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INNLEDNING 
 
Under koronatiden har den digitale formidlingspraksisen endret seg. Formålet med 
Nordlandsseminaret 2021 var å dele læring og opplevelser om digital 
formidlingspraksis, få inspirasjon om fremtidsutvikling og diskutere hvordan vi kan 
best benytte teknologiske løsninger.  
 
Vi konkludere at vi er godt i gang med digital formidling i Nordlands museer. Vi var 
overrasket over å finne så stor variasjon av digitale tilbud i museumsområdet vårt. 
Det har vært utrolig å se hva folk har utviklet særlig under pandemien. Dette er noe 
vi ikke har kastet lys over sammen før. 
 
Som en del av arrangementet laget vi en analyse som ser på digitale løsninger i 
museer i Nordland. Resultatet belyser styrker, svakheter, muligheter og trusler som 
er aktuelt også for museumssektoren generelt. I denne rapporten gir vi en 
oppsummering og deler erfaringer fra seminaret. 

Introduksjon med Geir Are Johansen, direktør Museum Nord og Liv Bjelland, Kulturrådet som 
presenterte digitale strategier for museumssektoren. Nyvågar, Lofoten 

 
 
STYRKER 
 
Vi oppfatter at museer i Nordland har engasjert seg i mange nye initiativer, utvidet 
nysgjerrigheten og viljeen til det digitale særlig etter korona har fått oss til å 
forandre arbeidsmetoder. Det betyr at vi har økt kompetanse og kreativitet i digital 
formidling i våre museer helt i tråd med museenes oppdrag. 

Museene har lang og variert erfaring i formidling over store og varierte 
brukergrupper. Dette gir oss fordeler med formidling av faglig kunnskap og godt 
innhold også på digitale flater, på en kreativ og nytenkende måte. Vi formidler noe 
unik, med basis i unike fysiske steder og gjenstander. Digitale løsninger kan gi oss 



utvidet tilgjengelighet i tid og sted, det kan løfte vår formidling på en internasjonal 
arena, også med muligheter i å formidle i flere språk. Vi kan nå folk på helt andre 
steder og har muligens mange flere kunder. Vi kan nå ut til gjesten uavhengig av 

besøk på stedet. Dette gir oss mange nye mulighetsrom. Hvis brukt effektivt kan 
digitale løsninger presentere innhold mer treffsikkert, lærerik og spennende.  

Vi ser at digital formidling når fram til et større mangfold av ulike 
funksjonshemninger. Det kan engasjere til læring med hjelpemidler og mane fram 
historier for de som har vanskeligheter med å huske. Kommende generasjonen har 
god brukererfaring og kan formidle innhold videre mellom andre digitale arenaer. 
Det skaper potensial for utveksling, læring og samarbeid med gjester/brukerne. 

Teknologien har styrker i grafisk utredning og i fornying. Den skaffer oss effektive og 
spennende formidlingsarenaer som oppleves som innovative. Visuelt gir 
teknologien oss mye informasjon på få flater og muligheter for å få frem 
gjenstander i for eksempel 3D. 

Hvis digital formidling er interessant for publikum, kan det øke museumsbesøk, 
billettsalg og andre inntekter. 

“The success of the museum is dependent on whether the museum 
manages to make themselves relevant.” 

Prof. Palmyre Pierroux 
 
 
SVAKHETER 
 
Vi har erfart flere interne svakheter med bruk av digital teknologi. Vi ser ofte at 
ressurser, kapasitet og kompetanse mangler i organisasjonen. Mange føler at de 
har ikke kompetanse i å utvikle teknologi selv, ha nok oversikt eller avgjøre hva slags 
løsninger som er best. Skal vi satse på in-house kompetanse eller eksterne tilbud? 
Det kan bli satset på feile løsninger digitalt, noe som fører til kostnader og feil bruk 
av arbeidstid. Det er utfordrende å få tilstrekkelig nok og god informasjon om 
eksisterende digitale tilbud. Utvikling av digital tilbud kan være ressurskrevende, 

DIVERSITET I DIGITAL FORMIDLING 
i Nordlandsmuseene: fakta og eksempler 
 

Helgeland Museum lanserte Kultur i kulissene i 2021 og, i samarbeid med 
Iso Media, har gjort en 360° skann/fotografering av et urørt 
møbelsnekkerverksted fra 1919 i Mo i Rana som skal brukes til å lage en 
digital utstilling. Museet har jobbet med Pixi-lab for å styre belysning og 
innhold av utstillingene digitalt. 

Nordlandsmuseet har utviklet appen Vandringen til innendørs og utendørs 
formidling - med planer å utvide appen over hele byen Bodø. 

 Luftfartsmuseum er det eneste museum som har en ansatte på plass med en hel stilling 
på digital formidling som har utviklet en app for besøkende. Luftfartsmuseum er også det 
eneste museum som har en digital plan på plass. 

Narviksenteret bruker digital formidling som en fast del av utstillingen. CMS holder flere 
språk og kan være oppdatert løpende. Narviksenteret har tre nettsider med forskjellige 
bruk / målgruppe. 

