
 
Institutionen för ABM,  
estetik och kulturstudier 
 
 
 
 
 
 

Länsmuseerna och Internet 
En undersökning av tillgängligheten i museernas hemsidor 

 
 
 
 

Karin Blomberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kandidatuppsats, 10 poäng ht-02 
 
Handledare: Kurt Nyberg                           ISSN  1651-6079  
 



1 Inledning..................................................................................... 3 
1.1 Syfte och metod....................................................................................... 4 
1.2 Avgränsningar och material .................................................................... 4 

2 Forskningsöversikt .................................................................... 6 
3 Tillgänglighet vid museerna – en demokratisk fråga? .......... 9 

3.1 Myndigheternas synpunkter .................................................................. 10 
4 Hemsidor och tillgänglighet.................................................... 13 

4.1 Digitaliseringsprojekt ............................................................................ 13 
4.1.1 Kulturarvs-IT.......................................................................................... 15 
4.1.2 SESAM................................................................................................... 15 
4.1.3 SamSök................................................................................................... 16 

5 Länsmuseernas hemsidor ....................................................... 18 
5.1 Frågor till materialet .............................................................................. 19 
5.2 Undersökningen..................................................................................... 20 

5.2.1 Digitalisering.......................................................................................... 20 
5.2.2 Virtuellt museum.................................................................................... 23 
5.2.3 Inbjuder museet till personlig kontakt? .................................................. 24 
5.2.4 Inbjuder museet till föremålsfrågor? ...................................................... 25 
5.2.5 Användbarhet ......................................................................................... 26 
5.2.6 Sammanfattande kommentarer ............................................................... 30 

6 Slutsatser .................................................................................. 32 
7 Sammanfattning ...................................................................... 35 
8 Käll- och litteraturförteckning............................................... 36 

 
 
 
 

Bilaga .............................................................................................. 39 

 2



1 Inledning 

Bland Sveriges länsmuseer finns många som börjat göra sina samlingar 
tillgängliga i föremål- eller bilddatabaser. Orsakerna till dessa projekt är 
många. En vanlig orsak är att man inser att det endast är en liten del av 
samlingarna som får plats i utställningarna och som på så sätt kommer 
allmänheten tillgodo. Genom att lägga in föremål eller bilder i åtkomliga 
databaser öppnar man upp museet på ett helt annat sätt än som varit möjligt 
tidigare. Ett annat resultat av denna utveckling är att föremålen slipper utsättas 
för det slitage som en manuell hantering oundvikligen innebär. 

Det finns dock vissa problem och svårigheter förknippade med detta 
arbete. För det första finns oftast inte tillräckliga resurser på museerna, varken i 
form av pengar eller personal, för att snabbt få in informationen på data. Den 
ordinarie personalen har inte tid att arbeta med inmatningen av informationen. 
Istället anställs icke utbildad personal enkom för att lägga in befintlig 
information med alla de fel och brister som redan existerar i materialet. Det 
finns sålunda ingen antikvarisk kontroll på själva museerna av den information 
som matas in. För det andra använder sig olika museer av olika system. 
Museerna väljer det system de tycker passar bäst för deras specifika samlingar. 
Det finns än så länge inga gemensamma rutiner för de olika systemen och så 
länge dessa inte finns blir sökning för den vanlige användaren relativt 
komplicerad.  

Denna uppsats ska handla om hur länsmuseernas hemsidor kan bidra till en 
ökad insikt i vad som finns på Sveriges museer och hur ett tillgängliggörande 
av detta digra material kan utgöra en viktig grund för museernas 
bildningsuppdrag, både när det gäller allmänhet, skolor och forskning. 
Tyngdpunkten i undersökningen ska läggas på tillgänglighet, framför allt i 
vilken utsträckning museerna har tillgängliggjort sitt material på Internet eller i 
faktarum eller dylikt. Informationsteknologin har spridit sig i en rasande fart de 
senaste tio åren. Många museer har tagit till sig denna teknik och börjar bygga 
upp egna databaser. Frågan är om museivärlden är mogen för att till fullo 
utnyttja detta medium eller om man borde avvakta en gemensam plattform för 
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detta enorma arbete så att det i framtiden går att söka på ett och samma sätt i 
alla de olika databaserna.  

1.1 Syfte och metod 
Jag avser att undersöka samtliga länsmuseers hemsidor för att se hur mycket 
information om museet och samlingarna man kan utvinna där. Jag kommer 
också att undersöka vad myndigheterna säger om museernas uppdrag och 
möjligheter när det gäller öppenhet och tillgänglighet. I samband med detta 
kommer jag att diskutera begreppet ”det demokratiska museet”, om alla 
människors rätt till insyn och kunskapsinhämtning på museerna. Dessutom vill 
jag i denna diskussion föra in tanken på frågan om museet som antingen forum 
eller tempel eller något däremellan. Ska museet fungera som en enbart 
bildande institution med en vedertagen sanning, ungefär som en lärare till 
elever, eller ska det mer ha karaktären av ett kunskapstorg, en byggnad fylld 
med kunskap och en sanning som ständigt är uppe för diskussion? 
Digitalisering och IT kan ses som en god resurs i detta sammanhang. 

Jag kommer att systematiskt gå igenom samtliga svenska länsmuseers 
hemsidor och föra en loggbok efterhand. Denna loggbok kommer att utgöra 
materialet till uppsatsens undersökningsdel. De frågor jag ställer till materialet 
kommer att handla både om sidans utseende/användarvänlighet och dess 
innehåll. Finns det t.ex. sökingångar till samlingarna, kontaktpersoner för 
museets olika avdelningar och sektioner, möjlighet att gå på virtuellt besök 
osv.? När det gäller användarvänlighet kommer jag att studera den metod för 
utvärdering av användargränssnitt som Rolf Molich använder sig av i sin bok 
Webbdesign med fokus på användbarhet (Molich 2000). 

1.2 Avgränsningar och material 
I denna uppsats har jag valt att uteslutande koncentrera mig på Sveriges 
länsmuseer. I och med informationsteknologins snabba framsteg på senare år 
har det skapats en enorm mängd sidor på nätet som behandlar kultur och 
museer. Att göra en inventering av allt det utbud som finns skulle ta mer tid i 
anspråk än vad jag har till mitt förfogande. 

Jag har valt länsmuseerna på grund av att de är en intressant kombination 
av ett större central- och ett mindre lokalmuseum. Ett länsmuseum har, eller 
bör i alla fall ha, det större museets möjlighet till överblick och det mindre 
museets möjlighet till närhet och grannskap. Länsmuseet är också mer av en 
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verksamhet än enbart ett hus för historia (Hofrén 1998 s. 80 f). Med 
verksamhet menas i det här sammanhanget att museerna i stor utsträckning 
arbetar med skolor, länsstyrelse och andra myndigheter och föreningar i länet. 

Länsmuseerna är också en källa till kunskap för ett större geografiskt 
område, de har ett stort ”upptagningsområde”. Ofta kan också länsmusei-
verksamheten hjälpa till att stärka en regions identitets- och självkänsla. Det är 
just detta jag tycker är intressant med länsmuseer, att se hur de bär sig åt för att 
spegla och samarbeta med den värld som omger dem. 

Det material jag använt mig av består mestadels av tryckt material, i 
huvudsak rapporter utgivna av bl.a. Statens kulturråd och Kulturdepartementet, 
men även av sidor på Internet. Materialet är uteslutande svenskt. Detta beror på 
att uppsatsen enbart handlar om svenska länsmuseer enligt de avgränsningar 
jag nämnt ovan. Anledningen till att materialet jag använt till största del består 
av rapporter beror också på att uppsatsen handlar om länsmuseer. Statliga 
rapporter, utredningar och betänkanden är den största informationskällan till 
hur länsmuseer bedriver och borde bedriva sin verksamhet. 
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2 Forskningsöversikt 

När det gäller frågan om museer som öppna institutioner med fokus på 
användaren finns en hel del skrivet i litteraturen och i olika tidskrifter. 
Diskussionen om det ”demokratiska museet”, som är en konsekvens av öppna 
museer, är även den relativt utförlig. Tidskriften Svenska Museer, utgiven av 
Svenska Museiföreningen, hade 2001 ett temanummer som handlade just om 
det demokratiska museet. I detta nummer (1/01) ingår en rad artiklar som alla 
behandlar demokrati och delaktighet ur ett museologiskt perspektiv. Det 
handlar bl.a. om att definiera demokrati i detta sammanhang. Margita 
Björklund, ordförande i Svenska museiföreningens styrelse, försöker i ledaren 
konkretisera begreppet ”det demokratiska museet”:  

Alla berörda, såväl museets personal som besökare, måste ges reella möjligheter att 
påverka museets inriktning, verksamhet och utveckling. Det leder till delaktighet, 
ansvarstagande och utlöser kraft och energi (Björklund 2001 s. 4). 

F.d. demokratiministern Britta Lejon definierar det demokratiska museet på 
följande sätt: 

Ett demokratiskt museum stimulerar till aktivt deltagande i samhället och dess utveckling. 
Ett demokratiskt museum visar på den mänskliga historiens fantastiska framgångar och 
ibland förödande motgångar och lär oss hur vi kan utnyttja historien för att vinna 
framtiden (Lejon 2001 s. 19). 

Ett demokratiskt museum handlar alltså om öppenhet gentemot allmänheten. I 
denna öppenhet ingår rätten att ta del av det kulturarv som förvaltas och 
förvaras på museerna. Öppenheten kan alltså förstärkas ytterligare av 
digitaliseringsprojekten som pågår lite varstans bland de svenska museerna. 

Mycket av det som skrivits om museernas tillgänglighet genom 
digitalisering utgörs av rapporter av olika slag. Bl.a. har Statens kulturråd gett 
ut ett antal rapporter i ämnet. Bland dessa kan nämnas en rapport från Statens 
kulturråd från 2001: Kraftfulla bibliotek och museer –Vad har hänt med statens 
Internetsatsning på bibliotek och museer? Rapporten handlar om att många 

 6



museer har som önskemål att kunna lägga upp arkiv, bilddatabaser eller 
elektroniska versioner av utställningar och att dessa så småningom ska finnas 
åtkomliga på Internet. Samtidigt kommer man fram till att en gemensam 
standard och en gemensam rutin för ett sådant projekt saknas (Statens kulturråd 
2001c).. 

