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Donal Freeney Innovation & Design Mastersprogrammet MDH 2012 
 

Bakgrund 
Västmanlands länsmuseum har flyttat från Västerås slott till en nyligen renoverad lokal på Karlsgatan, 
i närheten av det tidigare huvudkontoret för Asea. De delar huset och gemensam entré med Västerås 
konstmuseum och huset har blivit ombyggt för att passa båda museers behov. Länsmuseet ska växa 
norrut mot Pilgatan där det ska presenteras utställningar om regionens industriella utveckling. 
Länsmuseet arbetar för att bredda sin profil så att museet ska upplevas som mycket mer än bara 
själva huset. Museet vill upplevas mer som ett centrum för en större verksamhet som inkluderar 
historiska och kulturella projekt över hela länet. Genom en del samarbetsprojekt har museet försökt 
nå ut till en bredare publik som till exempel skolklasser och ungdomar.  

Vår uppgift som studenter var att undersöka och analysera ett område inom museets 
verksamhetsfält där det finns möjlighet till förbättringar eller potential för utveckling och med 
särskild fokus på begriplighet och relevans. 

Det moderna museet 
Det moderna museet är mycket mer än en byggnad där det samlas, förvaras och presenteras gamla 
föremål.  Nya trender pekar mot ett större engagemang med samhället där museet har en 
betydelsefull social funktion, en plats där det skapas dialog och där även svåra frågor i samhället kan 
tas upp (Rosenberg, 2011). Museet idag är en plats där olika folkgrupper kan delta aktivt i skapandet 
av sin berättelse och självbild, både gällande det förflutna och nutiden, och som starkt kan medverka 
till ett samhälles upplevelse av enighet: ”museums contribute to defining identity, bridging 
community divides, and addressing society’s most difficult issues” (Rosenberg, 2011). I Multimodality 
hävdar Gunther Kress att ett museum och allt som ställs ut i det är särskilt formgivet och designat 
med syftet att kommunicera ett budskap (Kress, 2010 s.176). Detta budskap är mer ofta ett 
multimodalt meddelande som innehåller många olika kommunikationsformer som t.ex. bild, text, 
ljud, föremål, och rum (Kress, 2010 s.39). Enligt den gamla bilden av museet körs kommunikationen i 
en riktning, museet förvarar en stabil befintlig och färdig kunskap som behöver föras ut till en passiv 
publik. Men det har ändrats, och nuförtiden erkänns publiken en mer aktiv roll i hur kunskapen 
formas och godkänns, tolkas och bevaras (Kress, 2010 s.43). Enligt en studie från 2009 har de flesta 
moderna museer tagit hänsyn till denna utveckling: “Instead of being passive in their reception of the 
museum message, visitors are supported in actively seeking their own individual interpretations of 
the meanings of artworks and artefacts.” (Grek, 2009).  

En utveckling i modern kommunikation är mängden ljud och bild som används idag där text en gång 
var det dominanta mediet och att läsaren deltar i skapelsen av budskapet genom att välja och följa 
innehållet efter sina egna intressen och behov. Det som gäller kommunikation gäller även pedagogik 
och museer. En ny generation tar med sig läsvanor från sin erfarenhet av modern media in i den 
akademiska världen. Under de senaste 30 åren har även skolböcker vänt sig mer mot bilder och ifrån 
text för att informera och utbilda (Kress ,2010 s.46). Det är mer och mer populärt idag att använda 
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digitala och interaktiva element för att göra utställningar mer intressanta och moderna och därför 
mer tilltalande för en yngre publik.  

Enligt Greks studie är den sociala dimensionen till lärandet viktig, att besöka museet i sällskap av 
familjen, vänner eller klasskamrater uppskattas samtidigt som möjligheten att komma i kontakt med 
olika människor och kulturer. Det är lämpligt att museer också använder sig av nya tekniker för att 
underlätta inlärning och att presentera innehållet på ett sätt som är tillgängligt, flexibelt och även 
roligt: 

…the new, open museum, …offers diverse ‘learning’ choices to the active visitor/learner. 
Hence, museum learning needs to be ‘fun’, related to curiosity and creating opportunities for 
new learning. Information and communication technologies are a vital ingredient of this new 
museum, since they are the basis of the flexible and need-orientated learning facilities _ hence 
the emphasis on ICT. 

