dess modalitet. Interaktiva multimediaframställningar och lek-och-lärspel kan vara typiska exempel på didaktiska
framställningar. Till gruppen hör även simuleringar och visualiseringar
t ex i form av olika skärmprojiceringar eller i virtuella skildringar.
För att ge besökare möjlighet att följa instruktiva framställningar, är
innehållet ofta av konkret karaktär, och inkluderar ofta referenser och
symboler som anses allmängiltiga, eller utnyttjar kända metaforer. I
didaktiska framställningar förekommer dessutom ofta tydliga exempel på
innehåll anpassat för olika åldersgrupper.
Nivå tre, den erfarenhetsmässiga nivån, överlappar till viss del den
didaktiska. Även här kan syftet vara undervisande eller kunskapsförmedlande. Skillnaden är dock att både eventuella frågeställningar och
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Ljudguider på museer innehåller ofta faktaframställningar och information som vill
rikta in besökarens uppmärksamhet. Foto: Halina Gottlieb

Via datorstationer, bärbara
handdatorer och webbplatser
ges besökaren redskap att
undersöka och få en inblick i
modern konst. Utställningen
”Making Sense of Modern
Art”, San Francisco Museum
of Modern Art.

Har sökanden giltiga skäl, är
hon trovärdig? På The
Immigrant Museum i Sydney
kan besökare utforska värderingar och egna fördomar i en
virtuellt dramati-erad asylintervju.
Foto: Birgitte Kikkenberg.
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slutsatser i högre grad lämnas att formuleras av användaren, istället för
att metodiskt presenteras i särskild förbestämd sekvensordning.
Många gånger är avsikten istället att skapa en miljö där en person kan
följa hennes egen nyfikenhet och fatta egna beslut och göra val som provas erfarenhetsmässigt. Därigenom öppnas möjligheter för personen att
få egen och djupare insikt, än vad som är fallet när någon annans erfarenhet/insikt återges till och memoreras av lyssnaren/betraktaren.
Till erfarenhetsbaserade framställningar hör experiment och laborationer, såsom virtuella simuleringar där användaren inte enbart kan följa ett
visst simuleringsförlopp utan också t ex formge/manipulera miljön där
förloppet utspelar sig. Att utforska en okänd miljö med hjälp av ledtrådar,
till exempel i dramatiserade som spel- eller berättandeform, kan också
räknas som erfarenhetsorienterade framställningar, som kan få olika
resultat beroende på vilka som deltog i aktiviteten och hur det gjordes.
Experimentella framställningar av den typ som återfinns i vetenskapsoch naturvetenskapliga upplevelsecentra, har kommit att stå som
modell för utpräglat interaktiva kommunikationsformer, även för andra
museer och i digitala/virtuella framställningsmedia.
Slutligen, nivå fyra, den expressiva nivån. Framställningar som kan
sägas höra till denna grupp rymmer, till skillnad från de övriga grupperna, betydligt friare gestaltningsuttryck, av tydligare suggestiv eller emotionell karaktär. Inom denna grupp finns dessutom både friare, associativa berättar framställningar, som experimentellt och icke-verbalt,
abstrakt innehåll.
Till skillnad från de andra tre nivåerna, behöver expressiva framställningar i museisammanhang framförallt inte alls ha uttalade avsikter eller
uppfylla specifika användarsyften. Vad besökaren upplever eller eventuellt inte upplever är inte givet på förhand och behöver inte följa någon
given ordning eller givet sammanhang. Den bärande idén kan vara
suggestiv, att väcka stämningar och känslor, stimulera fantasi och associationer. Som sådana kan de ha en ”funktion” att t ex ange en miljöstämning eller tala direkt till ett viss sinne.
Inom denna grupp/kategori återfinns ofta de digitala inslag som
utförts i samarbete med konstnärer eller som hela produktioner utförda
av konstnärer. Dessa kan stå som fria kommentarer eller individuella
tolkningar av ett visst innehåll, om det sedan råkar vara ett visst föremål, visst tema eller historisk aktivitet.
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Fritt från fakta och avgränsade syften – expressiva installationer kan öppna för andra kvaliteter och
upplevelser. Foto: Paul Henningsson

De expressiva, emotionella kvaliteterna är samtidigt betydelsefulla för
de övriga nivåerna. Ljusspel som vill fånga skillnader i dygnsrytm kan
vara avhängigt för att också göra en beskrivande introduktion begriplig
om dygnets växlingar. Utan ljud- eller doftatmosfär, blir kanske steget in
till en scenografisk/visuellt korrekt rekonstruerad historisk miljö inte
trovärdig i lika stor utsträckning, som med sådana icke-materiella atmosfärinslag.
Att befinna sig i en viss stämning, att känna och bli berörd, är väsentliga delar för hur vi människor både orienterar oss i omvärlden och förstår, tolkar och lär genom många sinnesintryck. Men i t ex utställningssammanhang kan det vara svårt att särskilja olika kvaliteter och egenskaper från varandra. Vad skapar trovärdighet? Texten som beskriver
autenticitet? Eller en ton, ett ljud som direkt uppfattas som autentiskt?
Som sammanfattning kan sägas att de digitala inslagen i museikontexten kan fylla flera parallella syften. Dels för att samverka både med
hur olika besökare tar till sig och upplever den givna museimiljö som det
råkar handla om, dels ansluta till den miljö eller det givna sammanhang
som detta sker inom; t ex en arkeologisk utomhusmiljö, bland valda
utställda föremål eller i skildringar av händelser och livsöden.
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Interaktivitet – icke-interaktivitet?
En tydlig tendens, som inte bara återkommer inom museisammanhang,
är bilden av digitala medier som följt i IKT-utvecklingens spår. Digitala
media, men även IKT generellt för den delen, förknippas i hög grad med
interaktivitet. ”Interaktiva media” har i många fall kommit att bli synonymt med digitala media, till den grad att interaktivitet närmast laddats
med egenvärden i sig. Begreppet interaktivitet har genom IKT:ns moderna utveckling till stora delar kommit att stå för en företrädesvis skärmbaserad framställning, där användaren kontrollerar och manipulerar innehåll som gestaltats grafiskt på en datorskärm.
På många sätt stämmer bilden. Tack vare skärmbaserade gränssnitt
kan människor interagera med informationsrikt innehåll, sortera, ordna
och pröva material, i närmast realtid. Men är interaktivitet endast
begränsat till IKT och digitala medier? Är alla digitala mediaframställningar interaktiva? Behöver de vara det?
Begreppet interaktivitet kan ha många definitioner, delvis beroende på
sitt sammanhang. Inom ramen för denna skrift finns inte möjlighet att
utveckla de många tolkningarna av begreppet. En gängse definition kan
hämtas från den pedagogiska psykologins område. Interaktivitet anses
där behöva bestå av minst två nivåer, för att ha kvalitet av interaktivitet,
eller samspel:
(a) Tvåvägskommunikation
(b) Mångfald av valmöjligheter
(c) Feedback till användaren/användarna
(Ghose, 2000)
För museers del har flera nya möjligheter uppstått att skapa samspel,
erbjuda interaktivitet med innehåll och miljöer, med hjälp av digital IKT.
Men interaktivitet har existerat och existerar ännu även i andra former
inom museer. Inte minst inom besökargrupper som mellan besökare, liksom besökares kontakt med museipersonal, från visningspersonal till
mer uttalade kommunikatörer som lärare och skådespelare. Lägg till
akvarier och djurparker, som informella upplevelse- och lärandemiljöer,
och vi kan även ha interaktion med andra levande varelser.
Andra direkta tillämpningar av interaktiv kommunikation i museiliknande miljöer förekommer på science centers, vetenskapscentra samt
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museer för barn, Children’s museums. Här läggs fokus vid att besökare
själv hanterar objekt och material, testar och skapar, snarare än att
enbart vara betraktare/läsare av material.
Men även inom andra områden av museernas värld talas det om interaktion, framförallt inom konstmuseer och konstutställningssammanhang, där en form av privat interaktion, intellektuell, emotionell, kan
sägas uppstå mellan betraktare och konstverk.
Viss begreppsförvirring råder kring begreppet, vilket aktualiserats av
den mer framträdande roll som digitala medier fått i museers utåtriktade verksamheter. Flera av de anglosaxiska ländernas vetenskapsmuseer, tekniska museer och barninriktade upplevelsecentra presenterar sitt
utbud omväxlande med begrepp som konnoterar samspel och interaktivitet: ”hands-on”, ”explorative”, ”participatory” med flera uttryck.
Så är även fallet i flera av de stora besöksattraktionerna, som de
senaste åren i Europa anlagts med tonvikt på digitala interaktiva utställningsinslag. I beskrivningar och marknadsföring av anläggningarna lyfts
inte bara interaktivitets-begreppet fram utan även begrepp som ”multisensory”, ”explorative” och ”fun”.
Utvecklingen har gett upphov till att man i museerna idag oftare skiljer
mellan ”High-tech Interactives”, dvs – digitala tillämpningar skapade
och/eller förmedlade med digital teknik, på digital väg, respektive ”Lowtech Interactives” – analoga tillämpningar, mekaniska modeller och
moment (sk Hands-on) och/eller elektroniskt utrustade installationer.