Sør-Troms Museum eksperimentet med bruk av telefon (video, sosiale medier, 
livearrangementer) for å fortelle historie og gjør musealt innhold levende til de som satt 
hjemme i koronatiden. Sør-Troms Museum leverte 2 digitale DKS opplegg. 

Museum Nord har brukt internasjonalt prosjektet CINE til å utvikle en digital mixed-
reality modell av middelalderbyen Vágar med flere tidslag av stedet. 

Luftfartsmuseum og Museum Nord har gode erfaringer med å lage podkaster. 

 



både i innholdsutvikling og i utvikling av digitale løsninger. Hvordan skal vi tjene det 
inn dersom tilbudet er gratis?  

Noe føler seg litt alene i arbeidet med digital formidling, og noe føler at det ikke er 
nok vilje i organisasjonen til endring. Vi mangler også gode planer til digital 
formidling som løfter digital formidling til et mer strategisk nivå. 

Digitale løsninger krever vedlikehold. Teknologien forandrer seg raskt og levetid av 
digitale produkter er begrenset. Digitale virkemidler er svært skjøre og teknologien 
er ofte umoden.  

CINE case study Vágar - en ny digital app, gåtur med 
 Prof Gunnar Liestøl, Universitet i Oslo og Anna Vermehren, Museum Nord  

 

Gjøre vi nok testing? Forstår vi hva besøkende trenger og vil? Det er vanskelig å 
måle tilbakemeldinger fra brukere annet enn antall besøk. Vet vi nok om hva som 
er ‘effektivt’, hva gjesten krever? Liker de vårt digitale tilbud? Vi vet ikke alltid hvilke 
kunder som ønsker hva. Vi ser mange teknologiske løsninger som ikke fungerer 
optimalt særlig hvis de er utviklet med et lite budsjett og ikke er skreddersydd til 
behov.  Brukerne er vant til teknologi fra de store Big Tech selskapene og har liten 
tålmodighet med produkter av dårlig kvalitet. 

INSPIRASJON

Adrian A. Kristiansen, phd. kandidat ved Handelshøgskolen  
ved Nord Universitetet, og Øystein Jensen, professor (innen turisme) 
ved Norsk Hotellhøgskole, Universitetet i Stavanger presenterte 
“Virtual game tours – et aktuelt virkemiddel for museal 
formidling?”  Med utgangspunkt i caset Assasin Creeds discovery tours 
diskuterte de om/hvordan dette har overføringsverdi og er relevant for 
museal/historisk formidling og som eventuell pådriver for besøk.  
 
Vi kan tenke på et museumsbesøk som en reise inn i 
fremmeomgivelsen. Hybridisering av gaming elementer med historisk 
formidling kan være interessant for formdlingstilbudet. 
 
Anders Sundnes Løvlie, Associate Professor ved Universitetet i 
København gir inspirasjon og innsikt i forskjellige prosjekter gjennom 
presentasjonen “Designing hybrid museum experiences”. Han nevnte 
Never let me go - et spill i kunstmuseum i Kobenhavn, et PhD prosjekt 
på Munch museum som skapte en oppslukende opplevelse 
(installasjon) i museum, og the Gift Box som tilbyr forskjellige digitale 
verktøy som kan brukes i museer.  
 
Anders også snakket om at kunstnere kan inspirere oss for å lage en 
alternativ, verdifull opplevelse i museer. 



Museene i Nordland se også svakheter i teknologiopplevelser. Det digitale kan aldri 
veie opp for det fysiske: det er manglende personlige interaksjon i digitale løsninger, 
det er tap av menneskelig kontakt og kan ikke gi real følelse, det kan ikke gi ansikt 

til ansikt effekt. Vi mangler en fysisk opplevelsesverdi, diskusjon og felleskap og 
direkte kontakt med besøkende - likt gjenstander og kroppsspråk. 

MULIGHETER 
 
Muligheter med digitale løsninger er uendelig. Med en sterk visjon og passende 
midler kan nesten alt være mulig digitalt. Et digitalt arbeide gir alltid muligheter for 
videreutvikling og forbedring av materialet ved museet. 

Fordeler fremfor fysisk formidling er at vi kan visualisere innhold som vi ikke kan se 
eller har tilgjengelig offentlig. For eksempel kan vi vise frem gjenstander som før var 
skjult. Vi kan også bygge inn andre typer av interaksjon (gamification, samhandling 
med publikum som ikke er på stedet fysisk eller samtidig). Bruk av ny teknologi har 
potensial til både formidling og dokumentasjon på samme tidspunkt. Vi kan også 
bruk forskjellige medier i det samme området og skape opplevelser som er hybride. 

Digital formidling kan utvide formidlingstilbudet, det kan frem mer relevant 
informasjon på en brukertilpasset måte og tilpasse tilbud til nye segmenter i større 
grad. Det er mye enklere i dag å nå nye målgrupper også internasjonalt og på flere 
språk. Vi kan formidle ‘dyp’ og grundig historie til de som ønsker det og mer 
generell til andre, og vi kan skape nye produkter som ikke krever fysisk 
tilstedeværende. 

