
MUSEUMS ANVÄNDNING AV DIGITALA VERKTYG 
En komparativ undersökning av tre museum 

————————————————————————————————— 

Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet  

VT2019 

Nelly Tällgård  



Institutionen för kultur och estetik, Konstvetenskap 

106 91 Stockholms universitet 

08-16 20 00 vx 

Handledare: Jacob Kimvall 

Titel och undertitel: Museums användning av digitala verktyg. En komparativ undersökning 
av tre museum 

Författare: Nelly Tällgård 

Kontaktuppgifter till författaren: tallnelly@gmail.com 

Uppsatsnivå (kandidat-, magister- eller masteruppsats): Kandidatuppsats 

Ventileringstermin: VT 2019 

ABSTRACT: Genom en deltagande observation undersöks hur tre museum använder digitala 
verktyg i sitt publika arbete i museet genom appar och på deras hemsida. En kombination av 
Duncan F. Camerons och Shannon och Weavers modeller för kommunikation används för att 
undersöka de olika stegen i processen. Kommunikationen undersöks med fokus på hur museet 
vill nå fram till besökaren. 
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INLEDNING 

Internet och teknologin har gjort det möjligt för museer att utöka sina sätt att nå fram till sin 
publik. Man kan lyssna på audioguider, söka information i appar, söka efter objekt på 
hemsidan med mera. Även valen museerna gör i utformningen av de digitala verktygen är 
varierande. Valmöjligheterna är många och utvecklas hela tiden. Men hur använder museerna 
dessa digitala verktyg? Vilken information vill de förmedla till besökaren? I min 
undersökning av tre olika museum i Stockholm, Nationalmuseum, Moderna museet och 
Hallwylska museet, ska jag testa de olika verktygen för att synliggöra det museet förmedlar 
och hur processen av kommunikationen ser ut. 

Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte är att undersöka hur museum använder sig av digitala verktyg på olika sätt. Detta 
kan innefatta appar, digitala samlingar på hemsidan, audioguider med mera. Mitt fokus är på 
vad museerna vill kommunicera till besökarna genom dessa digitala verktyg. Mitt syfte är inte 
att göra en övergripande kartläggning av alla museum, utan jag har valt ut ett antal som jag 
undersöker närmare. Mina övergripande frågeställningar är: hur använder sig museerna av de 
digitala verktygen? Hur skiljer detta sig mellan olika museum? I undersökningen kommer 
frågorna till de tre museerna vara: vilka utställningar eller objekt är mest framträdande i de 
digitala verktygen? Vad lyfts fram i utställningsrummet genom appen? Vad lyfts fram på 
hemsidan när besökaren inte är i museet? Hur ser kommunikationsprocessen från museet ut i 
detalj? Jag kommer även koppla detta till vad museet själv skriver om digitaliseringen av 
museet. Stämmer deras tankar med det som finns tillgängligt genom de digitala verktygen? 

Material 
De tre museum jag använder i min undersökning är Nationalmuseum, Moderna museet och 
Hallwylska museet. Samtliga finns i Stockholm. Jag väljer dessa tre museum eftersom de är 
museum med konst och använder olika digitala verktyg. Nationalmuseum och Moderna 
museet har var sin app och digitala samlingar på sina hemsidor. Hallwylska museet har 
fokuserat den digitala verksamheten endast till hemsidan och har därför ingen app som kan 
undersökas. Mitt material är museernas appar och hemsidor där man som besökare kommer åt 
de digitaliserade samlingarna. Hemsidorna som helhet med annan information kommer inte 
undersökas, endast det som rör de digitaliserade samlingarna. 

Metod 
Genom Nationalmuseum, Moderna museet och Hallwylska museet ska jag undersöka vilka 
digitala verktyg de erbjuder och vad museerna vill kommunicera genom dem till besökarna. I 
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undersökningen av de digitala verktygen ska jag analysera processen i detalj för att synliggöra 
kommunikationens väg från museet till besökaren genom de olika verktygen. Digitala 
samlingar och utställningar på hemsidor undersöks utanför museet medan appar som är 
menade för utställningsrummet undersöks i museet. Genom en deltagande observation 
kommer jag som en besökare använda de digitala verktyg som museet erbjuder och genom 
denna användning synliggöra kommunikationsprocessen.  I min undersökning kommer jag 1

jämföra apparna med varandra, hemsidorna med varandra och till sist hur de olika museernas 
val kanske skiljer sig eller liknar varandra och koppla detta till museets egna mål med 
digitaliseringen. 

Teori 

I undersökningen av de digitala verktygens kommunikationsväg från museum till besökare 
kommer jag använda mig av teorier och modeller inom kommunikationsteori. Duncan F. 
Camerons modell för kommunikationen i museum kommer användas i undersökningen. 
Museet och de som jobbar där samlar ihop objekt och information som ska skicka ett 
meddelande till besökaren som är mottagaren på andra sidan. I mitten av hans modell finns 
objektet, detta är kärnan i kommunikationen (se bild 1). Väldigt viktigt i hans modell är att 
objektet är den riktiga, inte en bild eller replika av den. Han understryker mycket objektets 
kraft i mötet med besökaren och att detta inte får förstöras eller ersättas. De som skapar 
utställningen får ett stort ansvar på sig, de ska hjälpa besökare förstå meddelandet genom 
objektet, olika hjälpmedel som skyltar används för att leda besökaren rätt. Den tillhörande 
informationen eller hjälpmedel kring objektet får enligt Cameron inte ta över för mycket och 
förklara allt eftersom detta skulle förstöra för objektet och besökarens interaktion som är 
primärt. Detta är i linje med det modernistiska tankarna om objektets kraft under Camerons 
samtid. Även en reducering av brus som kan störa kommunikationen med besökaren ligger på 
museets ansvar att minimera till det yttersta. Detta brus beskriver Cameron som andra 
besökare eller arbetare som installerar en ny utställning i rummet intill. Just i museets fall är 
modellen mångsidig, det är många olika sändare och mottagare i vardera ände av hans 
modell. Även hur meddelandet tar sin väg kan se olika ut i utställningen, besökaren väljer ett 
urval från utställningens helhet och den ser ofta olika ut mellan besökarna men meddelandet 
ska förhoppningsvis vara liknande. Även feedback från besökaren tar Cameron upp som en 
viktig del i att kunna förbättra utställningar och se om kommunikationen verkligen 
fungerade.   2

 Patrik Aspers, ” Att framkalla ett empiriskt material”, Etnografiska metoder: att förstå och förklara samtiden, 1

1. uppl., Liber, Malmö, 2007, s. 105-106.

 Duncan F. Cameron, "A Viewpoint: The Museum as a Communications System and Implications for Museum 2

Education 1." Curator: The Museum Journal 11.1, 1968, s. 33-40.
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Jag kommer använda mig av Camerons modell för att dela upp kommunikationens väg. Med 
museet som sändare av information, objekt som mittpunkt och besökaren som mottagaren. 
Detta kommer vara användbart i utställningsrummet där jag kommer möta processen från lite 
omvänd ordning genom appar. Genom att identifiera vad museet lyfter upp mest kommer jag 
som besökare se tillbaka på hur processen gått till. Hur ser det ut i kommunikationen mellan 
objektet och besökaren i första hand, gå igenom processen i detalj för att identifiera brus och 
liknande. Sedan kommer kommunikationen mellan objektet och museet, vad har de samlat 
ihop för att uttrycka helheten av utställningen i appen och i relation till rummet. Jag kommer 
även använda modellen i undersökningen av kommunikationen från hemsidorna. Mittpunkten 
kommer då vara en bildrepresentationen av objektet, trots att Cameron är skeptisk mot detta. 
En avgränsning i undersökningen är att inte undersöka feedback eftersom detta inte är syftet 
med undersökningen. Jag väljer även att inte använda mig av konstpedagogik eftersom dessa 
riktar sig mer mot betraktaren som inte är mitt fokus. Tidigare forskning om besökaren och 
museet som en lärande plats finns det mycket av. 

Eilean Hooper-Greenhill skriver i sin bok Museums and their visitors om olika teorier och 
modeller kopplade till kommunikationen i olika sammanhang. Grunden till alla modeller är en 
som hon kallar det enkel modell där det finns tre delar. Sändaren, meddelandet och 
mottagaren. Meningen med kommunikationsprocessen är att en person skickar ett meddelande 
till en annan person. Shannon och Weaver gjorde en utveckling av denna enkla modell till lite 
mer utvecklad. Jag vill stanna vid deras modell och Camerons som jag förklarade innan. Det 
Shannon och Weaver gjorde med den enkla modellen var att lägga till två steg i ytterkanterna 
av modellen, vem som skickar och var meddelandet tas emot. De tog även in begreppet med 
brus som stör kommunikationen. De nya stegen kan översättas till hur man sänder 
meddelandet och hur mottagaren tar emot detta. I boken tar hon upp ett exempel med en 
telefon för att illustrera hela processen. Personen som säger något i telefonen är början på 
processen. Nästa steg är telefonen som fångar orden. Nästa steg, som är mitten av modellen, 
är kabeln som skickar meddelandet. Nästa steg är högtalaren i mottagarens telefon. Till sist 
har vi mottagarens öra som tar emot meddelandet (se bild 2). I mitten av processen kan brus 
komma in som stör processen, i form av störningar på linjen i detta exempel. Hooper-
Greenhill tar upp problematik med denna modell kopplat till att den är väldigt linjär. 
Besökaren får inget utrymme för sin tolkning och feedback som är en stor del av 
kommunikationen som helhet.  Eftersom min undersökning ska ha sitt fokus på just vad 3

museet vill kommunicera ser jag inte detta som ett problem i undersökningen. Eilean Hooper-
Greenhill tar även upp Camerons modell i sin bok. Modellen diskuteras i samband med andra 

 Eilean Hooper-Greenhill, ”Communication in theory and practice”, Museums And Their Visitors [Elektronisk 3

resurs], 1994, s. 37-45.
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teoretiker som utvecklat hans modell. Dessa utvecklingar är riktade till museum som 
teknikmuseum eftersom Camerons modell är mer anpassat till museum med ett objekt i fokus. 
Utvecklingen av modellen kan undersöka objekt som representerar en ide men som inte i sig 
själva är fokuset. Eftersom jag ska undersöka museum med objekt som mittpunkten av 
kommunikationen passar Camerons modell.  Genom att kombinera Cameron, Shannon och 4

Weavers modeller med varandra kan jag få ut maximalt med detaljer om 
kommunikationsprocessen i min undersökning. Det jag vill lyfta in från Shannon och Weavers 
modell är de två yttre stegen de introducerade. Modellen jag använder kommer då se ut som 
följande. Museet i ytterkanten, app eller hemsida, objekt i museum eller bildrepresentation, 
mottagarens mobil eller dator, till sist besökaren (se bild 3). Även bruset som kan uppstå 
kommer undersökas, som kan störa kommunikationsprocessen.  

