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Inledning 

Det är inte många år sedan vi för första gången kom i kontakt med utryck som 

Internet, och surfning på nätet. Kanske förstod vi inte då vad det skulle komma att 

innebära med den digitala utveckling som i allra högsta grad fortfarande pågår. Hur 

roligt kunde det vara att klicka sig fram mellan mediokert gjorda hemsidor som 

saknade någon som helst väsentlig information? Idag är läget självklart annorlunda. 

Hemsidor och webbplatser blir allt mer avancerade och de erbjuder mer tjänster för 

varje dag som går. Vi kan handla alla sorters varor, besöka otillgängliga platser, titta 

på filmer, lyssna på musik etc. Och allt detta framför den egna hemdatorn. 

Tillgängligheten av information är så stor att möjligheten att ta del av allt är otänkbart, 

men det skapar en möjlig intressebank där användaren kan välja vad som ska visas. 

Hur framtiden kommer att se ut går naturligtvis inte att förutse, men den tekniska 

utvecklingen visar på en enorm potential. Många museer har redan hoppat på tåget för 

att ta del av fördelarna, vissa är fortfarande i startgroparna. Hur den stundande 

utvecklingen för museernas del kommer att se ut vet vi inte, men det är ett nytt och 

spännande område för en tämligen traditionell institution som museet är.  

Teori och frågeställningar 
Antalet internetanvändare runt om i världen ökar i en allt snabbare takt (ca 619 

miljoner människor hade i september 2002 tillgång till Internet)1 och med det även 

antalet webbplatser. Många av dessa webbplatser kan ses som reflektioner över den 

kultur vi idag lever i. Det är med andra ord enklare att bevara och visa 

morgondagens kulturarv genom det digitala mediet som Internet erbjuder.  

Jennifer Trant arbetar bland annat som chef för en organisation som har till 

uppgift att sammanföra konstmuseala samlingar i en gemensam databas, tillgänglig via 

Internet. Hon menar att den digitala utvecklingen gör att man kan ifrågasätta museets 

fysiska existens, d.v.s. varför det ska finnas ”riktiga museum” med anställd personal 

som samlar, vårdar och visar vårt kulturarv när det kan bevaras och presenteras 

                                                 
1 Global Internet Statistics, http://www.glreach.com/globstats 
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virtuellt av praktiskt taget vem som helst. Vidare menar hon att det fysiska museet än 

mer kan ifrågasättas när dess samlingar finns tillgängliga på nätet för en större andel 

forskare som också har kunskapen att tolka den.2  

Mot den bakgrunden har jag ställt en del frågor: 

• Är webben nödvändig som redskap i museets arbete? 

• Hur ser framtiden ut för dagens museer? 

• Behövs det fysiska museet och dess verksamhet i framtiden? 

• Om samlingarna finns dokumenterade i digital form, behöver vi då lägga 

ned tid och pengar på att bevara originalet? 

• Hur ska den digitala informationen bevaras för framtiden? 

Metod, källmaterial och tidigare forskning 
Då det finns väldigt lite publicerat om digitaliseringsarbetet på museerna har jag 

istället, nästan uteslutande använt mig av Internet i mitt sökande av material. Det 

verkar också som att den forskning som finns på området sällan publiceras som 

litteratur utan läggs ut på webben allt eftersom forskningen går framåt. Anledningen till 

det, förmodar jag, beror på den snabba utvecklingen inom området, och tryckt 

material blir därmed inaktuellt tämligen omgående. En bok har jag dock kunnat finna 

som fortfarande känns aktuell, och det är Filosofie doktor i arkeologi Suzanne 

Keene’s Digital collections – Museums and the information age. Där presenterar 

Keene museernas digitaliseringsprocess samt diskuterar fördelar och nackdelar med 

museernas tillgängliggörande av samlingarna via webben.    

Uppsatsen är en komparativ studie av det fysiska och virtuella museet. Genom 

att sammanställa den forskning som presenteras via Internet tycker jag mig ha fått en 

övergripande bild av den digitala teknikens användbarhet på museer runt om i 

världen. Jag har också jämfört den bilden med mina egna erfarenheter från 

praktikperioden på Livrustkammaren hösten 2002. Därigenom har jag även kunnat 

föra en diskussion och en kvalitativ analys som hjälpt mig fram till slutsatserna som 

presenteras i uppsatsen. 

Suzanne Keene från Storbritannien är en viktig person i sammanhanget och det 

är främst via hennes hemsida jag sökt mig fram till materialet. Keene har under de 

senaste åren intresserat och specialiserat sig på den digitala utvecklingen inom den 

museala verksamheten, och arbetar även som konsult i frågor som rör bevarande och 

digitalisering vid museet. 

                                                 
2 Trant, Jennifer, The webb of collaboration: new technologies, new opportunities for the visual arts in a 
digital age, http://amico.org/docs/papers2001/amico.smith.0109.text.pdf 
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Ämnet kring museernas digitaliseringsprocess kan ses som relativt outforskat, 

och det är få forskare som specialiserat sig i de frågorna. Ovannämnda Suzanne 

Keene är kanske den ledande forskaren inom området. Tyngdpunkten i hennes 

forskning behandlar effekterna av museernas användning av digitala medier. Det finns 

visserligen många som intresserat sig för den digitala utvecklingen men de tycks enligt 

min mening inte reflektera över det digitala mediets för- och nackdelar. Det är istället 

vikten av att museerna följer med i utvecklingen som diskuteras.  
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Det fysiska museet 

I Sverige har det sedan 1628, då Gustaf II Adolf lade grunden för Livrustkammaren, 

funnits verksamma museer det vill säga institutioner som aktivt samlat, bevarat och 

exponerat valda delar av vårt gemensamma kulturarv.3 Tidigare var kanske dessa 

institutioner förbehållna den ekonomiskt välbesuttna delen av befolkningen, men idag 

är ett av museernas mål att med olika metoder öka tillgängligheten och nå fler och nya 

besökare.4 Hur man än arbetar för att öka besöksantalet och nå ut till en bredare 

publik kvarstår ett fundamentalt problem, nämligen museets fasta placering. Visst görs 

det vandringsutställningar som ger möjlighet för en större del av befolkningen att 

uppleva en speciell utställning, men även då måste besökaren förflytta sig för att kunna 

inta den information som museerna erbjuder. 

Statistisk bakgrund 
Den statistiska bakgrund som här presenteras omfattar de museer som uppfyller 

ICOM’s (International Council of Museums) definition av en museiinstitution: 

Ett museum är en institution som genom förvärv och bevarande, forskning och dokumentation, 
förmedling och undervisning ska främja förståelsen av det kulturella arvet och fördjupa kunskaperna 
om samhällets framväxt och dess situation i dag. Samlingar och verksamhet ska ledas av 
yrkesutbildad personal och vara allmänt tillgänglig och öppen för offentlig insyn.5 

Enligt statistik från statens kulturråd fanns det år 2001 sammanlagt 212 museer i 

Sverige. Det sammanlagda besöksantalet för museerna var ca 14,9 miljoner, en siffra 

som varierat både uppåt och nedåt men som i det stora hela sett ungefär likadan ut 

sedan 1989. Besöksfrekvensen vid svenska museer har alltså under de senaste tio 

åren varit tämligen stabil. Vidare berättar statistiken att den största andelen besökare 

                                                 
3 Bursell, Barbro, Livrustkammarens historik, http://www.lsh.se/livrustkammaren 
4 Kulturdepartementet, Regleringsbrev för 2002 avseende vissa myndigheter inom Kulturdepartementets 
ansvarsområde, Regeringsbeslut 30, 2001-12-13 Ku2001/2885/Sam m.fl. 
http://kultur.regeringen.se/propositionermm/regleringsbrev/pdf/regleringsbrev2002.pdf 
5 Statens kulturråd, Kulturen i siffror – Museer och konsthallar 2001, 
http://www.kur.se/uploaded/document/2002/11/6/kis20023.pdf 
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består av tjänstemän och personer med eftergymnasial utbildning och 

besöksfrekvensen ökar med utbildningens längd. Dock syns ingen skillnad mellan 

män och kvinnor.6 

De svenska museernas samlingar ökade under år 2001 med ca 324 000 föremål, 

där centralmuseerna och de regionala museerna stod för den största tillväxten.7 Det 

innebär att den genomsnittliga ökningen bestod av ca 1 500 föremål per museum.  