I ”British Galleries” , Victoria
& Albert Museum i London,
kombineras digitala stationer
med inslag av praktisk
hands-on. Foto: Halina
Gottlieb
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Vid många av dessa nyare museer och utställningsmiljöer spänner
interaktiviteten mellan mycket basala styrningsfunktioner i montrar och
paneler i form av tryck på knappar, till pekskärmar, avancerade kollaborativa spelapplikationer, samt medierika VR-världar på Internet med virtuella besökare från hela världen.
Interaktivitet i museiframställningar, digitala eller analoga, skulle kanske därför kunna beskrivas i graden av interaktivitet, från ”basic interaction” till ”complex interaction”.
I gängse interaktiva datorpesentationer, med två eller flera presentationsmedia som nås med färdiga menyval, kan användaren välja turordning, upprepning, fördjupning eller avbrott. Samtidigt har någon, dvs producenten av tillämpningen, på förhand valt menyer och materialinnehåll
i framställningen.
I större rumsligt omslutande installationer kan fysiska föremål utrustas med teknik, både dolt och synligt. Oväntade handlingar från andra
personer som befinner sig i samma rum, plus samspelet mellan människor skapar andra, ibland mer oförutsägbara, villkor för interaktion i en
publik miljö, jämfört med strukturerade datorpresentationer på skärm.
Helt interaktiva blir kanske museerna när besökaren själv skapar ett
eget museum, fyller det med eget innehåll och väljer hur innehållet skall
framställas samt för vem!
Interaktivitet, i betydelsen dynamiska processer där inblandade är aktiva och styr sitt eget undersökande handlande, är samtidigt en viktig
beståndsdel i museikommunikation. Inte minst för att skapa händelser
som upplevs minnesvärda, som genom aktivitet skapar djupare engagemang än passivt åskådande och som i större utsträckning kan stödja
eget lärande.
Den sociopedagogiska psykologins utgångspunkter är tankar som format interaktiva museer, experimentcentras pedagogik samt inslag av
aktiv hantering av material och föremål i mer traditionella museiutställningar.
Det som den digitala tekniken tillför är möjligheter att vidga de sensoriska upplevelserna, att uppleva genom fler sinnen än t ex bara syn och
känsel, att dessutom kunna åstadkomma detta som samtidig händelse.
Besökare som inte går i sällskap, eller som inte råkar möta visningspersonal, kan genom den nya tekniken få tillgång till en mer levande, mänsklig dimension än vad enbart statiska föremål eller texter kan förmedla.
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Tekniken kan också i större grad lämna åt besökaren att efter eget
intresse och sinne utveckla eller ta till sig innehåll, att själv och på dynamisk väg anpassa den informationsmängd som museet i sin tur förberett
– gjort tillgänglig. På detta sätt ges museibesökarens egen agenda större möjlighet att få råda under sitt besök, med möjligheter att välja ordning, takt, upprepning eller hoppa över det som inte är önskvärt –
kanske till och med bidra och omforma det innehåll som ges, och därmed bli en medskapare i museets utbud. Detta dock under förutsättning
att de digitala verktygen i besökarnas händer inte skapar hinder mellan
henne själv och hennes sällskap, med omgivningen, med föremål eller
med miljön där hon vistas under sitt besök. För att vara tillgängliga för
alla måste museernas val av media också göras tillgängliga för alla, vilket kan påverka val av gränssnitt, val av individuella media osv.
Konsten att skapa spännande, engagerande framställningar är lika
gammal som människan själv – detta kan tekniken i sig inte åstadkomma, och även de bästa produktionerna har kantats av misstag och problem.
Avslutningsvis, sammanblandningen mellan ”verk” och ”verktyg” som
nämndes i inledande avsnitt, illustrerar ett centralt problem för hur digitala medier kan uppfattas av besökare inom ramen för museikontexten.
De många gånger omedvetna kollisionerna mellan vad som är avsett att
vara artefakt respektive hjälpmedel för att utforska artefakten, präglade
många av de tidiga inslagen av multimedia i museiutställningar.
Till detta bidrog nya konventioner för den datorbaserade kommunikationen, som förutsatte att besökaren var medveten om att hon skulle
inta en aktiv roll för att ta del av framställningsinnehåll. Något som dessutom inte överensstämde med den etablerade bilden av museers generella förbud mot att vidröra utställningsföremål. I andra fall, t ex i konstnärliga sammanhang, kan sammanblandningen av ”verk” och ”verktyg”
vara avsiktlig, som en del av ett visst uttryck eller i provocerande avsikter.
Denna oklarhet är, som nämnts, troligen en av anledningarna bakom
tidiga exempel på misslyckad multimedia i museiutställningssammanhang. Men kanske även en anledning till att museivärlden tvekat och valt
att avstå från digitala tekniker för förmedling i museikontexten – balansen har inte varit given på förhand.
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Tillåten eller otillåten interaktivitet? Prova-på moment som samsas med ”Rör ej”
komplicerar kommunikation med besökare, om utformningen ej görs uppenbar.
Foto: Paul Henningsson
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TEKNIKTYPOLOGI
Vilka digitala tekniker förekommer i museisammanhang? Vad består de av?
De slag av digitala medietekniker som har tillämpats vid olika museimiljöer de senaste 10 åren, kan grupperas enligt fem huvudgrupper, som
kan sägas bilda en form av typologi för hur nya medier hittills har förekommit i utåtriktad museiliknande verksamhet:
1.
2.
3.
4.
5.

fristående, stationära tillämpningar
rumsligt omslutande och storskaliga installationer
Internetbaserade tillämpningar
bärbara och mobila tillämpningar
kombinationsformer eller hybrider mellan fysiska och
digitala föremål och/eller rumsgestaltningar

Varje grupp representerar olika former av tekniker, men även funktioner, som naturligtvis kommit att tillämpas olika beroende på innehåll,
framställningssyfte och tänkt användning, som tidigare har beskrivits.
Avgränsningarna har gjorts i ett försök att kategorisera olika framställningstyper. I en del fall, närmast mellan grupp 1 och 2 kan gränsdragningar delvis överlappa varandra.
I denna skrift finns inte utrymme eller avsikt att i detalj lista specifika
hårdvarusystem, i de flesta fall utnyttjas tekniska plattformar som är
kommersiellt tillgängliga. Här ges istället en principiell beskrivning över
vilka tekniker, plattformar och interaktionsavsikter som förekommit i
museikontexter, oberoende av vilka individuella system som kunnat väljas för själva utförandet.

1. Stationär
Utgörs av fasta eller fristående inslag som placerats vid viss punkt, station, eller visst utrymme av en miljö, såsom en datorkiosk, terminal eller
väggfast skärm.
En stationär framställning kan utgöras av en digitalt utrustad installation, som genom individuell utformning fått möbelliknande eller skulpterad karaktär. Stationen kan även utgöras av en interaktiv experimentstation med digitala styrfunktioner av analoga eller digitala förlopp.
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Pekskärmar eller
trackballs dominerar
datorinteraktion i
publika miljöer. Foto:
Paul Henningsson

Lyssningsposter i museimiljöer, där innehåll huvudsakligen förmedlas
genom ljud, i lur- eller högtalarform, kan också räknas till kategorin stationära inslag.
I fallet station med datorkiosker sker interaktion vanligen med framställningens skärmbaserade grafiska gränssnitt, genom pekar-, knappeller inmatningsverktyg, eller genom tryckkänsliga skärmar, pekskärmar.
Besökaren skall kunna gå fram och trycka/välja, utforska innehåll.
Olika typer av hypermediala framställningar är vanliga, dvs innehåll
som länkat samman bild, text, ljud, rörliga och tredimensionella visualiseringar, monomedialt eller multimedialt, som användaren väljer och styr
genom kontrollfunktioner. Innehållet kan i sin tur finnas lagrat i datorn,
på skiva (CD-rom, DVD) eller hämtas från nätverk/Internet.
Kiosk- eller stationsformatet tillåter ofta en till två, ibland tre användare samtidigt, i praktiken begränsat av möjligheten för fler än en person
i taget att agera med menykontroller. Andra faktorer som ger datorstationer avgränsande verkan är skärmstorlek och skärmplacering samt
själva stationens ergonomiska utformning; om det finns sitt- eller ståutrymme vid stationen för en eller flera personer samtidigt. Ibland förekommer dublettskärmar eller större projiceringar av skärminnehåll, för
att fler än en eller två personer skall kunna se innehåll.
Väggfasta skärmar kan även ha en rent visuell funktion, med icke-interaktivt och ofta filmbaserat innehåll, i avsikt att fungera som animerade
skyltar eller vinjetter vid introduktionsmoment, sk ”keynote screens”. Till
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stationära inslag kan även räknas digitala anslagstavlor som presenterar händelser och aktiviteter för besökare, eller dynamiska orienteringstavlor, sk ”visitor orientation systems”.
Lyssningsstationer kan vara utrustade med en eller flera lurar, så att
fler skall kunna höra samtidigt, ibland med kontroller för att välja individuella ljudspår. Ofta förekommer lurförsedda stationer i miljöer där ljudet skall vara avgränsat från rummet i övrigt, för att inte störa besökare
som ej valt att lyssna.
Avgränsade fysiska installationer kan även de vara avsedda för en eller
flera användare. Utformningen följer av naturliga skäl inte lika standardiserat utseende, som i fallet skärmbaserade datorterminaler, utan är mer
individuellt designad beroende på dess funktion(er). Karaktären av skulptur eller icke-flyttbar möbel kan vara en integrerad funktion i gränssnittet
för interaktion med installationen, t ex ha form av en videomat där besökare kan ta foto av sig själv och manipulera bilden genom att dra i spakar. Eller lämna en egen kommentar i form av en videoinspelning, som
sedan visas i utställningen som besökare befinner sig i, eller t ex publiceras till en webbadress för åtkomst vid annat tillfälle.

2. Rumsligt omslutande
Till denna kategori räknas storskaliga multimediala framställningar av
scenografisk karaktär, med eller utan inslag av användarinteraktion.
Multimediashower, med både digitala och analoga inslag, ”mixed
media”, eller storbildsfilmformat kan också ges rumsligt omslutande verkan. Detsamma gäller andra former av audiovisuella framställningar som
med hjälp av ljus, bildprojektioner och ljud stödjer eller förändrar rumslig
utformning, med eller utan explicit dramaturgisk utformning.
Till rumsligt omslutande installationer räknas dessutom virtual realityframställningar, där en hög immersiv kan effekt uppnås inte bara genom
realism i återgivning utan i de fall användaren bär glasögon, kan röra sig
i den virtuella miljön och utforska föremål eller möta andra användare i
form av virtuella gestalter. För mer sensoriskt avancerade upplevelser av
olika slag kan miljöer och föremål förstärkts av ljud eller tryck- och rörelsekänslighet, haptisk teknologi.
Virtual reality-framställningar är i regel förmedlade genom datorskärmar
eller projiceringar, med tillhörande grafiskt gränssnitt eller fysiska kontroller,
för att navigera i innehållet. Inslag av virtuella guider eller ”virtual agents”
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Fysiska interaktiva installationer kan ha skulpturalt
utförande som ger unik
karaktär eller ansluter till
miljöns formgivning. ZKM,
Karlsruhe.
Foto: Waclaw Gudowski

Augmented Reality (AR): upplevelsen av den fysiska platsen har utökats med en virtuell rekonstruktion av ett tempel, som besökaren genom positioneringsteknik kan se genom en digital
kikare. Philippion, Grekland. Foto: Vassilios Vlahakis, Archeoguide/Intracom

kan utgöra mer karaktärbaserat gränssnitt för rumslig navigering och interaktiv kommunikation.
Tillämpningar med avancerade interaktiva funktioner, rikt mediainnehåll
samt hög visualisering kan i likhet med Internet utgöra en unik informationskontext som är parallell till den fysiska/analoga. VR är dock inte
begränsat till att visas i storformat, utan kan även distribueras via Internet
eller CD/DVD-format, vilket även kan påverka dess omslutande effekt.
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Trots att VR-tekniken är välkänd och etablerad, är tekniken relativt
kostnadskrävande och räknas fortfarande som ”High tech” i museisammanhang; särskilt VR-framställningar i rumsliga miljöer som skall kunna
användas av flera personer samtidigt.
Hos rumsligt omslutande installationer är utformningen inte given,
utan beror på många faktorer som avsett syfte, slag av rum, rumslig placering, val av teknologi, kombinationer av mediaformat, inslag av användarinteraktion, samspel med analoga källor etc.

Multimediavisningen ”Ett hett ämne” i den gamla smedjan i verkstadsområdeet NOHAB,
Trollhättan, dramatiserar svåra frågor kring arbetsskydd och hälsa. Innovatum.
Foto: Dejan Trajkovski.

I rumsligt baserade typer av framställningar befinner sig besökare mitt
i handlingen, omsluten eller uppslukad av en viss atmosfär, en viss berättelseframställning eller viss rörelse, där tekniken utgör en "digital scenografi". Ofta kan flera personer dela upplevelsen samtidigt, antingen röra
sig fritt eller bli lotsade t ex i en viss gång eller turordning genom en fysisk
miljö.
Immersiva framställningar behöver dock inte enbart vara storskaliga,
för att skapa en omslutande upplevelse. Immersiva effekter kan även
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uppnås inom små rumsytor, i bås eller tunnelrum etc. Enbart ljudinslag
kan ha hög immersiv kvalitet, i vissa rumsliga miljöer och om besökaren
använder lurar, t ex naturljud eller dramatiserade historiska dialoger och
dramatiserat ljud. Mer avancerade mixed realityframställningar kan
också ha immersiva kvaliteter (se punkt 5 nedan).

