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Sammanfattning 

 

Under arbetets gång har en 3D-modell av ett historiskt skepp ritat av Fredrik Henrik af Chapman 

skapats, i ett pedagogiskt syfte att kunna besvara undersökningens frågor. Skeppet modellerades i 

anslutning till ett reellt skeppsbygge som drivs av Forsviks Varv, vars mål är att återskapa ett av 

Chapmans skepp.  

 

Modellen renderades ut i bild samt videoformat, och visades i samband med den kvalitativa 

undersökningen genom en Ipad för att kunna ge betraktaren en förståelse av det digitala mediet. 

 

Examensarbetet har sedan genomförts med följande frågeställningar som utgångspunkt: 

 

 Finns det någon skillnad på hur en slutlig variant av prototypen bör utformas baserat på 

grupperna, och i så fall vilka?  

 Finns det skillnader på vad besökare och experter från varv och museum anser gällande 

reella/fysiska artefakter och en digital version av sådana, och i så fall vilka? 

 

Informanterna som studien är baserad på blev indelade i tre fokusgrupper: Experter och anställda 

inom skeppsvarv, besökare samt experter och anställda inom museibranschen.  

 

Studiens resultat redovisas i slutet av arbetet, där en diskussion förs kring den aktuella artefakten 

och ett eventuellt framtida arbete. 
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1 Introduktion 

I detta arbete undersöktes de pedagogiska möjligheterna av en 3D-modell baserad på ett historiskt 

skepp. Modellen användes därefter i en varvs- och museimiljö genom att visas för besökare och 

anställda. Det praktiska genomförandet skedde i skissform, för att kunna bidraga till en uppfattning 

om hur en interaktiv 3D-miljö skulle kunna användas pedagogiskt. 

Studien syftade till att ge information om sätt att utforma en digital 3D-modell av ett historiskt 

skepp, i anslutning till en fysisk kopia som byggs i fullstorlek, och i samarbete med skeppsbyggare 

och/alternativt kultursarvsförmedlare, i ett pedagogiskt syfte att uppvisa denna för besökare i varvs- 

och museimiljöer.  

 

Ett generellt intresse av maritim historia, särskilt Regalskeppet Wasas historia och konservering 

samt rekonstrueringen av Ostindiefararen Götheborg, har bidragit till inspirationen inför denna 

undersökning.  

 

3D-modellen av skeppet skapades så historiskt korrekt som möjligt, genom att studera ritningar och 

annan relevant forskning. Därefter renderades korta filmsekvenser från utsidan av skeppet. 

Den slutgiltiga analysen är baserad på en kvalitativ undersökning som genomförts på sakkunniga 

inom varvs- och museimiljö, samt på besökare.  
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2 Bakgrund 

2.1 Serious Games 

 

Målet var under detta projekt att simulera en digital interaktiv miljö, som inriktade sig främst på 

besökare hos Forsviks Varv i Karlsborgs Kommun. För att uppnå en digital interaktiv miljö med 

dagens teknik, placeras oftast objekt och dylikt i en så kallad spelmotor, exempelvis Unreal Engine 

4 (2015). En spelmotor är ett program som samlar och binder ihop en myriad av olika funktioner 

och tekniker, bland annat möjligheten att simulera dagsljus, skapa material för objekt och modellera 

själva miljön. Metoden att använda spelrelaterade element, med syfte att förbättra 

användarvänligheten i ett system som inte är avsett för spelande, kallas av vissa forskare för 

"Gamification" (S. Deterding m.fl. 2011). Resultatet av "Gamification" blir ofta ett Serious Game.  

 

Termen myntades och diskuterades redan på 70-talet av professor Clark Abt (1970), ingenjör, lärare, 

miljöaktivist och författare av närmare hundra socialvetenskapliga böcker och artiklar, och även om 

han inte syftade på spel med direkt anknytning till dagens datorspel, har hans definition fortfarande 

relevans. Abt syftar på att ett Serious Game, till skillnad från ett konventionellt spel, har en uttalad 

och ett noga genomtänkt utbildningssyfte och är inte avsedda att spela främst för nöjes skull. 