En annan rapport som kan nämnas är Regionala museer och nationell 
kulturpolitik – Mål, medel och framtid, en rapport från Statens kulturråd, även 
den från 2001. Rapporten behandlar museernas samhällsuppgift och 
människors behov av självförståelse och perspektiv på sitt eget liv och 
samhälle. Man menar här att museerna har en viktig uppgift när det gäller att 
bistå med den nödvändiga kunskapen om detta. Rapporten anser också att 
museernas uppgift är att vara ett forum för minne och reflektion, dialog och 
opinion. Museerna ska arbeta för att ”förståelse av det kulturella arvet främjas 
och kunskaperna om människans och naturens situation idag fördjupas”. 
Museerna ska verka och fungera i den lokala, kommunala, regionala, nationella 
och internationella offentligheten (Statens kulturråd 2001b). 

Kulturrådet arbetar också med omvärldsanalyser. I en rapport från 2001: 
Om världen diskuterar Kulturrådet hur den nationella kulturpolitiken kan 
anpassas till en föränderlig omvärld och hur en större öppenhet och flexibilitet 
kan bidra till ett dynamiskt samspel. Det är inte meningen att 2001 års 
omvärldsanalys ska ge några lösningar. Kulturrådets förhoppning är att de 
frågor de ställer ska locka läsarna till diskussioner och debatt om kulturens 
betydelse som en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället. 
Kulturrådet menar att kulturen börjar bli en kraft att räkna med även utanför 
det traditionella kulturområdet och att den håller på att ta sig in mot centrum av 
samhällsutvecklingen. Det gäller för de kulturella institutionerna att börja se på 
sin uppgift i samhället och värdera sin egen roll. Kulturen ger redskap för 
människor att uttrycka sin mening, att påverka och förändra. I 
kulturinstitutionerna finns både fakta och argument. Dessa fakta kan sedan 
kombineras med egna erfarenheter och värderingar och kan förhoppningsvis 
resultera i ett intresse och en diskussion om samhället vi lever och har levt i 
(Statens kulturråd 2001a s. 5, 7, 12). 

Ett annat exempel är en rapport utgiven av ABM-forum 2000: Arkiv 
bibliotek museer. Rapport från ABM-forum 2000 som handlar mycket om hur 
man kan ta vara på den kunskap som finns inom alla ABM-institutioner 
(ABM-forum 2000). Målet, menar Ingrid Kjellqvist är att man vid en 
informationssökning ska kunna få fram relevant material från alla ABM-
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institutioner; även om det är registrerat i olika system. Detta går inte idag. Det 
behövs registreringsregler som gör att allt blir sökbart (Kjellqvist 2000 s. 93). 

Gemensamt för dessa rapporter är att det talas mycket om vad som borde 
göras, inte så mycket om vad som de facto har gjorts på det här området. 

Det finns dock en del artiklar som tar upp olika problem med 
digitaliseringsprojekt och Internetsatsning på museerna. En av dessa är skriven 
av Anna Lalic, samordnare för Kulturarvs-IT som är ett av de 
digitaliseringsprojekt som pågår idag. Lalic har skrivit en debattartikel: ”Att 
tillgängliggöra eller inte tillgängliggöra – det är frågan”. Här ställer hon sig 
frågan om allmänhetens intresse, engagemang och kunskap verkligen kommer 
att öka bara för att museerna skapar sökbara databaser och gör dem tillgängliga 
på nätet. Framför allt tvivlar hon på att man ska kunna locka till sig den mest 
åtråvärda målgruppen av dem alla, skolungdomen, bara genom att lägga ut 
information på Internet. Hon diskuterar även demokratibegreppet och menar att 
det visserligen är en demokratisk rättighet att få tillgång till museets samlade 
kunskap men att det är en lika stor rättighet att kräva att denna kunskap och 
information är korrekt och vetenskapligt bearbetad. Eftersom materialet som 
matas in i databaser idag är obearbetat och förs in med alla de brister och fel 
som funnits sedan begynnelsen kan man inte ta denna vetenskaplighet för 
given (Lalic 2002). 
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3 Tillgänglighet vid museerna – en 
demokratisk fråga? 

Innan jag ger mig in i diskussionen om det ”demokratiska museet” vill jag 
förtydliga begreppet demokrati i detta sammanhang. Möjlighet att påverka är 
viktigt, men ett demokratiskt museum handlar också om insikt och öppenhet 
mot allmänheten som bidrar till ett informationssökande. Detta sökande och 
den kunskap som vinns därur är förutsättningen för att människor ska kunna 
bilda sig egna uppfattningar, få inblick i hur människor i andra tider och från 
andra kulturer har tänkt. På så sätt får man kanske också en förståelse för hur 
man tänker och agerar idag. Över huvud taget ska det inte finnas några 
”hemliga” dokument eller föremål på museer. Eftersom inget är hemligt ska det 
heller inte vara några problem att få tillgång till föremål, dokument eller bilder. 

Britta Lejon anser, som jag nämnde ovan, att ett demokratiskt museum 
också handlar om att visa både på historiens ”fantastiska framgångar” och på 
dess ”förödande motgångar” (Lejon 2001 s. 19). Det finns vissa saker i alla 
länders eller regioners historia som folk helst vill glömma. Som exempel på 
detta kan nämnas föremål och dokument som tillhör frenologin och 
rasbiologin, ett vetenskapligt avsnitt i svensk historia som vi kanske helst inte 
pratar högt om. Kulturen i Lund har producerat en utställning som för 
närvarande finns på Nordiska museet: ”Underbara Fasansfulla Människa”. 
Denna utställning har som utgångspunkt en låda med miniatyrhuvuden som 
hittades i ett museums vindsutrymme. Lådan innehöll ett visst antal miniatyrer 
i gips samt en skrift om frenologi. I denna skrift fanns också en förteckning 
över huvudmodellerna där olika persontyper beskrivs. Huvudformen ansågs 
nämligen kunna avslöja bärarens personlighet. Där fanns t.ex. modeller av 
idioter, efterblivna, musikbegåvade, matematiskt intelligenta osv. 

Denna utställning är oerhört viktig i detta sammanhang. Föremålen som 
står utställda är i många fall jobbiga att titta på, men är också föremål som får 
en att tänka. Utställningen på Nordiska museet riktar sig i första hand till 
ungdomar, människor som alltså inte själva var födda när rasbiologin utövades 
i Sverige. Genom att koppla den tidens tankar till dagens växande problem med 

 9



rasism kan man försöka få ett större perspektiv och en större självinsikt när det 
gäller att förstå varför vi agerar och tänker som vi gör. Förhoppningsvis väcker 
denna erfarenhet en tanke om hur man kan förändra åtminstone sin egen syn på 
mänskliga relationer. 

Detta är bara ett exempel på hur man kan använda museerna som 
kunskapskälla, inte bara kunskap om andra utan även om sig själv. Om inte 
museerna antingen ställer ut dessa föremål eller gör dem tillgängliga på annat 
sätt förlorar man denna chans till en kunskap som kan medföra en möjlighet till 
förändring. 

Demokrati handlar om och är beroende av tillgången till den information 
som samhället erbjuder medborgaren. Denna information ska man kunna få på 
flera sätt. Ett sätt är att ta kontakt med personalen på kunskapsinstitutionerna, 
t.ex. museerna, ett annat är att man ska kunna tillgodogöra sig informationen 
hemma vid datorn. Internet är ett medium som öppnar nya möjligheter för 
insyn och dialog. Möjlighet till besök och handledning vid institutionerna 
kombinerat med tillgång till fördjupningar och andra källor via Internet är en 
god grund för att demokratin ska kunna leva och utvecklas (Statens Kulturråd 
2001a s. 104 f). 

3.1 Myndigheternas synpunkter 
Genom beslut den 25 februari 1993 bemyndigade regeringen chefen för 
Kulturdepartementet, statsrådet Birgit Friggebo, att tillkalla en särskild 
utredning (SOU 1994:51) för att göra en översyn av mål- och strukturfrågor 
m.m. inom det statliga och statsunderstödda museiväsendet. Museiutredningen 
har arbetat med frågeställningar som är centrala för vår historia och för vår 
framtid. Vad det egentligen handlar om är vårt kollektiva minne och det 
därmed sammanhängande bildningsuppdrag, som är själva syftet med museers 
verksamhet. Museiutredningen utgår från att det är bildningsuppdraget som är 
museernas huvuduppgift. De menar att den främsta uppgiften är ”att aktivera 
det kollektiva minnet så att medborgarna i hela landet kontinuerligt kan 
utveckla kunskaper, färdigheter och berikande upplevelser.” 
(Kulturdepartementet 1994 s. 24). 

Målen för den nationella kulturpolitiken slogs fast 1996 av riksdagen. Ett 
av målen handlade bl.a. om att öka tillgängligheten till kulturen och ge alla 
möjlighet till delaktighet i kulturlivet. I propositionen Kulturpolitik som låg till 
grund för riksdagsbeslutet skriver regeringen att kulturpolitiken ska främja ett 
rikt kulturutbud i hela landet och skapa möjligheter för kulturutbyte mellan 
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olika regioner. IT:s betydelse poängteras också: ”Den nya 
informationstekniken bör utnyttjas för att göra kulturen tillgänglig oberoende 
av avstånd i tid och rum.” I propositionen står också att den yttre verksamheten 
bör koncentrera sig på spridning och delaktighet. På grund av detta måste man 
utnyttja informationsteknikens alla möjligheter i form av ”IT-nätverk med 
digitaliserad information, multimediaprodukter, effektivare 
föremålsregistrering mm...” (Kulturdepartementet 1996 s. 135). 

Myndigheten Statens kulturråd har ansvar för att förverkliga den statliga 
kulturpolitik som beslutats av regering och Riksdag. Kulturrådet inrättades 
1974. Kulturrådet svarar för en stor del av de statliga insatserna på 
museiområdet. Uppdraget är tvådelat – att fördela bidrag och att driva 
utvecklingsfrågor. Kulturrådet är också regeringens sakkunnighetsorgan i 
museifrågor. Ett av målen för Kulturrådets arbete på museiområdet är att 
stimulera museerna att utnyttja informationsteknik i sina förmedlande insatser 
(Statens Kulturråd 2002-11-28). 

Kulturrådet poängterar också kulturens roll i det livslånga lärandet. I deras 
omvärldsanalys från 2001 menar de att man ända från barnaåren borde få större 
möjlighet att ta till sig och arbeta med konst och kultur. Det vi idag menar med 
barns rätt till yttrandefrihet och delaktighet i kulturlivet är oftast barns 
möjlighet att konsumera kultur som vuxna skapat för barn. Vuxenvärlden 
behöver i större utsträckning intressera sig för och lyfta fram barns liv och 
deras sätt att uttrycka sig och kommunicera med sin omvärld. En skapande 
förskola och skola är grunden för all kulturell utveckling. De konstnärliga 
uttrycksformerna är verktyg för såväl förståelse som kunskap. Att få möta och 
själv använda dessa verktyg hjälper oss att tolka och förstå den verklighet vi 
lever i. 