3. Internetbaserad
Framställningar som utnyttjar Internet som bärande plattform; ett nätverksbaserat publicerings- och spridningsformat för digitalt material: grafik, text, bild, film, ljud, VR, realtidskommunikation, databasinnehåll etc.
Den etablerade formen för att interagera med Internetbaserade framställningar är genom datorskärm-baserade gränssnitt. För personer med
särskilda behov, t ex personer med synskada, finns dessutom alternativa gränssnitt i form av bl a röstuppläsare och röstkommandon. Precis
som i fallet med digitala interaktiva multimediaframställningar, bygger
Internet på hypermedial struktur. Användaren kan stega runt, i valfri ordningsföljd, vilket också kan inkludera innehåll som producerats av andra
utgivare, genom att webbinnehåll med olika upphovsmakare aktivt
länkats samman.
Internetbaserade museiframställningar kan ha en rad olika innehåll
och utformning, som gjorts tillgängligt i olika syften. Information av hänvisningskaraktär såsom aktualiteter, program, kontaktuppgifter och översikt över verksamheters innehåll, blandas med faktabaserade framställningar, upplevelseinnehåll, artiklar och läromaterial.
Publicering av samlingsdatabaser över t ex föremål och foton förekommer ofta, både enklare registerkataloger och inslag med avancerande sökmöjligheter.
Nätutställningar, ”virtuella utställningar”, skärmbaserade och ibland
med multimediainslag förekommer också ofta, särskilt digitala versioner
av större utställningar eller produktioner som tagits fram specifikt för
nätet.
Den Internetbaserade plattformen är som framställningsform oberoende av tids- eller rumsförankring vilket kan skapa en parallell informationseller framställningskontext för museisammanhang. Genom Internet kan
besökare komma i kontakt med museet och museets utbud utan att
behöva befinna sig på museet. Internetframställningar kan erbjuda specifik ”nätupplevelse” som fysiska platser saknar.
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En av de internetbaserade framställningarnas primära egenskaper
utgör just möjlighet till tillgängligt innehåll oavsett viss vald fysisk plats,
eller grad av medverkan med omgivning och analogt rumsligt sociala
sammanhang. Detta är faktorer som i högre grad påverkar framställningstyper som enbart kan brukas i musei- och utställningsrum.
I en utställning kan presentationskiosker, installationer och liknande
integreras formmässigt eller scenografiskt till en rumslig/innehållsmässig helhet. Den möjligheten saknas naturligtvis eftersom Internet-användarens miljö/kontext är fri från det fysiska sammanhanget. Internet-

På nätet kan ”virtuella besökare” skapa egna framställningar med museiinnehåll, som även kan
delas med andra personer. © Museums of Holland

baserade framställningar förekommer dock ofta i museer, i utställningar,
i faktarum, som stationära tillämpningar. Internetanslutna datorer erbjuds även som publikservice i caféavdelningar och liknande.
Samtidigt råder det på Internet i praktiken lika villkor för alla utgivare.
Mediets möjligheter och begränsningar delar därmed museer med andra
som också publicerar Internetbaserat material.
Internet kännetecknas av mångsidighet – det är en miljö som kan
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rymma djupt innehåll, hög grad av multimedialitet och interaktivitet. Men
internetbaserade framställningar kan lika gärna utgöras av webbplatser
med mycket begränsat innehåll, där innehåll är statiskt och användarens
valmöjligheter är få.
Utvecklingen inom trådlös IKT har inneburit möjligheter att även ta del
av Internetframställningar genom mobiltelefoner och handdatorer, som
ytterligare frigör användaren från att t ex behöva befinna sig vid en viss
datormaskin.
Möjligheten att lagra och återhämta information på Internet kan även
utnyttjas av stationära framställningar, genom att inhämta till exempel
direktuppspelat ljud, eller kommunicera med andra mediaframställningar, hämta innehåll ur databaser etc. Internet kan därmed bli en samlad
resurs för spridning av olika format, till olika mediaenheter, något som
ett informationsrikt museimaterial kan utnyttja.

4. Bärbar
Olika typer av apparatenheter med olika typer av informationsinnehåll
och framställningar som bärs av besökare, medan de befinner sig i ett
museum, i en utställning eller besöker en viss plats: bärbara CD-spelare, digitala spelarenheter, handlurar, handdatorer (Palmtop/PDA) eller
mobila telefoner.
Bärbara guider innefattar så kallade audioguider, bärbara ljudmediaspelare med utställningsinformation, som tekniskt utvecklats från bärbara analoga kassettspelare, via CD-teknik till spelare med egna lagringsminnen, komprimerat digitalt ljudformat samt möjligheter att dynamiskt interagera med
både besökare och andra digitala mediaenheter.
Till den digitala utvecklingen
av audioguider hör multimediaguider, bärbara handenheter
med större display, vanligen
handdatorer, som förutom ljudinformation även kan visa
längre text, grafik och bild
samt rörlig bild och video på
Handdatorer ger möjlighet att samspela med andra
skärmen, samt även kan inneanvändare och extra mediainnehåll.
hålla mer avancerade interakFoto: David Masters
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tionsmöjligheter. Även större bärbara datorer eller datorplattor som används
mobilt för att förmedla museiinnehåll kan anses höra till kategorin.
Principen för bärbara enheter är att besökare får tillgång till visst innehåll genom att ta del av det medan han eller hon rör sig runt, fritt från
hur de annars statiska informationsinslag disponerats omkring henne:
utställningstexter, skyltar, individuella föremål, levande djur eller större
bebyggelse- och miljöavsnitt och liknande.
Genom bärbara enheter kan besökare pendla mellan rörelse, stillastående eller sittande läge, vilket i mindre grad binder henne från att befinna sig i viss position eller placering, för att ta del av framställningar kring
föremål och utställningsinnehåll.
Utseendet på bärbara enheten påverkar även ergonomiskt hur besökaren bär apparaten, t ex i handen som en telefonlur, genom hörlurar/hörenheter i örat, runt halsen, som axelväska eller i handflatan som
en handdator.
Två principer är gällande för bärbara framställningar: linear tours, som
innebär att innehåll i enheten följer en förutbestämd rutt som besökaren
också följer, alternativt random access tours, där det är besökaren som
väljer vart eller vid vilket utställnings- eller miljöinslag som ett visst innehåll skall presenteras.
Guidebaserade framställningar brukar i regel följa ett positionsangivningssystem med tydliga siffror eller symbolskyltar, som anger var i miljön besökaren kan aktivera enheten för att ta del av innehåll. Aktivering
kan t ex ske genom alfanumeriska knappkontroller eller virtuella gränssnitt på skärm.
Innehåll kan också aktiveras automatiskt genom olika typer av sensoreller trådlösa positioneringstekniker, som reagerar med besökarens
position och väljer visst innehåll. Genom positionerings- och tidsstyrningskoder kan även bärbara enheter synkroniseras med stationära digitalinslag eller rumsliga händelser, såsom videofilmer, projiceringar, ljusoch miljöljud etc.
Ytterligare komplexitet medges i form av datorapplikationer i handdatorer där besökare med ledning av personligt innehåll eller tidigare val
kan få innehåll anpassat efter viss användarprofil eller intresse. Valbart
språk eller valbar språknivå är ytterligare en vanligt förekommande
användning av bärbara enheter, för att komplettera eller utvidga befintliga språkframställningar i t ex utställningsmiljöer.
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Generellt kan skillnader göras mellan system som endast medger lagring
i själva enheten eller som kan hämta innehåll på trådlös väg. Teknisk
konvergering mellan handdatorer och mobiltelefoner, där funktioner tidigare var klart åtskiljda men istället uppgår i varandra, vidgar möjligheterna
ytterligare att ta tillvara rumsligt dynamiskt innehåll med utpräglade multimedia- och kommunikationsmöjligheter med omvärlden, genom Interneteller telefonnätverk.
Genom IKT som integreras i fysiska föremål som föremål och kläder,
uppstår möjligheter att på mer avancerad, men även mer intuitiv väg,
skapa framställningar som museibesökare kan tillgodogöra sig under
rörelse, men som frigör från behovet att hålla särskilda apparatenheter.

5. Hybrid: fysisk-virtuell
Framställningar där analog och digital framställning kombineras som
gränssnitt för kommunikation eller interaktion, eller tydligt smälter samman i större rumslig gestaltning. I form av digitalt förhöjd fysisk verklighet, augmented reality, eller som förening mellan fysisk och digitalt skapad verklighet, mixed reality.
Till hybrider räknas även fysiska artefakter som utrustats med avancerade, dolda digitala funktioner, tangible bits. Eller elektroniska framställningar som användaren kan kontrollera med icke-mekaniska kontroller/funktioner eller gränssnitt, som t ex röst, geststyrning, kroppseller ögonrörelser etc. Hybrider mellan fysiska och virtuella framställningar behöver inte vara beroende av skärm för innehållsframställning,
men kan också utnyttja funktioner hos skärmvisning men som överförts
på andra fysiska material och ytor.
Den avancerande och experimentella karaktären hos hybrider bidrar till
att få framställningar av det här slaget ännu förekommit i större skala i
museer och utställningssammanhang.
Beroende på sammanhang, val av teknik, avsikt med framställning/gestaltning är det även i detta fall svårt att peka på standardutföranden. Flera av de
kvaliteter som nämnts i ovanstående kategorier, såsom immersiva och bärbara/trådlösa aspekter, kännetecknar också hybridformerna mellan analoga
och digitala gränssnitt och mediaframställningar.
Det förekommer samtidigt exempel i museiutställningar där tydliga
ansatser förekommit att integrera kommunikation mellan besökare samt
mellan besökare och miljö/föremål, t ex kollaborativa installationer som
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I det rumsliga datorspelet
interagerar besökarna med
både fysiska och virtuella
kontroller,
Science museum, London.
Foto: Paul Henningsson

fleranvändar-spel. Eller dramatiserade framställningar som integrerar
såväl mänskligt som digitalt skådespeleri, samt hög grad av interaktivitet mellan besökare aktörer och/eller miljö.
Andra typer av hybridbaserade framställningar kan t ex innebära kombinationer av tekniker som besökaren bär på sig, som ger henne möjlighet att lagra, ”minnas” vad hon sett och gjort, befinna sig i realtidskontakt med personer både i och utanför miljön hon råkar vistas i, samt att
tekniken dynamiskt anpassar innehållsliga framställningar i rummet
beroende på vad hon/han gör, hur och med vem. Utan att hon för den
sakens skull behöver fokusera på särskilda kontrollfunktioner eller menyer för att styra händelser under tiden de pågår, som en form av utveckling inom context communication-teknologier.
Kategorin fysiskt-digitala hybrider representerar en möjlig verklighet att
förena mänsklig interaktion med elektronisk information, som på ett
bättre sätt tillgodoser individers olika möjligheter att kommunicera och
frigör från behov att lära in vissa givna kontrollfunktioner. Som dessutom
skapar mångfald av interaktionsalternativ med tekniker omkring oss,
som kan innebära färre typer av framställningsenheter med samlade
intelligenta funktioner.
På marknaden finns redan IKT-hjälpmedel för funktionshindrade, som
om de kom till större allmän kännedom också skulle kunna förenkla
samspelet med omgivningar för andra, även i mer specialiserade miljösammanhang som museer kan sägas representera, i fysiskt som i kognitivt/multisensoriskt hänseende. Området assistive technologies representerar ett verkligt möte mellan fysiska och digitala dimensioner. Inom
utåtriktad museiverksamhet är det dock ett relativt outforskat område,
än så länge.
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ANVÄNDARDESIGN OCH GESTALTNING
De tekniska typologier som beskrivits ovan, dess principer för interaktion
samt museibesökarens kontext, utgör sammantaget ramarna för hur väl
de olika framställningsformerna kommunicerar i museisammanhang.
Geststyrning och röststyrning kan möjliggöra
alternativa samspel
med digitala installationer.
Foto: Halina Gottlieb