 

E. Anderson m.fl (2010), som bland annat forskar inom spelteknologi och dess utveckling, och som 

även var med om att grunda the International Journal of Interactive Worlds (2010), menar att 

samhällets stora intresse av datorspel under flera år har sporrat utvecklingen av nyare och bättre 

hårdvara och grafikmetoder, vilket i sig innebär att realismen och immersionen ökar. Serious Games 

blir alltså allt mer aktuell inom historik- och vanlig undervisning, samt för att kunna förbättra 

museeibesök. De hänvisar även till spel från Total War -serien (Creative Assembly, 2000-2015), och 

menar att de är ett exempel på spel som gränsar mellan underhållning och lärande. Total War är ett 

turbaserat strategispel som satsar stort på historisk korrekthet, för att därefter låta spelaren göra sina 

egna val och på så vis ändra och återuppleva världshistorien. Detta skapar en känsla av 

underhållning och immersion, och är i linje med Zyda's (2005) tankar då han förklarar att 

applicerandet av spel- och simulationsteknologi på ickeunderhållande domäner resulterar i ett 

Serious Game.  

 

En undersökning gjord av Patrick Felicia (2011), forskare på Waterford Institute of Technology och 

specialiserad på Game-Based Learning, Multimedia, Educational Psychology och Instructional 

Design, visar att dataspel inte bara ger en mycket mer intressant och motiverande lärandemiljö, utan 

också ger möjligheten att främja färdigheter som i vissa fall kan vara svårare att studera i en 

traditionell skolmiljö. En teoretisk analys av dataspel visar att de är väl inom ramen för de 

pedagogiska teorier som generellt sett är accepterat inom undervisning, som till exempel 

konstruktivism.  

 

Felicias (2011) slutsats är att en av de största egenskaperna som gör dataspel effektiva när det gäller 

motivation och utbildning, är att de förbättrar användarnas fokus och samarbete. Han poängterar 

dock att dataspel inte alltid är det bästa verktyget i alla situationer, utan man bör vara medveten om 

fördelarna, nackdelarna och de begränsningar som finns. Han ger som positiva exempel på 

historieundervisning, då spelarna kan uppskatta historien från olika perspektiv, och även fysik då 

observationer och experiment kan göras precist och realistiskt genom digital spelteknologi.  
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                                Figur 1.  Krigsscen från spelet Total War: Attila (Creative Assembly, 2015) 

 

 

 

 

 

                                   Figur 2. Fredrik Henrik af Chapman (Svenska Familj-journalen, 1874) 
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2.2 Vetenskapliga Teorier 
 

Enligt The International Council of Museums (10/5-15) definition är ett musem en ideell, 

permanent instutition i samhällets tjänst och utveckling, den är öppen för allmänheten, förvarar, 

forskar, kommunicerar och uppvisar de materiella och immateriella arv från mänskligheten och dess 

omgivning, i syfte att utbilda, studera och underhålla. Med denna definition i åtanke, påverkar 

följande teorier i hög grad även Forsviks Varv, då syftet med deras verksamhet bland annat är att 

vara öppen för allmänheten, kommunicera materiella arv i form av en skeppsrekonstruktion, och i 

samband med denna rekonstruktion, kunna utbilda och underhålla.  

Följande teorier diskuterar relevansen av pedagogik i museisammanhang, frågan hur man på bästa 

sätt kan kombinera nytta med nöje, och på så vis få en lärorik och underhållande upplevelse vid 

besök av tidigare nämna institutioner.  

 

Jan Packer (2006), forskare inom psykologi, vars fokus ligger på de psykologiska principerna för att 

förstå och underlätta besökares upplevelser i bland annat musem, menar att många av besökarna till 

museer och dylika institutioner, efter initiella intervjuer påstår att de inte kom dit för att lära sig, 

utan snarare för att bara se sig omkring. Skulle detta generellt sett vara sant, så undermineras hela 

syftet med ett museum. Efter vidare och mer grundläggande intervjuer av Packer framgår det dock 

att besökarna förväntar sig, eller åtminstone hoppas på en upplevelse av äventyr, utforskning och 

upptäckter, som i sig innebär en lärande erfarenhet. Packer menar att besökarna inte har som 

huvudsyfte att lära sig något, utan att de istället söker efter en upplevelse, oavsett om de lär sig 

något eller inte.  