Bild 1: Camerons kommunikationsmodell 
som är anpassad till museum, 1994 (Hooper-
Greenhills illustration av Camerons 
beskrivning av sin modell från 1968).  5

                          
 

Bild 2: Shannons och 
Weavers 
kommunikationsmodell 
som är anpassad till 
masskommunikation, 

    1994.  6

Bild 3: Min 
kommunikationsmodell 
inspirerad av de två tidigare 
modellerna, 2019. 

 Hooper-Greenhill 1994, s. 46-47.4

 Hooper-Greenhill, 1994, s. 46.5

 Hooper-Greenhill, 1994, s. 40.6
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Forskningsöversikt 

Enrico Bertacchini och Federico Morando skriver i sin artikel, The Future of Museums in the 
Digital Age: New Models for Access to and Use of Digital Collections, om hur det digitala 
påverkar museums roll och uppdrag. Mer specifikt hanteringen och tillgången till digitala 
samlingar, tar upp svårigheter och möjligheter. Artikeln tar först upp de mer ekonomiska 
aspekterna med digitala samlingar. Sedan är fokus på fyra olika modeller av tillgång till 
digitala samlingar.  7

I Accounting for New Technology in Museum Exhibitions har Dirk vom Lehn och Christian 
Heath ett fokus på den digitala tekniken i utställningar. De vill visa på hur det digitala 
påverkar besökarens beteende i utställningen och möjlighet att utforska och diskutera 
utställningar. Artikeln behandlar två exempel med ett fokus på museum och gallerier. Det 
första exemplet behandlar en portabel enhet som besökaren bär med sig i utställningen som 
innehåller texter, video och audioguider. Det andra exemplet undersöker fasta elektroniska 
skyltar med möjlighet till video och text beroende på vad besökaren vill se. Genom att filma 
ett visst antal besökares beteende i utställningsrummet när de använder de digitala verktygen 
upptäcker de vissa gemensamma tendenser, vissa positiva andra mindre. Positivt är att 
besökarna stannar längre än vanligt i utställningarna och att man kan koppla ihop objekt eller 
hela utställningar med andra rum i museet. Även rikedomen på detaljer i informationen ökar 
med de digitala verktygen. Faktorer som skapar lite problem är att verktygen isolerar 
besökaren. Eftersom verktygen är skapade för att en person i taget ska använda dem öppnar 
det inte upp för en diskussion för de besökare som kommer i par eller grupper till 
utställningen. Mycket av besökarens uppmärksamhet riktas även till den digitala enhet som 
används istället för objektet i utställningen, endast snabba ögonkast mot objektet blir 
resultatet. Detta gör besökaren passiv och diskussioner eller egen granskning av objektet faller 
bort. I slutet på artikeln föreslår de en utveckling i teknologin att gå mot enheter som är 
designade för att fungera i grupper. Även ett fokus på att stimulera diskussioner uppmuntras.  8

I min undersökning är inte besökaren i fokus men eftersom jag genomför en deltagande 
observation kommer besökarens beteende beröras i viss mån. 

Artikeln Best practices in creating quality online experiences for museum av Barbara J. Soren 
handlar om en studie av helt digitala utställningar på Kanadas virtuella museum. Målet med 

 Enrico Bertacchini & Federico Morando, "The future of museums in the digital age: New models for access to 7

and use of digital collections." International Journal of Arts Management 15.2, 2013, s. 60-72.

 Dirk vom Lehn & Christian Heath, "Accounting for new technology in museum exhibitions." International 8

Journal of Arts Management 7.3, 2005, s. 11-21.
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studien av innehållet visar vad som definierar kvalitet på helt virtuella utställningar och 
projekt. Med ett fokus på faktorer som det förväntade engagemanget, målet, resultat och 
framgången hos besökarna.  Denna artikel handlar om ett helt virtuellt museum till skillnad 9

från mina tre exempel som är både fysiska och digitala. 

Susana Smith Bautistas bok Museums in the Digital Age: Changing Meanings of Place, 
Community, and Culture har ett fokus på hur museet är som det alltid varit, trots stora 
teknologiska förändringar i samhället. Hon tar även upp varför man behöver museet som en 
pålitlig och oföränderlig institution. Men hon är fortfarande medveten om de förändringar det 
digitala ger och dess möjligheter. Smith Bautistas vill förstå hur museets onlineversion är 
kopplad till det fysiska museet och interaktionen mellan de två. Boken innehåller fem olika 
fallstudier om museum i USA. Mycket fokus läggs på platsen museet är placerad i och hur 
detta påverkar museets praktiker.   10

Boken The Museum in the Digital Age: New Media and Novel Methods of Mediation av 
Régine Bonnefoit och Melissa Rérat är gjord efter ett seminarium. Forskare i museologi och 
personer som arbetar på museum diskuterar aktuella ämnen inom museilogi med en publik av 
studenter. Hur museet har tagit till sig den digitala tekniken är fokuset för seminariet och 
boken. De tar bland annat upp hur det digitala har förändrat kommunikation och delgivande 
av kunskap. Boken behandlar det digitala som verktyg för kommunikation, för lagring och 
även som en ny konstform.  11

Disposition 

I det första kapitlet undersöker jag apparna på Nationalmuseum och Moderna museet. Detta 
genom modellen av kommunikation för att synliggöra hur apparna fungerar i de olika delarna 
i processen. Hallwylska museet undersöks inte i kapitlet för de inte har en app. Det andra 
kapitlet undersöker hemsidorna från alla tre museum. Även detta genom samma modell men 
bilder av objekten ersätter det fysiska objekten. I det tredje kapitlet ställer jag de olika 
resultaten mot varandra i en jämförelse. I detta kapitel sker även en koppling till hur museerna 
själva förklarar sin digitalisering kopplat till undersökningen. 

 Barbara J. Soren & Canadian Heritage Information Network, "Best practices in creating quality online 9

experiences for museum users." Museum management and curatorship 20.2, 2005, s. 131-148.

 Susana Smith Bautista,”Introduction”,  Museums in the Digital Age [Elektronisk resurs], AltaMira Press, 10

2013, s. xxi-xxvi.

 Régine Bonnefoit & Melissa Rérat (red.), ”Introduction”, The Museum in the Digital Age: New Media and 11

Novel Methods of Mediation [Elektronisk resurs], Cambridge Scholars Publishing, 2018, s. 1-11.
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APPAR 

Moderna museet 

Moderna museets app har ett fokus på att vara en audioguide. Detta märks redan i namnet på 
appen, Moderna museet audioguide.  Konstverk är samlade i tre olika grupper. En med 12

museets samlingar, en anpassad för barnfamiljer och en för skulpturerna utanför museet. Jag 
undersökte audioguiden till Moderna museets samling, som är den största huvudutställningen 
i museet. Efter att man laddat ner appen rekommenderas det att man laddar ner den 
audioguide man vill lyssna på innan besöket i utställningsrummen för guiden fungerar bäst då. 
Eftersom museet rekommenderar att använda wi-fi som finns i kaféet antog jag först att det 
inte fanns något internet i utställningsrummen. På hemsidan står det tydligt att det finns 
internet i hela museet vilket gör appens information något förvirrande. 

Konstverken presenteras i en lista i den valda audioguiden (se bilaga 1, bild 4). Ordningen 
konstverken är listade i beror på vilket rum de hänger i men appen ger inga indikationer på 
vilket konstverk som är i vilket rum. Detta skapar en jakt i att hitta vilka konstverk som finns i 
appen. På grund av att det inte finns någon indikation på hur många konstverk från listan som 
är i det enskilda utställningsrummet eller var i rummet de hänger. Eftersom det finns märken i 
utställningsrummen, i form av en hörlur och nummer, vid de konstverk som finns i appen bör 
detta vara en indikator till att ta upp mobilen med appen. Denna indikator i form av märken i 
utställningsrummet framgår inte heller i appen. Först när besökaren möter det första 
konstverket som finns i appen blir man medveten om indikatorn på väggen. Att konstverken 
presenteras i en lista utan koppling till de olika rummen ger kommunikationen mellan 
besökare och app en lätt förvirring och letande efter den rätta ljudfilen. Cameron tar upp hur 
museets meddelande till alla besökare ska vara samma oberoende av hur besökaren rör sig i 
utställningsrummet. Han syftade då på besökare som inte använder audioguider.  Eftersom 13

det finns en lista av konstverk underlättar det för museet att visa deras tänkta ordning. På 
grund av att man som besökare inte alltid går i den förväntade ordningen i rummet eller 
mellan rummen kan man hoppa runt i ordningen bland de olika konstverken i listan. En 
underlättande funktion i appen är när man lyssnat på en ljudfil i listan, efter försvinner en grå 
prick vid konstverket för att indikera att man lyssnat klart på den. Detta underlättar senare när 
besökaren ska hitta nästa konstverk i listan. Allt eftersom blir prickarna färre och listan lättare 
att ögna igenom efter rätt ljudfil. Möjligheten att söka efter just det konstverk som man står 
framför med koden konstverket har skulle fungera mer direkt som kommunikation men detta 
kräver en internetuppkoppling även om man laddat ner guiden som rekommenderats. 