Personalstyrkan vid de svenska museerna får därmed allt fler föremål att 

handskas med och forska kring. Samtidigt har antalet anställda förändrats mycket lite 

under de senaste tio åren, vilket innebär att en ungefärlig jämn arbetsstyrka får ansvar 

för allt större samlingar under åren som går. Det i sin tur måste innebära att tiden som 

ägnas dessa föremål minskar per enhet vilket på sikt innebär att bevarandet som är en 

stor del i det museala arbetet inte kan uppfyllas på ett tillfredställande sätt. Därmed 

förkortas också livslängden på dessa föremål.  

Tillgänglighetens problematik vid det fysiska museet 
Få – om några – museer i Sverige har möjligheten att fysiskt visa upp sina fullständiga 

samlingar. Den största delen av objekten ligger magasinerat utom räckhåll för 

allmänheten och är endast förbehållen museets personal och forskare. De centrala 

museerna (ett tjugotal museer av centralt riksintresse) har varje år via regleringsbrevet 

till uppgift att rapportera till kulturdepartementet hur man arbetat för att öka 

tillgängligheten till samlingarna. Målet är att mer av samlingarna ska kunna visas samt 

att de ska nå fler och nya besökare.8  

Att öka tillgängligheten till samlingarna är ett problem inom museivärlden 

eftersom utställningsytan fortfarande är densamma medan samlingarna ökar i en 

stadig takt. Visserligen finns det många museer som inte jobbar för ett kontinuerligt 

samlande (exempelvis konstnärshem som klassas som museer) och de har därmed 

inte samma problem som de samlande museerna, men överlag bör detta ses som ett 

gemensamt bekymmer för hela den museala verksamheten och dess syfte.  

De flesta museer har dock ambitionen att tillgängliggöra samlingarna så gott det 

går, men de bromsas ofta upp av en stadigvarande brist på resurser. Vidare skulle det 

inte, även om resurserna fanns, fungera att visa upp hela samlingarna. Museerna 

skulle vid ett sådant förverkligande behöva enorma lokalytor, vilket i sin tur skulle 

                                                 
6 Statens kulturråd, http://www.kur.se/uploaded/document/2002/11/6/kis20023.pdf 
7 Statens kulturråd, http://www.kur.se/uploaded/document/2002/11/6/kis20023.pdf 
8 Kulturdepartementet, 
http://kultur.regeringen.se/propositionermm/regleringsbrev/pdf/regleringsbrev2002.pdf 
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vara omöjliga att använda i pedagogiskt syfte. Tanken att kliva in på ett museum där 

föremålen ligger i långa rader, monter efter monter, är inte eftersträvsamt i förhållande 

till museets uppgift att bevara och visa vårt kulturarv. Visst skulle det vara önskvärt 

om museer med stora magasinerade samlingar hade möjlighet att visa upp mer än 

man idag har utrymme för, att bygga ut dessa museer så att basutställningarna inte blir 

påverkade av de allt fler tillfälliga utställningarna som i ett sådant läge skulle kunna 

genomföras, men samtidigt skulle det krävas mer av den befintliga personalen och 

fler skulle behöva rekryteras. Idag finns inte de resurserna vid de statligt finansierade 

museerna.9 Resursfrågan är central bland de flesta museer. Låga resurser ger inte ett 

tillfredsställande resultat och därmed inte heller ett museum som klarar av uppgiften 

att öka tillgängligheten. Filosofie doktor i litteraturvetenskap Sven Nilsson skriver i en 

artikel om sina tankar kring ett museibesök: 

De flesta museer upplever jag som lite kyliga och ensliga platser. Man kan nästan tala om 
beröringsångest. Utställningarna försöker nog säga något till mig, men det känns som om de gör det 
på väldigt stort avstånd och i stor osäkerhet om hur jag och andra besökare ska tilltalas. Jag känner 
mig ensam inte bara rent fysiskt utan också med mina frågor. Här finns ju stoff till fantastiska 
berättelser, men i stället för att berätta eller fråga mumlar utställningarna eller pekar stumt: se här. 
Eller också - och det gäller de mest ambitiösa projekten - berättar de en version av historien: allt är 
färdigt och definitivt och utan öppningar för en nyfiken besökare som gärna vill inleda en dialog (det 
finns hur som helst ingen personal att fråga eller samtala med, om man nu skulle vilja…). Varför görs 
basutställningar så gedigna och slutgiltiga att de måste stå där i trettio år eller mer innan man har råd 
att göra något nytt?10  

Driften av de svenska museerna, och samtidigt bevarandet av kulturarvet på det sätt 

det sker idag, kostar omkring 2,9 miljarder kronor. Drygt 70 procent av 

kostnaderna är direkt relaterade till löner, lokalhyra samt bevakning, tre områden 

som är en förutsättning för att ett fysiskt museum ska kunna verka och fungera. De 

återstående 30 procenten, eller dryga 800 miljoner kronor ska därmed finansiera 

själva verksamheten, d.v.s. införlivning av nya objekt, bevarande och konserverande 

samt byggnation av nya utställningar. En tredjedel av kostnaderna kan museerna 

betala via egna intäkter (entréavgift, försäljning etc.), resten består av bidrag i någon 

form (statliga bidrag, sponsring etc.).11 800 miljoner kronor kan låta som ganska 

mycket pengar, men arbetet med att konservera objekt, producera utställningar etc. 

är väldigt kostsamt, för att inte tala om de administrativa utgifterna som tillkommer i 

den löpande verksamheten.    

                                                 
9 Brummer, Hans, 2002, Konst kräver rum – Nationalmusei historia och framtid, s. 10ff. 
10 Nilsson, Sven, Mötas, bidra, göra avtryck, 
http://www.museif.a.se/svenskamuseer/gastkronika/frameset.html  

11 Statens kulturråd, http://www.kur.se/uploaded/document/2002/11/6/kis20023.pdf 
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Arbetet för att öka tillgängligheten till samlingarna kan se ut på olika sätt. 

Förutom museets löpande utställningsarbete pågår även på många museer samarbeten 

med bland annat skolor och universitet. Detta samarbete leder förhoppningsvis till att 

barn och ungdomar får ett ökat intresse för vårt och andras kulturarv. Ett annat sätt att 

öka tillgängligheten och som blivit aktuellt idag är beslutet att införa fri entré på alla 

statliga museer. Beslutet ska träda i kraft i början av år 2004 och kommer att 

innebära att allt fler människor får möjlighet att uppleva våra gemensamma minnen. 