Även senare i livet kan kulturen ha mycket viktigt att bidra med. 
Morgondagens produkter och tjänster kommer att bli allt mer 
upplevelseorienterade. Förmågan att kunna förmedla sådana upplevelser blir då 
viktig för de människor som arbetar med detta. Man måste fråga sig på vilket 
sätt kulturen kan bidra till att öka människors självinsikt och förmåga till 
inlevelse och samarbete. Det finns ett stort intresse för frågor om kultur i 
arbetslivet, det visar inte minst intresset för konferenser och seminarier i ämnet 
som ofta lockar många deltagare (Statens kulturråd 2001a s. 21 ff). 

Museerna har av tradition nära förbindelser med utbildnings- och 
forskningssamhället. För museiområdet ska inriktningen på de kulturpolitiska 
insatserna enligt riksdagens beslut vara att: 
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- stärka museernas förankring i samhällslivet, 

- inrikta museernas inre verksamhet mot förbättrad vård och registrering av 
föremålsbestånden, 

- inrikta museernas yttre verksamhet mot större spridning och delaktighet. 

Museiverksamheten ska alltså ha en stadig förankring i samhällslivet, 
medverka i samhällsutvecklingen, förmedla kunskap och upplevelser, bilda 
medborgarna, och vara samhällets minne (Almerud 2000 s. 20) 
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4 Hemsidor och tillgänglighet 

Numera ska alla företag ha en egen hemsida. Annars är det inget seriöst och 
modernt företag. Detta uttalande kanske är draget till sin spets men faktum är 
att de flesta företag, organisationer, föreningar och t.o.m. många privatpersoner 
idag har egna hemsidor. Vad betyder då museernas hemsidor för öppenheten 
mot samhället? Vad är det sidorna visar och informerar om? Kan museernas 
hemsidor på Internet bidra till bildningsuppdraget och det livslånga lärandet? 

Informationstekniken och digitaliseringen utgör enorma möjligheter för 
museerna att nå ut i samhället med sitt material. Men det gäller också att man 
använder den här möjligheten på ett meningsfullt sätt. Har man bara tillgång 
till arbetskraft, pengar och ett material i form av t.ex. kataloglappar, finns inga 
tekniska problem att lägga in informationen i en databas som senare läggs ut på 
en lokal terminal eller på Internet. Däremot måste man fundera på vad det är 
som läggs ut och vilka som kommer att ha nytta av informationen. 
Digitalisering är inte ett huvudsyfte i sig. Ofta är den information som står på 
kataloglapparna knapphändig och innehåller mått, vikt och material, ibland 
även lite informativ text till föremålet. Väldigt sällan är föremålet fotograferat. 

Det är också intressant att se museernas hemsidor som potentiella 
diskussionsfora. Detta är tekniskt sett mer krävande och det är inte säkert att 
det skulle bli succé från första dagen. Oftast fungerar inte ens museernas egna 
interna diskussionssidor på intranätet som de borde. Ger man dem dock lite tid 
kan hemsidorna kanske så småningom bli en liten men viktig del i arbetet med 
att föra ut museerna i samhället. 

4.1 Digitaliseringsprojekt 
Ofta har inte museerna själva möjlighet att driva igenom så stora projekt som 
en digitalisering av samlingarna innebär. Arbetsstyrkan på museerna är helt 
enkelt inte stor nog. Det finns däremot vissa projekt som inletts på initiativ av 
staten och andra medverkande institutioner. Antalet projekt och initiativ är 
väldigt många och av olika karaktär. Många projekt har uppkommit som ett 
resultat av önskan att få till ett samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer. 
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Samarbetet mellan dessa institutioner har också kretsat mycket kring IT med 
bl.a. gemensamma utbildningar och digitaliseringsprojekt. Kulturnät Sverige 
kartlade hösten 1999 mer än 200 stora och små digitaliseringsprojekt på lokal, 
regional och nationell nivå (Kulturnät Sverige 2002-12-20). Antalet projekt 
fortsätter att öka (Häggström 2000 s. 5). 

Många av projekten är också till för att göra museets samlingar tillgängliga 
och främja samarbete mellan museer, skola och allmänhet. Jag kommer nedan 
att presentera och beskriva några av dessa projekt. 

Projekten är i allmänhet positiva för tillgänglighetsfrågan på museerna. 
Ofta skapar också projekten sysselsättning för människor som annars skulle ha 
svårt att ta sig ut på arbetsmarknaden, t.ex. personer med funktionshinder eller 
andra handikapp. 

Men det finns några aspekter av dessa projekt som inte är enbart positiva. 
En sådan är att arbetet är tidsbegränsat. Just nu är relativt många museer 
inblandade i projekt av det här slaget. Många museer har också en vision om 
att en dag få ut databaser med samlingar på Internet. Så långt har dock inget 
museum kommit idag. Vad händer då när projektets tid löpt ut? Ett halvfärdigt, 
om än viktigt, arbete är då resultatet. Kommer samlingarna någonsin att 
komma ut på Internet? Det krävs en längre planering för att detta ska ske. 
Eftersom projektet Kulturarvs-IT (se vidare kap 4.1.1) har fallit väl ut föreslår 
regeringen i budgetpropositionen för 2003 att projektet blir permanent 
(Riksantikvarieämbetet 2003-01-02). Detta bådar gott inför framtiden eftersom 
en mer långsiktig planering av detta slag är en förutsättning för att resultatet 
ska bli meningsfullt. SESAM (se vidare kap 4.1.2) avslutades däremot 1998. 
Projektet hade då gått igenom 3 miljoner av de 10 miljoner föremål som var i 
behov av vård eller registrering (Kulturdepartementet 2000a). SamSök (se 
vidare 4.1.3) pågår just nu men idag kan man inte söka i databaser på fler än 
fem medverkande länsmuseer (SamSök 2003-01-02). Är det realistiskt att 
tänka sig ett meningsfullt resultat inom den närmaste framtiden? 

Ytterligare en negativ aspekt på digitaliseringsprojekten är att personalen 
som utför inmatning av uppgifter för föremålen oftast inte har någon 
antikvarisk eller museologisk utbildning. Denna brist på antikvarisk kontroll av 
materialet kan komma att skada den nytta man kan ha av informationen i 
databaserna. När materialet väl gjorts tillgängligt på Internet har jag svårt att 
tänka mig att det kommer att göras någon djupgående revision av 
informationen. 
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4.1.1 Kulturarvs-IT 
Kulturarvs-IT är ett projekt som startades 1999 på initiativ av regeringen. 
Riksantikvarieämbetet och Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna fick uppdraget att 
driva projektet i samarbete med landets museer. Huvudsyftet med projektet var 
att göra samlingarna mer tillgängliga för allmänheten och att skapa 
arbetstillfällen. De som anställdes i projektet var huvudsakligen personer med 
funktionshinder, men även ett stort antal arbetstillfällen till museiutbildade 
personer gavs. Projektet pågick till slutet av år 2002. 

Projektet bestod av en central satsning och en regional. Satsningen på de 
centrala museerna sköttes av Föremålsvård i Kiruna och den regionala av 
Riksantikvarieämbetet. Tanken bakom projektet var att det på museerna finns 
långt fler föremål än vad som är möjligt att ställa ut. För att alla ändå ska få 
möjlighet att se vilka föremål museet rymmer, bestämde man att digitalisera så 
mycket av samlingarna som möjligt. Det som blev registrerat och digitaliserat 
under projekttiden lades på en databas som man kan söka i på respektive 
museum. På sikt är det meningen att databasen ska göras tillgänglig på Internet 
så att ännu fler får tillgång till museernas samlingar. I det regionala projektet 
deltog 26 museer, varav ca 15 är länsmuseer. Geografiskt fanns hela Sverige 
representerat i projektet, från Silvermuseet i Arjeplog i norr till Regionmuseet i 
Skåne i söder (Riksantikvarieämbetet samt Dalarnas museum, 2002-12-03). 

4.1.2 SESAM 
Regeringen och riksdagen beslöt budgetåret 1995/96 att avsätta 235 miljoner 
kronor som en engångsinsats för sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet. 
Detta beslut resulterade i projektet Sesam – öppna museisamlingarna. Avsikten 
var att rädda föremålssamlingar på statligt understödda museer genom 
registrering, dokumentation, gallring, konservering och magasinering av 
föremålssamlingar. 

Projektgruppen ansåg att en nationellt distribuerad databas i flera delar 
borde byggas upp för att skapa tillgänglighet till information från alla delar av 
museisektorn. Denna databas skulle finnas tillgänglig på Internet. På det viset 
skulle museerna själva, Skoldatanätet och intresserad allmänhet få tillgång till 
landets samlade föremål. Den digitaliserade informationen skulle i framtiden 
kunna bilda underlag för nya användningsområden och medier. Man ville här 
utnyttja datatekniken, som har inneburit en revolution när det gäller att få en 
överblick över material såsom föremål och arkivalier, inte bara inom det egna 
museet utan också regionalt och nationellt. 
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Resultatet av projektet skulle bl.a. utmynna i öppna och tillgängliga magasin 
och en förändrad attityd till museernas samlingar. Men för att projektet skulle 
bli meningsfullt menade projektgruppen att det var nödvändigt för museerna att 
utveckla en gemensam dataelementkatalog i likhet med arkiven. Detta för att 
informationen från olika institutioner ska kunna tolkas på samma sätt. En 
oorganiserad sakbenämning skulle även kunna innebära andra problem. Att 
information införs i ett datorbaserat system gör den inte automatiskt tillgänglig. 
Det finns en risk att informationen därvid faktiskt blir mindre tillgänglig. Om 
inte sökord definieras och används konsekvent blir databasen inte användbar i 
någon stor utsträckning, hur mycket information som än finns i den. Hänsyn 
till detta måste tas redan före inmatning av data i systemet. 

Mest önskvärt vore att databaserna blev sökbara från Internet men man kan 
även tänka sig andra alternativ. En dator i ett allmänt utrymme med 
information lokalt i den datorn, t.ex. i museers faktarum innebär en viss 
tillgänglighet. Annars kan man tänka sig att informationen görs tillgänglig 
utifrån med terminaler som ansluts ifrån bibliotek eller andra publika lokaler 
(Kulturdepartementet 1995). 