 Moderna museet audioguide, Avantime Development (2019-04-07).12

 Cameron, 1968, s. 37.13
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I listan finns en bild av varje utvalt konstverk med titel. Efter att man valt ett konstverk ser 
man en större bild, titel och ljudfilen börjar spela automatiskt (se bilaga 1, bild 5). Vissa 
konstverk som finns i appen har en föremålstext i utställningsrummet och andra inte. 
Informationen i ljudfilen var liknande texterna i utställningen men mer detaljrik. 
Informationen handlar övergripande om konstverket besökaren ser på och om konstnären som 
gjort den. Detta påminner om traditionell konsthistoria med konstverket och en 
biografiliknande text om konstnären. Ingen föremålstext finns i appen vilket förstärker att 
besökaren ska se på konstverket och inte i appen när man lyssnar. Detta ser jag som en aktiv 
taktik från museet för att hålla besökarens uppmärksamhet på konstverket. Att minimera 
bruset är något som Cameron beskriver som museets ansvar i kommunikationen.  Eftersom 14

alla ljudfilerna är runt två minuter långa håller det kvar besökaren vid konstverket under den 
tiden. Detta är en aktiv taktik från museet sida att hålla kvar besökaren vid konstverket, som 
kanske är längre än vanligt för besökaren. Samtidigt ledde detta ofta till att jag var ett hinder 
för andra besökare. Att andra besökare närmade sig i ögonvrån och försökte se förbi en när 
man koncentrerar sig på att lyssna ser jag som brus. Det är en självklar del att det finns andra 
besökare i museet men en konstant känsla av att vara i vägen vill ingen känna. Om man först 
kanske letat efter konstverket i listan spenderar man dessutom mer tid framför konstverket än 
de minuter som man lyssnar. 

Audioguiden om samlingen och om skulpturerna utomhus är övergripande för konstverken i 
museet. Uppdelningen mellan dessa är självklar eftersom de är på olika platser. Men att 
skulpturernas audioguide är listad sist är förvånande eftersom mötet med skulpturerna sker 
innan besökaren går in i museet till samlingarna. Som sist i listan signalerar museet att 
besökaren ska använda audioguiden till skulpturerna efter besöket i byggnaden. Detta kan  
även vara tecken på en underförstådd hierarki mellan konstverken i museet och skulpturer 
utomhus. Det övergripande fokuset museet har i appen är på museets permanenta samling 
eftersom de är först i listan. De tillfälliga utställningarna finns inte i appen. 

Museet har valt ut mellan 1-5 konstverk i var och en av de större utställningsrummen. Vissa 
rum har inga konstverk i appen, dessa var ofta de mindre rummen. Att ha en markering i 
utställningsrummet kommunicerar tydligt vilka konstverk som finns i appen och inte. Om 
besökaren följer listan i appen går den i en medsols riktning i alla utställningsrum. Även om 
denna ordning kan fallera något i kommunikationen mellan besökaren och appen. Till 
exempel, ett konstverk finns i ett sidorum som besökaren redan passerat innan den kommer i 
listan i appen vilket gör konstverket lätt att missa. Genom att rekommendera en nerladdning 

 Cameron, 1968, s. 36.14
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av audioguiderna förhindrar museet att besökaren skulle störas av buffrande ljudfiler. Även 
behovet av att vara uppkopplad försvinner, om besökaren inte vill söka på ett konstverk. Detta 
kan vara en taktik från museets sida att minimera eventuellt brus som kan uppstå med 
internetuppkopplingen. Detta stämmer med museets ansvar att minska brus i 
kommunikationen som Cameron beskriver.  Vid ett återbesök var det en omhängning som 15

skedde i ett av utställningsrummen. Audioguiden hade inte anpassats efter detta. De konstverk 
som fanns i det rummet fanns fortfarande kvar i audiguidens lista. Detta kan bli förvirrande 
för en besökare om vissa konstverk inte är möjliga att hitta och kommunikationen mellan app 
och besökare kan inte fungera rätt vilket jag ser som brus. 

Kommunikationsprocessen 

Processen börjar med museets urval av objekt från den permanenta samlingen (se lista över 
konstverk i bilaga 1). De två minuter långa ljudfilerna med bilder och titlar samlas sedan i 
appen för besökaren. Mittpunkten på kommunikationen är objektet, med skylt, som leder 
besökaren vidare till informationen som museet placerat i appen. Genom sin mobil kan 
besökaren hitta ljudfilen och lyssna på den. Om audioguiden är nerladdad sker allt snabbt och 
direkt i appen och det finns ingen risk att besökaren behöver vänta på att ljudfilen ska ladda 
länge. Men en uteslutning av internetuppkoppling tvingar besökaren att hitta konstverket i 
listan som museet valt ordning på. Om besökaren följer denna ordning uppkommer inget 
problem. Men en funktion i appen försvinner helt utan internetuppkopplingen, att söka på 
individuella konstverk. En funktion som underlättar kommunikationen mellan app och 
besökare. Rekommendationen från museet är att ladda ner guiderna vilket pekar på att de vill 
ta bort behovet av att vara uppkopplad. Eventuellt brus kan förekomma i form av att man står 
i vägen för andra besökare under en längre tid eller att vissa konstverk inte finns tillgängliga i 
utställningsrum som hängs om. 

Nationalmuseum 

I appen kan besökaren se hela utställningar digitalt, med föremålstexter och bilder.  Det finns 16

även audioguider som man kan lyssna på (se bilaga 1, bild 6). De tillfälliga utställningar som 
finns i museet är representerade i appen, både som digitala utställningar och audioguider. 
Besökaren kan söka på speciella konstverk med ett nummer som finns i utställningsrummet, 
det finns även nummer för hela utställningsrum eller delar i utställningar. Hela museet har en 
gratis internetuppkoppling som besökaren kan använda. Audioguiderna kan även laddas ner 
och lyssnas på utan internetuppkoppling. Utan internet försvinner många andra funktioner 
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från appen, som att söka på individuella konstverk. Tidslinjen som är museets största 
utställning med konstverk från deras permanenta samlingar finns som digital utställning och 
har en audioguide kopplad till den. Denna utställning har jag fokuserat på. Det är även den 
första utställning man möter i appen under museets utställningar. 

Audioguiden till Tidslinjen är 45 minuter lång och har stopp på 12 olika platser i museet, varje 
ljudfil är runt fem minuter lång. Runt tre konstverk har valts ut i varje rum, det berättas även 
om hela rummet i allmänhet och i vissa fall om museets historia. Eftersom det är ett antal 
konstverk som behandlas i samma ljudfil rör sig besökaren under tiden och spenderar inte alla 
fem minuter framför samma konstverk. I appen finns en knapp där besökaren påbörjar den 
guidade turen som är vald, då spelas ljudfilerna upp efter varandra och det enda besökaren 
behöver göra är att lyssna. I slutet av varje ljudfil förklaras hur besökaren tar sig till nästa 
stopp och vilka konstverk ljudfilen kommer beskriva. Detta vägleder besökaren tydligt och 
förbereder kring handlingen. Under tiden som vägen beskrivs hinner besökaren ta sig till 
platsen och få en överblick på de konstverk som presenteras. Ett undantag när besökaren inte 
hinner mellan de olika stoppen är när turen byter våning. Vid en missuppfattning av 
vägbeskrivningen finns en karta i appen som visar var besökaren ska gå. Om besökaren 
förstår alla vägvisningar från audioguiden behöver inte mobilen vara framme och riskera att 
besökare splittras av den under turen. Detta ger besökaren mer fokus på konstverket och 
informationen som museet vill kommunicera i samband med mötet med objektet. Buffring av 
ljudfilerna i appen sker stundtals och skapar ett ofrivilligt avbrott i audioguiden, detta kan ses 
som brus i sammanhanget. Men kan undvikas med en nerladdning av ljudfilerna. De alltid 
närvarande besökarna runt omkring är alltid en risk för brus. Det jag upplevde var att man i 
vissa fall inte hörde vad personerna i audioguiden pratade om när en större grupp besökare 
passerade och samtalade livligt. Detta ger ett avbrott i den sammanhängande turen och gör att 
besökaren lättare kan distraheras av annat. I det fallet spolade jag tillbaka ljudfilen för att 
lyssna om efter gruppen passerat. 

Museet har listat sju olika utställningar under fliken utställningar i appen. Tidslinjen är 
placerad först och den tillfälliga utställningen efter denna. De resterande utställningarna är 
bland annat Skattkammaren och Skulpturgården. Genom att klicka sig fram till utställningen 
kan besökaren direkt välja att se utställningen digitalt i appen eller lyssna på audioguiden. 
Ljudfilerna till Tidslinjen är utformade som små intervjuer med anställda från museet som 
berättar om de olika rummen och konstverken. De olika personerna ger audioguiden en 
variation även om det är samma upplägg i alla ljudfilerna. Samtidigt är den ledande 
intervjuaren en sammanhängande del i audioguiden. Ljudfilerna kan delas upp i tre steg, en 
inledande presentation av rummet och personen som blir intervjuad, huvudmaterialet med 
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konstverk och ett slut i form av en beskrivning till och om nästa rum. En speciell jingel spelas 
i slutet av varje ljudfil innan vägbeskrivningen till nästa rum. Detta är en tydlig signal i 
kommunikationen från museet rörande vilken del besökaren är på i audioguiden. Urvalet 
kommunicerar vad museet ser som de viktigaste delarna i varje rum som besöks (se lista över 
konstverk i bilaga 1). De utvalda konstverken ger besökaren en liten sammanfattning av 
utställningsrummets tema och stil. Detta gör det lättare för museet att hålla meddelandet för 
rummet samma till olika besökare som Cameron beskriver.  Rörelsen besökaren gör i 17

rummet blir beroende av de utvalda konstverken och i många ljudfiler rekommenderar den 
ledande personen var besökaren ska placera sig för att se konstverken bäst. Till exempel i ett 
rum rekommenderas besökaren att sätta sig på en bänk som är placerad i mitten av rummet för 
att få en överblick av alla de berörda konstverken.  