I vissa fall fungerar vissa inslag särskilt väl i viss besökar-/museisituation. I andra fall fungerar de endast delvis eller t om mindre väl som kommunikationsmedier för sammanhanget.
För att försöka sammanfatta de faktorer som vi har berört tidigare
kring museikommunikativ kontext, besökarsituation samt digitala mediainslag, ges här en beskrivning av ett antal villkor rörande användardesign och gestaltning för de ovan beskrivna typologierna.
Listan kan fungera som en checklista för den som är intresserad av att
planera en digitalbaserad produktion, eller har fått uppdrag att producera eller medverka i en produktion i musei- och utställningssammanhang.
Uppställningen anger endast generella interaktionsprinciper – den gör
inte anspråk på att vara heltäckande. Bedömningar kan endast göras
från fall till fall och då hjälpt av metodisk användartestning/besökarstudie, där användarproblematik och slag av materialinnehåll kan identifieras redan på förstadium (se även under avsnittet ”Utvecklingsprocesser”).
Andra faktorer för hur väl digitala inslag kommunicerar, väcker intresse, engagerar och berör besökarna kommer an på själva gestaltningen,
hur innehållet har formgivits. Det är förstås tillämpningarnas unika kvali92
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teter som avgör hur innehållet lyfter från mediet. Oavsett vilka uttryck
eller format som väljs, måste målsättningen naturligtvis vara att innehållet ställs i centrum, att det är ett visst innehåll som skall kommuniceras, inte ett visst ”medium”, eller en viss ”teknik”.

1. Stationära, interaktiva tillämpningar
Fördelar
– attraherar uppmärksamhet
– förlänger besöksmoment i utställningsmiljöer
– kan ge besökare valmöjligheter, upprepning, i egen takt
och efter intresse
– möjliggör multimedial framställning av material
– kan stimulera multisensorisk interaktion – syn, taktilitet, hörsel
– kan integreras med statisk föremålsutställning och miljö
– genom skärmpresentation erbjuda framställningar till olika
målgrupper, språk
Brister
– kan hindra besöksflöde på platser med stora besökarvolymer
– kan verka avskärmande för flera personer i sällskap
– kan genom mediaspill/stimmande användare inverka störande för
omgivningen
– kan dra bort uppmärksamhet från andra framställningar och innehåll
– datorkiosker kan exkludera personer som inte har datorvana,
datorsäkerhet
– installationer kan exkludera personer som inte har full rörelsefrihet,
når fysiskt
Kommentar:
Stationära inslag, skärmbaserade och större fristående interaktiva installationer, förekommer ofta i statiska föremålsbaserade museiutställningar, där de kan integreras som pedagogiska moment och upplevelseinslag.
Skärmframställningar lämpar sig för instruktiva och sekventiella presentationer. Kan inom begränsad yta skildra olika perspektiv kring
samma innehåll/tema, med t ex olika berättare, visualiseringar etc.
I andra museiliknande miljöer som ej bygger på inslag av föremålssam93
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lingar, spelar interaktiva stationer oftare hög roll för att levandegöra innehåll/tema.
Fysiskt interaktiva installationer bör kompletteras med bilder som illustrerar tänkt användning, särskilt i icke-interaktiva sammanhang. Fysiska
installationer måste vara robusta i material och utförande för att tåla
omild behandling.
Datorskärmbaserade stationer är mindre lämpliga i kulturhistoriska
utomhusmiljöer, bland annat pga klimat samt svårigheter att avgränsa
skärm från dagsljus. För små barn behöver kioskstationer alternativa
ergonomiska pekdon/kontrollknappar installeras, samt ge utrymme för
sittplats för flera personer (förälder/barn). Vid datorstationer med fördjupningsinnehåll bör sittplatser alltid erbjudas.
Önskvärt för design:
– framhäv bild, färg, rörelse och ljud snarare än text, för
skärmbaserat innehåll
– avgränsa mängd innehåll och stimulera aktiverande snarare än
”läsning”
– ge tydlig feedback
– gör skärmtext läsbart för alla åldrar alternativt ge användare
möjlighet att justera
– återställ efter viss inaktivtet med ”time out”-funktion
– duplicera stationära framställningar med samma innehåll, för att
kunna användas av flera användare samtidigt, inklusive av personer
med särskilda behov

2. Rumsliga, audiovisuellt immersiva installationer
Fördelar:
– utnyttjar multisensoriska kvaliteter för högre inlevelse
– erbjuder upplevelse för flera personer samtidigt
– ansluter till socialt-rumsliga samspel
– möjliggör integration av datorteknik i rumslig kontext
– kan genom VR-teknik erbjuda interaktion med föremål och miljöer
som inte längre existerar och/eller fantasimiljöer
– kan gestalta tidsförlopp/simulera förändring
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Brister:
– media och speltid som inte tar hänsyn till grupper av besökare i
rörelse
– överdesignad scenografi som dominerar över individuella miljöinslag
– kontroller och styrenheter som begränsar ovana användare
– svårigheter att kombinera styrfunktioner i VR för flera användare
samtidigt
– problem att följa individuell input i fleranvändarapplikationer (t ex
spel)
– icke-intuitiva kontroller och gränssnittsfunktioner i avancerad virtuell
miljö
Kommentar:
Rumslighet, rumsliga media, är centralt i museikommunikation; inslag av
audiovisuell scenografisk gestaltning förekommer i många typer av
museer. Med digital teknik finns möjlighet att skapa mer dynamiska funktioner, rumsligt interaktiva miljöer samt andra än enbart audiovisuella
sinnesupplevelser som dofter och temperaturväxlingar. Men även ickeanaloga rumsliga upplevelser genom VR, med olika avancerade användarfunktioner.
Rumsligt immersiva upplevelser bidrar till att skapa trovärdighet, atmosfär och är viktiga för både berättarframställning och gestaltning av miljöer, som för introduktionsavsnitt och orientering för besökare. Genom ny
teknik kan multimedialt innehåll utvidgas från enskild datorskärm till
större omslutande upplevelse för många användare. En fråga rör balans
mellan automatik respektive användarstyrning. För regisserade händelser kan linjär framställning vara att föredra. För mer engagerande kommunikation är icke-linjära valmöjligheter av betydelse. För kollaborativa
rumsliga installationer är omedelbarhet i kontroller/gränssnitt viktigt:
särskilt för innehåll som är beroende av flera användare samtidigt för att
fungera.
VR-miljöer kan frigöra från behov att finnas på viss fysisk plats, för att
kommunicera med andra personer/medbesökare, eller för att utforska
ett visst innehåll/material. Genom VR-teknik kan hög realism uppnås, för
att t ex på virtuell väg rekonstruera en arkeologisk plats visuellt. Hög realism vid rekonstruktioner kan samtidigt verka vilseledande för personer
som inte förstår innebörden i rekonstruktionsarbete eller tolkar bilder i
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absolut mening. Även i VR är graden av intuitivitet i kontroller/menyer
central. Komplexa funktioner kan innebära avvägning mellan användarsjälvständighet eller demonstration/styrning av demonstratör. Ömtålig
teknisk utrustning är riskabelt på platser med högt besökartryck.
Önskvärt för design:
– utgå från avsedd visualisering/kommunikation – inte teknisk
plattform
– tillåt flera användare samtidigt
– utnyttja alternativa, icke datorskärmsbaserade gränssnitt för
kontroller: taktila föremål, aktiva ytor, geststyrning
– utnyttja användarutrustning med lätt vikt i VR-tillämpningar
– tydliggör tillåten interaktion i förhållande till utställningsföremål som
inte får beröras fritt
– undvik lösa föremål, vassa kanter och stora nivåskillnader i
rumsliga installationer för barn
– för allergiker; undvik eller avgränsa om möjligt rök- och doftämnen i
scenografiska effekter

3. Internetbaserade tillämpningar
Fördelar
– universellt medium som möjliggör multimedial framställning av
material
– underlättar kommunikation oberoende av fysisk plats
– möjliggör möte mellan användare – dialog med användarna
– möjligheter för användare att anpassa innehåll och utförande individuellt
– möjlighet att anknyta till andra webbframställningar och resurser
genom länkning
– erbjuda förberedelse till/uppföljning av fysiskt besök
– erbjuda framställningar till olika målgrupper, språk
Brister
– överbetoning av textinnehåll framför bild- och ljudmedia
– replikering av tryckta textmassor, kataloger och boksidor på skärm
– många användare scrollar inte under det som syns omedelbart på
skärmen
– innehåll som kräver fler än ett extraprogram för att kunna laddas
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– avsaknad av alternativ till högupplösta dokument/mediaformat
– innehåll och media utan hänsyn till användare med särskilda behov
– aktualitetsbaserat innehåll som inte uppdateras kontinuerligt
Kommentar:
Internetbaserade framställningar har vid sidan av bärbara besökarguider
kanske fått störst genomslag vid museer, konst och besöksattraktioner.
Möjligheter att förena generell besökarinformation, fakta och upplysningar med läromaterial, upplevelseinnehåll och helt virtuella framställningar, har gett Internetmediet särställning i museiförmedling.
Tendenser att överbetona envägskommunikation i ett utpräglat tvåvägsbetonat medium har i förvånansvärt många fall resulterat i statiska
webbframställningar. Möjligheter att publicera hela samlingar digitalt har
öppnat nya möjligheter för tillgänglighet, både på Internet och via andra
lagringsmedia. Svårigheten är samtidigt att integrera de digitala magasinens innehåll i engagerande mediaframställningar, så att presentationer
inte enbart stannar vid passivt betonade register.
Internetframställningars styrka är potentialen att skapa en unik ”nätupplevelse” som fysiska platser inte ger. Frikopplingen från rumsliga och
kända sociala kontexter kan för designen samtidigt innebära svårigheter
att förutse de heterogena, virtuella besökarnas förväntningar samt respektive användarmiljöer.
Placering av Internet-anslutna datorer i fysiska utställningar innebär
naturligtvis möjligheter för användare att ägna sig åt privat webbsurfning,
om inte läsarprogram spärrats för utomstående länkar. Privatsurfning
kan resultera i flaskhalsar vid datorstationer och risker för att oönskat
material råkar visas i publika sammanhang.
Önskvärt för design:
– utveckla innehåll och framställningar som också utnyttjar mediets
platsoberoende
– stimulera till kommunikation för Internet-besökare
– framhäv bild och ljud snarare än text, för skärmbaserat innehåll
– portionera längre materialinnehåll i delar
– utforma konsekventa navigeringsfunktioner
– ta hänsyn till skärmläsbarhet och mediabeskrivningar för alla
användargrupper
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– erbjud alternativa möjligheter vid sökning i arkiv/digitalsamlingar;
fria som lotsade efter kategorier/underrubriker
– erbjud förslag och tydlig hjälp vid felsökningar