SESAM resulterade inte i någon officiell sammanslutning. Projektarbetet 
kan egentligen inte i någon större utsträckning sägas ha formellt samordnats 
mellan de olika institutionerna, men det informella samarbetet mellan 
projekten har varit desto större. Projektet gav i många fall möjlighet att påbörja 
digitaliseringsarbeten. Färre institutioner än förväntat nådde dock under 
projektperioden fram till att ge sökbar information om samlingarna på Internet. 
Orsaken var brist på medel till de investeringar som krävdes. Förutsättningarna 
för ett fortsatt arbete med digitalisering och spridning av information om 
samlingarna på Internet är dock goda eftersom grunden nu är lagd 
(Kulturdepartementet 2000b s. 29 f). 

4.1.3 SamSök 
SamSök var ett projekt som handlade om att koppla samman svenska museers 
föremålsdatabaser. Perioden för detta projekt var två år (2001–2002). 
Huvudsyftet för projektet var att göra det stora kulturhistoriska material som 
finns i landets museer tillgängliga för forskning, skola och allmänhet. När det 
gäller Sveriges länsmuseer hade projektet speciellt två positiva aspekter. För 
det första skulle projektet möjliggöra samsökning på bredare bas och öppna för 
nya frågeställningar för landets högskolor och övrig samhällsinriktad 
forskning. Genom att få en överblick över museernas samlingar skulle det bli 
möjligt att finna sammanhang man tidigare missat. För det andra såg man som 
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ett möjligt resultat att kraven på museernas dokumentationsarbete skulle öka 
genom att museernas dokumentation öppnas för skärskådande. Genom 
projektet skulle också en grund kunna läggas för framtida samsökningar med 
bibliotek och arkiv. 

Bland de svårare uppgifterna att lösa, samtidigt en av de viktigaste, fanns 
skapandet av en standardiserad, neutral uppsättning termer. De existerande 
databaser som lokalt använder andra begrepp måste då översätta dessa. För 
kommunikationen mellan de olika museernas databaser användes ett 
kommunikationsprotokoll som bl.a. används i biblioteksvärlden, t.ex. i 
LIBRIS. Biblioteksvärlden har visat sig vara mycket bra på att hantera 
samsökning i de olika institutionerna. Mycket lärdom kan dras av deras 
erfarenheter. Man skulle kunna, där likheter finns, koppla samman de olika 
databaserna så att man även från en museidatabas kan få uppgifter om vad som 
finns att hämta på biblioteken. 

När webbplatsen blivit klar hade man tänkt sig att den skulle vara en 
museiportal. Genom att koppla till andra tjänster, som t.ex. möjligheten att 
ställa frågor till landets samlade museiexpertis, skulle allmänheten få tillfälle 
att möta Sveriges museers samlingar och kompetens på ett samlat sätt. Portalen 
skulle även bli tillgänglig via Kulturnät Sveriges webbplats (www.kultur.nu). 

Projektet ägs och administreras av Ideella föreningen Länsmuseet 
Halmstad tillsammans med övriga länsmuseer. 
(Länsmuseet Halmstad 2002-12-03) 

 17



5 Länsmuseernas hemsidor 

Jag har undersökt samtliga Sveriges länsmuseers hemsidor. Ett undantag är 
dock Sörmlands länsmuseum som ännu inte har någon egen hemsida. De 
museer jag undersökt är: 

Blekinge museum 
Bohusläns museum 
Dalarnas museum 
Jamtli – Jämtlands läns museum 
Jönköpings läns museum 
Kalmar läns museum 
Kulturen i Lund 
Länsmuseet Gävleborg 
Länsmuseet Halmstad 
Länsmuseet på Gotland 
Länsmuseet Varberg 
Länsmuseet Västernorrland 
Malmö museer 
Norrbottens museum 
Regionmuseet Kristianstad 
Regionmuseum Västra Götaland 
Smålands museum, Sveriges glasmuseum 
Stockholms läns museum 
Upplandsmuseet 
Värmlands museum 
Västerbottens museum 
Västergötlands museum 
Örebro läns museum 
Östergötlands museum 
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5.1 Frågor till materialet 
I mitt arbete med att undersöka de svenska länsmuseernas hemsidor har jag 
ställt upp ett antal frågor jag vill ha besvarade. Dessa frågor rör några viktiga 
områden. Jag vill i undersökningen ta reda på hur långt museerna hunnit i sin 
digitalisering av samlingarna, undersöka sidans användarvänlighet och 
slutligen titta på i vilken grad sidan inbjuder till personlig kontakt med någon 
på museet. För att få ett system i resonemanget har jag ställt upp fem frågor att 
utgå ifrån: 

 

1. Har museet digitaliserat delar av eller hela samlingar? 

2. Finns ett virtuellt museum på webbplatsen? 

3. Inbjuder museet till personlig kontakt på webbplatsen? 

4. Inbjuder museet till frågor om föremålen på webbplatsen? 

5. Hur ser användbarheten ut på webbplatsen? 

Om inte sidan är användarvänlig, alltså lätt att navigera i och förstå, tappar 
man ganska snart lusten att fortsätta. Om sidan däremot är lättöverskådlig, inte 
innehåller långa sidor med text och har länkar som är relevanta, kan en tur runt 
en hemsida vara mycket underhållande. De kriterier för användbarhet jag utgått 
ifrån återfinns i Rolf Molichs bok Webbdesign med fokus på användbarhet 
(Molich 2000). Metoden här är relativt enkel och går ut på att vara så tydlig 
som möjligt. De principer han redogör för och som jag kommer att använda 
mig av kan ställas upp i fyra punkter: 

 

1. Sätt användaren i centrum 

2. Synliggör användarens möjligheter 

3. Tala om vad som händer 

4. Var hjälpsam när det uppstår problem 

Dessa principer bygger på erfarenhet. Några av dem har påvisats 
experimentellt. Forskare har i experiment jämfört datasystem eller webbplatser 
där vissa principer följts med liknande system där samma principer inte följts. 
Mätningar visade att majoriteten av användarna klarade sig betydligt bättre när 
de arbetade med system som utformats i överensstämmelse med principerna 
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(Molich 2000 s. 69). Förutom Molichs rekommendationer kommer jag att 
lägga till mina personliga åsikter. Under arbetet med hemsidorna har jag 
nämligen stött på saker jag reagerat på. Eftersom jag får anses som en ”vanlig 
användare” som söker information på ett museum vill jag lägga till dessa 
synpunkter i uppsatsen. 

Jag har också tittat på hur sökningarna fungerar på de hemsidor där man 
har möjlighet att söka i en databas. Rolf Molich har i sin bok skrivit om hur en 
sökfunktion på en hemsida bör se ut och fungera för att användaren lätt ska 
kunna använda den (Molich 2000 s. 90 ff). 

5.2 Undersökningen 

I det här kapitlet kommer jag att redogöra för svaren på de frågor jag ställde till 
materialet, se kapitlet ovan. 

Jag har inte valt ut ett visst antal museer att undersöka, utan kommer att ta 
exempel från de museer som har något särskilt bra på sina sidor eller som 
redovisar intressanta ambitioner inför framtiden. Några avskräckande exempel 
kommer också att tas upp. 

Jag har valt att inte förklara de exakta vägarna till de specifika sidor jag 
pratar om i undersökningen. Anledningen till detta är att redogörelsen för 
undersökningen skulle bli alltför svårläst och splittrad. Jag har endast hänvisat 
till den hemsideadress jag tagit mina exempel från i de olika fallen. 

5.2.1 Digitalisering 
De allra flesta museer som har digitaliserat delar av sina samlingar har gjort det 
med sitt fotografiska material. Av de 24 länsmuseer jag undersökt på Internet 
har 17 stycken antingen en redan fungerande bilddatabas eller en under 
uppbyggnad. Antal föremålsdatabaser för samma antal museer är sju (se vidare 
bilaga 1). Av dessa sju föremålsdatabaser är tre redan fungerande, dock ej 
speciellt väl fungerande. Bilddatabaserna fungerar avsevärt mycket bättre. Det 
fotografiska materialet lämpar sig väldigt väl för sådana här typer av projekt. 
Bilderna finns redan, det är lätt att skanna in dem i datorn och föra in 
beskrivningen av bilden. Även om det inte skulle finnas en utförlig beskrivning 
av fotografiet blir utläggningen i databasen värdefull. Ett fotografi talar mer för 
sig själv än ett föremål. I ett fotografi får man se föremål och människor i sitt 
sammanhang på ett annat sätt än om man fotograferar ett föremål mot en vit 
bakgrund. Föremålet kräver mer förklaringar än fotografiet. Dessutom är det 
allra största problemet att föremål har ett nästan oräkneligt antal benämningar. 
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De kan vara dialektala, tekniska eller t.o.m. felstavade och detta gör att man 
när man befinner sig på söksidan inte har en aning om vad man ska söka på. 
Om jag är intresserad av att söka på t.ex. ”pipjärn” och går in på ett 
länsmuseum som jag vet har en stor samling kulturhistoriska föremål och får 
upp ett meddelande om att ”din sökning gav inget resultat” kan jag inte riktigt 
lita på den informationen. Samma sak gäller när jag provade att söka på 
”dräkt”. Kan det verkligen stämma att man inte har ett enda plagg på 
länsmuseet. Det har jag svårt att tro. 

Ett av de till synes eviga problemen hos museer som vill lägga ut sina 
föremål på databaser är just detta, att det inte finns någon etablerad rutin för 
hur sökningarna ska gå till. Benämningarna på föremål och kategorier är olika 
från museum till museum. De första försök till databaser jag sett i min 
undersökning är svåra att använda. Det kräver mycket arbete och tid att pröva 
sig fram med ord och formuleringar för att hitta det man söker. Om jag söker 
efter t.ex. ”flintyxor” från Norrbotten kan jag, när jag söker i Kulturarv 
Norrbottens databas för museisamlingar (www.norrbottensmuseum.nu), inte 
vara säker på att resultatet av sökningen blir riktig eftersom jag inte vet hur de 
har benämnt föremålet. Flintyxan kan ju kallas någonting annat på just det här 
museet. Frågan om gemensamma benämningar och termer är inte ny inom 
museisektorn. Bibliotek och arkiv har fördelen att de redan har ett 
genomarbetat system som man följer vid registrering och katalogisering. Ofta 
är detta system gemensamt för Sverige och andra länder runt om i världen. 
Museerna är i ett stort behov av någonting liknande. Det skulle underlätta 
sökningen väsentligt. 