 

Baserad på Packers utgångspunkt, anses följande teori vara relevant i sammanhanget.  

John Keller (2010), forskare inom Instructional Systems Technology och Organizational Behaviour, 

har skapat en teori med fokus på just på hur man kombinerar lärandet med underhållning. Denna 

vetenskapliga modell kallar han för "Motiverande Design". Modellen består av fyra steg, och det 

bör dock poängteras att alla steg inte är lika relevanta i samband med detta arbete, men teorin 

beskriver generella punkter som i sin helhet är tänkvärda. Kellers modell är inte enbart utarbetad för 

skolstudenter, utan kan användas i ett flertal olika sammanhang då han behandlar begrepp som är 

lätta att utgå från. 

 

 

2.2.1 Attention 

 

Kellers första steg i modellen kallar han "Uppmärksamhet", och detta kan enligt honom fås genom 

antingen så kallad "Perceptuell uppmärksamhet", där man använder begreppen överraskning och 

osäkerhet, eller "Utforskande uppmärksamhet", där man stimulerar nyfikenheten genom att ställa 

svåra frågor och ha tuffa utmaningar som måste genomföras. För att få denna uppmärksamhet 

nämner Keller (2010) att interaktiviteten är oerhört viktig, och rekommenderar bland annat att 

använda sig av spel, rollspel och andra snarlika metoder. Detta skulle exempelvis kunna 

implementeras i Forsviks interaktiva skeppsmiljö, i form av en digital frågesport där rätt svar tillåter 

dig att utforska miljön vidare. Variation spelar dock en stor roll i detta enligt Keller, och han 

påpekar att en blandning av videoklipp, korta föreläsningar och små diskussionsgrupper skulle 

påverka besökarna positivt. Detta är särskilt sant om man skall följa VARK-modellen (Fleming, 

N.D., 1992) som beskriver hur studenter tar till sig information på fyra olika vis. Det vill säga 

genom det visuella, att skriva och läsa, att lyssna och att lära sig genom muskelsinnet (kinestetisk). 

På grund av de digitala möjligheterna ansågs detta steg vara applicerbart på det potentiella färdiga 

resultatet av ett serious game, baserat på Forsviks Varv. I de allra flesta spelen idag, uttrycks storyn i 

form av olika videoklipp och bakgrundsröster, stillbilder och så vidare.  
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2.2.2 Relevance 

 

Det andra steget är Relevans, och fokus ligger på att använda ett språk och konkreta exempel som 

deltagarna känner anknytning till, och på så vis binda ihop deltagarens behov, intresse och 

motivation. Detta steg kan delas upp i tre huvudgrupper (Poulsen, A. m.fl. 2008): 

 

 Syfte och Mål: 

 

- Nutida Värde: Beskriva vad denna kunskap innebär, och på vilket sätt den hjälper 

deltagaren idag. 

- Framtida Värde: Beskriva vad denna kunskap innebär för deltagaren i framtiden.  

 

 Anpassning: 

 

- Matchning: Gör en bedömning av gruppen/individen och avgör huruvida deltagaren lär sig 

genom prestation, risktagande eller makt.  

- Valmöjlighet: Erbjud deltagarna valmöjligheten att använda den metod som passar dem 

bäst vid upplärning.  

  

 Förtrogenhet: 

 

Förebilder: Presentera förebilder som använt den kunskap du presenterar för att förbättra deras liv.  

 - Erfarenhet: Använd deltagarnas tidigare kunskap genom att visa hur de tack vare den kan lära sig 

mer. 

 

Vikten av att tillämpa detta steg på ett Serious Game varierar helt klart. Att beskriva nutida och 

framtida värde av kunskapen om ett historiskt skepp är absolut relevant för ett fåtal enskilda 

individer, men inte för allmänheten enligt mig. Det beror dock helt på vilket syfte ett Serious Game 

har. Anpassning och valmöjligheter är dock särskilt viktigt om man vill nå ut till så många som 

möjligt, det kan exempelvis ske i form av endast textad information, alternativt endast genom 

röstberättande, och rent tekniskt sett utgör inte detta några problem.  