                                                                                               (Grek, 2009) 
 
Att det ska vara lätt och roligt var också resultatet av en undersökning om museibesökares 
förväntningar som utförts av Sheng och Chen. De definierade 5 olika typer av förväntningar hos 
besökare på museer och upptäckte att lätthet och rolighet stod högst på listan (Sheng & Chen, 2011).  

Användande av nya sociala medier tillråds av en undersökning i Oslo där den lät en grupp ungdomar i 
åldern 10 -12 delta i skapandet av en modell av en vikingabåt (Stuedahl & Smørdal, 2011). Deltagare 
fick använda mobiltelefoner och en online blogg för att samla och dela information relevant för 
problemlösningen. Ett viktigt begrepp i deras undersökning var ”tvivel” där de beskriver hur 
deltagare fick vara med i beslutsfattandet tillsammans med ”experter” på museet när det fanns 
begränsad information tillgänglig och en del osäkerhet i vad ska göras. Stuedahl &  Smørdal menar 
att detta var ett steg mot vidare demokratisering av museets roll i skapandet av kunskap. Detta 
uppskattades av de ungdomar som deltog och som vanligtvis inte såg museet som tilltalande eller 
tillgängligt för dem. Stuedahl & Smørdal menar att användning av sociala medier nu är vanlig hos 
museer för att dra ut dialogen mellan museet och samhället utanför byggnadens gränser. Att delta 
genom att rösta på något eller samla bilder eller information på webben är väldigt vanligt nu för 
tiden (Stuedahl & Smørdal, 2011). 

Vår uppgift var att undersöka och analysera ett område inom museets verksamhetsfält med särskild 
fokus på begriplighet och relevans. Baserad på litteraturen föreslår jag en del underbegrepp som 
tillhör och påverkar både begriplighet och relevans för museipubliken. Det första är flexibilitet: till 
vilken grad innehållet är anpassningsbart för betraktarens eget intresse, krav och behov.  Att 
besökaren får möjlighet att skapa sina egna upplevelser och tolkningar och får hitta och ta med sig 
det som är begripligt och relevant för honom.  Det andra är dialog: om publiken får delta i 
kommunikationen och får påverka skapelsen av kunskap hellre än att vara en passiv mottagare. Det 
tredje underbegrepp jag vill ta upp är den sociala dimensionen: möjlighet att dela upplevelser med 
andra, både i sällskapet och över distans, samt möjlighet att möta olika kulturer. De sista två 
underbegreppen är multimodalitet: samtidig användning av olika medier t.ex. bild, ljud och text; och 
rolighet: att det är roligt att interagera med medium och innehållet. Båda underbegrepp har med 
begriplighet att göra där de påverkar hur tilltalande budskapet presenteras och de kan underlätta 
samverkan med innehållet. 
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Student undersökningen 
Min undersökning inkluderade två besök till Västmans länsmuseum, en med en klasskamrat och en i 
sällskapet av klassgruppen och lärare. Under besöket tog vi anteckningar, fotografer, och fick en 
intervju med länsmuseichefen Karl-Magnus Gagge.  I skolan deltog vi i seminarium där vi diskuterade 
besöket och varandras upplevelser av det samt varandras idéer. Vi har även haft handledning med 
lärare. Undersökningen innebar även inläsning av kurslitteratur och relevanta artiklar. 