4. Bärbara tillämpningar
Fördelar
– minimal miljöpåverkan, besökaren bär själv innehåll
– frigör fysiskt rum från mängd av skyltbaserad information/
textinnehåll
– mer intuitiv framställning med tanke på besökares icke-linjära gång
– kan betona ljudets immersiva effekt med enkel insats
– ger besökare valmöjligheter, upprepning, i egen takt
– erbjuder framställningar till olika målgrupper, språk
– upplevelsemöjlighet för personer som saknar läsförståelse
Brister
– kan isolera sällskap av besökare från varandra
– kan störas av befintliga ljudrika miljöer
– skärmbaserat innehåll mindre läsbart i dagsljusmiljöer
– kan komma i vägen, vara tung att bära under längre besök
– krävande pekdon/knappinmatning för äldre/motoriskt nedsatta
– alfanumeriska gränssnitt utestängade vid dyslexi/numerolexi
Kommentar:
Bärbara guider med besökarinnehåll hör till ett av de mest tillämpade
mediaformaten vid museer och besöksmål. Hanteringen passar generellt
i olika typer av föremålsbaserade museer och besöksmål, både inomhus
och utomhus: kulturhistoriskt museum, konsthall, natur-/kulturmiljö.
Ljudupplevelser har viktiga sensoriska kvaliteter som även kan utgöra
ett ”lager” över befintlig information i miljön. Faktainnehåll, dramatisering, fördjupning, stämningsljud och musik kan effektivt utnyttja ljudmediet. Särskilt i svårtolkade miljöer där besökare befinner sig rumsligt i
rörelse, t ex vid arkeologiska platser, ruiner eller kulturmiljöer som tömts
på tidigare innehåll. Positivt för ensambesökare som kan få mänskligt
medierat innehåll/samspel.
Interaktion med bärbara interface och knappenheter som kräver hantering med händer, är mindre lämpliga i interaktiva museer/experiment98
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museer där besökare förutsätts ha händer fria för prova-på aktiviteter.
Även mindre lämpligt för små barn i interaktiva barnmuseer, samt kan
verka hämmande för familjegrupper i miljöer som akvarier och djurparker,
med livfull och lekfull interaktion orienterad mot levande djur, som dessutom utgör ljudrika miljöer.
Önskvärt för design:
– besökare skall ha kontroll över innehållets uppspelning
– innehåll bör segmenteras i flera delar för lättare lyssning
– möjlighet att avbryta/upprepa
– bör innehålla tydliga orienteringsanvisning/positionering i
förhållande till omgivningen
– tydliga knappinterface/läsbara grafiska gränssnitt
– inverterad text vit på svart på gränssnitt och orienterings–
symboler/nummer
– volymreglering

5. Hybrider/kombinationsformer
Den sista kategorin med kombinationsformer mellan fysiska och virtuella gränssnitt och gestaltningar, är svårare att kommentera generellt
rörande användardesign. Avancerad mixed reality, där fysiska och virtuella gränssnitt smält samman, präglas ännu så länge av experimentforskning och har i mycket liten utsträckning presenterats som allmänna
förmedlingsinslag i museimiljöer.
Hybrider av fysisk-digitala gränssnitt, t ex i form av smart teknologi
som integreras i kläder, glasögon och liknande har fördelen att kunna bli
mer intuitiva för användare, vilket kan ta bort behovet av ”apparater” och
skärmar, som delvis begränsar både användare och utformningen av
fysiska miljöer. Kombinationer av digitala analoga media som förekommer i rumsliga installationer, är betydelsefulla steg mot vägen att skapa
mindre apparatbaserade gränssnitt och sensoriskt mer omslutande upplevelser i utställnings- och visningsmiljöer.
Svårigheten i museisammanhang är samtidigt att utveckla system som
kan kommunicera med redan digitaliserat material, samt att förutse preferenser som passar alla olika typer av museibesökare, vid design av
teknik, funktioner och gränssnitt.
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Public User Interfaces
Digitala museitillämpningar utgör en specifik typ av publika användargränssnitt, public user interfaces, av det slag som vi bland annat kan
möta vid flygplatser, i butiker och vid serviceställen.
Oavsett om gränssnittet för interaktion är digitalt, analogt eller en form
av kombination, är gränssnitt för publika miljöer särskilt krävande: de
skall vara omedelbart användbara, ett samspel mellan faktorer som
ergonomi, kontrollfunktioner och typ av innehåll. Användaren skall inte
behöva tillbringa lång tid för att lära sig hur produktionen fungerar, innan
hon utför handlingen eller når innehållet som tillämpningen är avsedd att
understödja.
Ytterligare en kritisk aspekt i publika sammanhang är tydlig feedback, det
vill säga att tillämpningen tydligt indikerar att användaren utfört ett visst
moment eller gjort ett visst val.
Utställningsbesökare går i regel vidare till andra moment om hon dels
inte uppfattar att hon kan interagera med installationen, dels inte får
feedback vid första försöket.
Beteendefaktorer har också stor betydelse i publika miljöer. Användare
i sådan miljö befinner sig ofta i rörelse, på väg till andra moment. Där
utgör omgivningen, dvs andra människor samt miljön, en potentiell distraktion eller i sämsta fall källa till störningar vid användarsituationer.
Rumslig, det vill säga arkitektonisk utformning i form av ljus, placering

Foto: Halina Gottlieb
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av individuella moment, skala och nivåskillnader spelar också en viktig
roll för hur väl tillämpningen kommunicerar eller ej.
I andra mer avgränsade sammanhang, som t ex labb och läranderum
eller i privata hem, kan omgivande miljöfaktorer kontrolleras i högre grad,
samtidigt som mer tid kan tolereras för mer krävande användarmoment,
om så krävs. Detta är däremot inte lika möjligt i museimiljöer, som riktar
sig till många olika användargrupper samtidigt.
Utvecklingen inom mobiltelefoni och trådlös kommunikation har ytterligare vidgat ramarna för interaktion med publika gränssnitt. Användaren
behöver inte vara låst till en viss position, för att utföra en tjänst eller ta
del av ett tänkt innehåll. I helt virtuella kontexter råder särskilda användarförutsättningar, särskilt i växlingar mellan användare som simultant
delar virtuella respektive fysiska rum; mötet mellan fysisk orientering
och virtuell navigering är utmanande för delade upplevelsemiljöer av det
här slaget.
Allmänna problem för museibesökare när det gäller digitala mediainslag, kan uppstå i form av driftsstörningar, handhavandeproblem, oklara
instruktioner, svårbegripliga eller komplexa gränssnitt, svaga materialutföranden, ömtåliga konstruktioner, begränsat utr ymme, akustikproblem och omgivande besökarflöden.
Att använda teknik i museiförmedling kan också göra förmedlingen sårbar; digitala inslag innebär risker för tekniska avbrott som påverkar helhetsupplevelser negativt. Negativa faktorer för kommunikation med
besökare kan också uppstå om ett viss installationsmedia överskuggar
dess innehåll, eller tar bort uppmärksamheten från föremål eller platser
som avsikten varit att spegla.
Sammanfattningsvis, de olika digitala mediatyperna erbjuder rika möjligheter att stödja befintlig kommunikation inom utställningar och visningar. Samtidigt kan nya möjligheter för samspel introduceras, som på
ett tydligt sätt placeras besökaren i centrum av hennes egen upplevelse,
förutsatt att tekniken inte förhindrar hennes övriga orienterings- och
samspelsförmåga i givna besökarsituationer.
Vad skiljer t ex besökarupplevelser i en konsthall från den vid ett djuphavsakvarium? På vilket sätt påverkas kommunikationen av detta? I vilka
sammanhang erbjuder interaktivitet genom digital teknik kvaliteter som
inte kan gestaltas med andra media? Vid vilka tillfällen behövs många
medier för att komplettera en viss framställning?
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Material- och kunskapsrikedomen hos museer och andra vetenskapligt
orienterade besöksmål, har traditionellt inneburit en stor lust att presentera, att förmedla mycket innehåll. Men i stället för att presentera färdiga
svar, på frågor som besökarna kanske ej har ställt, ställ istället frågor och
låt besökaren göra gissningar, bedömningar, formulera svar. Interaktivitet
ligger inte enbart i fysiska handlingar, utan även mentala och emotionella.
Viktigast av allt för användarkontext i museer, är kanske därför att inte
”designa” installationer utan snarare att designa upplevelser.
Att kommunicera i stor
skala: tredimensionella
filmer kan skapa hög
närvarokänsla.
Foto: Cosmonova,
Stockholm

Till höger.
Checklista för museitillgänglighet. Utdrag ur Museer för alla i Norden (2000)
Återgiven med tillstånd av Nordisk ministerråd
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D. Tillgänglig utställning
Ja

Nej

1. Är utställningen utformad så att orienteringen underlättas?
2. Information i utställningen
Är informationen såväl med text som verbal?
3. Textinformation i utställningen
Är texten stor och tydlig?
Är texten lättförståelig/lättläst?
Är skyltar placerade konsekvent och så de är lätta att hitta?
Är skyltar placerade så att de är läsbara för stående (inkl synsvaga) och för sittande i
rullstol?
Är skyltar placerade så att de blir väl belysta och ej skuggas?
Finns text i punktskrift?
4. Utställningskatalog
Är texten lättförståelig/lättläst?
Är texten tydligt läsbar?
Är utformning och format så att den är lätt att hantera?
Finns katalogen även i andra media (kassett, punkt, storstil)?
5. Verbal information
Kan visningar för olika grupper anordnas ( te x för synskadade, döva, dövblinda,
utvecklingsstörda)?
Finns bärbart hörhjälpmedel att användas vid visningar?
Finns audioguide?
Finns i audioguiden särskild version för synskadade?
Finns i audioguiden särskild version för utvecklingsstörda?
Är det lätt att hitta rätt ljudspår (även för synskadade och utvecklingsstörda?)
6. Gestaltning av utställningen
Är montrar/utställningsskärmar placerade så att det finns utrymme för att manövrera
och vända med rullstol? (Fri yta som behövs för att vända ca 1,5 x 1,5 m)
Är utställningsföremål placerade på sådan höjd att även rullstolsbundna och barn kan
se?
Är montrar utformade så att man kan komma nära med rullstol (med fritt utrymme
under för fötter och knän)?
Finns möjlighet att komma mycket nära föremål?
Är föremål som man inte kan komma nära eller som är mycket små förtydligade
genom bilder?
Är belysningen god (t ex ingen bländning)?
Kan belysningen varieras?
Finns möjlighet att beröra föremål?
- originalföremål?
- modeller?
- kopior?
- reliefbilder?
Finns verbal information som komplement?
Är utställningen lättförståelig och konkret (t ex föremål inplacerade i ett sammanhang
eller relaterade till välkända föremål)?
Kan utställningen uppfattas genom olika sinnen (syn, hörsel, känsel, lukt)?