 

2.2.3 Confidence 

 

Nästa steg går ut på att få deltagarna att förstå innebörden av det de lärt sig, för att på så vis få dem 

att inse möjligheterna för framgång, karriärsmässigt eller på andra plan. Keller poängterar att om 

deltagarna inte kan nå, eller har svårt att nå målen med undervisningen, så påverkar detta 

motivationen negativt. En metod för detta är att presentera de mål och krav som finns för att nå 

framgång, och därefter säkerställa att deltagarna verkligen har uppfattat informationen.  

Utöver detta påpekas även relevansen av feedback, samt att ge deltagarna någorlunda kontroll över 

lärandeprocessen.  

  
2.2.4 Satisfaction 

 

Det sista steget är enligt mig ett av de viktigaste. Satfisfaction handlar om att belöna deltagaren och 

få denna att känna sig nöjd. Detta kan åstadkommas genom att skapa uppgifter som tillåter 

deltagaren att använda sina nylärda kunskaper, och helst i en reell miljö. Att sedan ge beröm eller att 

göra uppgiften underhållande tillåter deltagaren att känna sig positiv, vilket ökar motivationen. 

Motivation är alltså grundpelaren i Kellers teori, och enligt honom är tillfredsställelse helt baserad 

på detta. För att inte ge deltagaren en falsk känsla av tillfredsställelse påpekar han dock att man inte 

bör belöna alldeles för enkla uppgifter.  
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Delar av Kellers (2010) teori går alltså att applicera på en färdig prototyp av ett serious game. 

Genom det digitala mediet går det att implementera korta videoklipp, utmaningar, röstberättande, 

överraskningsmoment, variation, underhållning, anpassning i form av svårighetsgrader och 

möjligheten att ändra lärosättet beroende på hur deltagaren lättast tar till sig information. 

Belöningssystemet och motivationen är även det som i princip alla spel idag går ut på, utan detta 

finns det ingen vilja för spelaren att forsätta. Teorin om att inte överbelöna enkla uppgifter är även 

något dagens spelföretag aktivt kämpar mot, och det är ett problematiskt jobb att hitta den rätta 

balansen. Huruvida relevant informationen är i ett serious game för framtida karriärsmöjligheter, är 

självklart subjektiv.  

 

2.3 Digital Heritage 

 

Digitalisering av kulturarv och virtuella medier i museisammanhang är inget nytt fenomen, utan det 

har pågått i ett antal år. Fördelarna och nackdelarna har länge varit ett hett diskussionsämne bland 

sakkunniga och akademiker, och flera teorier har lagts fram.  

Andrea Witcomb (2007) hävdar att en stor del av problemet med synsättet på digitalisering och 

multimedia, i samband med museiutställningar, har att göra med att det endast ses som ett verktyg 

för tolkning, och inte som ett uttryck i sin egen rätt. Påföljden av detta är att de potentiella 

användningsområdena begränsas, istället för att öppna upp utrymmet för tankegångarna om att 

kunna se det som en form av media som kan gå mycket längre än endast en informationsresurs.  

Witcomb (2007) menar att det digitala mediet möjliggör skapandet av ett fysiskt, mentalt och 

känslomässigt utrymme, som i sig ger en affektiv respons på besökarna. Om det virtuella mediet 

skulle stå jämsides med objekten, och inte ses som ett enskilt objekt, kan detta enligt henne bidra till 

ett nytt synsätt och en förståelse för hur virtuella medier både kan ha fysiska uttryck och materiella 

effekter. 

 

Trots att digitala medier och objekt har många potentiella användningsområden i ett museum, 

argumenterar Fiona Cameron (2007) för att de två mediena, digitala och analoga, är ojämförbara, 

och att de reella (analoga) objekten är överlägsna när det gäller originalitet och autenticitet. 