 

Moodboard för projektet 

Västmanlands länsmuseum som det moderna museet 
Vid besöket på museet upptäcker man att det är en fin och fräsch nyrenoverad byggnad med fin 
entré, mycket ljus och högt i tak, man får direkt en känsla av att det är ett modernt kulturhus.  
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Utställningarna uppfyller de flesta krav på ett modernt museum på ett utmärkt sätt. Information och 
föremål presenteras i många olika former och kontext. Det finns långvariga utställningar som handlar 
om husets historia som Asea fabrik, om leksaker och hushållsföremål, temporära utställningar som t 
ex handlar om våld i hemmet, och även en ”fri zon” där skolklasser får skapa utställningar om vad 
som är viktigt för dem.   

Informationen som presenteras i de mer långvariga utställningarna var för mig väldigt begriplig och 
på olika detaljnivå som låter besökaren bestämma själv vad och hur mycket man vill läsa. Kravet på 
begriplighet och flexibilitet uppfylls här, och även multimodality då det finns mycket bilder och 
skärmar med rörliga bilder och mindre dominans av text, och även föremål med olika inspelade ljud 
som man kan lyssna till. Här finns relevans till vardagen, och det är även roligt. I de temporära 
utställningsrummen finns bevis på ett stort arbete för att uppfylla de viktiga sociala krav som tillhör 
det moderna museet, som både Kress och Rosenberg refererar till. Att skapa dialog mellan museet 
och samhället, och att demokratisera processen av att definiera och skapa kunskap, och även att 
definiera vad ett museum ska vara. Utställningen om våld i hemmet gör vad Rosenberg beskriver som 
ett viktigt uppdrag för moderna museer, att våga ta upp svåra frågor i samhället, att skapa 
diskussion, och att visa sig relevant för livet idag. I fri-zonen samarbetar museet med skolbarn. Här 
får de själva skapa utställningar baserade på sina egna intressen, vad som är relevant för dem, och på 
den nivå de anser vara begriplig. Här finns möjlighet att uppfylla många krav samtidigt, den 
demokratiska dialogen mellan museet och samhället – särskilt de som brukar känna sig utanför 
museer, det sociala kravet på att dela med sig samtidigt som man möter andra, även relevans, 
begriplighet, och rolighet finns det utrymme för här. 

Problembeskrivning 
Om museets utställningar faktiskt är så bra var finns då problem? Det är min åsikt att 
förbättringsmöjligheter finns, men inte direkt gällande utställningar eller innehållet. Under mötet på 
museet fick vi en del information om museet, och jag tyckte inte att mycket av det var självklart eller 
uppenbart. Till exempel: 

• Västmanlands länsmuseum är huvudkontoret för alla arkeologiska projekt som utförs i hela 
Västmanland. 

• Kultur Historiska Museum i Sverige är en förlängning av Hembygdsrörelsen  

• Museet vill ha fler unga besökare 

• Caféet har inte tillräckligt med gäster 

• De har ett stort förråd av historiska föremål i Hallstahammar som inte ställs ut här. 

Jag tycker att det saknas en känsla av att Länsmuseet är centrum för den arkeologiska forskningen i 
hela Västmanland. Att det är något slags ”portal” till hela Västmanlands kulturhistoriska arv syns inte 
tydligt på museet, och särskilt inte i entrén eller på skyltning. Utöver husets egna förflutna som Aseas 
fabrik finns det ingen uppenbar koppling till Västmanland eller Västerås – varför är det vårt museum?  
Varför finns det här? Varför borde en nyfiken medborgare eller turist som vill upptäcka Västmanlands 
historia starta sin resa här? Jag tycker också att det saknas en synlig koppling till 
Hembygdsföreningarna. Det kanske kunde hjälpa att anknyta museet till Västerås och Västmanland. 
Den planerade utbyggnaden av museet som ska presentera regionens industriella utveckling kommer 
också att hjälpa till med detta.  Att museet inte har tillräckligt med unga besökare trots samarbetet 
med skolor, fri wi-fi, och närheten till minst tre gymnasier i kvarteret är märkligt. Min åsikt är att 
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länsmuseet har ett problem med synlighet, och med att kommunicera vad det är, vad det betyder, 
och vad det vill vara, även till de som passar genom dörrarna. 