7. Dator video film
Är film och video textade?
Är film och video teckentolkade?
Är film och video syntolkade?
Är film och video lättförståeliga?
Finns hörhjälpmedel vid film eller video (teleslinga eller motsvarande)?
är ev. datorer placerade så att rullstolsbundna kan komma tätt intill (dvs med fritt
utrymme för knän och fötter under)?
Är någon dator anpassad för synskadade (med förstoringsprogram, talsyntes,
punktskriftsdisplay)?
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UTVECKLINGSPROCESSER
Utställningsproduktion och mediaproduktion delar flera väsentliga huvuddrag i fråga om planerings- och utvecklingsprocesser. I båda fallen handlar det om att ur tids- och kostnadseffektiv synvinkel skapa ett innehåll
genom ett samarbete av olika kompetenser, som samarbetar inom ramen
för en viss arbetsorganisation. Ofta har produktionsprocessen en bortre
gräns, eller deadline och projektet indelas i huvudfaser efter en detaljerad tidsplan eller timeline. I både utställningsproduktion och mediaproduktion finns i regel beställare, leverantörer samt slutanvändare.
I detta avsnitt ges exempel på modeller som samverkar inom museioch digital mediautveckling: traditionell utställningsproduktion, experimentellt orienterad utveckling samt digital mediaproduktion. Dessutom
beskrivs tre exempel på digitala museitillämpningar som fallstudier för
utvecklingsprocesser.

Utställningsproduktion i korthet
Initiativet till att producera en traditionell utställning på museer kommer
oftast från intendenter och/eller de sakkunniga som ansvarar för samlingarna, det vill säga den museipersonal som har direkt kunskap om de
föremål eller de ämnen som utställningen skall behandla.
Vid utställningsproduktion bildas i regel en projektgrupp bestående av
interna resurser; de personer som ansvarar för de delar av samlingarna
som är relevanta för temat, konservatorer, marknadsansvariga, hantverkare, ljustekniker samt scenograf eller utställningsproducent som svarar
för den fysiska formens koncept. Scenografer och utställningsformgivare
kan även hämtas in som externa konsulter för produktionen.
I inledningsskedet avgörs även frågor som rör budget samt tidsplan för
framställning av utställningen. Tillhörande produktion som t ex annonsering samt trycksaksproduktion är också en del av processen och brukar följa efter det att utställningsgrupp, projektplan och utställningssyfte
har formulerats.
Mindre vanligt vid produktion av utställningar, är medverkan från pedagoger och museilärare under hela framtagningsprocessen. Även medver-
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kan från icke-museipersonal, i form av t ex representanter från de målgrupper som utställningen vill vända sig till, är i praktiken också mycket
sällsynt.
Många gånger finns viss pedagogisk kompetens hos intendenter och
utställningsproducenter. Det är samtidigt museilärare som har en avgörande kompetens när det gäller att kommunicera med målgrupper utanför museet. I praktiken börjar dock museipedagogers arbete när utställningen är klar: de får då uppgiften att levandegöra den, det vill säga att
på olika sätt skapa aktiviteter knutna till utställningsinnehållet, t ex
genom visningar, verkstadsaktiviteter, ledning av skolgrupper i projektarbeten och liknande.

Utvecklingsprocesser som inkluderar digitala medier
– en multimodal modell.
På ett ytligt plan innebär digitala medier enbart ett ytterligare tillskott
till de olika medier som utställningar redan rymmer i form av föremål,
text, grafik och bild.
Men framställning av digitala media för utställningssammanhang är
mer komplext än så. Digital mediaproduktion är en specialiserad kunskap och i den mån IKT-kunskaper inte är förankrade inom organisationen, krävs oftast att flera kompetensresurser hämtas utanför museet.
Den traditionella projektgruppen kring utställningen – intendent, scenograf, hantverkare, ljussättare m fl – behöver utökas med sakkunniga från
IKT-området, forskning samt gestaltningskreatörer för att utnyttja det
multimodala formspråk som digitala medier erbjuder (figur 1).
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(figur 1)
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Bedömningen av hur man kan tillämpa digitala medier görs av teknikutvecklare, interaktionsdesigners samt multimediaproducenter som
senare kommer in i produktionprocesserna. Framtagningen av innehållet
till digitala inslag i utställningen involverar utöver pedagogisk kompetens
även dramaturger, manusförfattare, ljud- grafik- och videoproducenter,
scenografer, attributmakare m fl. För t ex avancerad visualisering kan
även 3D-formgivare och VR-designers krävas.
Behovet att stämma av utvecklingsprocessen gentemot slutanvändare, både av funktionella och upplevelsemässiga skäl men även av ekonomiska skäl, innebär också i högre grad ett behov av användarstudier
och utvärdering av digitala utkast, prototyper eller piloter, innan slutlig
produktion. Själva utvärderingen kräver kompetens i form av pedagogik,
besökarstudier, kognitionsforskning med flera forskningsfält som, om de
inte finns internt, kan hämtas in på projekt- eller konsultbasis till organisationen.
När utställningen öppnas och tillämpningarna används på riktigt uppstår i nio fall av tio behov att göra justeringar, både tekniska och funktionella, som inte kunnat förutses innan utställningen befinner sig i verklig användarsituation.

Att gå från traditionell till multimodal modell
Förändringen från en traditionell till en multimodal projektgrupp är ganska
drastisk med tanke på att projektgruppen blir minst dubbelt så stor.
Flexibilitet och tolerans är nyckelord för att underlätta samarbetet inom
stora kreativa grupper. Ytterligare en viktig aspekt när det gäller målsättningar att integrera digitala medier i en utställning, är att själva produktionstiden är längre, än vad som är fallet i traditionella, analogt baserade
3utställningsmedia. Detta beroende dels på samordningen av ordinarie
och externa resurser, dels vikten av att beakta såväl förarbetsfaser, testfaser och avslutningsfaser för produktionen som helhet.
Under själva idéfasen kan det vara en fördel att låta oberoende processledare initiera projektet med ett par workshops där alla får omvandlas från "experter” till utforskare, för att utforska de möjligheter som
allas kompetenser speglar tillsammans, samtidigt som öppenhet skapas
inför andra kompetenser än de egna.
I denna idéfas, som kan kallas explorativ, medverkar alla deltagare på
lika villkor och det är därför viktigt att processledaren koordinerar mötet
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utan att på förhand låta någon eller några deltagares mening väga tyngre än andras.

Målgruppsstudier
Efter idéfasen är det viktigt att genomföra målgruppsstudier (front end
evaluation) som leder till att målgruppens referenser relateras till det
avsedda innehåll som skall kommuniceras i utställningen. Idéfasen formulerar en tänkt vision – frågan som nu ställs är: är denna vision rätt
och spännande för målgruppen? Vad saknas i idén? Vad är oklart för målgruppen(erna)?
Målgruppsstudierna kan ha olika utformning, beroende på dess syfte
och kan föras mer eller mindre formellt beroende på vilka metoder som
används för att kartlägga referenser och uppfattningar hos tänkta målgrupper.
Ofta består dessa studier främst av kvalitativa undersökningar, det vill
säga inom produktionsgruppen finns avsikten att bilda sig en uppfattning
om hur målgrupper förhåller sig till det avsedda innehållet i fråga om
intresse, attityder och förkunskaper. Denna kunskap är viktig för att
gestalta framställningarna så att de kommunicerar på de sätt som gör
dem intresseväckande och relevanta för sina tänkta slutanvändare.
Kvalitativa studier, som baseras på intervjumaterial, diskussioner eller
inspelat material är i allmänhet mer tidskrävande att samla in och bearbeta/tolka. Som exempel kan ett 30 minuter långt intervjusamtal ta upp
till 1,5 timmar att skriva av ord för ord. Det är därför viktigt att upplåta
tid för att skapa kontakter med målgrupper, som det är att ge utrymme
i tidsplanen för bearbetning av insamlade data.

Konceptarbetet – den viktigaste fasen
Konceptarbetet är den viktigaste fasen i utvecklingen. I arbetet integreras feedback från målgruppsstudier i föregående fas. Konceptarbete kräver tid för kreativa möten i form av workshops, brainstorming och diskussioner inom den utvidgade projektgruppen. Konceptfasen besvarar
frågor som: vilken upplevelse skall användaren (museibesökaren) få?
Hur kommuniceras tänkt innehåll och användning? Med vilka medel skall
detta gestaltas?
Under denna fas utvecklas principer för hur besökare skall samspela
med innehåll och framställningen(arna). Koncept handlar ofta om att
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utveckla strategier för kommunikation, t ex en berättarstyrd framställning, spel- eller experimentbaserat innehåll etc.
Det är lämpligt att dela upp större projekt till mindre arbetsenheter
beroende på hur stort behov man har av konceptmöten. Under konceptfasen utförs ytterligare utvärdering med tänkt målgrupp/slutanvändare.
Det är viktigt att på ett tidigt stadium visualisera koncept i form av skisser eller modell, som kan användas i utvärderingen (formative evaluation) med målgruppen/-er. Eventuella justeringar kan därefter göras så
att modeller och skisser kan bli underlag för produktion. Parallellt påbörjas insamlingen av material (föremål, bilder, texter mm) till utställningen.
Digital mediaproduktion – projekt- & budgetmall
PROJEKTETS NAMN:
Producent:
Projektledare:
Teknisk chef:
Innehållsansvarig:

PROJEKTFASER

Kostnader

Projektplanering och
teambuilding
Koncept och utveckling
Test och utvärdering
Lansering och marknadsföring
Justering och underhåll

KOSTNADER
Budgeterad kostnad
Ledningsgrupp:
Producent
Projektledare
Innehållsansvarig
Webbutvecklingsansvarig

Projektgrupp:
Fackkunskap, research och
manus
Redaktör
Programmerare, webbutvecklare,
multimediadesigner
Användardesign/IT-pedagog
Speaker/röstskådespelareÖvers
ättning
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Ljudproducent
Fotograf/filmare
Konsult (specificeras), extern
utbildning, marknadsföring
Bokföring/ekonomi
Utvärdering och användartester

Innehåll:
Källmaterial (arkivmaterial,
video, datakällor osv)
Bild/musik/ljudinköp
Bild- och ljudrättigheter

Utrustning:
Bildläsare/scanner
Arbetsstation (specificeras)
Mjukvarulicens (specificeras)
Externa
lagringsenheter/hårdvara
Server
Extra mjukvara
Underhåll
Utrustningsmaterial och tillbehör

Lansering och marknadsföring:
Lanseringskostnad, marketing
Promotionmaterial
Pressmaterial

Övrigt:
Telefon

Bud
Resor (specificeras)
Försäkring
Test av prototyp
Testanvändare
Juridisk rådgivning
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EXEMPEL PÅ DIGITALA
MUSEIPRODUKTIONER I NORDEN
Här presenteras tre exempel på tillämpningar av digital teknik i kommunikation med besökare i museisammanhang. Tillämpningarna är hämtade från Sverige respektive Island. Målsättningen är att presentera ett
antal konkreta exempel på produktioner, som har anknytning till de punkter som diskuterats genom skriften. Projekten har gemensamma beröringspunkter, men är samtidigt utvecklade från olika utgångspunkter.
Exemplen har valts för att illustrera olika förekommande projektkonstellationer inom området: samarbeten mellan museer, teknikutvecklare,
referensgrupper och forskningsverksamheter.
Ytterligare exempel på nordiska digitala projekt i utåtriktad museiverksamhet finns förtecknad på webbplatsen för projektet NODEM, "Nordic
Digital Excellence in Museums", varifrån ett av dessa projekt har hämtats (se förteckning över Internet-länkar under avsnittet referenser).