Cameron menar att syftet med digitala objekt främst går ut på fantasin om att fånga, utsätta, förstå 

och demaskera verkligheten. Utöver det är digitala medier även utsatta för så kallad "kulturell 

politik", vilket innebär att de grundvärden som förmedlas är påverkade av skaparens kulturella 

attityd, övertygelser och värderingar. På grund av detta finns möjligheten att skapa kulturella 

identiteter, känslor och värderingar som inte nödvändigtvis stämmer, och på så vis influera sättet vi 

tänker på. 

Avslutningsvis menar Cameron att de digitala objektens acceptans, och huruvida de förtjänar en 

plats i ett museum, helt beror på de etiska valen som görs av kuratorer och museumansvariga. 

 

Enligt en undersökning gjord av Angelina Russo och Jerry Watkins (2007), framgår det att det 

största problemet med digitala kulturarv har att göra med kommunikationen mellan allmänheten och 

de traditionella institutionerna. En bidragande orsak till detta är att medan de nya 

mediateknologierna har blivit mer och mer viktiga i museiprogrammens retorik, så finns det ännu 

inte en fastställd koppling som beskriver länken mellan teknologi och den upplevelse som 

besökarna åtnjuter. Idag har besökare högre förväntningar eftersom de är vana vid interaktiv och 

immersiv teknologi, men dessa tekniker och immersiva upplevelser har ännu inte applicerats i lika 

hög grad inom kulturella instutitioner.  

För att utvecklas inom det området måste ett ramverk som tillåter interaktion mellan institution och 

allmänheten skapas, och fokus måste ligga på att erbjuda upplevelser som fokuserar på besökarna,  

och samtidigt förser dem med läromöjligheter. 

 

 

Om man utgår från Camerons ståndpunkt, så håller jag fullständigt med om att ett analogt objekt 
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överlägset vinner när det handlar om autencitet och originalitet, men detta behöver enligt mig inte 

utesluta det digitala mediet. Kunskapen och det affektiva värdet av de analoga artefakterna är i 

grund och botten baserad på andra mediers framställning av information, men skillnaden ligger i att 

analoga objekt förutom sin aura av autenticitet, inte har möjligheten att ge samma immersiva och 

underhållande upplevelse som digitala medier. Cameron nämner även att syftet med digitala medier 

endast går ut på att fånga, visa fram, och förstå verkligheten, och detta är enligt mig positivt. Hela 

tanken bakom historia är att tillfälligt kunna drömma sig bort i en svunnen tid, och detta möjliggör 

digitala medier på helt andra sätt. Min åsikt är alltså att analoga objekt och digital medier går hand i 

hand, då de binder ihop historia och verklighet om de används funktionellt. 

 

Att digitala medier blir utsatta för kulturell politik kan finns det en viss sanning i, men dessa medier 

är trots allt baserade på samma fakta som gäller för de analoga objekten. Historisk korrekthet är 

även ett svagt begrepp, då det är oerhört svårt att egentligen fastställa vad som har hänt och hur det 

egentligen såg ut. Allmänhetens uppfattning om historia är i dagsläget redan baserat på historikernas 

och arkeologernas uppfattning, som i sig är påverkade av deras övertygelser och värderingar. 

 

Forsviks Varvs mål är att rekonstruera ett historiskt skepp, som i slutändan inte kommer att hamna 

på ett museum. I dagsläget finns endast historien om skeppet beskriven i ritningar och böcker, och 

under uppbyggnaden av skeppet kan man med hjälp av denna information ge besökare en digital 

inblick över hur verkligheten kan ha sett ut. På så vis blir det egentligen inte ett substitut, utan 

snarare ett hjälpmedel. Autenticeteten hos det reella skeppet är även den diskuterbar, då det faktiska 

skeppet är förlorat. Rekonstruktionen är visserligen baserad på historiska ritningar, men är detta nog 

för att skeppet skall anses vara originellt? Personligen anser jag att det digitala mediet och det reella 

skeppet är två olika uttryck för hur slutresultatet kan se ut, och då båda verk är baserat på samma 

ritningar och information, har de således lika värde gällande autenticitet och originalitet. Skeppet 

räknas alltså inte som en historisk analog artefakt vars autenticitet trumfar den digitala. Det digitala 

mediet blir i detta fall som Witcomb (2007) beskriver; ett uttryck i sin egen rätt, samtidigt som det 