Länsmuseet Halmstad har en sida som för närvarande är under 
konstruktion och som än så länge är rörig och svårhanterlig, men man kan ändå 
skönja vissa väldigt intressanta saker (www.hallmus.org). Bland annat har 
museet tagit ett stort initiativ när det gäller projektet SamSök (se ovan kap 
5.1.3). SamSök kan vara den gemensamma rutin som museerna efterlyst. 
SamSök gör det möjligt att skapa en stor sökbar databas för flera museer på 
Internet. Dessutom har Länsmuseet Halmstad sökt, och fått, medel för ett 
projekt om pedagogiskt utvecklingsarbete. Målet med projektet är att hitta en 
ny modell för hur man kan angripa det pedagogiska arbetet på museet. I 
ansökan står bl.a. att läsa: 

Museerna har en plikt att arbeta med de nya medierna och nyttja dem i uppbyggnaden av 
nya pedagogiska hjälpmedel. Vi tror att det är en nödvändighet framöver om vi skall nå 
fram till de unga i tonåren. För detta projekt behöver vi bygga en databasstyrd sajt med 
chatfunktion och webbkamera i utställningen som kan riktas mot aktuellt konstverk. Detta 
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tror vi gör det möjligt att prata konst med tonåringar också på deras egna villkor. 
Elevernas möjlighet att själva vara med och mata in redovisningsuppgifter är en viktig 
funktion. Sajten skall alltså till delar vara användarstyrd. En koppling till SamSök är 
naturligtvis en självklarhet då Länsmuseet Halmstad driver SamSök som projekt under 
samma tid. Det har ju också frågats efter pedagogiska tillämpningar till SamSök. Att t.ex. 
jämföra Hallands samlingar av surrealistiska verk med landet i övrigt är en möjlighet som 
kan användas. Att skapa museets basutställningar i en webbversion är också en tanke som 
vi avser att vidareutveckla under projektets gång (Länsmuseet Halmstad 2002-12-05). 

 
Det länsmuseum som har de i särklass bästa sökfunktionerna är Länsmuseet på 
Gotland (www.gotmus.i.se). De har många olika saker man kan söka på. Ett av 
dessa är ”Milstensinventeringen”. Länsmuseet har inventerat Gotlands 
milstenar, fotograferat dem och skrivit information om dem. Detta kan man 
söka på från museets hemsida. Här finns också en katalog över Gotlands 
sockenkyrkor, samtliga med fotografier och skriftlig information. Två andra 
databaser som man kan söka ifrån hemsidan är ”Gotland förr i tiden” och ”Slite 
på den tiden”. Båda dessa databaser är baserade på böcker. ”Gotland förr i 
tiden” har 976 bilder med tillhörande texter. Det rör sig om enormt mycket 
material. Min personliga favorit av museets databaser är dock årsböckerna. 
Museet har lagt sin årsbok för åren 1929–1991 i en databas. Den är sökbar och 
man får artiklarna i alla dessa årsböcker i fulltext! Det står ingenting om hur 
man har lyckats åstadkomma utläggningen av detta digra material på sidan, 
men det måste ha varit ett stort och tidskrävande jobb. Alla dessa databaser gör 
att Länsmuseet på Gotland mycket väl lämpar sig för ett museibesök hemma 
framför datorn. De har ingen virtuell utställning men informationen från 
museet är mycket lättillgänglig. 

Även Länsmuseet Västernorrland har databaser för föremål och bilder 
(www.ylm.se). Föremålsdatabasen fungerar relativt bra, men problemet med att 
hitta rätt sökord kvarstår. Allra bäst är om man har inventarienumret, men det 
är inte så ofta man har det till hands. Resultatet av sökningarna är sakord, 
material och inventarienummer samt Ja eller Nej på om det finns bild på 
föremålet. Oftast är det Nej. Däremot har de därutöver en fotodatabas man kan 
söka i som fungerar mycket bättre. Man får ett översiktligt resultat i form av 
”thumbnails”-bilder, som man i mån av intresse kan gå vidare på. Dessutom 
kan man själv föra in en kommentar i databasen, om man har någon ytterligare 
information om bilden som man tycker saknas. Det står ingenting om hur 
museet hanterar den information som kommer in på detta sätt, men man får väl 
anta att det sker en kontroll av det som läggs in. På museet har man även något 
som kallas ”Levi Johanssons etnologiska uppteckningar”. Dessa uppteckningar 
är sökbara. Man får välja mellan olika kategorier eller göra en sökning på 
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fritext. Sökbara är också länets fäbodar. Man får vid en sökning upp både bild 
och text om de olika fäbodarna. Man klickar i en karta för att få ett område, 
sedan går man in på de specifika fäbodarna. De visar vilka projekt som finns 
om fäbodar, en litteraturlista om man vill läsa mer plus en hel sida med historik 
om fäbodar, en mycket lång sida. Den här databasen innehåller väldigt mycket 
bra information som det dessutom är lätt att söka i. 

Slutligen vill jag ta ett exempel från Regionmuseum Västra Götaland 
(www.alvlanmus.se). Här fungerar inte sökningen i databasen över huvud 
taget. Här är återigen problemet att jag inte vet vilket sökord jag ska använda. 
Jag har sökt på ”pipjärn”, ”dräkt” och ”sländtrissa” och inte fått upp något 
resultat. Det kan ju inte vara så att ett länsmuseum inte har något av dessa 
föremål. Dessutom läste jag på ett annat ställe på sidan att sländtrissor finns i 
samlingarna. Alltså måste sökfunktionen ha varit i olag just när jag var inne på 
sökningen. Det felmeddelandet jag fick upp var helt obegripligt med olika 
sifferkoder och bokstavskombinationer som inte sade mig någonting. 
Dessutom har museet har också en fågelsamling man ska kunna söka i. Högst 
upp i sökformuläret står ”Databasen är grupperad efter Wetmores system”. Vad 
betyder det? Man tycker att tillräcklig information om detta borde finnas direkt 
på sidan så att man inte först måste slå upp Wetmores system i 
Nationalencyklopedin innan man ens kan börja söka. För dem som gjort 
databasens söksida är det säkert inte svårt att veta hur man ska fylla i 
sökformuläret och kanske heller inte för fågelexperter som säkert vet vem eller 
vad Wetmore är, men jag skulle personligen uppskatta lite mer tydlighet och 
information. Regionmuseum Västra Götaland har dock en positiv aspekt och 
det är sidan för ”Byggnadsvård Nääs” som ingår i länsmuseet. Här finns en 
fantastisk databas där man kan söka litteratur om byggnadsvård med en utförlig 
beskrivning av boken, hantverkare inom olika specialiteter och ett 
produktregister där man kan finna lämpliga produkter, t.ex. fönster, och företag 
som säljer dessa. En mycket bra funktion. 

5.2.2 Virtuellt museum 
Det finns, som jag kan se det, två positiva aspekter på virtuella museer. Det ena 
är att man genom ett virtuellt besök får en uppfattning om hur museet ser ut 
och var tyngdpunkten ligger i samlingarna och framför allt vad man väljer att 
visa ur samlingarna. Det andra är att man direkt genom det virtuella besöket 
kan få reda på information om de specifika föremålen, ungefär som när man 
går runt i en ”riktig” utställning och läser på utställningsskyltarna. I bästa fall 
kombineras dessa två aspekter. 
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Virtuella museer är inte speciellt vanligt förekommande i länsmuseerna. 
Inte heller pratas det från museernas håll lika mycket om vad som kan göras 
inom det här området som inom digitalisering och databaser. Men det finns 
dock några länsmuseer som har gjort det möjligt för besökaren att gå på 
virtuellt museibesök, närmare bestämt tre stycken: Blekinge museum, Jamtli – 
Jämtlands länsmuseum samt Västerbottens museum 
(www.blekingemuseum.se, www.jamtli.com, www.vasterbottensmuseum.se). 
Blekinges virtuella museum har lyckats kombinera de två aspekterna jag 
nämnde ovan, det är både lätt och bekvämt att röra sig i museilokalen och man 
får under resans gång information om de olika föremålen, framför allt tavlorna 
i konstutställningen. Den stora finessen med Blekinge museums virtuella 
museum är att man under rundturen kan klicka på olika föremål och få upp 
information om dem. Man kan sedan enkelt gå tillbaka till rundturen, 
informationen öppnas i ett nytt fönster. 

På Jamtli – Jämtlands läns museum fungerar den virtuella vandringen dock 
inte lika bra. Till en början är det svårt att röra sig åt det håll man vill och man 
vet inte riktigt var man är i utställningarna, man går lätt ”vilse”. Man kommer 
heller inte in i de rum man förväntar sig. På Jamtli får man nämligen gå runt 
både inomhus i själva museibyggnaden och utomhus i friluftsmuseet. 
Utomhusmiljöerna får man se mycket tydligt men utställningarna inne i huset 
får man knappt en uppfattning om. 

På Västerbottens virtuella museum tar man sig runt enkelt och vägarna 
man kan gå är tydliga. Man får inte så mycket information om föremålen, men 
kan ändå vara nöjd med besöket, man har fått se hur museet ser ut och vad de 
har för slags utställningar. 

5.2.3 Inbjuder museet till personlig kontakt? 
De följande två frågorna, om museet inbjuder till personlig kontakt respektive 
föremålsfrågor, ville jag ha med eftersom jag tycker att det är viktigt i 
sammanhanget öppna museer. Jag vill se museerna som källor till information 
och kunskap och då ska det också vara enkelt för mig som besökare eller 
användare att snabbt få svar och framför allt att veta vart och till vem jag kan 
vända mig. Jag har tittat på hur tydligt det framkommer på museets hemsida 
vem man kan vända sig till i olika frågor, om det finns namngivna personer att 
kontakta eller om det hänvisas till museets växel. Jag har delat upp svaren på 
frågan i fyra delar: 1) uppgifter finns på varje enskild sida 2) uppgifter finns 
endast på vissa sidor 3) uppgifter finns på en speciell sida för kontakt samt 4) 
nej. Fördelningen på dessa fyra kategorier är att åtta museer har uppgifter på 
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varje enskild sida, åtta museer har uppgifter endast på vissa sidor, sex museer 
har en speciell sida för kontakt och två museer har inga uppgifter över huvud 
taget förutom ett telefonnummer till själva museet (se vidare bilaga 1). 

Stockholms läns museum är ett av de bättre museerna i detta sammanhang 
(www.lansmuseum.a.se). De har uppgifter om kontaktpersoner på varje enskild 
sida man kommer till. Dessutom har de en sida som heter ”Fråga museet”. Här 
får elever och lärare i första hand, men även intresserad allmänhet, skicka e-
postfrågor till museet via ett frågeformulär. Svar kommer sedan tillbaka via e-
post från den avdelning frågan berör. 