Människor som tidigare bortprioriterat museibesöket p.g.a. ekonomiska skäl 

behöver inte längre känna sig utestängda från det nöjet.12  

Är då fri entré en dellösning på tillgänglighetens problematik? Det är en svår fråga 

att svara på, men om man tittar på det förslag som lagts fram och de pengar som 

staten beräknar att satsa för att genomföra beslutet om fri entré uppstår det en del 

frågetecken. Enbart de statliga centralmuseerna har idag intäkter via entréavgifter på 

ca 193 miljoner kronor.13 Intäkter som man är beroende av för att kunna bedriva sin 

verksamhet. I den budgetproposition som lades fram av regeringen under hösten 

2002 nämns att 91 miljoner kronor ska avsättas årligen för att finansiera den 

intäktsförlust som kommer att drabba berörda museer.14 Ekvationen går enligt min 

mening inte ihop. Man måste vara medveten om att fler besökare inte enbart är 

positivt. Ett flertal problem tenderar att uppstå vid en ökning av besöksantalet och ett 

flertal negativa röster har även påpekat detta. Vid min praktik på Livrustkammaren 

(ett av de statliga centralmuseerna) fördes en diskussion om fri entré vid tillfället för 

framläggandet av budgetpropositionen. Bland annat diskuterades problem som 

luftfuktighet som redan idag är ett bekymmer på just Livrustkammaren då det 

påskyndar objektens nedbrytningsprocess. En ökning av besöksantalet skulle 

innebära en ökning av luftfuktigheten i utställningslokalerna och därmed en ökad 

kostnad för att förhindra och åtgärda problemet. Vidare skulle det behövas en 

utökad bevakning med högre kostnader som följd. Visst finns det röster som menar 

att vi inte behöver oroa oss för den sortens problem i onödan och att fördelarna med 

avgiftsfria museer överväger nackdelarna.15 Men att enbart ersätta de uteblivna 

entréavgifterna räcker inte, det måste även tillkomma nysatsningar som hjälper 

                                                 
12 DIK, ”Mellan liv och död eller Ett fall för regeringschefen” DIK-forum, nr 15/2002, s. 3. 
13 Statens kulturråd, http://www.kur.se/uploaded/document/2002/11/6/kis20023.pdf 
14 Finansdepartementet, Förslag till statsbudgeten för 2003 – Kultur, medier, trossamfund och fritid, 
http://finans.regeringen.se/propositionermm/propositioner/bp03/pdf/uo17.pdf 
15 Eriksson, Cecilia, Fri entré inga problem, 
http://www.museif.a.se/svenskamuseer/ifokus/frameset04.html 
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museerna att upprätthålla och förfina den kvalitet som krävs för att bevara och 

tillgängliggöra vårt kulturarv.16      

Slutsatser 
Att öka tillgängligheten vid de fysiska museerna är inte en enkel uppgift, men trots det 

väldigt viktigt. Alla människor måste kunna få ta del av det gemensamma kulturarvet. 

Det måste bland alla samhällsgrupper skapas ett intresse för museet och dess 

verksamhet. Museerna kan visserligen inte tvinga folk att besöka utställningarna men 

de kan på olika sätt informera dem om vikten att bevara vår gemensamma historia så 

att vi lättare kan förstå den värld vi idag lever i. 

Skolverksamhet anser jag vara ett bra sätt att så ett frö av intresse hos barn och 

ungdomar som kan leda till att de längre fram i livet förstår vikten av museernas 

arbete. Men här är det viktigt att det läggs ned tid på verksamhetens utformning, att 

den är pedagogiskt utformad på ett sätt som tilltalar barn och ungdomar.  

Museet får inte vara en plats enbart vikt åt välutbildade människor. Kanske är 

dagens museer fortfarande utformade på ett sätt som gör att de blir allt för 

avancerade, svårbegripliga och i vissa fall därmed tråkiga för många som istället väljer 

att stanna hemma. Kanske vänder sig vissa museer omedvetet fortfarande till 

människor med högre utbildningar. Jag anser att museerna måste lägga ner mer arbete 

på att göra verksamheten lättillgänglig och enkel att förstå, och samtidigt kunna bevara 

samlingarna på ett tillfredställande sätt. Att öppna upp magasinen för allmänheten är 

inte en fungerande lösning vare sig för museet eller besökaren. Att istället 

kontinuerligt förändra utställningarna skulle troligen vara en bättre lösning. Av egen 

erfarenhet och som jag belyst ovan har många museer samma innehåll i sina 

basutställningar år från år, vilket gör att det efter ett par besök inte känns 

uppmuntrande att gå dit igen. Visst är det en fråga om resurser, men i många fall tror 

jag också att det krävs en större medvetenhet hos museipersonalen. Det är enkelt att 

hamna i samma fotspår år efter år, att bli hemmablind.   

Hur viktigt det än är att försöka öka tillgängligheten anser jag att det är 

bortkastat arbete om inte samlingarna kan bevaras. Jag har fått den uppfattningen att 

de flesta tankar är riktade åt att få nya och fler besökare och att själva 

bevarandeuppgiften hamnat i skymundan. Med den personalstyrka och ekonomi som 

finns hos dagens museum går det inte att kontinuerligt producera intressanta 

utställningar och samtidigt se till att samlingarna bevaras för framtiden. Jag anser inte 

                                                 
16 DIK, DIK-forum, nr 15/2002, s. 3 



 11

att dagens museer slösar med sina ekonomiska tillgångar, tvärtom är det orimligt att 

endast 30 procent av museets intäkter går till den grundläggande verksamheten. Visst 

skulle många museer ekonomiskt tjäna på att vistas i andra lokaler än vad de idag gör, 

men då förlorar de även den museala identitet som de en gång byggt upp, och som jag 

anser också bidrar till att hålla besökssiffrorna uppe. Det är trots allt en helt annan 

upplevelse att göra museibesök om även byggnaden, både via extriören som 

interiören, känns införlivad i vad museet representerar. Min åsikt är att kulturarvet är 

en nationell angelägenhet och därmed ska det få kosta pengar att bevara det på rätt 

sätt. 

Hur kommer det då att gå för museerna när de inför fri entré 2004? Självklart är 

det en omöjlig fråga att svara på innan vi kan se facit, men kanske kan den fria entrén 

visa att det trots allt finns ett nationellt intresse, inte bara för museernas utställningar 

utan även för verksamheten och vikten av att även i framtiden kunna samla, vårda och 

visa. Detta i sin tur kanske kan bidra till att öka medvetandet om de ekonomiska 

problem som många museer idag brottas med. Samtidigt kan det innebära en 

ekonomisk katastrof för många museer då utgifterna relaterade till bevakning och vård 

säkerligen kommer att öka kraftigt. Fri entré på museerna är en utmärkt idé för att 

locka publik, men frågan är om beslutet som fattats är ordentligt genomtänkt. Jag har 

full förståelse för den oro många inom museivärlden känner. Samtidigt anser jag att 

det är bra att man provar och att det sker förändringar som kan ge upphov till andra 

och nya sätt att arbeta. 
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Det virtuella museet 

Aldrig tidigare i museernas historia har möjligheten funnits att exponera samlingarna 

för en så världsomfattande publik som i dagens datoriserade värld, och utvecklingen 

går hela tiden framåt i en allt snabbare takt. Det är först nu som museerna har kunnat 

öppna upp sina samlingar för allmänheten med hjälp av egna webbplatser, allmänna 

databaser, CD-romskivor etc.17  År 2001 hade 172 av de 212 ICOM-klassade 

museerna i Sverige en egen webbplats på Internet. 125 museer hade en fungerande 

databas över samlingarna varav 36 av dem var tillgängliga för allmänheten.18 Vem 

som helst med tillgång till en mot Internet uppkopplad dator har möjlighet att ta del av 

olika kulturyttringar som förmedlas av museer runt om i världen. Det finns således ett 

enormt informationsmaterial tillgängligt där man på ett enkelt sätt kan välja ut just det 

man är intresserad av utan att fysiskt behöva förflytta sig från plats till plats. 