Kommunikationsprocessen 

När det kommer till audioguiden börjar processen med museets urval av konstverk i alla de 
berörda salarna. Även allmän information om rummet och museet samlas in och kombineras 
med konstverkens information. Intervjuerna genomförs och i efterhand har musik lagts till för 
att förstärka stämningen i audioguiden. Även vägbeskrivningar planeras och läggs till. Allt 
detta samlas sedan i appen under den berörda utställningen. I utställningsrummet hjälper 
skyltarna till som en bekräftelse över att besökaren hittat rätt konstverk. Vägledningen till 
konstverken i ljudfilen är genom utseenden och konstnärernas namn. Besökaren får först en 
mental uppfattning av konstverket genom beskrivningen, sedan ser besökaren ett konstverk 
som motsvarar detta och bekräftar genom konstnärens namn. Besökaren tar sedan till sig 
informationen som museet samlat i kombination med att se på konstverket. Om allt flyter på 
bra utan buffring eller förvirring på väg till nästa rum eller konstverk flyter audioguiden på i 
en jämn takt. Om beskrivningen av konstverken inte räcker för besökaren finns det en liten pil 
med texten visa föremål i appen som öppnar upp en flik med de konstverk som berörs. Bilder 
med titlar av dessa konstverk blir då synliga. Besökaren kan trycka på dessa för att komma 
vidare till det valda konstverket, med föremålstext med mera i de digitala utställningarna. 
Denna flik blir tillgänglig när ljudfilen för det nya rummet börjat vilket betyder att besökaren 
inte kan titta på konstverken innan eller medan de beskrivits i ljudfilen. Om audioguiden är 
nerladdad och det inte finns internetuppkoppling kan besökaren inte se konstverken under 
fliken visa föremål. Om besökaren skulle ladda ner audioguiden och samtidigt ha 
internetkoppling skulle buffring av ljudfiler uteslutas och visa föremål fortfarande vara 
tillgängligt. Nationalmuseums app har många funktioner som hjälper besökaren att hitta rätt 

 Cameron, 1968, s. 37.17

!13



vid förvirring. Detta stämmer med Camerons beskrivning om att det är museets ansvar för att 
minimera brus i kommunikationen.  18

Om besökaren väljer att söka efter enskilda konstverk i de digitala utställningarna kan detta 
ske på två tillvägagångssätt. Antingen kan besökaren klicka sig fram till en lista med olika 
utställningar, sedan vidare till en lista med delutställningar för att till sist komma fram till de 
enskilda konstverken i den valda kategorin (se bilaga 1, bild 7). Genom bilder och titlar hittar 
besökaren rätt konstverk och kan sedan läsa konstverkets föremålstext i appen. Om 
konstverket finns med i en audioguide står det under föremålstexten och besökaren kan lyssna 
på det klippet. Vissa konstverk har även separata ljudfiler i de digitala utställningarna. Dessa 
ljudfiler finns inte med i audioguiderna, de finns bara under det enskilda konstverket. Detta är 
sällsynt men ett val som museet gjort för vissa konstverk. Det andra tillvägagångssättet är att 
söka på konstverkets nummer som anges på skylten i utställningsrummet. Detta sätt fungerar 
snabbt och besökaren hamnar direkt till all information som finns om konstverket som valts. 
Inte alla konstverk har detta nummer på skylten i utställningsrummet vilket signalerar till 
besökaren att konstverket inte finns i appen även fast konstverket ofta finns. Vissa konstverk 
har inte någon föremålstext i utställningsrummet men en text i appen vilket besökaren själv 
får upptäcka genom det första tillvägagångssättet om inget nummer finns i 
utställningsrummet. Alternativt kan besökaren söka på delutställningen eller 
utställningsrummets nummer för att sedan leta i listan över konstverk. Kommunaktionen 
mellan konstverk med skylt i utställningsrummet och besökarens app klaffar inte alltid rätt på 
grund av att nummer inte alltid finns på skylten trots att konstverken finns i den digitala 
utställningen. 
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HEMSIDOR 

Moderna museet 

Museet använder en speciell extern hemsida för samlingarna.  Genom att klicka sig vidare 19

från den vanliga hemsidan till Sök i samlingen blir samlingarna tillgängliga (se bilaga 2, bild 
8). Direkt ger museet besökaren ett val, att ledas av museet eller söka på egen hand. Sökrutan 
kan användas, där besökaren själv skriver en konstnär, motiv eller liknande för att ta sig 
vidare. Genom att välja en färdig kategori som Highlights är det museet som valt vilka 
konstverk som finns under kategorin. Ett tredje tillvägagångssätt finns som är mer kopplat till 
det fysiska museet och utställningarna. Under kategorin Visas nu finns en möjlighet att under 
titeln Upptäck konstverken se en karta över museet med alla salar (se bilaga 2, bild 9).  Varje 20

sal har ett namn och kan klickas på. Genom att välja en sal förs man vidare till en lista av 
konstverken och en beskrivning av hela rummet. Detta sätt är så nära besökaren kommer till 
en digital utställning på Moderna museets hemsida. Camerons skrev om hur museet ska 
vägleda besökaren med information, kartan förbereder och vägleder besökaren mycket väl för 
ett besök i museet.  Kartan kan även användas som substitut för ett fysiskt besök. Den 21

tillfälliga utställningens konstverk kan inte ses på hemsidan. Däremot finns 
utomhusskulpturerna tillgängliga på hemsidan men endast som en lista utan karta. 

Vilket sätt besökaren än väljer kommer man tillslut hamna på samma plats. Hos ett enskilt 
konstverk. Alla konstverkens presentationer har samma upplägg och design (se bilaga 2, bild 
10). En bild och grundläggande information i form av konstnärens namn, konstverkets titel 
och så vidare. Under den grundläggande informationen finns olika titlar med information. 
Dessa skiljer sig mellan olika konstverk beroende på informationen som finns tillgänglig. 
Vissa har till exempel detaljerad information som liknar föremålstexten i museet och 
utställningshistorik som är en lista i punktform över vilka utställningar konstverket varit med 
i. Titeln Bibliografi finns ibland i koppling med Detaljerad information, denna information 
ökar trovärdigheten från museet till besökaren. Museet kommunicerar var informationen har 
kommit ifrån vilket gör att man kan kontrollera informationen genom originalkällan. Även 
titeln Lättläst finns ibland som ett alternativ till Detaljerad information. Detta ökar 
tillgängligheten för fler besökare på hemsidan. Under bilden av konstverket finns det en 
rubrik, Se även, som leder besökaren vidare genom olika kategorier. Det är en lista med titlar 
som Konstnären, Landet, Årtalet. Bredvid titlarna står respektive konstnär, land eller år som 

 Moderna museet, http://sis.modernamuseet.se/sv/ (2019-04-18).19
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är kopplat till konstverket. Genom att klicka på denna kommer besökaren vidare till en lista 
över alla konstverk med samma koppling. Det står även hur många andra konstverk som finns 
i samma kategori, till exempel 1950-talet (6185 verk). Informationen om konstverket i form 
av en föremålstext i museet blir mer framträdande på hemsidan än i museet. Med mötet på 
hemsidan kan texten läsas utan att andra besökare vill läsa den och hela konstverket kan ses i 
samband med texten. Om ett konstverk är stort i utställningsrummet måste besökaren gå fram 
till texten, läsa och sen backa bak för att hitta de detaljer som texten kan beskriva. Under den 
tiden kan detaljer falla bort och besökaren vara tvungen att återkomma till texten för en 
påminnelse. Genom texten och bilden tillsammans överskådligt på hemsidan kan besökaren 
blicka över på bilden flera gånger under tiden man läser. Informationen tar samtidigt inte 
fokus från konstverket eftersom den finns under rubriker som besökaren väljer genom att 
klicka på dem. Det som alltid är synligt är grundinformationen som är överskådlig och 
lättillgänglig. Detta stämmer med hur Cameron beskriver informationen, som vägledande men 
inte ta för mycket fokus från konstverket.  22

Kommunikationsprocessen ser olika ut beroende på hur besökaren väljer att ta sig till 
objektet. Genom de färdiga samlade grupperna ser man tydligast vad museet själv framhäver 
ur samlingarna. Många av konstverken som visas under till exempel Highlights finns inte 
fysiskt tillgängliga i en utställning. Av de 20 första konstverken visas tre, varav en i Moderna 
museets lokal i Malmö. Genom hemsidan kan då museet visa upp konst som annars är i 
magasin och inte tillgängliga för besökare i det fysiska museet. Mittpunkten på 
kommunikationsprocessen är när besökaren når det enskilda konstverkets sida. Mittpunkten 
som i museet skulle vara objektet i fysisk form är nu en bild av konstverket. En viktig del i 
Camerons modell var att mötet med objektet skulle vara i den fysiska formen.  På hemsidan 23

är detta inte möjligt. Bilden av kostverket ersätter detta möte. Kombinerat med mått och 
teknik ger detta besökaren en uppskattning över hur stort konstverket är och hur texturen kan 
se ut. Just storleken och texturen är det svåraste att förmedla genom en bild på hemsidan. 
Mötet blir kanske inte lika starkt som med det fysiska objektet men med tanke på att många 
av konstverken inte är utställda är detta det enda sättet för besökaren att se dem. I vår samtid 
är inte alltid mötet med det det fysiska objektet lika viktigt som det var under Camerons 
samtid. Just tillgängligheten av konstverken känns mer centralt idag. Även smidigheten och 
enkelheten i att kunna se konstverken genom hemsidorna är lockande för besökare som inte 
hinner besöka museerna. De konstverk som finns utställda kan besökaren i ett senare skede 
möta i museet. 
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Nationalmuseum 

Även Nationalmuseum använder en extern hemsida där man kan söka i deras samlingar.  24