1. Access in Mind
Access in Mind är en audiovisuell installation, en form av ’upplevelsestol’, som med ljud, ljus och rörelse skapar stämningar och väver associationer genom berättarröster. Stolen är tänkt att fungera som en introduktion till samtidskonst, i utställningar och andra publika miljöer. Projektet genomfördes som ett experiment i samarbete mellan Kulturrådet,
Interactive Institute samt en grupp formgivare och konstnärer.
Det finns en allmän uppfattning om att samtidskonst är svårtillgänglig,
vare sig den är utställd på stan eller på museer, visas i konsthallar eller
på gallerier. Särskilt ungdomar nämns som en grupp som inte nås med
hjälp av vare sig de vanliga utställningskanalerna eller saknar otvungna
ingångar till samtidskonst.
Syftet med att utveckla upplevelsestolen Access in Mind har varit att
utforska möjligheterna att på multisensorisk väg kunna aktivera, stimulera och ställa människors erfarenheter, känslor och kunskap i relation
till samtida konstuttryck. Målgruppen för installationen är ungdomar i
åldern 13–18 år.
Den klotformade stolen är utrustad med högtalare och tredimensio-
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nellt ljud, utvecklat genom sk transaural teknik. Ljudsystemet åstadkommer till det även vibrationer, genom en bashögtalarenhet som monterats i sitsen. Ljus projiceras på insidan genom ett antal plattor av blästrat akrylglas (plexiglas), som försetts med ljusdioder, röda, gröna, blå.
De visar genom olika kombinationer ett antal olika blandade färger.
Utvändigt och invändigt är stolen klädd med skummad grafitgrå polyetenplast, och hela installationen är placerad på ett podium bestående av
ett antal lådmoduler, eller kassetter, av trä. Kassetterna rymmer kablar
och datorsystem, som styr uppspelning av ljus och ljud. Stolen rymmer
en sittande person i taget och erbjuder en privat och avskärmad upplevelse.

Foto: Interactive Institute/V4M

Under 2002 genomfördes två besökarstudier i verkliga utställningssituationer kring en första stolsprototyp: på konstmässan ”Stockholm Art
Fair”, Sollentuna och på Bohusläns museum, Uddevalla. På konstmässan var installationen en del av Kulturrådets monter kring konstpedagogik, medan den i Uddevalla ställdes ut i anslutning till museets första
utställning av samtidskonst kallad ”Besökare”. Syftet med de båda studierna var, bl a, att undersöka om stolen lockar besökare att provsitta,
vilka aspekter som väcker målgruppens nyfikenhet samt hur stolen fungerar som tänkt introduktion till en utställning.
(Rapport finns att läsa på: www.tii.se/v4m)
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Projektfakta
Typ av medieframställning: stationär, omslutande
Utvecklad av: Forsknings- och utvecklingsgruppen Visions for Museums,
inom Interactive Institute, i samarbete med området Konstpedagogisk
utveckling vid Statens Kulturråd.
Producent: Visions for Museums/Interactive Institute
Produktionsperiod: (år) 2001-2002
Total produktionskostnad: ca 600 000 SEK
Projektgrupp
Installationen Access in mind var ett samarbetsprojekt mellan Visions for
Museums/Interactive Institute och Statens Kulturråd. Till projektgruppen
engagerades ljus- och ljuddesigners, programmerare, formgivare, dramaturg, samtidskonstnärer, konstpedagoger samt skådespelare.
Kontakt
Halina Gottlieb
Visions for museums/Interactive Institute
Karlavägen 108, Box 24081, 104 50 Stockholm
E-post: halina.gottlieb@tii.se
Tel: 08-783 24 69
Fax: 08-783 24 60

2. A mobile phone audio guide
Med frasen “stoppa en konsthistoriker i fickan” marknadsför Reykjavíks
konstmuseum den mobila museiguiden. Guiden är en typ av audioguide
med den skillnaden att besökaren använder sin egen mobiltelefon istället för att låna/hyra en guidelur på museet.
Mobiltelefonguiden fungerar på liknande sätt som en audioguide.
Besökarna ringer ett speciellt nummer där de välkomnas och introduceras i hur guiden fungerar. För att därefter lyssna på beskrivningar av
konstverken slår besökaren de unika nummer som tillhör och finns placerat intill varje verk. Ljudinnehållet utnyttjar röstbrevlådor för framställningen. Till skillnad från audioguider som har kortare nummerserier, slår
besökarna här fullständiga telefonnummer för att komma åt information.
Tjänsten är kostnadsfri för besökarna och tillgänglig för de som har en
mobiltelefon, dock inte för de som använder kontantkort. Museet lånar
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även ut telefoner för besöket, till dem som inte har egna. De telefonerna är då låsta för att enbart kunna ringa upp de nummer som tillhör
utställningen.
I oktober 2001 introducerade Reykjavíks konstmuseum och det isländska telefonbolaget, Íslandssími, den mobila GSM-guiden för sina besökare. Försöket blev en framgång och sen dess har en liknande lösning
tillämpats för Reykjavíks Zoo. Den senaste versionen av guiden installerades under ”the Reykjavík Winter Lights Festival” i februari 2003.
Guiden reducerar kostnaderna avsevärt jämfört med vanliga audioguider, och kan därför vara mer tillgänglig för museerna att arbeta med.
Ljudkvalitén är hög och genom mobil telefoni som plattform finns även
möjlighet till integration med SMS, MMS samt WAP-teknologi.
För att museer utanför Island ska kunna implementera liknande lösningar erbjuder telebolaget och museet hjälp och råd, i form av tillgång
till en rapport kring tekniska utgångspunkter, tips till museer om lämpliga partners, en guidad visning på Island där man får möta museipersonal och teknikutvecklare eller få hyra lämplig personal.
Projektfakta
Typ av medieframställning: Bärbar audioguide
Utvecklad av: Reykjavíks konstmuseum (Listasafn Reykjavíkur) och det
isländska telefonbolaget Íslandssími.
Producent: Reykjavíks konstmuseum och telefonbolaget Íslandssími.
Produktionsperiod: 2001
Projektgrupp
Reykjaviks konstmuseum och telefonbolaget Íslandssími (Vodaphone
Island)
Kontakt
Soffia Karlsdóttir, Reykjavíks konstmuseum,
soffiaka@rvk.is
Geir Ragnarsson, Chief Technical Officer, Íslandssími,
geir.ragnarsson@islandssimi.is
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3. Lirum – spelrum för fantasi
Lirum är ett rum för upplevelse kring musik där besökaren får testa och
leka med flera olika elektroniskt styrda
”instrument”. Lirum finns på Musikmuseet
i Stockholm och ligger intill utställningen
”Klånjk”, som är ett rum för barnverksamhet kring akustiska instrument.
Bakgrunden till projektet Lirum var att
Musikmuseet önskade ersätta sin ljudstudio – Ljudion. I Ljudion skapade besökaren
ljud genom interaktion och rörelse, men
det var inte tydligt vilka händelser och
rörelser som skapade vilka ljud. Med det
nya projektet ville man göra något nytt för
gruppen lätt förståndshandikappade barn,
och i Lirum skulle interaktionen och dess
effekter vara tydliga. Namnet Lirum uppstod som en kombination av orden lira och
rum, och flera sinnen ska förenas i leken
med musik och ljud. Museet hade rummet
och utifrån dess förutsättningar skapades
idéer om olika stationer. Med hjälp av
musikterapeuter från hela landet och
representanter från målgruppen utvecklades idén, och det blev bland annat klart
att varje station skulle kunna ta emot två
personer – barnet och en ledsagare.
Lirum innehåller sju stationer som alla
erbjuder olika interaktiva moment:
1. Känselskåpet, ett skåp med flera hål för
Foto: Musikmuseet
händer där det man känner inuti även illustreras med ljud. 2. Taktila skulpturen i trä fungerar som en ledstång,
och spelar ljud av barnskratt när man tar på den. Dess träform ska bjuda
in till smek och om man lyckas aktivera alla fem sensorer spelas en
häxas elaka skratt. 3. Spegel, där du ser dig själv i helfigur och när du
rör dig framför den uppstår ljud. 4. Röstomvandlaren förvränger din röst
i fyra lägen som du väljer med knappar, och med två uppsättningar mik117
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rofoner och hörlurar kan man lyssna på sig själv och den andre.
5. Rockscenen är en inbjudande rund scen med mikrofon på stativ,
elgitarr med fem olika låtar och karaokefunktion. Här kan besökaren klä
ut sig till en rockstjärna, sjunga och spela och samtidigt se sig själv på
en skärm. 6. Ljusharpan är placerad i ett litet rum bakom scenen som
lyses upp av en stjärnhimmel. Harpan är också av trä precis som skulpturen i början, och här spelar besökaren genom att bryta ljusstrålar.
7. Stjärnhimlen består av ett antal olika stjärnbilder och enstaka stjärnor
i taket. Besökaren aktiverar stjärnorna med hjälp av en ficklampa och då
spelas ljudslingor på 20 sekunder för stjärnbilder och 2–3 sekunder för
enstaka stjärna.
Utställningen var klar i mars 2003 och under perioden efter färdigställandet anser museet att de har fått mycket positiv respons från besökare. Besökarna har haft roligt i rummet, och kanske framför allt på rockscenen, menade producenten vid ett samtal i december 2003. Museet
har inte marknadsfört utställningen särskilt mycket, eftersom den inte
klarar av en publikstormning. Max 10 personer kan leka i rummet samtidigt, men hälften är att föredra. Ett besök i Lirum kan göras på egen
hand men aktivitet med pedagog kan även bokas i förväg.
Rummet är ganska mörkt men färgglatt, och ljussatt efter de olika stationerna. De flesta delarna i utställningen bygger på odefinierbara ljud,
alltså konstruerade ljudslingor, medan rockscenen består av riktiga låtar,
av t ex Abba. Känselskåpet består av illustrerande ljud av t ex de träkulor
man känner där inne, och röstomvandlaren använder sig av besökarnas
egna röster. Språket i helheten blir därmed varierande och det som är
gemensamt är interaktionens raka språk.
En mängd olika typer av material, gestaltningsformer och tekniska lösningar har använts i utställningen, för taktilitet, scenografi och interaktion. För att aktivera ljud har bl a sensorer med IR-ljus använts. Midikoder skickas till en dator när ljuset bryts och ljud skickas tillbaka. Ljud
har framförallt skapats i så kallade SoundFonts, med hjälp av programmet Vienna. På rockscenen t.ex. spelas ljud upp från en vanlig CD-spelare, där elektroniken har manipulerats för att passa användning och
gränssnitt. En synth används för ljud till ljusharpan och spegeln. Till
grund för röstomvandlaren ligger en effektapparat, som förvränger röster
enligt de midi-koder som skickas när besökaren trycker på de olika knapparna. På scenen finns parabolformade högtalare för att koncentrera lju118
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det och en kamera som filmar och visar upp den som sjunger och spelar på en skärm. (Av ekonomiska skäl har kameran inte inspelningsfunktion).
Projektfakta
Typ av medieframställning: rumslig
Producent: Musikmuseet i Stockholm
Produktionsperiod, från idé till färdig utställning: 2001–2003
Total produktionskostnad: Projektet har kunnat genomföras med stöd
om 300 000 SEK från Statens kulturråd. Uppgifter om total budget finns
inte, då museet inte räknar med de omfattande interna personella och
materiella resurserna som använts.
Projektgrupp
Producent: Anne-Marie Österberg, Musikmuseet
Tekniker: Bertil Bladh, Musikmuseet
Extern formgivare: Reinhardt Roth
Extern ljussättare: Rudi Schuster
Snickare och tre pedagoger från Musikmuseet
Externa musikterapeuter och målgruppsrepresentanter
Kontakt
Anne-Marie Österberg
Musikmuseet, Sibyllegatan 2, Box 16326, 103 26 Stockholm
anne-marie.osterberg@musikmuseet.se
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AVSLUTANDE ORD
Vad tillför digitala medier museernas publikriktade verksamheter? Vad
kan användning av digital IKT åstadkomma som inte redan har utvecklats med andra medier och kommunikationsmetoder? Vad betyder digitala mediainslag för våra upplevelser av innehåll och händelser, som vi
som besökare möter i olika museisammanhang? Vad är digital museikommunikation och vilka kunskaper krävs av dem som är verksamma
inom området?
Med hjälp av digital mediateknik kan interaktiva kommunikationsformer och framställningar skapas, som utvidgar samspel mellan individer,
grupper av människor, föremål, miljöer och olika typer av kunskapsinnehåll. Digitala medier ger också möjlighet att förstärka olika typer av gestaltningar och berättarframställningar, som genom att försöka tala till
många sinnen, väcka emotionell respons och skapa mer trovärdiga framställningar, bidrar till att vi som besökare berörs av innehållet och därför
också minns våra besök i större utsträckning.
Ovanstående beskrivning är idag en realitet på många platser, världen
runt. Kunskapen är betydligt högre inom museivärlden om de nya mediernas positiva potential, bortom effektsökerier och teknikhäpnad men
även misstänksamhet och teknikrädsla, så här i början av 2000-talet,
jämfört med situationen tidigare under 1990-talet.
Det finns dock ett par problem som ännu präglar möjligheterna att
utveckla och integrera nya medier i museernas kunskaps- och upplevelsearsenal och som kan vara värdefulla att lyfta fram. Dessa har ofta
präglat hur museer som organisationer har bemött händelser och utvecklingsskeenden, inte bara rörande IKT, utan även andra områden som har
betydelse för museers verksamhet. Därmed inte sagt att det med nödvändighet behöver fortsätta att vara så. Förändringar har även börjat ske,
även om det kan ske långsamt.
Frågorna är dels förknippade med museernas organisationsform, dels
med museers kunskapstradition. Inom museiverksamheter finns en
ovana att betrakta den egna verksamheten från andra utgångspunkter än
de museala.
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Yrkesmässigt är museernas organisationsformer dessutom relativt
slutna och strikta. Samarbete och förståelse inom museers traditionella
yrkesroller existerar heller inte alltid, vilket också påverkar samarbeten
med kompetenser utanför organisationerna.
Inom många verksamhetsområden är omvärldsorientering en självklarhet eller till och med en förutsättning för kunskapsutveckling, för produktutveckling, för personalutveckling. Varför skulle museer vara annorlunda i detta avseende?
I den historiskt sett inriktade föremålsverksamheten riskerar digitala
medier ”hamna utanför banan”, dels för att blickarna traditionellt riktats
mot natur- och kulturarvet, i samlingar, i utställningar, i den egna forskningen. Dels för att begränsade resurser ofta är uppbundna till museets
”lagervaror”; olika typer av föremål som skall säkras och hållas, snarare än att förnya den utåtriktade verksamheten och innehåll med t ex
inslag av digitala redskap. Samtidigt sitter museer i saxen av att ha
ansvar för att levandegöra sitt innehåll och nå nya målgrupper/besökargrupper, på nya sätt, eftersom de med offentliga stödmedel arbetar med
ansvar eller så kallade uppdrag.
Ovana, oerfarenhet kan i sämsta fall leda till att utvecklingsarbete vad
gäller digitala verktyg, hamnar i en ond cirkel. Om steget aldrig tas att
tillämpa nya medier, t ex i liten skala till en början, så nås ej erfarenheter och tas heller aldrig nästa steg att tillåta sig arbeta med digitala och
interaktiva framställningar.
Det finns också berättigade kritiska aspekter som kan ha bidragit till
att nya medier hittills utvecklats i relativt liten omfattning inom museerna. ”Teknik” kan i sämsta fall kan överrösta innehåll och andra, icke-digitala framställningsformer. I en tid där verklighetens berättelser och händelser i allt högre grad medialiseras, betraktar vissa museer främst som
sin uppgift att skildra autentiska föremål och därigenom erbjuda mer
”äkta” upplevelser, än vad digitala mediaformat kan erbjuda museibesökarna.
Här närmar sig resonemanget en av museernas traditionella kärnfrågor; autenticitet. Medan det i rent vetenskapligt hänseende kan finnas
tveklösa, korrekta beskrivningar av vissa föremål och händelser, tillmäter vi människor olika betydelser till vad som har hänt, hur sant någonting är, något som vi bland annat baserar på våra egna kunskaper,
erfarenheter, intressen och värderingar.
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Tekniken kan överrösta men också ge röster åt perspektiv som sällan
eller aldrig hörs, vilket konkret uttryckt kan återspeglas av att tillåta många
röster/motstridiga perspektiv i en utställning t ex, som aspekter på vissa
kända fakta. De nya mediernas demokratiserande verkan, öppen information, öppen kommunikation, är också en mätare på ”autenticitet” i budskap. Vems historia är riktig? Viktig? Är museer alltid fria från subjektiva
värderingar?