Virtuella möjligheter 
Än så länge har museerna bara snuddat vid den enorma möjligheten att använda och 

utveckla det digitala mediet. Databaser kan ge samlingarna liv, inte bara med hjälp av 

texter och digitala bilder utan även i uttryck av animationer, video och ljud. Virtuella 

historiska berättelser kan byggas upp, som också länkas vidare till relaterad 

information på andra museers webbplatser. Den virtuella utställningen kan innefatta 

material från museer över hela världen.19 Eller varför inte utforma webbplatsen på det 

sätt som många nyhetssidor idag är uppbyggda, att användaren själv bestämmer vad 

som ska visas genom att beskriva sina intressen, en personlig utställning där datorn, 

via de uppgifter användaren uppger, väljer ut vad som ska visas.20 Möjligheterna är 

som sagt enorma och utvecklingen visar också att vi är på väg åt allt mer avancerade 

virtuella utställningar.  

                                                 
17 Keene, Suzanne, 1998, Digital collections – Museums and the information age, s. 2. 
18 Statens kulturråd, http://www.kur.se/uploaded/document/2002/11/6/kis20023.pdf 
19 Keene, 1998, s. 17ff. 
20 Keene, 1998, s. 13. 
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Exempel på digital visualisering 
Vasamuseet i Stockholm har under 2002 påbörjat ett projekt där man skapar en 

virtuell 3D-bild av skeppet. Anledningen är att man ska kunna övervaka rörelser och 

ändringar i skrovet, och därmed underlätta det bevarande arbetet. Men denna 

dataskanning av Vasaskeppet ger också en möjlighet för museibesökaren att göra ett 

”besök” på och i Vasa, något som tidigare varit förbehållet museipersonalen. Vi kan 

visserligen inte fysiskt känna hur det är att vandra omkring i skeppet, men vi kan få en 

föreställning om hur det skulle kunna kännas. Arbetet med färdigställandet av denna 

virtuella rundtur pågår fortfarande och på Vasamuseets webbsida går det att följa 

arbetets gång.21     

Ett annat exempel på teknik som används via webbplatser där man vill 

presentera en miljö eller ett helt rum är totalpanoramapresentation (IPIX) och 

panoramapresentation, vilket innebär en fototeknik som ger användaren möjlighet att 

via en webbläsare titta runt i ett rum i 360 grader. Det är även möjligt att zooma in 

bilderna.22 IPIX-bilder har fördelen av att de även skapar ett synfält uppåt och nedåt 

vilket blir användbart i rum med exempelvis intressanta takkonstruktioner.23 Båda 

dessa presentationssätt används idag av en del museer för att bland annat ge 

smakprov på hur utställningarna är utformade visuellt.24 

Andra former av digital användning på museer idag är de som används som 

pedagogiska hjälpmedel i den fysiska utställningen. Det kan till exempel innebära att 

besökaren har möjlighet, via en dataskärm som visar utställningshallen, komma ett 

föremål i en monter närmare och samtidigt få nödvändig information om det föremålet. 

Det kanske kan tyckas onödigt att både ha en fysisk och digital bild av ett rum på det 

faktiska museet, men vissa undersökningar visar att sådana former av databaserad 

information är populär bland besökarna samt att de stannar längre på museet och 

kommer ihåg mer från den aktuella utställningen.25  

Tillgänglighetens problematik vid det virtuella museet 
Självklart innebär den digitala tekniken inte enbart guld och gröna skogar och det är 

även något som märks i den digitaliserade världen. All elektronik och dataöverföring 

har en gemensam akilleshäl, nämligen sårbarhet. Virus och datorintrång är exempel på 

hur denna sårbarhet kan yttra sig. Datavirus produceras enbart för att förstöra data 

                                                 
21 IPIX, http://www.vasamuseet.se/index.html 
22 Makaron production, http://www.makaron.se 
23 Totalpanorama, http://www.orbi.se 
24 Se exempel på sidorna: http://livrustkammaren.se samt http://vasamuseet.se  
25 Keene, 1998, s. 31. 
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och de kan vara svåra att bli av med om man en gång drabbats. I värsta fall kan virus 

slå ut all lagrad information i till exempel databaser, vilket skulle vara katastrof för ett 

museum på Internet. Problemet med virus är att de reproducerar sig själva och kan på 

så sätt obehindrat överföras till andra datasystem. Därför är det viktigt att man alltid 

använder sig av ett bra antivirusprogram och även ser till att det uppdateras med 

jämna mellanrum. Infekterade datorer går oftast att rädda med ett välfungerande 

antivirusprogram, men inte alltid. Det är därmed även angeläget att alltid ha 

säkerhetskopior på de viktigaste filerna.26  

Datorintrång kan få den konsekvensen att innehållet i ett museums digitala system 

förändras, påhittad information kan läggas till och annat kan tas bort. För större 

museer är svårigheten att överblicka materialet uppenbar och därmed är även risken 

större att manipulation förblir obemärkt. Hur ska man då förhålla sig till den 

informationen? Eftersom risken finns att någon kan ta sig in i ett system och lägga till 

eller ta bort data, kan man då okritiskt tro på det som berättas via det virtuella 

museet? Är den informationen verkligen pålitlig? Själv anser jag att det är en risk som 

användare får ta, men vara medveten om, men det är också viktigt att man på till 

exempel ett museum är väl insatt i säkerhetsproblemet och att materialet kontinuerligt 

ses över och skyddas på bästa sätt. 

Ett museum på Internet kan visserligen nå ut till människor över praktiskt taget 

hela världen, men hur ska museet bygga upp sin hemsida för att den ska kunna 

betraktas av alla som har tillgång till Internet? Utvecklingen och utbyggnaden av det 

globala nätverket Internet har kommit olika långt på olika platser i världen. Enbart i 

Sverige, som ändå har en hög andel Internetanvändare per capita, är det få som har så 

pass snabb uppkoppling att filmer, animationer etc. är realistiskt möjliga att ladda 

hem till den egna datorn.27 Museet kan aldrig garantera en viss hastighet, men man 

kan se till att den egna serveranslutningen håller så pass hög standard att den kan 

leverera stora mängder information på kort tid. Sedan beror det självklart på hur de 

nationella mekanismer som är ekonomiskt delaktiga i den digitala infrastrukturen har 

agerat i utbyggandet av densamma. I slutänden är det dock användarens egen 

utrustning och anslutning som bestämmer hastigheten.28 Det innebär att högkvalitativa 

virtuella utställningar som innefattar film, bild och ljud endast kan bevistas av 

människor med rätt utrustning, vilket i sin tur begränsar den önskade tillgängligheten. 