Genom den vanliga hemsidan klickar man sig vidare till sök i samlingarna för att komma till 
hemsidan (se bilaga 2, bild 11). Antingen kan besökaren söka själv eller välja bland färdiga 
kategorier som museet gjort. De färdiga kategorierna går efter olika teman som till exempel 
Samtida smyckekonst och I päls och fjäder. Om besökaren väljer en av kategorierna visas en 
lista över gruppens konstverk, med bilder, titlar och konstnär. Detta utseende på listan är det 
förvalda från museet men man kan ändra detta till olika utseenden. Man kan se ett konstverk i 
taget eller en lista med bild och mer information om konstverken. Jag tittade på kategorin I 
päls och fjäder som finns på startsidan.  På det enskilda konstvekens sida finns en stor bild 25

av konstverket över hela skärmen. Under bilden finns den grundläggande informationen med 
titel, teknik, mått och så vidare. Inte många konstverk har något som skulle lika en 
föremålstext. Bilden är av mycket hög kvalitet. Genom att se den i helskärmsläge hamnar allt 
fokus på konstverket, även om det fysiska konstverkets storlek är svår att föreställa sig. Detta 
stämmer med Camerons tankar om fokuset på konstverket.  Det går att zooma in på bilden 26

vilket gör att man kan se mycket små detaljer. Även texturen blir synlig i bilden när man 
zoomar. I museet är det inte möjligt att se detaljer som på bilden vid en zoomning. Detta 
ersätter inte helt mötet med det fysiska objektet men är något som mötet med det fysiska 
objektet inte helt kan ge till en vanlig besökare i museet. Speciellt om det är en tavla som är 
placerad högt upp i den fysiska utställningen. Jag sökte även på ett enskilt konstverk, Aposteln 
Petrus av Rembrandt Harmensz van Rijn.  För detta konstverk finns bland annat en 27

beskrivning och flera bilder på konstverket. Detta visar hur museets prioriterar mer kända 
konstverk när det kommer till informationens innehåll. Eftersom kategorin I päls och fjäder 
var tydligt exponerad på startsidan kunde man som besökare förväntat sig att dessa konstverk 
också skulle ha mer information. 

På den vanliga hemsidan kan besökaren se de digitala utställningarna.  Under titeln 28

utställningar hittar man bland anat pågående utställningar från museet och gamla utställningar 
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(se bilaga 2, bild 12). Även de tillfälliga utställningarna finns tillgängliga på hemsidan som 
digitala utställningar. Tidslinjen som var placerad först i appen är på hemsidan placerad som 
sjunde i raden av utställningar. På hemsidan ligger den tillfälliga utställningen först. Vilket 
tyder på att museet vill lyfta fram de tillfälliga utställningarna på hemsidan. Efter att ha valt 
en utställning möts besökaren av en inledande sida med information. Det varierar mellan olika 
utställningar med olika funktioner som finns här men det kan finnas videos, texter och bilder. 
Själva utställningen är bilder samlade i grupper som besökaren bläddrar mellan. Det finns 
även en övergripande text till hela gruppen. Besökaren får se en bild i taget med tillhörande 
föremålstext och grundinformation. Även här kan man zooma in på bilden. När besökaren 
känner sig klar med konstverket som visas finns det en pil som tar en till nästa konstverk. 
Skillnaden mellan den digitala utställningen och den fysiska i museet är att besökaren är på 
olika platser och det fysiska mötet med konstverket inte sker på hemsidan. Rumsligheten från 
hela utställningen utesluts även. Samtidigt kan texterna på hemsidan läsas i egen takt utan att 
besökaren behöver tänka på att andra vill läsa samma text. Även konstverket kan studeras i 
obegränsad tid eftersom ingen annan besökare vill komma nära och titta. Självklart finns det 
risker med kommunikationen genom hemsidan. Eftersom det är på internet kan besökaren bli 
distraherad av annat på datorn som skulle bli brus i kommunikationen. 

Mittpunkten av kommunikationen som är mötet med det enskilda konstverket fungerar på 
olika sätt beroende på vilken av hemsidorna besökaren är på. Den digitala utställningen ger 
konstverket en inramning och kontext innan besökaren når fram till själva konstverket. Med 
en egen sida för utställningen med information och ibland filmer som inledning. Efter att man 
sedan valt en grupp med bilder finns en övergripande text och föremålstexter till varje 
konstverk. Museet har lagt mycket fokus på informationen till de digitala utställningarna. 
Besökaren behöver inte läsa all information men det finns en variation, precis som i det 
fysiska museet, med en text för utställning, delutställning och konstverk. På den externa 
hemsidan är informationen mer knapp och ingen kontext som den för de digitala 
utställningarna presenteras. Mängden av information kring konstverket ska enligt Cameron 
inte ta över för mycket.  Detta är en hårfin linje som museet själv får definiera. Camerons 29

fokus på det fysiska objektet påverkar hans definition av hur mycket information som är nog. 
Eftersom hemsidorna komprimerade till en dataskärm istället för ett stort rum i museet blir  
det lättare att informationen tar över och själva objektet hamnar i skymundan. Det gäller för 
museet att skapa nog med intresse för att hålla kvar besökaren på hemsidan. Variationen och 
mängden information som finns på de digitala utställningarna kan vara en strategi för att hålla 
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intresset uppe hos besökaren för att hindra brus från kommunikationen, vilket Cameron ser 
som museets ansvar.  30

Hallwylska museet 
Hallwylska museet har till skillnad från Moderna museet och Nationalmuseum ingen app. Allt 
fokus på digitala verktyg finns på hemsidan. Hallwylska museet har som de tidigare museerna 
digitala utställningar och en extern hemsida för att söka i samlingarna (denna hemsida är 
också för Livrustkammaren och Skoklosters slotts samlingar).  Sök i samlingarna fungerar på 31

liknande sätt som museerna innan (se bilaga 2, bild 13). Besökaren kan söka på valfria ord 
eller se samlade objekt som museerna valt ut under rubriken Highligts. Denna kategori är den 
enda som museet har gjort för besökaren. Eftersom hemsidan där besökaren kan söka i 
samlingarna tillhör tre olika museum blandas deras föremål i sökresultaten och under 
Highligts. Om besökaren gör en sökning går det att i efterhand välja vilket museums 
samlingar resultatet ska visa. På det enskilda konstverkets sida möts besökaren först av en 
bild av konstverket och grundinformation. Under detta finns olika rubriker med en 
beskrivning på svenska och engelska, konstverkets proveniens, litteraturhänvisningar för 
beskrivningen och fler bilder. Enligt Cameron är det viktigt att informationen inte tar över allt 
fokus vilket den inte gör här.  Hänvisningarna som finns för beskrivningen ger, som på 32

Moderna museet, texten mer trovärdighet eftersom den går att kontrollera. 

Under de digitala utställningarna finns bland annat Tavelgalleriet i 3D och Visitkort. Dessa två 
är olika i sin utformning. Tavelgalleriet är en 3D-modell av hela det rummet från museet (se 
bilaga 2, bild 14).  Under modellen finns lite information om rummet och en lista över 13 33

konstverk som de valt ut från rummet. Efter att besökaren startat 3D-modellen används musen 
för att navigera sig runt och klicka på de olika konstverken som är utvalda. När man trycker 
på ett konstverk kommer en ruta upp med titel och konstnär. Det finns även länkar till 
konstverket på olika hemsidor, till exempel konstverket på wikipedia. Även om museet gjort 
ett urval i rummet kan besökaren visuellt se alla konstverk men alla går inte att klicka på för 
information. Även konstverken i relation till varandra storleksmässigt och hela rummets 
intryck finns med genom modellen. Något som inte finns i digitala utställningar. 3D-modellen 
är mest lik Camerons fokus på mötet med det fysiska konstverket utan att vara fysiskt i 
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museet.  Trots att informationen inte är lång i 3D-modellen har museet tänkt på detta genom 34

användningen av länkar till konstverket på andra hemsidor. Den digitala utställningen 
Visitkort är utformad genom att ha en övergripande bild med olika objekt och titlar på bilden 
som besökaren kan välja mellan, och även en allmän text till hela utställningen.  När 35

besökaren trycker på en av titlarna kommer en ruta upp med fler bilder och beskrivande text. 
Besökaren kan sedan i fortsättningen bläddra mellan de andra titlarna i denna ruta. De 
resterande digitala utställningarna är utformade på detta sätt.  

Både sök i samlingarna och de digitala utställningarna ligger under en större rubrik på 
museets hemsida, Utforska.  Under denna rubrik finns olika digitala verktyg som museet 36

samlat för att besökaren ska kunna utforska museet genom hemsidan. Den första 
underrubriken är Upptäck museet där besökaren kan få information om de olika rummen som 
finns i museet genom samma utformning som utställningen Visitkort. Den andra 
underrubriken är Upptäck museet i 3D, här på samma sätt som Tavelgalleriet i 3D finns tio 
rum från museet representerade i 3D-modeller. Intressant i denna underrubrik är att 
tavelgalleriet inte finns med, trots att det är samma teknik och ett rum i museet som alla de 
andra i underrubriken. Museet har valt att placera tavelgalleriet i underrubriken digitala 
utställningar som kommer sist i listan. Museet kategoriserar därmed tavelgalleriets modell 
mer som en digital utställning än en 3D-modell som de övriga rummen. För en besökare som 
bara vill se 3D-modellerna kan tavelgalleriet gå förbi obemärkt eftersom den finns i en annan 
underrubrik. Efter modellerna kommer underrubriken Hallwylska podden. I dessa avsnitt 
diskuterar olika personer, bland annat experter och arbetande på museet, olika ämnen med 
utgångspunkt från museet och sekelskiftet 1900. Podden är en kommunikation från museet 
med mycket detaljerad information om ämnet som diskuteras. På ett liknande sätt som en 
audioguide men utan specifika konstverk som besökaren ser framför sig. Informationen om 
ämnet får mer plats än de konstverken som de kopplas till i museet. Detta skulle Cameron nog 
vara skeptisk mot.  Avsnitten är olika långa, allt mellan en halvtimme och en timme. Ämnena 37