Blekinge museum är också bra på detta. De har, på varje enskild sida, en 
liten symbol i form av ett utropstecken. När man pekar på den symbolen 
kommer texten ”Kontaktperson” upp. Klickar man på den kommer det upp en 
liten ruta med namn, telefonnummer och e-post till den person som har hand 
om det man läser om. Om man klickar på e-postadressen i den lilla rutan 
kommer man direkt till Outlook och kan skicka frågan direkt. Detta medför att 
det blir väldigt tydligt vem som är ansvarig för de olika funktionerna på museet 
och att det är lätt att ta kontakt. 

Ett museum som däremot helt har misslyckats att visa upp sin personal och 
inte heller hänvisar till den är Värmlands museum 
(www.wermlandsmuseum.se). Det enda som står om museets personal är 
”Verksamheten i Museibyggnaden i Karlstad är uppdelad på ett flertal olika 
enheter, alla med sin speciella inriktning och uppgift i den museala 
verksamheten.” Man får visserligen veta vad museichefen heter men det är 
också det enda. 

5.2.4 Inbjuder museet till föremålsfrågor? 
Denna fråga var inte riktigt lika lätt att besvara. Jag har utgått ifrån vad som 
faktiskt står på de olika hemsidorna. Om de uttryckligen säger att man gärna 
får ta kontakt med museet om man vill veta mer om samlingarna eller t.o.m. 
komma till museet och se de fysiska föremålen har jag räknat detta som ett ja, 
de inbjuder till föremålsfrågor. Om de däremot inte nämner något om detta 
över huvud taget räknar jag detta som ett nej. Enligt denna uppdelning är 14 
museer inbjudande till föremålsfrågor, några med namngivna kontakter och 
några som enbart hänvisar till museets växel. Tio länsmuseer inbjuder inte till 
någon som helst förfrågning om samlingarna på sin hemsida (se vidare bilaga 
1). 

Ett exempel på hur en bra inbjudan till frågor kan se ut finner man på 
Jönköpings läns museum (www.jkpglm.se). Där finns en länk som heter 
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”Tillgänglighet”. Här inbjuds man vid intresse att ta kontakt med museet för att 
boka en tid för att få se föremål från museets samlingar. Ett sämre exempel 
finns på Dalarnas museum (www.dalarnasmuseum.se). Här får man visserligen 
veta att det går att få rådgivning om konst och föremål, men det står ingenting 
om vart man ska vända sig, vare sig ett namn eller ett telefonnummer. Den 
enda informationen man får är att detta kan ske mellan 15–16. Detta är inte 
speciellt inbjudande. Vanligast är dock att det finns information om att man 
gärna får höra av sig till museet med föremålsfrågor men att det inte 
framkommer till vem man ska vända sig. Man hänvisas här till museets växel. 

Dessa två exempel visar, tycker jag, att museet missförstått syftet med sin 
hemsida. Man ska på hemsidan lyckas få så mycket information att man inte 
behöver vända sig via telefon till museet och börja kopplas runt på olika 
avdelningar med sin fråga. Det finns i och med hemsidan en möjlighet att 
förenkla denna process väsentligt för besökaren. Själva syftet med hemsidans 
funktion som informatör har härmed förlorats. 

5.2.5 Användbarhet 

5.2.5.1 Sätt användaren i centrum 
Många som använder sig av nätet är inte intresserade av data eller nätet i sig. 
För dem är det endast ett verktyg de använder sig av för att få tag på den 
information de är intresserade av. Om nätet är mindre effektivt än alternativet, 
t.ex. telefonen, låter de flesta användare bli att använda nätet (Molich 2000 s. 
71). 

Ett exempel på hur nätet blir mindre effektivt än alternativet är det jag 
nämnde ovan under 5.2.4 angående huruvida museet inbjuder till 
föremålsfrågor. Om man efter ett Internetbesök på ett museum ändå måste 
använda telefonen för att få tag på den information man vill ha kanske man 
nästa gång går direkt till telefonen utan att undersöka möjligheterna på museets 
hemsida. Då har man misslyckats med att fånga besökarens intresse. Vanligtvis 
vill man ha fler besökare till hemsidan, inte färre. 

Viktigt för ett museums hemsida är också att den tydligt informerar om 
öppettider, priser, adress och telefon. De flesta museer jag undersökt har den 
informationen antingen på förstasidan eller under en länk som klart och tydligt 
visar vad den innehåller. Det finns dock några undantag. Ett av dessa är 
Dalarnas museum. På deras framsida står: ”Gratis inträde 3 maj–31 december 
2002”, men under länken ”Utställningar och program” står ”Visste du att det är 
fri entré till museets onsdagskvällar kl. 17–21. Även till programpunkterna!”. 

 26



Här är det väldigt svårt att veta vad som gäller. Är det fri entré eller inte? När 
man möts av en sådan här motsägelsefull information måste man också ringa 
till museet för att höra hur det egentligen ligger till. 

5.2.5.2 Synliggör användarens möjligheter 
Webbplatsen ska visa användaren vad den kan och behöver göra för att få tag 
på informationen. Det gäller att skriva korta, lättfattliga instruktioner, att förse 
knappar och länkar med rejäla, lättbegripliga texter, att utforma en bra 
sökfunktion om det finns en databas att söka i och att se till att sidorna är 
enhetligt utformade. Sidans uppbyggnad måste vara logisk (Molich 2000 s. 
73 f). 

Länsmuseet Västernorrland har en väldigt bra hemsida som är tydlig och 
där alla funktioner fungerar som de ska. Det finns egentligen bara en sak att 
anmärka på och det är just att de olika sidorna inom webbplatsen är skapade i 
olika stilar. Det är museets sidor allihop, men det ser ut som om det är flera 
människor utanför museet som gjort sidorna och sedan låtit museet sätta ihop 
dem. Det är olika färger, olika typsnitt och olika stilar över huvud taget och det 
gör att man undrar lite. Förmodligen beror detta på att det rör sig om olika 
projekt och olika skapare. Man kanske borde ha en standardmall så att det syns 
att samtliga sidor hör till museet. Detta skulle också öka trovärdigheten för 
informationen på sidorna. 

När det gäller att utforma en bra sökfunktion som Molich nämner finns 
mycket kvar att önska hos de museer som har en sökbar databas. Enligt Molich 
ska man hjälpa användaren att hitta de sökord användaren behöver för att 
komma fram till ett meningsfullt resultat. Han menar att man från museets håll 
måste inkludera ett index eller en innehållsförteckning så att användaren kan se 
vilka ord webbplatsen använder för olika begrepp. Han vill också att det ska 
finnas synonymer för den händelse användaren ger olika ord för samma 
begrepp (Molich 2002 s. 91). Molich hade visserligen inte museidatabaser i 
sina tankar när han skrev boken om webbdesign, men det ligger mycket i det 
han säger. Det borde vara så att det finns en viss uppsättning termer som är 
gångbara och dessa borde också tydligt redogöras för. Användaren behöver 
veta i förväg hur man söker i databasen. Det borde också vara likadant i alla 
museers databaser så att man inte behöver lära sig olika system för olika 
museer. De projekt jag nämnde i kap 4.1 har till stor del haft detta problem som 
utgångspunkt. Man har dock inte lyckats lösa problemet på ett tillfredsställande 
sätt genom projekten. Eftersom projekten är så många och dessutom inte 
samarbetar blir resultatet att det fortfarande inte finns en överensstämmelse i 
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terminologin. Man måste trots dessa initiativ lära sig olika system för olika 
museers databaser. 

Ett museum som visat prov på hur man kan underlätta för användaren är 
Länsmuseet Västernorrland. Här kan man söka i ”Levi Johanssons etnologiska 
uppteckningar”. Uppteckningarna innehåller mycket material men är samtidigt 
lätt att söka i. Sökningen kan nämligen ske på två olika sätt. Antingen väljer 
man bland olika kategorier eller också, om man vet exakt vad man är ute efter, 
kan man söka på fritext. På det här sättet kan man vara säker på att komma 
fram till den information man vill samtidigt som man har en klar uppfattning 
om vilka områden som finns att välja bland. 

5.2.5.3 Tala om vad som händer 
Användare vill veta var de befinner sig på webbplatsen. Man ska se till att 
varje sida har en synlig och lättbegriplig rubrik. Det kan också vara bra att 
ange den kedja av länkar som leder till sidan, t.ex. Förstasida –> Arkeologi –> 
Rapporter (Molich 2000 s. 76). 

Enligt min mening ska ett museums hemsida innehålla så pass mycket 
information att man får upp intresset för museet, men inte så mycket att man 
inte orkar läsa eller ”går vilse” på hemsidan. Vitsen med att ha en stor hemsida 
med mycket information, både om samlingar, verksamhet och kulturmiljö i 
länet, är att man kan sitta hemma och få en översiktlig information. 
Förhoppningsvis blir man också lockad att göra ett besök på själva museet. 
Eftersom skaparna av hemsidan inte kan veta vad den enskilda användaren är 
intresserad av måste så mycket information som möjligt in på sidan. Detta kan 
många gånger vara svårt och de problem jag nämnt ovan kan lätt uppstå. Vissa 
museer har dock lyckats väldigt bra med detta. Genom att ha kort inledande 
information på första sidan får man en god inblick i museets inriktning och vad 
man gör på de olika avdelningarna. Från den informationen kan man sedan gå 
vidare och läsa en mer utförlig redogörelse för verksamheten. På så sätt kan 
man lättare hitta fram till det man är intresserad av. Malmö museer använder 
sig t.ex. av den kedja av länkar som Molich talar om 
(www.malmo.se/html/www/museer). På det sättet blir det väldigt tydligt var 
man befinner sig på sidan och man kan lätt komma tillbaka till den sida man 
började på. 

Man tjänar mycket på att enbart ha rubriker i menyn. Menyn brukar för det 
mesta finnas till vänster på startsidan. Om underrubrikerna finns synliga hela 
tiden blir man nästan avskräckt att gå in. Det är då mycket svårt att få en 
överblick över vad det är museet gör och vad de har i sina samlingar. Ett 
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avskräckande exempel är Länsmuseet Halmstads startsida. Deras sida är 
visserligen under konstruktion och de kanske inte menar att den ska se ut så i 
framtiden. Här har de en meny till vänster i fönstret där alla rubriker och 
underrubriker står med. Typstorleken är dessutom så liten att det är svårt att 
träffa rätt när man vill gå vidare på en länk. Denna förstasida gör att man helst 
vill stänga av datorn och få tag på sin information någon annanstans. 