Tillgängligheten till museernas samlingar ökar med den digitala utvecklingen, men 

den utvecklingen ger också museerna ekonomiska bekymmer. De statliga museerna i 

                                                 
26 Ahlberg, Jonas, Virus & datorsäkerhet, http://www.jonasweb.nu/datorn/virus.html#1.2 
27 How Many Online, http://www.nua.ie/surveys/how_many_online/europe.html 
28 Keene, 1998, s. 12. 
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Storbritannien satsade 1998 upp emot 20 procent av sin budget på IT och 

elektronisk information. Ändå är det få av dessa museer som har råd med de 

investeringar och uppdateringar som krävs för att följa med i utvecklingen. Att öka 

tillgängligheten med digitala hjälpmedel kräver såväl hårdvara som mjukvara, men 

även kunskap och tid, faktorer som genererar höga kostnader.29 En lösning som i 

vissa fall används är intäkter via sponsring. I Sverige står sponsring till museer idag för 

en liten del av de totala intäkterna och under 2001 uppgick de till endast en 

procent.30 Men vad händer om investeringar och en stor del av museets intäkter i 

framtiden endast kommer från större och ekonomiskt starka bolag? Kommer 

kommersiella intressen att styra de digitala samlingarna? Det finns trots allt en risk att 

de bolag som står för investeringarna även hamnar i en position som gör det möjligt 

för dem att kontrollera hur kulturarvet ska presenteras.31  

Samtidigt som tillgängligheten ökar via digitala länkningar mellan museernas 

databaser på Internet, försvinner det fysiska museet ur användarnas medvetande. 

Människor som använder datorer för att söka kulturell information kommer inte 

längre att känna till det specifika museets fysiska plats, och inte heller dess identitet 

eller samlingar. Hela den miljö och upplevelse som omgärdar ett fysiskt museum och 

en utställning, och som säkert också medverkar till att besökaren skapar sig en 

föreställning om ett visst kulturellt fenomen, riskerar att helt och hållet försvinna32  

  

 

Slutsatser 
Det virtuella museet skapar en möjlighet för användaren att söka mer information än 

någonsin tidigare. Vem som helst kan från sin hemdator komma i kontakt med all den 

information som finns lagrad hos museerna. Samtidigt kan museerna välja fritt bland 

föremål som finns digitalt lagrade över hela världen. De behöver inte längre 

genomföra vanskliga lån av föremål som kan skadas och i värsta fall helt förstöras. 

Museet lånar istället material i form av digitala bilder och annan information i form av 

länkningar från den egna webbplatsen. Besökaren kommer inte att vandra runt 

virtuellt i ett fysiskt museum utan befinna sig i ett helt nytt museum vid varje ny virtuell 

utställning.  

                                                 
29 Keene, 1998, s. 7. 
30 Statens kulturråd, http://www.kur.se/uploaded/document/2002/11/6/kis20023.pdf 
31 Keene, 1998, s. 7f. 
32 Keene, 1998, s. 17. 
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Den digitala tekniken ger museerna möjlighet att nå ut till en större och vidare del 

av befolkningen än vad det fysiska museet gör. Kanske kan man även locka dem 

vars intresse inte är så pass stort att de skulle lägga ned tid och pengar på att ta sig till 

en fysisk plats. Tillgängligheten ökar och fler och nya människor kommer att kunna ta 

del av materialet. Men ska det ena ersätta det andra? Jag menar att det virtuella 

museet aldrig kommer att ersätta det fysiska. Istället kommer vi att kunna använda 

den digitala tekniken som ett pedagogiskt hjälpmedel och kanske även som lockbete 

vid det fysiska museet, att kunna se föremålet i verklighet. Digital teknik i all ära, men 

att studera ett fysiskt föremål på plats ger enligt min mening en helt annan förståelse 

och känsla. Vi kan inte ersätta ett föremål med en digital tredimensionell bild. Att hålla 

i ett verkligt föremål ger helt andra sinnesintryck än att enbart studera det via en 

bildskärm.  

Möjligheten att kunna ta del av alla de objekt som finns i museernas samlingar 

ger också museets personal en möjlighet att enklare konsultera andra experter för att 

lösa ett problem. De tillfrågade behöver inte förflytta sig utan kan ta del av all befintlig 

information framför sin egen dator samtidigt som de har kontakt med det berörda 

museet. Det är eftersträvansvärt att den digitala tekniken växer fram och vi har i 

många fall stor nytta av den, men det måste finnas en valmöjlighet. Användaren som 

sitter vid sin hemdator har rätt att få uppleva den fysiska känslan av att studera ett 

föremål på plats och då behövs även den traditionella museiverksamheten som har till 

uppgift att samla, vårda och visa. 

Utvecklingen ställer också krav på museet och de anställda. Med den nya 

tekniken tillkommer ett ökat ekonomiskt behov. Både hårdvara och mjukvara måste 

ständigt uppdateras. Nya kunskaper måste läras in och man måste vara medveten om 

sårbarheten med systemet och kunna skydda sig mot eventuella faror. Vi får inte blint 

tro att den digitala tekniken löser alla problem och vi ska inte heller försöka använda 

oss av den om vi inte till fullo kan hantera den, vare sig tekniskt som ekonomiskt. För 

vem ska betala för denna utveckling? Enligt min åsikt är sponsring inte i längden ett 

fungerande alternativ. Större museer med höga besöksantal kanske skulle tjäna på att 

söka sponsorpengar, men det arbetet är trots allt mycket tidskrävande och vad 

händer den dagen ett stort sponsringsavtal avslutas? Jag tror därför att risken att 

kommersiella intressen kommer att styra de digitala samlingarna är minimal. Om 

utvecklingen ska kunna gå vidare måste det finansieras med statliga medel. Museet 

ska inte behöva inskränka på den övriga verksamheten för att kunna påskynda den 

digitala utvecklingen. I det läget måste vi inse att det virtuella museet bör läggas i 

malpåse. Det är trots allt viktigare att museet lägger sina pengar på att bevara och 

kunna visa upp de fysiska samlingarna. 
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Bevarande av digitala objekt 

Än idag finner arkeologer spår gjorda av oss människor för flera tusen år sedan. I en 

del fall är föremålen eller fragmenten så pass välbevarade att arkeologen direkt kan 

sätta in det i ett sammanhang eller en samhällsbild. Hur välbevarade dessa föremål är 

beror på miljön runt omkring. I vissa fall kan ett föremål må bättre av att ligga 

undangömt och väl skyddat än att bli upptäckt och fraktat till ett museum. Dock är 

det en av museets viktigaste uppgift att bevara föremålet, att bromsa 

nedbrytningsprocessen till det minimala för att kunna visa upp ett historiskt kulturarv 

för kommande generationer. Kunskapen inom konservering och bevarande är stor 

och utvecklas hela tiden. 

Den digitala utvecklingen ger oss stora möjligheter att fiktivt bevara dessa 

ömtåliga föremål och nå ut med information som annars varit förbehållet museimannen. 

Med ettor och nollor kan ömtåliga föremål som endast legat i magasin nå ut till 

allmänheten. Rekonstruktioner av försvunna eller förstörda kulturella objekt kan 

skapas och på så sätt vara det enda speglande materialet av en svunnen tid.33 Ett nytt 

problem har därmed uppstått i samband med denna nya möjlighet.  

Vi vet idag att föremål kan överleva och praktiskt taget vara helt intakta efter 

tusentals år. Men hur är det med livslängden på digitala objekt och hur ska den 

lagrade informationen förvaras? Lagringen och användandet av digital information 

kräver en teknisk kunskap och förståelse av teknisk utrustning, men även inblick i den 

snabba utvecklingen. 

Teknisk definition 
Hur ska den digitala informationen lagras? Utvecklingen inom detta område går fort 

fram och nya lösningar presenteras ideligen. De enklaste och mest praktiska 

lösningarna idag kanske anses förlegade och otillräckliga imorgon. Vi kan dock inte 

avgöra hur framtiden kommer att se ut. Istället är vi tvungna att använda oss av vad 

                                                 
33 Keene, Suzanne, Surviving the Sands of time, 
http://www.suzannekeene.info/infoage/sk_articles/surviving.htm 
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som idag erbjuds och som fungerar på bästa sätt. För att få uppfattning om vad den 

digitala lagringen klarar av följer en teknisk definition av vad som anses som standard 

idag. 