är mycket varierande men ett av avsnitten är om visitkort, precis som den digitala 
utställningen. Efter Hallwylska podden kommer två underrubriker som är samlad information 
i textform och med lite bilder om först familjen och sedan huset museet finns i. Näst sist finns 
de digitala samlingarna och sedan digitala utställningarna. 
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Kommunikationen mellan museum och besökare genom de digitala verktygen är alla samlade 
på museets hemsida under rubriken Utforska vilket underlättar för besökaren att hitta allt. 
Detta skiljer sig från Moderna museet och Nationalmuseum som inte har lika tydliga vägar till 
de digitala verktygen. Genom ordningen på listan under rubriken kommunicerar museet 
ordningen besökaren kan använda för att gå igenom innehållet. Fokuset från museets sida 
enligt listans ordning verkar vara på de mer ovanliga digitala verktygen som 3D-modellerna 
och podden. Att placera tavelgalleriet under rubriken för de digitala utställningarna gör att 
museet kommunicerar hur detta rum är mer av en utställning än de andra rummen i huset. 
Genom att koppla ihop 3D-modellen av tavelgalleriet med andra hemsidor om konstverken 
underlättar museet besökarens sökvägar. Om det även skulle finnas en länk till konstverket på 
museets egna databas över samlingarna skulle kommunikationen hållas inom museets egna 
hemsidor. Det skulle även underlätta kommunikationsprocessen, att besökaren själv behöver 
söka efter konstverket på samlingarnas hemsida kan ses som bökigt för besökaren. I 3D-
modellen kan mittpunkten av kommunikationen vara något delad. Delvis är den i mötet med 
konstverket i modellen och delvis med konstverket på en länkad hemsida. Cameron skriver 
om hur meddelandet ska vara samma för flera besökare och genom olika vägar vilket blir 
svårt om besökaren kan välja när mittpunkten är delat på detta sätt.  Alla besökare behöver 38

inte klicka sig vidare för mer information om konstverket. Detta leder till att mittpunkten 
ibland endast är i 3D-modellen. Museet förmedlar inte mycket information om konstverket 
genom endast modellen. Kommunikationsprocessen av all information från museets sida är då 
lite beroende på att besökaren klickar sig vidare till de andra sidorna, eller söker efter 
konstverket på samlingarnas hemsida. 
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JÄMFÖRELSE 

Appar 

Museerna har båda audioguider som de använder på olika sätt. Nationalmuseums val gör att 
besökaren leds tydligt i varje steg, vad man ska titta på och hur man tar sig till platsen. 
Liknande hur det är när en grupp besökare går med en vanlig guide i museet. Samtidigt 
utmanar museet den vanliga guidade turen genom att ha ljudfilerna i form av intervjuer. Det är 
fortfarande information som vanligtvis finns som förmedlas till besökaren men utformningen 
är ovanlig. Detta skiljer sig från den mer traditionella upplägget som Moderna museet 
använder. Moderna museets app fungerar mer som ett komplement till ett vanligt besök på 
museet. Att besökaren låter sig guidas av audioguiden fungerar inte på samma sätt som på 
Nationalmuseum. Det finns ingen tydlig vägledning. Att besökaren ser markeringen för 
audioguiden i utställningsrummet fungerar som en vägledning till appen för att titta i listan 
efter konstverket. Ljudfilen ger sedan en mer detaljerad beskrivning av konstverket än den 
som finns i museets föremålstext, om det finns en text. Nationalmuseum använder inga 
indikationer i utställningsrummet rörande konstverk som berörs i audioguiden. Detta kunde 
vara ytterligare en indikation till besökaren som redan lyssnar på audioguiden att man hittat 
rätt. Även de besökare som inte lyssnar skulle bli medvetna om att alternativet finns och 
uppmuntras till att lyssna. Numret som finns på vissa konstverks skyltar till konstverkets sida 
i de digitala utställningarna är den enda indikationen till appen i utställningsrummet. Dessa 
nummer fattas ibland på vissa skyltar och om de inte finns måste besökaren söka i appen för 
att själv se om det finns en ljudfil kopplad till konstverket eller inte. Om det till exempel 
skulle finnas en liten hörlur vid numret till de som har en ljudfil eller audioguide skulle 
kommunikationen fungera mer direkt. Båda museerna har även audioguider som är anpassade 
till barn och familjer. Detta ökar museernas tillgänglighet och apparnas användbarhet. 

Ordningen besökaren leds i utställningsrummen av audioguiderna skiljer sig mellan de olika 
museerna. Moderna museets ordning i listan är anpassad till utställningsrummet, en medsols 
riktning som följer hur det även är tänkt att besökaren ska gå utan audioguide. 
Nationalmuseums mer sicksacka ordning i utställningsrummen gör att besökaren passerar 
många konstverk för att hitta de utvalda. Detta antagligen eftersom rummen har flera ingångar 
och även många indelningar i själva utställningsrummen. Audioguiden ger en bra inledande 
överblick på alla de 12 stoppen men för att verkligen se alla konstverken måste besökaren ta 
en till runda utan audioguiden. Meddelandet som museet skickar till besökaren ska enligt 
Cameron vara likartat oberoende av hur besökaren rör sig i utställningsrummet. Cameron 
hade inte audioguider i åtanke när han skrev om detta men de är ett verktyg som leder 
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besökaren tydligt.  Även om besökaren kanske inte alltid följer den tänkta ordningen är 39

meddelandet från museet mer kontrollerat, än om besökaren skulle gå i rummen på egen hand 
utan audioguide. Om besökaren återkommer kan meddelandet museet kommunicerade i 
audioguiden fortfarande vara kvar i minnet hos besökaren. Båda museerna har gjort apparna 
tillgängliga på engelska, även audioguiderna. I Moderna museets audioguide är det samma 
information och upplägg som den svenska versionen. Nationalmuseum har ändrat stilen på 
audioguiden i den engelska versionen. Informationen är den samma men det är en person som 
leder och berättar istället för intervjuer. 

Nationalmuseums digitala utställningar är en återgivelse i appen av det som finns 
representerat i det fysiska museet. Att hitta specifika konstverk på plats kan ha sina 
svårigheter, med till exempel individuella nummer som saknas på skylten. När det är trångt 
med andra besökare runt konstverket och den fysiska skylten i utställningen ger 
föremålstexten och bilden i appen en avlastning. Detta skulle Cameron nog inte föredra 
eftersom mötet med konstverket är viktigt i hans teori.  Om man ser till aspekten med 40

platsbrist fungerar appen som ett bra alternativ för föremålstexten om den inte får plats på den 
fysiska skylten. Med appen som avlastning kan flera konstverk samlas på en och samma 
fysiska skylt med den grundläggande informationen. 

Moderna museets val att inte ha med en beskrivning i textform i appen tydliggör appens fokus 
att vara en audioguide. Enkelheten i appens design och funktioner gör att besökaren inte går 
vilse i appen. Nationalmuseums många olika digitala verktyg med audioguide, digitala 
utställningar med mera kan ibland bli komplicerat och förvirrande. Eftersom det ibland krävs 
många klick för att komma fram till ett visst konstverk. Även att hitta tillbaka till ett 
konstverk som man tidigare såg i appen kan vara en utmaning. Cameron var tydlig med att 
informationen inte ska ta över för mycket vid besökarens möte med konstverket. Allt 
klickande efter information och bilder medan besökaren står i ett rum med konstverk skulle 
han nog vara skeptisk mot.  En funktion appen har för att underlätta detta är att man kan gilla 41

konstverk vilket gör att de hamnar under en egen flik i appen. På detta sätt kan besökaren 
snabbt hitta tillbaka till de konstverk som man vill återvända till. Detta gör att besökaren vid 
ett senare tillfälle kan gå genom museet baserat på de konstverk som besökaren själv har 
gillat. Ordningen konstverken hamnar i är samma som besökaren gillat dem i. Detta leder till 
att museet inte längre påverkar hur besökaren rör sig i utställningsrummet. Besökaren kan 
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hoppa över stora delar av utställningar eller hela rum för att hitta de konstverk som man själv 
vill återvända till. Funktionen att gilla konstverk understryker att besökaren kan återkomma 
till appen. Besökaren kan lätt återkomma till sina sparade konstverk vid ett annat tillfälle i 
museet eller utanför. Detta kan även gå i omvänd riktning. Besökaren kan använda appen 
utanför museet först för att senare i museet hitta de gillade konstverken. 

På Nationalmuseums hemsida skriver de om appen som bra att ha i museet men även utanför 
museet för besökare som vill ha mer information om samlingarna.  De beskriver hur man 42

använder appen och lite om de audioguider som finns tillgängliga. Genom detta 
kommunicerar museet hur appen kan användas innan själva besöket. Med en introduktion 
innan kan besökaren ladda ner appen innan och redan bekanta sig med hur appen fungerar. 
Besökaren kan därefter planera sitt besök i samklang med appen och olika digitala verktygen i 
appen. Moderna museet skriver också om appen på hemsidan.  Denna information finns i ett 43

flöde av annan information till besökaren innan besöket. På detta sätt känns appen ganska 
självklar i samband med information om butiken och liknande. Besökaren kan lättare hitta och 
ta till sig informationen om appen. Nationalmuseums hemsida kräver av besökaren att klicka 
på en underrubrik om apparna bland tolv andra rubriker kring besöket som då lättare kan 
förbises. 