Ett mycket bra exempel på hur man borde och ska göra är Regionmuseet 
Kristianstad (www.regionmuseet.m.se). De vann 2001 priset Årets 
kulturwebbplats Svenska Publishing-Priset för sin sida. I juryns motivering 
kunde man läsa att de fick priset ”…för avskalad form, superb färganvändning, 
intuitiv navigering, lättläst typografi och vackra illustrationer…”. På 
webbplatsen kan man mycket tydligt se var man befinner sig hela tiden, det är 
lätt att gå tillbaka till startsidan eller till andra länkar på sidan eftersom all 
information är synlig under hela ”rundturen”. 

5.2.5.4 Var hjälpsam när det uppstår problem 
Grundprinciperna för att skriva meddelanden är enkla: ett meddelande ska vara 
begripligt, konstruktivt, precist, tydligt och hövligt. Ett felmeddelande får 
exempelvis inte vara helt obegripligt som t.ex. ”Error 404”. Det ska istället 
formuleras på ett språk som användaren förstår, t.ex. ”Denna länk är inte längre 
giltig, meddela oss (e-postadress) så att felet kan rättas”. Det är bra att 
komplettera meddelandena med exempel på detta sätt (Molich 2000 s. 81). 

Länsmuseet Västernorrland har en föremålsdatabas. Där är visserligen 
väldigt få föremål fotograferade men resultatet man får upp på en sökning är 
tydligt. Det man får upp i form av information är sakord, material och 
inventarienummer samt Ja eller Nej för om det finns bild på föremålet eller 
inte. Då vet man i alla fall att föremålet finns men att man inte har hunnit 
komplettera informationen med bild ännu. Värre är det på Regionmuseum 
Västra Götaland där man får ett meddelande av den typ som Molich nämner 
ovan. Om jag t.ex. söker på ”sländtrissa” kommer följande meddelande upp: 

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server error '80004005' 
[DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).] Det går inte att hitta den angivna SQL-
servern” /foremal/ShowFmal.asp, line 224 (www.alvlanmus.se) 

Ett sådant meddelande säger absolut ingenting. Jag kan inte vara säker på om 
föremålet inte finns eller om databasen för närvarande är ur funktion. Det kan 
betyda vilketdera. I det här fallet vore det bra om jag fick veta om databasen 
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kanske inte fungerade just den här dagen eller om min sökfråga var 
felformulerad. 

En del museer har relativt nyligen startat upp sina hemsidor. Detta innebär 
att det är vissa länkar som leder till en tom skärmbild, andra är inte aktiverade 
eller innehåller knapphändig information. Detta är inte självklart för en 
besökare och det behövs information om detta. Som exempel kan nämnas 
Kulturen i Lund (www.kulturen.com). Det står på vissa ställen att deras 
hemsida ska vara klar i augusti, men det står inte vilket år. 
Ett annat exempel på detta är Regionmuseum Västra Götaland. Sidorna här ser 
över huvud taget väldigt oprofessionella ut. Vissa sidor här innehåller ingen 
information alls och kommer upp tomma när man klickar på länken. Det verkar 
som om sidan är under konstruktion men man får inga uppgifter om det, den 
enda information man får är att de har problem med uppdateringen av sidorna. 
Sådana här problem kan tyckas små men är ändå irritationsmoment som är 
svåra att ha överseende med om de förekommer ofta. Det vore inte så svårt att 
skapa tydliga felmeddelanden så att man vet att det är i sidan problemet ligger, 
och inte hos mig som användare. 

5.2.6 Sammanfattande kommentarer 
Efter att ha undersökt alla hemsidor är det lätt att konstatera att de som 
fungerar bäst i informations-, underhållnings- och trovärdighetssynpunkt är de 
hemsidor som är tydliga och okomplicerade. Visst är det roligt när man på en 
hemsida stöter på en föremåls- eller bilddatabas, men det nöjet förbyts snart i 
irritation om sökningen inte fungerar och man inte förstår varför. Enligt dessa 
kriterier har jag utsett några personliga favoriter men också ett exempel på en 
sida som jag skulle vilja ge en uppsträckning för den frustration den kostat mig 
under mitt arbete. 

Bland de bättre hemsidorna kan nämnas Länsmuseet Västernorrland som 
har många olika kvaliteter. Den är för det första väldigt tydlig. Man får från 
första sidan en överblick över museet och vad som finns att titta på. De har 
några olika databaser som man kan söka i. En föremålsdatabas som tyvärr inte 
är kompletterad med bilder på föremålen men som är tydlig, en fotodatabas på 
arkivet som är mycket bra. Den är lätt att söka i och ger bra resultat. Dessutom 
har man som användare möjlighet att komplettera informationen i den 
databasen. De har också databasen med etnologiska uppteckningar som jag 
nämnde i kap 5.2.5.2. Bland det bästa på den här sidan är databasen över länets 
fäbodar. Man kan söka på fäbodar i hela länet och få upp både bild och text om 
de olika fäbodarna. Man klickar i en karta för att välja ett område, går sedan in 
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på de specifika fäbodarna. De visar vilka projekt som finns om fäbodar, en 
litteraturlista för vidare läsning samt en lång sida med historik om fäbodar. De 
har dessutom lagt ut Skikt, Länsmuseet Västernorrlands tidskrift i pdf-format 
som gör det möjligt att skriva ut tidskriften direkt från nätet. 

I klass med denna sida är också Länsmuseet på Gotland. Här redovisas för 
projektet Milstensinventeringen. Här kan man se alla milstenar på foto samt 
information om dem. Dessutom finns en sökbar katalog över Gotlands 
sockenkyrkor, samtliga med fotografier. Sammanlagt finns fem databaser på 
hemsidan och de är alla lätta att söka i och man får upp ett digert resultat på 
varje sökning. Det jag uppskattade mest var dock att de lagt in sin årsbok i en 
artikeldatabas. Här kan man få upp alla artiklar som stått i årsboken från 1929–
1991 i fulltext och alltså skriva ut dem hemifrån. Om ändå alla museer kunde 
göra detta, vilken enorm informationsskatt man då skulle ha tillgång till! 

Tyvärr fanns också sidor som var mindre bra. Den hemsida som skapade 
mest frustration var Länsmuseet Halmstads. Redan på förstasidan börjar 
problemen. Menyn innehåller hela 42 rubriker och underrubriker i olika 
storlekar som ger ett enormt oordnat intryck. Det verkar som om sidan är under 
omarbetning, även om ingen information om detta ges. Sidan innehåller också 
ovanligt mycket stavfel, något som känns väldigt onödigt. Sidan 
”samlingar/arkiv” är inte översatt till svenska, vilket är lite underligt. Man får 
inte veta varför den från början finns på ett annat språk. Det finns en 
föremålsdatabas men den verkar inte fungera och de felmeddelanden man får 
upp ger ingen information om varför sökningen misslyckades. 

Det har varit väldigt roligt och intressant att gå igenom alla hemsidor och 
det är tydligt att det finns en del att göra på det här området. Museers hemsidor 
är mer än bara blanka broschyrer som presenterar museet, de ska finnas till för 
mer än så. En del har lyckats riktigt bra medan andra har ett stort arbete 
framför sig. 
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6 Slutsatser 

En av museernas viktigaste uppgifter är att tjäna som en kunskapsbas för 
allmänheten. I museerna lagras vår historia, vårt kollektiva minne. Med denna 
uppgift följer att museerna ska vara beredda att också tillhandahålla denna 
kunskap, vem som än ber att få ta del av den. Det betyder att museerna ska 
vara öppna och lättillgängliga. Föremålen, bilderna och handlingarna ska vara i 
en sådan ordning att de ska vara lätta att ta fram till besökare som vill se dem. 
Man ska heller inte känna att man är ”besvärlig” när man ber att få ta del av det 
material som finns på museerna. Denna bild av museer som helt öppna 
institutioner är många gånger lite av en önskedröm. Sällan har museerna 
sådana resurser att det går att genomföra fullt ut. Man måste också beakta det 
slitage som föremålen utsätts för vid upprepad manuell hantering. 

Det finns dock en möjlighet som fler och fler museer håller på att utveckla 
idag. Denna möjlighet är den nya informationstekniken. Museer på Internet blir 
alltmer vanligt. Nästan alla museer i Sverige har idag en hemsida. Dessa sidor 
kan se väldigt olika ut. Sidorna presenterar oftast museets adress, öppettider, 
utställningar, personal och ibland organisationsstruktur. Vissa museer har 
också gått ett steg längre och börjat inse den virtuella världens möjligheter. 
Många museer har t.ex. gjort det möjligt för nätbesökare att gå på virtuella 
museibesök. Andra har kopplat en föremålsdatabas till sidan för att ytterligare 
tillhandahålla information om de specifika föremålen. 

Öppnare museer innebär också en ökad möjlighet till insyn och diskussion 
om det egna kulturarvet. Museerna blir mer forum än tempel. Det museerna 
visar i sina utställningar ses mer eller mindre som sanning. Om besökaren har 
möjlighet att få en större överblick över materialet kan den personen i större 
utsträckning bilda sig en egen uppfattning. Museerna tillhör alla och envar och 
rätten att ha åsikter baserade på en tillgänglig bred kunskapsbas är en 
demokratisk rättighet. Innehållet i museerna ska vara tillgängliga för alla – på 
ett eller annat sätt. 

Olika museer använder idag olika lösningar för sina digitaliseringsprojekt. 
Detta försvårar situationen när det gäller samordning mellan olika museer. 
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Många museer efterlyser en tydligare samordning av vilken teknisk lösning 
som ska användas. De flesta museer har redan tidigare en databas som bara har 
använts av museets personal. Det är denna existerande databas man vill 
”tanka” över till ett nyare program som är mer användarvänligt och som går att 
överföra till en användarmiljö, antingen i faktarum på museet eller på museets 
hemsida på Internet. Det vore önskvärt att det fanns en gemensam plattform för 
flera museer som man kunde använda för denna ”tankning” av data. 