Idag är en CD-rom brännare näst intill standardtillbehör vid försäljning av 

nytillverkade hemdatorer och den kan både lagra och läsa digital information. 

Skillnaden mellan CD-romskivan och 3,5” disketten, som också är standard, är 

sättet att lagra datainformationen. Disketten fungerar i stort på samma sätt som ett 

kassettband med magnetisk avläsning och lagring, medan CD-romskivan lagrar 

optiskt. Detta betyder att en högeffektiv laserstråle bränner gropar i CD-skivans 

reflekterande skikt som oftast består av silver, guld eller platina. Groparna avläses 

med en lågenergetisk laserstråle som registrerar den reflekterande variationen av ljus 

vilka uppfattas av datorn som olika typer av information.34 CD-romskivans 

skrivegenskaper kan delas in i två huvudgrupper, de som kan lagra information en 

gång (lagring kan ske vid flera tillfällen tills lagringsutrymmet är fullt utnyttjat, kallas 

även för CD-r) och de som kan lagra information flera gånger (information kan 

raderas eller skrivas över, kallas även för CD-rw). Oavsett de egenskaperna har den 

vanligaste skivan en minneskapacitet på 650 megabyte (MB), vilket kan översättas till 

ca 290.000 A4-sidor skriven text i typiskt ordbehandlingsformat.35 Det kan jämföras 

med en magnetisk diskett som har en minneskapacitet på 1,44 MB och därmed kan 

lagra 576 sidor motsvarande A4-sidor. En CD-romskiva är idag ett ekonomiskt 

försvarbart sätt att lagra information på. Skivor av standardkvalitet kostar omkring 10 

kr/skiva.36 Bilder tar självklart mycket mer utrymme, speciellt om kvaliteten ska vara 

så hög som möjligt. Storleken på bilden och därmed filformatet måste bestämmas med 

utgångspunkt av användningsområdet. En bild som ska arkiveras bör ha en storlek på 

mellan 20 och 30 MB.37 Det innebär mellan 22 och 32 bilder per CD-skiva. 

Att den magnetiska lagringen inte har så lång livslängd är nog vida känt. Det 

märks om inte annat vid uppspelning av gamla kassettband eller videoband. 

Kvaliteten försämras tämligen fort och minneskapaciteten är låg. Men hur pass lång 

livslängd har egentligen CD-skivan? Till skillnad mot magnetisk lagring kräver inte 

CD-skivan klimatreglerad lagring utan den kan arkiveras i normal rumstemperatur 

och är inte heller känslig för kontakt av magnetiska föremål. Dock påverkas skivan av 

mekanisk och kemisk åverkan. Exemplvis en repa i skivans ytterskikt kan medföra 

att en stor del av informationen går förlorad. Vid normala förhållanden beräknas 
                                                 
34 Drake, Karl-Magnus, 2002, ”Optiska datalagringssystem”, Pictor-kursen 2002 (kurskatalog), s. 6f 
35 Drake, 2002, s. 13 
36 Datorprodukter – CD-rom, http://www.datorbutiken.com 
37 Parson, Kate, Delaktivitetsrapport – Aktivitet 4 – Kvalitet och standard, 
http://www.kb.se/ABM_plattform/Dokument/akt4arbdok.pdf 
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livslängden och läsbarheten för en CD-romskiva vara ca 100 år, men i dagsläget vet 

man inte helt säkert.38 

Andra lagringssystem 
Det är viktigt att skilja på fast och flyttbar lagringssystem. Med fast lagring menar man 

till exempel en dators eller servers interna hårddisk. Hårddisken kan lagra stora 

mängder information men är å andra sidan inte lika pålitlig. Vid uppkoppling mot 

Internet riskeras hårddisken ständigt för datorvirus av olika slag. Vidare är det 

problematiskt att förflytta informationen mellan olika datorer som inte är sammansatta 

i ett nätverk. Om lagringen sker på en hårddisk görs ofta en kopia eller backup på 

flyttbart lagringssystem, till exempel CD-rom.  

Ett lagringssystem som är på stark frammarsch är DVD-skivan som fungerar 

ungefär på samma sätt som CD-skivan, men är till skillnad mot CD-skivan ännu inte 

standardiserad. Detta beror på att tillverkarna inte kommit överens om vad som ska 

gälla.39 DVD’n kan lagra 4,7 gigabyte (GB), d.v.s. 4700 MB mot CD:ns 650 MB, 

vilket innebär mellan 235 och 160 bilder i arkivkvlitet mot CD-skivans 22 till 32 

bilder. Än så länge är den tekniken tämligen dyr, men utbudet ökar hela tiden och 

priserna sjunker i samma takt. DVD-romskivan kommer antagligen att ersätta CD-

romskivan inom en snar framtid.  

Den digitala lagringens fördelar och faror 
Digital information består av ettor och nollor i olika kombinationer och har därför 

ingen egen fysisk existens men behöver ett fysiskt verktyg för att kunna lagras och 

avläsas. Digitala lagringssystem är ömtåliga och i ett större perspektiv inte speciellt 

långlivade. Den stora fördelen däremot är att informationen på dessa system kan 

kopieras i otaliga led utan att någon information går förlorad. Även om CD-skivan blir 

obrukbar efter hundra år kan dess innehåll bevaras genom att kopior görs 

kontinuerligt och i god tid. På så sätt kan informationen i teorin bevaras i all 

oändlighet. En förutsättning är dock att det finns en kontinuitet och en teknisk 

kunskap. 

Olika faktorer som påverkar ett fysiskt objekts bevarande gäller även för digitala 

objekt. Det kan till exempel gälla politisk instabilitet som under historiens lopp 

resulterat i stor kulturhistorisk förstörelse. Fördelen med en digital lagring vid en 

sådan händelse är att kopior kan göras och förvaras på andra platser och på så sätt 

                                                 
38 Drake, 2002, s. 33 
39 Parson, Kate, http://www.kb.se/ABM_plattform/Dokument/akt4arbdok.pdf 



 21

har man i alla fall kunnat bevara en bild av det fysiska objektet. Det är med andra 

ord inte helt förlorat.40  

Andra fördelar som bör beaktas är möjligheten att bevara eller lagra den 

befintliga kulturen på systematiskt och lättöverskådligt sätt. Databaser gör det enkelt 

för oss att finna det material vi söker efter eller vill forska kring. Bibliotek världen 

över är bra exempel på att det verkligen fungerar i realiteten. Biblioteken har under 

flera år utvecklat ett gemensamt sök- och kategorisystem som gör det enkelt, inte 

enbart för bibliotekarier utan även för användaren att söka efter material. Det digitala 

samarbetet mellan museer har inte kommit så pass långt men flera försök pågår världen 

över, där AMICO (The Art Museum Image Consortium) kommit en bra bit på väg. 

AMICO är en samarbetsorganisation som idag består av 36 museer från USA, 

Kanada och Storbritannien. Basen är uppbyggd av museernas samlingar av bildkonst 

och konstföremål, och målet är att enkelt kunna förmedla museerna och deras 

samlingar så att de på ett enkelt sätt kan användas i olika utbildningar.41  

AMICO är ett bra exempel på ett arbete som både går ut på att tillgängliggöra och 

bevara kulturell information, men det krävs stora uppoffringar från de berörda 

parterna för att ett sådant projekt ska kunna genomföras och fortleva. Idag vet vi inte 

vilken standard som kommer att gälla om hundra år. De bilder som idag lagras i ett 

speciellt filformat och i en viss kvalitet kanske inte alls går att använda i framtiden. 