Hemsidor 

Alla de tre museerna har externa hemsidor som besökaren kan hitta objekt från hela 
samlingarna i. I mitten av kommunikationsprocessen är just mötet med objektet och det som 
skiljer de olika museerna åt mest är designen på hemsidan när besökaren möter det enskilda 
konstverket. Moderna museet med en mer överskådlig design med text och bild synliga 
samtidigt. Nationalmuseum med fokus på bara bilden först och information under bilden, den 
ena utesluter den andra. Hallwylska museet har något där emellan. Bilden och 
grundinformationen är synlig samtidigt men mer information finns längre ner på sidan vilket 
gör att bilden inte syns. Detta påverkar kommunikationen till besökaren i hur mycket 
informationen tar över eller inte som Cameron skriver om.  Moderna museet har en fördel i 44

att besökaren kan se text och bild samtidigt för att snabbt kunna blicka över till konstverket 
medan texten blir läst. Detaljer från texten kan då snabbt bli bekräftade genom bilden. 
Nationalmuseum har däremot en möjlighet att zooma in på konstverket med mycket skärpa 
och detalj som de andra museerna inte har. Att besökaren kan se konstverkets alla detaljer är 
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något som inte riktigt går i det fysiska museet. Eftersom besökaren kan komma så pass nära 
inpå konstverket på hemsidan skapar det ett speciellt möte som kan mäta sig med det fysiska 
med konstverket i museet som är avgörande för Cameron.  I 3D-modellerna kan besökaren 45

möta konstverken som i den rumsliga utställningen som finns i museet. Detta är likt mötet 
med det fysiska objektet i museet. Men urvalet museet gjort gör att besökaren blir begränsad 
till ett fåtal konstverk trots att rummet innehåller fler. På så sätt kommunicerar museet hur 
utställningsrummet ser ut i sin helhet mer än vilka specifika konstverk som finns i rummet. 
Det som stör kommunikationen är att alla konstverk inte är tillgängliga att klicka på och även 
att alla konstverk inte riktigt är synliga. Konstverken i hörnen är bitvis representerade, detta 
inte med mening från museet men beroende av tekniken som inte kan göra exakta modeller av 
rummen helt felfritt. 

Hur museerna väljer att gruppera de färdiga kategorierna skiljer sig åt. Kategorierna påverkar 
kommunikationen från museet till besökaren. Moderna museet använder olika kategorier som 
följer det mer traditionellt upplägg med konstnär, årtal och så vidare. Nationalmuseum 
använder sig av mer tematiska kategorier som Samtida smyckekonst och I päls och fjäder. 
Kanske detta tematiska sätt lockar mer intresse hos besökaren i vissa fall. Däremot kan de 
vanligare kategorierna innehålla mer undertitlar och konstverk. Hallwylska museet använder 
sig endast av en samlad kategori som de kallar Highlights, de två andra museerna har även 
denna kategori. Bristen på färdiga kategorier ger besökaren mer frihet i att söka själv men det 
är inte alltid lätt för besökaren att veta vad som ska sökas på. De färdiga kategorierna kan 
hjälpa besökaren komma vidare i sökandet. Kategorierna är ett övervägande i hur mycket 
museet vill styra besökaren och samtidigt hålla meddelandet samma som Cameron tar upp 
som museets uppgift i kommunikationen.  På de vanliga hemsidorna finns de digitala 46

utställningarna. Nationalmuseum och Hallwyska museet använder detta men på olika sätt. 
Nationalmuseum med ett bläddrande mellan ett urval av bilder på konstverk med tillhörande 
text om konstverket och hela utställningen. Hallwylska med en samlingsbild och text som 
leder besökaren vidare till mer specifika objekt och texter i en mindre ruta. De digitala 
utställningarna hjälper museet att fortsätta kommunicera genom de tillfälliga utställningarna 
som plockats ner i museet. På hemsidan finns de digitala utställningarna alltid kvar, även om 
det är ett urval av hela den fysiska utställningen. Moderna museets motsvarighet till detta kan 
vara kartan på den externa hemsidan där besökaren kan se vilka konstverk som hänger i 
salarna. Att databaserna med samlingarna är på externa hemsidor är troligen på grund av 
tekniska lösningar, att ha allt digitaliserat på den vanliga hemsidan är inte möjligt. Moderna 
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museets val att hålla alla digitala verktyg på samma externa hemsida underlättar 
kommunikationen till besökaren att hitta dem. Detta stämmer med när Cameron skriver om 
hur museet ska minska brus som kan uppstå i kommunikationen.  Nationalmuseum och 47

Hallwylska museets upplägg gör att besökaren stundtals måste hoppa mellan olika hemsidor 
vilket kan skapa förvirring. 

Hallwylska museet är mycket tydliga med varför de digitaliserar sina samlingar och gör de 
tillgängliga genom hemsidan. De skriver specifikt om digitaliseringen kopplat till museets 
uppdrag att tillgängliggöra och bevara samlingarna. Museet beskriver föremål som ligger i 
magasin, föremål som är för ömtåliga för display och detaljer som inte är synliga på föremål i 
museet. Genom digitaliseringen har de hittat en lösning för att göra alla föremål tillgängliga 
på detaljnivå utan att föremålen slits.  Moderna museet och Nationalmuseum skriver inget 48

specifikt om digitaliseringen på deras hemsidor, detta är mer inbäddat i hela museets uppdrag. 
Nationalmuseum nämner digitaliseringen i hur museet ska nå ut till fler personer på olika 
geografiska platser.  De skriver även mycket om att museet ska följa sin samtid vilket 49

troligen appen och de digitala utställningarna är en stor del av. Moderna museet skriver 
mycket om att vara ett ”museum för framtiden”.  De beskriver museet som en mötesplats 50

med aktivt deltagande publik och hur museet ständigt utvecklas. Eftersom de har en stor 
samling skriver dem om att bara en bråkdel av samlingarna visas i museet men att detta ger 
dem möjligheten att göra om utställningarna ofta. Vid detta skulle det vara bra att nämna att 
mycket av samlingen finns digitaliserad på en extern hemsida som besökare kan söka i och 
även se vad som är utställt i museet just nu. 
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AVSLUTANDE DISKUSSION 

I undersökningen har jag analyserat hur Moderna museet, Nationalmuseum och Hallwylska 
museet använder olika digitala verktyg och hur detta skiljer sig mellan museerna som var 
mina två övergripande frågeställningar. Hur använder sig museerna av de digitala verktygen? 
Hur skiljer sig detta mellan museerna? Genom en deltagande observation har jag testat hur en 
besökare kan använda bland annat audioguider, digitala utställningar och 3D-modeller, där de 
två övergripande frågeställningarna var centrala. Med utgångspunkt i hur museet når fram till 
besökaren har jag gått igenom de olika stegen i kommunikationsprocessen som även var en av 
mina mer specifika frågeställningar. Hur ser kommunikationsprocessen ut i detalj? Genom 
min kommunikationsmodell, en kombination av Cameron, Shannon och Weavers modeller, 
har jag undersökt detta i detalj. Apparna hjälper och styr besökaren i utställningsrummet 
genom audioguider och digitala utställningar. De hjälper även museet att styra det meddelande 
som ska fram till besökaren blir rätt. Vilket Cameron beskriver som en del av museets 
ansvar.  På hemsidan används kategorier som vägledning i kommunikationen, om besökaren 51

inte väljer att söka helt på egen hand i samlingarna. 

En av mina mer specifika frågeställningar var, vilka utställningar eller objekt som är mest 
framträdande i de digitala verktygen? Detta berör även de två frågeställningarna till apparna 
och hemsidorna, vad lyfts fram i utställningsrummet genom appen? Vad lyfts fram på 
hemsidan när besökaren inte är i museet? Moderna museets och Nationalmuseums fokus i 
museerna genom apparna är på huvudutställningarna, Moderna museets samling och 
Tidslinjen. Detta fokus är förståeligt eftersom dessa är de största utställningarna. På hemsidan 
i de digitala utställningarna har fokus skiftat hos Nationalmuseum till tillfälliga utställningar 
och andra fasta utställningar i museet. På Moderna museets hemsida finns fokuset delvis kvar 
på huvudutställningen genom kartan som besökaren kan se de utställda konstverken i. Den 
anda delen av fokuset finns i de olika kategorierna museet skapat med övervägande konstverk 
från magasinen. På Hallwylska museets hemsida finns det många olika digitala verktyg som 
har olika fokus. Till exempel har 3D-modellerna ett fokus på utställningsrummen i museet 
medan podden har ett fokus på enskilda objekt, ämnen och information.  

Nationalmuseums intention med appen som ett verktyg som kan användas både i museet och 
utanför visar brädden på appen och hur besökare kan använda appen återkommande. Appen 
kan även användas som ett alternativ till hemsidan helt och hållet. Moderna museets app 
används i utställningarna men efter användningen finns inget behov för besökaren att ha kvar 
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appen i mobilen till skillnad från Nationalmuseums app. Feedback är en aspekt som jag inte 
tog upp i undersökningen eftersom det inte var mitt syfte, men möjligheterna finns. 
Nationalmuseum har till exempel ett antal frågor som besökare kan besvara om appen på 
hemsidan vilket gör att museet kan få veta vad besökarna tycker om eller inte och förändra 
appen. Cameron tog upp detta som en viktig del i kommunikationen för att museet ska veta att 
rätt meddelande kommit fram till besökaren.  Även Eilean Hooper-Greenhill skriver om 52

vikten av feedback i samband med Shannon och Weavers enkla modell som saknar detta.  53

Utformningen på museernas hemsidor är liknande när det kommer till databasen av 
samlingarna på en extern hemsida. Detta återkopplar till min frågeställning till hemsidorna, 
vad lyfts fram på hemsidan när besökaren inte är i museet? Samlingarna innehåller mycket 
föremål som gör hemsidorna rika på information och museerna kan genom färdiga kategorier 
hjälpa besökaren hitta olika föremål. Strategierna för att kommunicera de olika kategorierna 
varierar mellan museerna. Moderna museet med mer vanliga kategorier, Nationalmuseum 
med tematiska och Hallwylska museet med en kategori. Viktigt för Cameron är att 
informationen inte tar för mycket fokus från konstverket.  Detta är förståeligt när objektet är i 54

mitten av kommunikationsprocessen, inte informationen, Camerons samtid med mycket fokus 
på det fysiska objektet förstärker detta. På hemsidan är det lättare att informationen tar över 
mer än i museet med appen. Att använda sig av en podd som Hallwylska museet gör är kanske 
det nya varianten på en audioguide. Besökaren får expertinformation om ämnen och föremål 
relevanta för museet men detta kräver inte ett besök i det fysiska museet av besökaren. 
Podden kan lyssnas på medan vardagslivet fortsätter för besökaren, samtidigt kan ett intresse 
hos besökaren väckas som kanske leder till ett besök i museet eller mer på hemsidan. I  
podden är informationen om objekten i mittpunkten tillsammans med objektet i 
kommunikationsprocessen. 