Mer om utvecklingsprocessen
I ett tidigare avsnitt redogjordes för praktiska utvecklingsprocesser,
rörande produktion av koncept för digitala tillämpningar. Vi återkommer
till ett förhållande som mer handlar om ett behov att integrera digitala
medier i den utåtriktade museiverksamheten, så att digitalmedierna inte
är märkvärdigare än kameror, armatur, målarfärg och pennor som
används dagligen i museiarbetet. Det handlar om att skapa långsiktighet, bärkraftighet i själva organisationen, hos de människor som på olika
befinner sig inom den eller brukar den.
En digital produktion eller digitala inslag som ”landat” i museet, utan
att organisationen involverats i förhand, känt ansvar för idéutförande
eller slutproduktion eller har haft beredskap att hantera den i ordinarie
verksamhet, löper större risk att bli en engångsföreteelse som varken
museet eller besökare ser någon större nytta med.
Det är även en sak att skriva för likasinnade – att levandegöra för
mångas olika intressen och förhandskunskaper, samt att välja rätt verktyg för att underlätta denna process innebär många gånger en större
utmaning än de gamla invanda rutinerna, vid programläggning, utställningsproduktion, museiinformation och liknande.
Följande punkter kan avslutningsvis lyftas fram som avgörande för hur
digitala mediainslag skall produceras, så att de blir en resurs både för
dem som utvecklar dem och de som skall bruka dem:
• vikten av blandad kompetens
– digital medieproduktion är lagarbete och inte bara en fråga om
teknik. För all (musei)design – digital som analog – är pedagogik av
större betydelse
∑
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• vikten av att konsultera tänkta användare/målgrupper
– avstämning med brukare är viktigt i både planeringsskede och
design-/utvecklingsprocesser. Utvärdera underhand och bygg från
början in beredskap för anpassning av utföranden
• vikten av att kartlägga andras erfarenheter
– uppfinningsrikedomen hos andra är större än man kan förledas tro!
Vinster i utvecklingsprocesser kan göras genom att vara öppen och dela
kunskap med andra. Vad har andra gjort, hur, vilka erfarenheter kan göras,
kan samarbete skapa kunskaps- och därmed resurs-vinster?
För dig som läst denna skrift hoppas vi att du har fått en inblick i de olika
processer som samspelar, för att med hjälp av digitala mediatekniker i
sin tur kunna skapa samspel mellan museibesökare och museiutbud.
Det kanske mest spännande är att vi befinner oss i början av ett kreativt
äventyr, med många nya utmaningar.
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RESURSER PÅ INTERNET
Artiklar och guidelines
Centres for Curiosity & Imagination Research Digest
www.curiosityandimagination.org.uk/pages/content/index.asp?PageID=
30
Disability Checklist for Museums
www.resource.gov.uk/action/learnacc/00access_03.asp
Electronics for Artists
www.urmenyi.co.uk/
Exhibit development guidelines – British Interactive Group
www.big.uk.com/knowledgebase/exhibits/big_exhibit_guidelines.htm
Process for Interactive Exhibit Design
www.exhibitresearch.com/process.html
Producing Online Heritage Projects, Canadian Heritage Information
Network
www.chin.gc.ca/English/Digital_Content/Producing_Heritage/index.html
Smithsonian Guidelines for Accessible Exhibition Design
www.si.edu/opa/accessibility/exdesign/start.htm

Organisationer & nätverk
ASCT Association of Science and Technology Centres
www.astc.org/
Association of Children’s Museums
www.childrensmuseums.org
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Center för Digital Interpretation
www.cdisweden.com
ECSITE
www.ecsite.net
eLearninggroup for Museums, Archives and Libraries
www.elearninggroup.org.uk
Hands-on! Europe
www.hands-on-europe.net
ICOM
http://icom.museum
Museum Computer Network
www.mcn.edu

Forum och event
Avicom/F@imp
www.unesco.org/webworld/avicomfaimp/
Ars Electronica
www.aec.at
EVA
www.vasari.co.uk/eva/
Museums and the Web
www.archimuse.com/
ICHIM
www.archimuse.com/

135

D I G I TA L A M E D I E R F Ö R B E S Ö K A R E P Å M U S E E R

MUSE
www.mediaandtechnology.org/index.html
NODEM Nordic Digital Excellence in Museums
www.tii.se/v4m/nodem/
TiLE
www.andrich.com/tile/

Länkkataloger
Kulturnät Sverige – museer & kulturarv
http://www.kultur.nu/
Virtual Museum Library Pages – ICOM
icom.museum/vlmp/
VRML-ART – Web3dart gallery
www.web3dart.org/

Forskning
Centre for Museums and Galleries Communication
www.le.ac.uk/museumstudies/rcmgp.htm
DigiCult Report
www.salzburgresearch.at/fbi/digicult
El.pub – interactive electronic publishing R & D news and resources
www.elpub.org
Handscape
www.cimi.org/handscape/
136

DI SKRIFTSERIE 2004

Listen Project
listen.gmd.de/e.html
MediaLab Finland
http://mlab.uiah.fi/~marjo/mummi/
SHAPE
www.shape-dc.org/
Visions for Museums
www.tii.se/v4m/
ZKM
www.zkm.de/

Teknikutvecklare
Abstract Design AB
www.abstract.se
Acoustiguide
www.acoustiguide.com
Antenna Audio
www.antenna-audio.com
Dataton
www.dataton.se
Silicon Graphics, Inc
www.sgi.com/go/museums
SoundAlive
www.soundalive.co.uk
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Konsultföretag, museer & utställningar
Electrosonic
www.electrosonic-uk.com
Event Communication
www.eventcomm.com
Informationsteknik
www.informationsteknik.se
Hüttinger Exhibition Engineering
www.huettinger.de
Ljudproduktion AB
www.ljudproduktion.com
Scenic Route
www.scenic-route.co.uk
Spiral Productions
www.spiralproductions.co.uk
Touch & Turn
www.touchandturn.com
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