Trots det läggs det ner stora ekonomiska resurser vid olika museer på något som idag 

anses vara viktigt att genomföra. Bilder ska tas av professionella fotografer alternativt 

scannas, de ska lagras i ett över hela världen standardiserat filformat samt säkras på 

ett sådant sätt att fortlevnaden av dessa digitala bilder inte hotas. Samtidigt ska den 

tillhörande informationen länkas samman med rätt föremål.42 Det krävs med andra ord 

mycket tid och pengar för att digitalt lagra museernas samlingar, två faktorer som jag 

anser att museer idag inte har råd med utan att inskränka på den övriga 

museiverksamheten.  

För inte så många år sedan fanns en utopisk tanke om det papperslösa kontoret. 

Datorerna skulle underlätta och ersätta de allt mer växande pappershögarna på alla 

typer av institutioner. Idag vet vi att den förhoppningen inte införlivats. Elektronik och 

datainformation är fortfarande alldeles för sårbart för att utopin ska bli verklighet. Vi 

vågar helt enkelt inte förlita oss på tekniken till hundra procent. Det samma gäller för 

museerna och deras digitaliseringsarbete. Den digitala lagringen ger visserligen 

möjligheten för en ökad tillgänglighet av samlingarna, men samtidigt kan den inte 

                                                 
40 Keene, Suzanne, http://suzannekeene.info/infoage/sk_articles/surviving.htm 
41 AMICO – Art Museum Image Consortium, http://www.amico.org 
42 Keene, 1998, s. 43f. 
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ersätta den traditionella lagringen av bilder och information. Det innebär att det krävs 

mer arbete och nya kunskaper av museimannen för att upprätthålla en bra standard 

av både digitalt och traditionellt arbete.43 

Den svenska ABM-samverkan 
Runt om i landet pågår en mängd digitaliseringsprojekt inom arkiv, bibliotek och 

museer (ABM-institutionerna). Projekten har helt enkelt gått ut på att digitalisera delar 

av institutionernas samlingar och presentera dem i databaser, med eller utan länkade 

digitala bildfiler. För användaren är det inte viktigt var informationen finns utan istället 

att den är lätt att finna och utnyttja. Detta innebär att institutionernas likartade 

material måste hanteras och uttryckas med gemensamma attribut. Det är just i detta 

skede som problemen visar sig idag. De olika institutionerna har jobbat var och en 

för sig och har dålig kunskap om de övrigas digitaliseringsarbete vilket har resulterat i 

de på olika sätt försökt att lösa likartade problem.44 

I Sverige pågår sedan några år tillbaka ett försök att mellan arkiv, bibliotek och 

museer skapa en gemensam bilddatabas. Detta projekt kallas för ”Bilddatabaser och 

digitalisering – plattform för ABM-samverkan” och genomförs av Kungliga 

biblioteket, Nationalmuseum, Riksarkivet och Riksantikvarieämbetet. Syftet med 

projektet är: 

att bygga en gemensam plattform för ABM-samverkan där standarder, normer och regelverk för 
digital bildhantering kan utvecklas.45  

Tanken är att med en bättre samordning institutionerna emellan kan problemen lösas 

gemensamt och på så sätt bidra till en ökad ömsesidig förståelse mellan institutionerna 

som kan ligga till grund för ett framtida samarbete. Under 21 månader (2001-03-05 

– 2001-12-04) hade projektet till uppgift att: 

• Komma överens om en gemensam terminologi för området att användas i 

projektet 

• Enas kring vissa obligatoriska och gemensamma dataelement, 

auktoriteter och regelverk 

• Sammanställa rekommendationer för gemensamma strategier vid val av 

standarder och kvalitetskrav för produktion och lagring av digitala 

bildfiler46 

                                                 
43 Keene, 1998, s. 85ff. 
44 Parson, Kate, Projektbeskrivning,  http://www.kb.se/ABM_plattform/Default_Projektet.htm 
45 Parson, Kate, http://www.kb.se/ABM_plattform/Default_Projektet.htm 
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En av rapporteringarna som framkommit under projekttiden visar exempel på en 

gemensam terminologi som ABM-institutionerna skulle kunna jobba efter, och man 

är också positivt inställd till ett fortsatt och utökat samarbete institutionerna emellan. 

Men det finns också en hel del problem vid ett samarbete. Brist på tid och resurser är 

uttryck som betonas i rapporten och som också är ett problem vid exempelvis 

museer idag.47 Detta fick jag själv erfara under min praktikperiod vid 

Livrustkammaren, där man kommit ganska långt i digitaliseringsarbetet, men inte har 

någon som sköter det på heltid. Arbetet pågår löpande eller när det finns tid till det. 

Hela samlingen finns inlagd i den egna databasen, men av ca 35 000 

inventarienummer är det idag endast omkring en tiondel som är sammanlänkade med 

en digital bild, och då är långt ifrån alla bilder av högre kvalitet. De flesta bilder ses 

istället som igenkänningsbilder att enbart användas av museets egen personal. Planer 

finns dock på att lägga ut en del av databasen på museets hemsida för att på så sätt 

öka tillgängligheten. Det kräver dock att mer kvalitativa bilder, som tagits av museets 

fotografer, görs digitala. Det fordras även att varje föremål fotograferas från olika 

vinklar och perspektiv för att få en så verklighetstrogen helhetssyn och 

detaljbeskrivning som möjligt. 

Slutsatser 
Stora möjligheter att utnyttja samlingarna på nya sätt framkommer vid digitalt 

lagrande. Föremål och samlingar som är på väg att förstöras kan räddas för framtiden 

genom att lagras och i vissa fall återskapas på digital väg. Samtidigt blir 

lagringsutrymmet väsentligt mycket mindre då till exempel en enda CD-skiva kan 

lagra textbaserad information av en hel samling. Men tekniken är sårbar och 

drömmen om att bli av med allt pappersarbete är fortfarande bara en utopi. De 

traditionella arkiven måste fortfarande bevaras och uppdateras parallellt med de 

digitala, vilket i sin tur kräver än mer lagringsutrymme, samt att de anställda vid 

museet behöver arbeta på ett annat sätt än de traditionellt är vana vid, det för att 

kunna hålla en hög standard både av den traditionella lagringen och den digitala.  

Den stora fördelen vid digital lagring är nog ändå möjligheten till spridning av 

materialet. Textbaserad information och bilder kan skickas antingen via e-post eller 

som lagrade filer på en CD-romskiva. Ännu enklare blir det om det finns en databas 

som är uppkopplad mot Internet. Då kan användaren själv gå in och hämta exakt den 

 
46 Parson, Kate, http://www.kb.se/ABM_plattform/Default_Projektet.htm 
47 Parson, Kate, Delaktivitetsrapport – Aktivitet 3 – Registreringsprinciper. Inledande aktivitet – 
Objektkategorier,  http://www.kb.se/ABM_plattform/Dokument/20020218_akt3_objkat_delrapp.pdf 
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information som eftersöks. Problemet med sårbarheten mot sådana system kvarstår 

dock och det är därför viktigt att de baser som görs tillgängliga via Internet även finns 

lagrade som kopior på en sluten server eller hårddisk vid museet, d.v.s. på en plats 

som inte är ansluten till ett nätverk. 