Genom att göra en deltagande observation var det oundvikligt att se hur andra besökare 
använde appen i museet. Mitt fokus var inte på hur besökaren uppfattar det museet vill 
kommunicera eller besökarens beteende som artikeln av Dirk vom Lehn och Christian Heath 
som jag nämnde i den tidigare forskningen.  Detta skulle kräva en större undersökning med 55

intervjuer eller liknande. Genom de få antal observationer jag gjorde var mängden av 
besökare som använde appen förvånande. På Moderna museet och Nationalmuseum mötte jag 
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endast ett fåtal personer med appen. Självklart finns det fler eftersom tiden jag besökte 
museerna bara är en bråkdel av helheten. Reaktioner från de besökare som inte använde appen 
var än mer förvånande. Med lite sneglande och frågande blickar som följde efter hörlurarnas 
sladd till mobilen. För de besökare som inte vet att det finns en app med audioguide är det 
troligt att de blir lite konfunderade. Inget av museerna skyltar stort om att apparna existerar 
vilket gör att många kan vara omedvetna om dem. Om besökaren bara går till museet utan att 
besöka hemsidan där informationen om appen finns är det först vid föremålstexterna som 
indikationen i form av siffror och ikoner kan vara en ledtråd till att appen finns. Att använda 
olika digitala verktyg i utställningsrummet kanske inte är riktigt vanligt eller bekvämt för alla 
besökare ännu, även om teknologin tar mer och mer plats i vardagslivet. Likt hur Susana 
Smith Bautista skriver i sin bok om hur museet ses som en oföränderlig institution som håller 
sig likadan och hur detta känns tryggt för besökaren, som jag tog upp i den tidigare 
forskningen.  Den nya teknologin med appar för museum kanske är lite svår för alla besökare 56

att vänja sig med. 

Genom att läsa vad museerna själva skriver om digitaliseringen i museet har jag kunnat 
koppla de observationer jag gjort till deras beskrivningar. Hallwylska museets val att inte ha 
en app och koncentrera allt på hemsidan är ett val som ger dem en stor variation av digitala 
verktyg på hemsidan. Sättet museerna kommunicerar att dessa digitala verktyg används i och 
av museerna varierar. När de skriver om museet saknas detta helt hos Moderna museet, 
Nationalmuseum nämner det snabbt och Hallwylska museet är mycket utförliga. På Moderna 
museet och Nationalmuseum framträder informationen om apparna mer konkret vid 
informationen till besökaren om besöket i museet. De beskrivs i samband med öppettider, 
kartor och liknande. Hallwylska museet beskriver digitaliseringen som en del i uppdraget som 
museet har med att bevara och tillgängliggöra samlingarna. Just tillgänglighet framstår som 
viktigt för alla de tre museerna eftersom de skriver om det återkommande. Detta är kanske 
dagens motsvarighet till det fysiska mötet som var viktigt för Cameron.  Att tillgängliggöra 57

samlingar för besökaren genom apparna och hemsidorna, samlingar som annars sällan eller 
inte alls visas. Fokuset på tillgängligheten återkopplar till min sista frågeställning om 
museernas tankar kring digitaliseringen stämmer med det besökaren möter i de digitala 
verktygen. Tillgängligheten syns även tydligt på hemsidorna och i apparna på många sätt. 
Apparna som har audioguider anpassade för barn och hemsidor med lättläst information. 
Även variationen på språk öppnar upp informationen för fler besökare. Nationalmuseum med 
både audioguider och digitala utställningar till de tillfälliga utställningarna gör de tillgängliga 
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trots att besökaren måste betala inträde för att se den fysiska utställningen i museet. Detta 
tillgängliggör utställningen för de besökare som inte har råd eller bor för långt bort. Att detta 
även finns kvar gör att besökaren kan se de tillfälliga utställningarna som inte längre visas i 
museet. Moderna museet har inte gjort sina tillfälliga utställningar tillgängliga digitalt vilket 
utesluter vissa besökare och när utställningen är över går den inte att besöka igen. 
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Bilaga 1  
Appar 

Bild 4: Moderna museets app. Listan över konstverk i 
audioguiden för Moderna museets samling, 
(skärmdump 2019). 

 

Bild 5: Moderna museets app. När besökaren valt och 
lyssnar på ett konstverk. I detta fall Robert 
Rauschenberg, Monogram, 1955-1959, (skärmdump 
2019). 

 Bilden kan inte visas på grund av upphovsrättsliga skäl

 Bilden kan inte visas på grund av upphovsrättsliga skäl



Bild 6: Nationalmuseums app. När besökaren lyssnar 
på ett rum, (skärmdump 2019). 

 

Bild 7: Nationalmuseums app, digitala utställningar. 
Lista över Tidslinjens olika utställningsrum, här kan 
besökaren välja och se listor över konstverken i de 
olika rummen, (skärmdump 2019). 

 Bilden kan inte visas på grund av upphovsrättsliga skäl

 Bilden kan inte visas på grund av upphovsrättsliga skäl



Moderna museets urval av konstverk i audioguiden Moderna museets samling.  58

• Robert Rauschenberg, Monogram, 1955-1959 
• Jean Dubuffet, Blodröd hy, 1950 
• Francis Bacon, Dubbelporträtt av Lucian Freud och Frank Auberbach, 1964 
• Alberto Giacometti, Hög gestalt, 1949 
• Lee Bontecou, Utan titel, 1959 
• Henri Matisse, Appollon, 1953 
• Lucio Fontana, Rymdidé. Väntan, 1959 
• Yves Klein, Blå svamprelief RE 17, 1960 
• Jackson Pollock, Trähästen: nummer 10 A, 1948 
• Niki de Saint Phalle, Jasper Johns skott, 1961 
• Cy Twombly, Orfeus, 1979 
• Judy Chicago, Car Hood, 1964 
• Claes Oldenburg, Spökmodell till badrumsskåp, 1966 
• James Rosenquist, Jag älskar dig med min Ford, 1961 
• Sturtevant, Raysse Målning med högspänning, 1969 
• Nam Jun Paik, TV-stol, 1968 
• Candida Höfer, Louvren i Paris X 2005, 2005 
• Thomas Ruff, jpeg td02, 2006 
• Wade Guyton, Untitled, 2013 
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Nationalmuseums urval av konstverk i audioguiden Tidslinjen.  59

Skulpturgården 
• Torsten Rudensköld, pedagog 
• Johan Kleen, adlad af Kleen, generalmajor 
• Tor 
• Fredrika Bremer, författare 

Trapphallen 
• Gustav Vasas intåg i Stockholm 1523 
• Midvinterblot 
• Laokoon 

1500-tal 
• Fredrik II:s bordshimmel 
• Erik XIV 

1600-tal 
• Batavernas trohetsed till Claudius Civilis 
• Bielkesängen 
• Tapet: Grotesques de Berain med motiv ”Påfågeln” 
• Tapet: Grotesques de Berain med motiv ”Elefanten” 
• Tapet: Grotesques de Berain med motiv ”Offer till Bacchus” 
• Tapet: Grotesques de Berain med motiv ”Offer till Pan” 

Rokoko 
• Stort blomsterstycke med prakturnor 
• Flodgud 
• Greve Carl Gustaf Tessin 
• Flodnymf 
• Taxen Pehr med jaktbyte 

Nyklassicism 
• Gustav III:s kröning. Ofullbordad 
• Venus aux belles fesses 

 Nationalmuseum Visitor Guide, Nationalmuseum, Sweden (2019-04-09).59



1800-1870 
• Kopp med fat 
• Violincellisten (självporträtt) 
• Vattenfall i Småland 

1870-1900 
• Konstnären Jeanna Bauck 
• Den danska konstnären Bertha Wegmann målande ett porträtt 
• Rörelsestudie av dansös: stor arabesk, tredje positionen 
• Nakenstudie till ”14-årig dansös” 
• La Grenouillére 

Sekelskifte 
• Midsommardans 
• Karl XII:s likfärd 
• Författaren Johan Thuuri 
• Blåsippan ute i backarna står… 

1920-1965 
• ”Himmelsglob” 
• Dammsugare 
• Kaffekvarn ”KSM 1/11” 

Nutid 
• ”Det var en gång” 
• ”I hennes ögon bevaras folkets ljus” 
• Cykel ”Rolo” 
• Karmstol ”Concrete”  



Bilaga 2 
Hemsidor 

Bild 8: Moderna museets externa 
hems ida fö r s aml inga rna , 
startsidan. Besökaren kan söka 
s j ä l v e l l e r v ä l j a e n a v 
kategorierna, (skärmdump 2019). 

 

Bild 9: Moderna museets externa 
hemsida för samlingarna. Karta 
över museet, besökaren kan se 
vilka konstverk som är utställda i 
vilka rum i det fysiska museet, 
(skärmdump 2019). 

 

Bild 10: Moderna museet externa 
hemsida för samlingarna. Hur de 
enskilda konstverken presenteras, 
med grundinformation, olika 
underrubriker och ”se även” 
kategorier. I detta fall Lucio 
Fontana, Rumsbegrepp, Väntan, 
1959, (skärmdump 2019). 

 Bilden kan inte visas på grund av upphovsrättsliga skäl

 Bilden kan inte visas på grund av upphovsrättsliga skäl

 Bilden kan inte visas på grund av upphovsrättsliga skäl



Bild 11: Nationalmuseums externa hemsida för sök i samlingarna, startsidan. Besökaren kan 
söka själv eller välja en av kategorierna, (skärmdump 2019). 
 

Bild 12: Nationalmuseums hemsida, digitala utställningar. Besökaren kan välja mellan de 
olika utställningarna som presenteras, (skärmdump 2019). 

 Bilden kan inte visas på grund av upphovsrättsliga skäl

 Bilden kan inte visas på grund av upphovsrättsliga skäl



 

Bild 13: Hallwylska museets hemsida, sök i samlingarna (även livrustkammaren och 
skoklosters slotts databas), (skärmdump 2019). 

Bild 14: Hallwylska museets 3D modell av tavelrummet, med ruta över konstnär och länkar, 
(skärmdump 2019).

 Bilden kan inte visas på grund av upphovsrättsliga skäl
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