Digitale løsninger engasjerer oss i nye samarbeid med forskjellige aktører, 
hovedsakelig små, lokale, rimelige bedrifter som kan hjelpe oss å realisere vårt 
digitalt behov. Samarbeid om plattformer er en mulighet for å bringe sammen 
informasjon kollektivt, utvikle informasjon videre og få det tilgjengelig for ulike 
målgrupper. 

Digitale arbeidsmetoder styrker vår virksomhet som et museum. Vi kan lærer mye 
mer om brukergrupper. Kvantitativ evaluering og elektronisk sporing kan gi god 
innsikt i brukeradferd (beacons o.a.) og gi oss målinger av brukernes faktiske 

INSPIRASJON 

Prof Palmyre Pierroux, Institutt for pedagogikk ved Universitetet i 
Oslo, gir fremtidsprognosen i sammenheng med sin presentasjon 
"Museum. A platform for knowledge and learning in the digital age” 
at museene bruker mer og mer ‘co-creation methods’, 
samskapingsmethoder med samfunnsmedlemmer og brukerne. 
Museer blir mer politisk og relevant. Aktivisme og kontroversielle 
innhold er viktig drivere for å engasjere.  
 
For å klargjøre museene til fremtiden må vi utdanne, ‘up-skill’, våre 
arbeiderne i det digitale fordi vi forventer store forandringer i krav til 
kunnskap og ekspertise. 
 
Tips å ta med: 

• vær spesifikk om hva du ønsker å undervise 
• utforske forskjellige digitale medier for å finne en måte hvordan du 

ønsker å undervise 
• tenke på muligheter for samarbeid og dialog 
• evaluere resultater, og gjenta evaluering 

 
Gemma Goodall, forsker ved NTNU - “Digital solutions for inclusion and creativity 
in dementia care: Insights from Sense Garden” snakket om å skape personlige 
opplevelser med bruk av multisensuelle teknologier, tilpasset brukeren. Det er 
viktig å gi folk noe å få kontakt med og skape muligheter for mennesker med 
spesielle behov. 
Vi oppsummerte at bruk av multisensoriske teknologier sammen med teknologi 
som Pixi Lab gir oss store muligheter for å skape opplevelser. 
 



opphold. Dette kan brukes for utvikling av formidlingsinnhold og utvikling av 
målgruppeorienterte produkter. 
Pandemien har lært oss å bruke digitale muligheter mer og mer effektivt inn i vårt 
vanlig arbeid. Videomøter, datadeling, organisering av digitale arrangementer og 
nye verktøy har utvidet organisatoriske arbeidsmetoder. Det er mulig å redusere 
administrative arbeidsoppgaver som gir muligheter for omdisponering av ansatte. 
 
Vi har forstått at ‘digital’ kan være en driver for utvikling og innovasjon, og vi kan 
lære av hverandres prøving og feiling hvis vi deler informasjon. 

TRUSLER 
 
Vi ser risiko i dataangrep, i teknisk svikt som vi ikke kan påvirke og i teknologi som 
ikke virker som den skal. Noe teknologi har for eksempel dårlige 
formidlingsløsninger som vi ikke ser ved første øyekast. 

Teknologien utvikler seg rask - gårsdagens hightech er morgendagens hasbeen. Nye 
programmer gjør det vi har satset på ‘avleggs’, plattformer blir utdatert og 
forsvinner i digitale abyss.  

Trusler er også konkurranse fra andre som tar oppmerksomhet på nett, noen 
ganger er det andre store museer internasjonalt som har bedre økonomi og 
muligheter å utvikle imponerende teknologi. Men det største konkurrenter er de 
store digitale aktørene (f.eks. Google, Netflix, YouTube, Gaming industri) som 
’stjeler’ publikum og har utviklet algoritmer som passer deres kommersielle mål. 
Det kan være vanskelig for oss å fange oppmerksomheten til folk når tilbudet av 
annen underholdning er bredt og lett tilgjengelig. For oss små aktører er 
tilgjengelige midler - og derfor utviklingspotensialet - begrenset. 

Vi oppfatter forandringer i publikumsoppførsel. Det skal mer og mer til for at vår 
digitale formidling imponerer brukere. I tillegg må vi ha spennende teknologi, 
samtidig som publikum er ‘mettet’ på digital formidling. Noen er lei av skjermer, 
andre har mindre sosiale kompetanse fordi digital interaksjon er mer vanlig enn 
fysiske sammenkomster. 

 

Vi takker alle deltakerne for gode innspill og inspirasjon. Mange ideer om praktisk 
samarbeid har blitt nevnt og tenkt ut. Vi håper at disse vil vise seg i de kommende 
årene. God samarbeid videre! 

 

INTERESSANTE AKTØRER som ble nevnt 

 
 

• Pixi-Lab - en firma som skaper dynamiske romopplevelser med nye 
teknologier 

• Kulturpunkt - en stedsbasert database som fungerer som en 
utendørs guide 

• Culture 24 - strategiske råd og praktisk støtte til museer og andre 
kulturelle aktører 

• Museum Booster - en rapport om digitale transformasjoner i 
museer 

 