Om den svenska ABM-samverkan ska fungera i framtiden krävs det att varje 

delaktig institution tar ansvar för sina egna databaser och ständigt uppdaterar och 

kontrollerar dem. Förarbetet till ett eventuellt framtida samarbete har kommit en bra 

bit på väg, men redan i dagsläget poängterar de ansvariga för ABM-samverkan 

kravet och behovet av tid och resurser. Enligt min mening kan inte den digitala 

lagringen införlivas i den löpande verksamheten på ett museum om inte det satsas 

ekonomiska resurser utöver den budget som finns idag. Samtidigt måste det 

bestämmas en standard som ska gälla för alla museer världen över. Om önskan är att 

öka spridningen av museernas samlingar så måste det finnas standardiserade lösningar 

som kan användas av alla. Jobbar museerna på sitt eget sätt kommer arbetet i 

framtiden enligt min mening att vara bortkastat.  



 25

Avslutande diskussion och sammanfattning 

Ponera följande scenario: 

Forskaren X ska just till att påbörja ett arbete om konstnären och designern Y. 

Forskningen ska resultera i ett material som belyser hela Y’s verksamma liv. Y är en 

över hela världen en känd konstnär och finns representerad vid de allra flesta större 

konstmuseum. X däremot bor i ett ganska litet land där det stora konstmuseet endast 

äger ett verk av Y. Forskaren X har självklart synat detta verk väldigt ingående, men 

de övriga som finns utspridda har X endast kunnat se via allehanda konstlitteratur. 

Att åka runt bland dessa museer enbart för att trängas med andra besökare och 

störas i sitt arbete skulle dels bli alldeles för dyrt och samtidigt ta alldeles för lång tid. 

Det är inte ens att tänka på. X slår istället på sin arbetsdator som är uppkopplad mot 

ett världsomfattande nätverk till exempel Internet. Där finns en internationell 

sökmotor till vilken alla museers databaser är kopplade. X skriver in namnet på Y 

och trycker på entertangenten. Inom bråkdelen av en sekund har forskaren framför 

sig på skärmen alla de verk som Y producerat under sin levnad och som finns fysiskt 

bevarade på museum. X har nu möjlighet att välja och vraka bland den tillgängliga 

informationen och tidigare forskning som finns inlagd i olika databaser runt om i 

världen och kan därmed fullfölja sin forskning utan att behöva lämna sitt arbetsrum 

och med minimal kostnader.  

Är då detta en realistisk bild av framtiden eller enbart en utopi som aldrig 

kommer att uppfyllas? Jag tror inte att det är en omöjlig framtidsbild men det 

kommer att krävas enormt mycket arbete från museernas sida. Tid och pengar är de 

stora delarna som fordras för att det ska kunna uppfyllas, och arbetet måste också 

göras på rätt sätt från början, med gemensamma riktlinjer som medverkar till att 

arbetet underlättas för såväl den museianställde som för användaren. Arbetet måste 

införlivas i den löpande verksamheten på museet och bli lika naturlig som allt annat 

arbete vilket kommer att innebära att museet bevarar och visar på två olika sätt; 

fysiskt och digitalt.  

Jag tycker mig ha kunnat svara på de frågor jag ställde inför detta arbete. 

Museerna måste hänga med i den tekniska utvecklingen och med allt vad det innebär 

om nu arbetet med att öka tillgängligheten är så pass viktig. Webben är ett viktigt 
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redskap för museerna. Med hjälp av den ökar spridningen av kulturell information 

avsevärt i jämförelse med det traditionella museets sätt att arbeta. Jag anser dock att 

museet kommer att behöva ökade ekonomiska anslag för att klara detta utan att 

inskränka på den traditionella verksamheten. Kulturarvet är en nationell angelägenhet 

och bevarandet ska därför enligt min mening bekostas av staten. Nya investeringar i 

såväl arbetstillfällen som utbildning måste tillkomma.  

Det fysiska museet måste finnas kvar. Det är viktigt att det finns en valmöjlighet 

att antingen kunna betrakta ett föremål via en bildskärm eller kunna ta del av det på 

plats i ett museum. Därmed motsätter jag mig Jennifer Trants ifrågasättande av 

framtidens fysiska museer och dess arbetssätt. De verkliga föremålen måste 

fortfarande bevaras och även möjligheten till att beskåda dem i verkligheten och 

arbetet måste därmed ligga i museets regi. Visst kommer det att vara många som har 

tillgång till materialet och möjlighet samt kunskap att tolka det på samma sätt som den 

museianställda, men det betyder inte att museets uppgift blir onödig. Jag ser det 

istället som en enorm resurs för museerna att på ett enklare sätt få hjälp med 

tolkningen av det material som samlingarna hyser. Informationsflödet via Internet är 

idag enormt stort och antalet användare ökar kontinuerligt. Det digitala mediet är 

därmed en resurs som museerna inte får lämna därhän. Museerna måste dock lära sig 

att arbeta parallellt med å ena sidan den traditionella utställningsverksamheten, å den 

andra sidan det digitala mediet. Det ena ska inte utesluta det andra. Samtidigt får inte 

arbetet med att öka tillgängligheten inskränka på de övriga arbetsuppgifterna som 

insamling och bevarande. Den digitala tekniken innebär inte att de fysiska 

samlingarna ska försvinna, de bör istället bevaras eftersom det inte till fullo går att 

ersätta ett föremål med en bild. Tekniken bör istället ses som ett hjälpmedel vid 

bevarandet. Om det fysiska föremålet av någon anledning förstörs så kan det ändå 

virtuellt leva kvar.  

Hur vi än kommer att lagra information i framtiden, kommer det alltid att finnas 

en risk för att den förstörs på ett eller annat sätt. Det är omöjligt att skydda sig mot 

alla faror, men man kan trots det förbereda sig och minimera risken genom att ta 

dessa faror på allvar. Idag vet ingen hur lång livslängd den digitalt lagrade 

informationen har, man kan endast skapa sig en föreställning, men fördelen med den 

tekniken är ändå att den hela tiden kan kopieras och på så sätt förnyas utan att någon 

information går förlorad. 

De flesta museer i Sverige arbetar idag med den digitala tekniken för att på 

längre sikt enkelt kunna sprida den information som finns lagrad innanför museets 

väggar. Arbetet har kommit olika långt vid olika museer, men viljan verkar ändå 

finnas, och möjligheten att prova på nya sätt att visualisera samlingarna på är stor. 

Vasamuseets satsning att virtuellt kunna vandra runt på skeppet är endast ett 
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exempel. Problemet idag, som tidigare nämnts, är museernas ekonomi, som är så 

pass snedvriden att endast en mindre del av budgeten går till det museala arbetet, 

vilket innebär att det inte går att genomföra både manuellt och digitalt arbete samtidigt 

på ett till fullo tillfredsställande sätt.  

Tillsammans med den digitala tekniken kommer också nya problem i form av 

sårbarhet, krav på nya kunskaper hos den museianställda, digital lagring och förvaring, 

utrustning etc. Dessa problem får inte nonchaleras, utan det måste till en ekonomisk 

satsning för såväl utrustning som utbildning. Samtidigt måste museerna komma 

överens om standardiserade lösningar för att utopin om ett världsomfattande 

museinätverk ska bli verklighet. Själv är jag övertygad om att framtiden för museerna 

kommer att var ljus. Tillsammans med de digitala möjligheterna tror jag att även 

besöksantalen vid de fysiska museerna kommer att öka. Fler och nya besökare 

kommer att söka sig dit och förhoppningsvis leder även detta till en ökad förståelse 

bland gemene man att kulturarvet är värt att bevara. 
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