Hur utnyttjar då länsmuseerna det nya mediet? I och med 
informationstekniken har museerna ett ypperligt tillfälle att förnya sig, delta i 
kulturdebatten, skapa en arena för kulturpolitisk diskussion. Det vore intressant 
att se ett museum som vågar lägga ut lite mer spännande och kontroversiella 
ämnen på sin hemsida. Museer som kan sticka ut hakan och göra reklam för 
kontroversiella utställningar, komma med påståenden som initierar en 
diskussion och också ha en personal som kan bemöta synpunkterna som då 
kommer. Museerna sitter på en enorm kunskap som borde utnyttjas bättre av 
den intresserade allmänheten. Kanske kan hemsidor bli ett redskap i den 
utvecklingen. Vissa museer har kommit långt i sitt arbete med att föra ut 
museet i världen via Internet. Fungerande databaser, fina virtuella vandringar 
och en tydlig information om museets inriktning och uppdrag. Men all denna 
information är väldigt tillrättalagd. Än så länge har jag inte hittat något 
samhällsomvälvande innehåll i någon av sidorna jag undersökt. 

Ett annat problem med museernas hemsidor som de ser ut idag tar Anna 
Lalic upp som nämnts ovan i kap 2. Hon menar att en presumtiv målgrupp som 
t.ex. skoleleverna förmodligen inte kommer att bli helt överväldigade av en 
grafiskt tråkig bas med ofta intetsägande uppgifter utan kontext, speciellt inte 
som museerna redan nu har svårt att intressera skolungdomarna med verkliga 
föremål och rekvisita. Det kan bero på, menar Lalic, att de som hyser en slags 
övertro till det digitala mediet är personer som fortfarande tycker att IT är 
något helt nytt, spännande och ganska svårt att hantera. För ungdomarna 
däremot är informationstekniken vardagsmat och ingen ny väg till kunskap och 
upplevelse. Lalic tar också upp demokratibegreppet i samband med denna 
diskussion. Hon menar att det visst är en demokratisk rättighet att alla får 
tillgång till museets kunskap och föremål, men att det är en lika stor 
demokratisk rättighet att kunna kräva att informationen man får fram är korrekt 
och vetenskapligt bearbetad. Det material som digitaliseras idag införs med 
”medfödda” brister och fel som ingen antikvarie har tid att rätta till. Arbetena 
med digitaliseringen på museer runt om i Sverige utförs i olika 
arbetsmarknadsprojekt där det sällan finns tid och kunskap för att göra 
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efterforskningar och vetenskapliga kompletteringar. Risken med att det 
kommer att finnas stora kunskapsluckor i materialet är att det kommer bli 
uppenbart för databassökaren att museerna själva inte vet mycket om sina 
samlingar. Tilltron till våra kunskapsinstitutioner ligger då i farozonen (Lalic 
2002). 

Det ligger mycket i vad Lalic säger i sin artikel. Det är en rättighet att få 
tillgång till museernas information och material. Det är vår historia som visas 
och förvaltas och vi ska inte förvägras insyn. Men jag kan hålla med om att det 
skulle behövas en bättre bearbetning av materialet innan det läggs ut på nätet 
eller i sökbara databaser på museerna. 

Det viktigaste problemet att lösa när det gäller tillgängligheten till 
museerna på Internet är att skapa en gemensam begreppsstandard för de olika 
museerna, så att man inte ska behöva ta reda på hur varje enskilt museums 
databaser fungerar innan man sätter igång en sökning. De projekt jag talat om 
ovan är bra men de är inte tillräckliga i sig. Det skulle behövas någon slags 
organisation som samlar projekten och ser till att de arbetar mot samma mål, 
med samma medel. De olika museerna kanske har olika behov när det gäller 
materialet i samlingarna men det borde ändå gå att komma fram till en 
gemensam plattform för databaserna. Så länge det finns olika projekt med olika 
syften och olika upphovsmän kommer man aldrig komma fram till en enhetlig 
lösning. Har man däremot en grupp eller organisation som övervakar arbetet 
kan det bli mer fokuserat. Projekten har då en chans att leda fram till ett 
konkret resultat. 

Kanske har man helt enkelt gått för fort fram på museerna. Några drivande 
personer har kommit på system som fungerar bra för deras och några andras 
museer. De drar då igång ett projekt och får också pengar för det, eftersom 
tillgänglighetsfrågan ligger i tiden och är ett önskemål från både myndigheter, 
museer och allmänhet. Pengarna räcker för att starta upp projektet och komma 
en bit på vägen men när pengarna är slut finns halvarbetade projekt kvar, med 
goda intentioner men en inte så lysande framtid. Hade man gjort en gemensam, 
riktad insats från början hade medlen räckt betydligt längre och givit en fast 
grund att stå på inför framtiden. 
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7 Sammanfattning 

I denna uppsats har jag velat undersöka länsmuseernas hemsidor för att se hur 
mycket information om museet och samlingarna man kan utvinna där. Jag har 
också diskuterat vikten av att museernas kunskap görs tillgänglig för alla. 
Statens kulturråd och Kulturdepartementet har i ett antal skrifter redogjort för 
museernas samhällsuppgift där tyngdpunkten ligger på bildningsuppdraget. 
Detta uppdrag underlättas av informationstekniken och alla dess möjligheter. 
Museernas hemsidor är ett exempel på detta. 

Materialet till undersökningen av hemsidorna baseras på en genomgång av 
Sveriges länsmuseer. För att definiera resultatet av undersökningen och för att 
fokusera på öppenheten har fem frågor ställts till materialet. Dessa frågor 
handlar om huruvida museet har digitaliserat sina samlingar, om det finns 
möjlighet till en virtuell rundvandring i museet, om museet via hemsidan 
inbjuder till personlig kontakt och till föremålsfrågor samt i vilken grad 
hemsidan får anses användarvänlig. 

Slutsatserna av undersökningen är huvudsakligen att museerna har kommit 
en bra bit på väg när det gäller att öka tillgängligheten via sina hemsidor. 
Många har redan fungerande sökbara databaser eller sådana under 
konstruktion. Det är också tydligt att man på vissa museer lagt ner mycket tid 
på att göra sidorna inbjudande och intressanta. En del museer har dock ett stort 
arbete framför sig innan man kan anse deras sidor som ett medel att nå 
kunskap. 

Den kanske viktigaste slutsatsen i uppsatsen gäller digitaliseringen av 
samlingarna. I detta sammanhang efterlyser jag en ännu tydligare 
begreppsdefinition, något som är centralt för framtida samsökning bland 
museernas informationsbankar. Jag anser att det skulle behövas någon slags 
organisation eller styrgrupp som övervakar uppbyggnaden av databaserna och 
ser till så att sökfunktionerna utformas på samma sätt inom hela museivärlden. 
På det sättet kan man samla den initiativkraft som visat sig finnas för att få ett 
meningsfullt och enhetligt resultat. 
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Bilaga 1 
 
 
 

Länsmuseum  Digitalisering Virtuellt
museum 

 Inbjuder museet till personlig 
kontakt? 

Inbjuder museet till 
föremålsfrågor? 

     
1. Blekinge museum Nej, men på gång för bilder och 

föremål 
(Kulturarvs-IT) 

Ja Uppgifter finns på varje enskild sida Ja, med namngiven kontakt 

2. Bohusläns museum Nej, oklart om det är på gång Nej Uppgifter finns på varje enskild sida Ja, dock ej namngiven kontakt 
3. Dalarnas museum Nej, men på gång för bilder 

(Kulturarvs-IT) 
Nej Uppgifter finns endast på vissa sidor Nej 

4. Jamtli - Jämtlands läns museum Nej, men på gång för bilder och 
ljudband 

Ja Uppgifter finns på en speciell sida 
för kontakt 

Ja, dock ej namngiven kontakt 

5. Jönköpings läns museum Nej, men på gång för bilder 
(Kulturarvs-IT) 

Nej Uppgifter finns på en speciell sida 
för kontakt 

Ja, dock ej namngiven kontakt 

6. Kalmar läns museum Nej, men på gång för bilder 
(Kulturarvs-IT) 

Nej Uppgifter finns på varje enskild sida Ja, med namngiven kontakt 

7. Kulturen i Lund Nej Nej Uppgifter finns på en speciell sida 
för kontakt 

Ja, dock ej namngiven kontakt 

8. Länsmuseet Gävleborg Nej, men på gång för bilder Nej Uppgifter finns endast på vissa sidor Nej 
9. Länsmuseet Halmstad Ja testdatabas för bilder, fungerar 

dock inget vidare 
Nej Uppgifter finns på en speciell sida 

för kontakt 
Nej 

10. Länsmuseet på Gotland Ja, för foton, litteratur och årsböcker Nej Uppgifter finns endast på vissa sidor Nej 
11. Länsmuseet Varberg Nej, men på gång för bilder 

(Kulturarvs-IT) 
Nej  Enbart via e-post Nej

12. Länsmuseet Västernorrland Ja, för foton, föremål, uppteckningar 
och fäbodar 

Nej Uppgifter finns endast på vissa sidor Nej 

13. Malmö museer Nej Nej Enbart via e-post Nej 
14. Norrbottens museum Nej, men på gång för föremål och 

kartor (Kulturarv Norrbotten) 
Nej Uppgifter finns på varje enskild sida Ja, med namngiven kontakt 

15. Regionmuseet Kristianstad Nej, men på gång för foton, 
handlingar och föremål 

(Kulturarvs-IT) 

Nej Uppgifter finns på en speciell sida 
för kontakt 

Ja, dock ej namngiven kontakt 

16. Regionmuseet Västra Götaland Ja, fungerar dock inget vidare Nej Uppgifter med foton och nummer på 
många sidor 

Ja, dock ej namngiven kontakt 

     



Länsmuseum  Digitalisering Virtuellt
museum 

 Inbjuder museet till personlig 
kontakt? 

Inbjuder museet till 
föremålsfrågor? 

     
17. Smålands museum Nej, men på gång för föremål, foton 

och handlingar 
(SOFIE) 

Nej   Nej Nej

18. Stockholms läns museum Ja, för bilder och kulturhistoria Nej Uppgifter finns på varje enskild sida 
+ ”Fråga museet” 

Har ingen egen föremålssamling 

19. Upplandsmuseet Ja, för bilder Nej Uppgifter finns på en speciell sida 
för kontakt 

Ja, dock ej namngiven kontakt 

20. Värmlands museum Nej Nej Nej Nej 
21. Västerbottens museum Ja, för foton - funkar bra 

Ja för föremål - funkar inget vidare 
(SOFIE) 

Ja Uppgifter finns endast på vissa sidor Nej 

22. Västergötlands museum Nej, men på gång för foton Nej Uppgifter finns på varje enskild sida Ja, med namngiven kontakt 
23. Örebro läns museum Ja, för bilder Nej Uppgifter finns på varje enskild sida Ja, med namngiven kontakt 
24. Östergötlands länsmuseum Ja, för ”länets historia” Nej Uppgifter finns på varje enskild sida Ja, med namngiven kontakt 
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