Förslag 
Jag föreslår en interaktiv informationspunkt, i närheten av entrén och caféet, med: 

• Ett antal informationsenheter med pekskärmar (3 till 4 per enhet), möjligtvis ordnat i en 
cirkel - se bild 1. 

• En del av pekskärmarna ska vara lätt tillgängliga även för sittande eller barn (eller rullstol) 

• Möjlighet att läsa/surfa samtidigt som man fikar 

• Informationen på skärmarna ska visa samarbetet mellan länsmuseet och mängden olika 
samarbetspartners och projekt som är på gång över hela regionen.  

• Samlingen ska visas upp virtuellt här – och ”veckans föremål” borde tas fram och används på 
ett roligare sätt, transporteras till museet, kanske även med möjlighet att rösta på det mest 
intressanta föremålet.  

• En interaktiv karta som visar historiska platser och projekt i hela regionen, kartan kan visas 
på pekskärmsenheterna eller vara en självständig utställning 

•  Information som presenteras på skärmarna kan baseras på de befintliga webbplatserna  

 

Bild 1. En skiss av skärmenheten i museets entré 

Det är meningen att enheterna ska fånga besökarnas intresse och få dem att stanna lite längre i 
närheten av receptionen, entrén, och caféet. Förhoppningsvis blir man uppmuntrad till att ta en 
fikapaus och bläddra eller surfa genom informationen som visas på skärmarna. Vad som ska visas på 
skärmarna kunde vara en hel undersökning i sig men en början kan vara museets befintliga hemsida, 
som redan innehåller en stor del material och även en virtuell presentation av samlingens föremål 
och ett utvalt ”veckans föremål”. Ett tillägg kan vara en ny sida anpassad för ungdomar och barn, 
med spel och frågesporter relaterande till museets utställningar. Skärmarna borde inte släckas när de 
är oanvända, i stället ska de visa annonser för museets utställningar och samarbetsprojekt. Vidare 
länkning kan koppla till relaterade hemsidor med kulturhistoriska syften.  
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Bild 2. En interaktivkarta över regionen 

Den andra enheten jag föreslår är en interaktiv karta, som visar hela regionen i 3d. Kartan ska visa 
alla intressanta arkeologiska och kulturhistoriska platser och projekt som finns i regionen. Genom att 
peka på en plats på kartan får man upp information om denna plats.   

Både interaktivkartan och pekskärmarna bör formges med hänsyn till en designprocess för 
användarvänliga interaktivsystem som kallas för P.A.C.T. Detta är en förkortning för People, 
Activities, Contexts and Technologies (Benyon et al. 2005) I denna human-centered design modell 
kommer människan alltid först, och tekniken sist. Designern ska ta reda på: people - vem använder 
programmet och varför; activities - vad användaren gör med det; context - hur, var och när det 
används; och technology - programmets funktion och design. 

Pekskärmsenheterna och interaktivkartan skulle länka museet direkt till det bredare 
verksamhetsfältet. De ska också uppfylla krav på begriplighet och relevans genom att låta 
användarna söka information själva och efter sina egna intressen och behov och på den nivå som 
passar dem. Att presentera det interaktiva innehållet med många bilder, animation och ljud skulle 
uppfylla även kravet för multimodalitet. Möjlighet att rösta på föremål, även att tävla (t.ex. förklara 
en mysterieföremål) och skriva kommentar på webbsidan eller genom länkade sociala medier kan ses 
som en begränsad dialog mellan användaren och museet som delvis uppfyller krav på både dialog 
och en social dimension. Den cirkulära hyllan och stolarna runt pekskärmsenheterna hjälper till att 
inte begränsa antalet besökare som kan titta samtidigt på skärmen – meningen är att uppmuntra den 
sociala dimensionen av att dela upplevelsen med andra. Spel och frågesport på skärmarna skulle 
förhoppningsvis uppfylla kravet på rolighet och uppmuntra samverkan med innehållet. 
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