är ett hjälpmedel i samband med rekonstruktionen. Skeppet blir i slutändan en del av berättelsen, 

det digitala och det analoga smälter sammanfattningsvis ihop till en unik upplevelse. 
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3 Problemformulering  

Syftet med detta arbete är att studera framtida möjlig användning av digital 3D-teknik vid besök på 

museer och skeppsvarv. Detta görs genom att först och främst skapa en 3D-modell av ett historiskt 

skepp, ritat av Fredrik Henrik af Chapman (1721-1808). Projektet skapas i samarbete med Forsviks 

Varv, som planerar att rekonstruera ett av Chapmans fartyg. Modellen skapas i skissform, vilket 

innebär att fokus inte kommer att ligga på detaljer så som enstaka objekt och texturer. Målet är att 

rendera ut korta  filmsekvenser från diverse utrymmen i skeppet, för att på så vis kunna simulera en 

framtida interaktiv miljö tillgänglig för besökare. Detta kan även kallas ett ”Serious Game”, vilket i 

praktiken innebär att skeppsmodellen placeras i en spelmotor som tillåter användaren att själv 

vandra runt och utforska skeppet i en virtuell miljö. Information om bygget, historia och 

spelmoment skulle då kunna implementeras för att öka besökarnas intresse. Frågor som uppstår är 

bland annat hur användarvänligheten skall utformas, och i vilka sammanhang 3D-modellen kan 

användas. Syftet är att slutresultatet skall ge besökarna en uppfattning om hur det reella färdiga 

resultatet av af Chapmans skepp kan komma att se ut.  

Frågeställningarna är följande: 

 

I arbetet har studerats möjlig metod att skapa en digital 3D-modell av ett historiskt skepp, i 

anslutning till en fysisk kopia som byggs i fullstorlek, och i samarbete med skeppsbyggare 

och/alternativt kultursarvsförmedlare. Frågorna bottnar i ett pedagogiskt syfte att uppvisa modellen 

för besökare i varvs- och museimiljöer.  

 Finns det någon skillnad på hur en slutlig variant av prototypen bör utformas baserat på 

grupperna, och i så fall vilka?  

 Finns det skillnader på vad besökare och experter från varv och museum anser gällande 

reella/fysiska artefakter och en digital version av sådana, och i så fall vilka? 
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4 Metodbeskrivning 

 

4.1 Arbetsmetod 
 
Arbetsmetoden för att modellera en digital 3D-modell av ett historiskt skepp bestod främst av att 

studera och analysera ritningar och bilder från boken Architectura Mercatoria Navalis (1768). För 

att kunna komplettera med ytterligare information om gamla historiska skepp studerades även 

regalskeppet Wasa, samt Ostindiefararen Götheborg. Detta gjordes delvis i form av ett besök på 

Wasamuseet för att dokumentera färgval, proportioner och fysiska objekt som ej återfanns i 

orginalritningarna på af Chapmans fregatt, och att studera bilder och information kring 

Ostindiefararen. Därefter genomfördes 3D-modelleringen i programmet Autodesk Maya (2014), 

och renderades ut i form av ett hundratal bilder som efteråt kompilerades i Adobe After Effects med 

syftet att skapa en komplett videofil.  

 

4.2 Utvärderingsmetod 

 

Målet var att visa upp renderade filmklipp för besökare och experter, och om tid fanns alternativt 

placera 3D-modellen i en spelmotor som på så vis erbjuder en interaktiv miljö där användaren kan 

utforska skeppsmiljön.  

Idén bakom arbetet var att skapa ett digitalt media som kan användas i Forsviks Varv, i syfte att ge 

besökarna en inblick över hur det skepp som skall byggas, kommer/kan se ut i verkligheten innan 

det är färdigbyggt. Det skulle bli en pedagogisk upplevelse som gav besökarna en inblick i 

skeppsbygge, om Fredrik Henrik af Chapman som ritat skeppet, och annan relaterad historia.  

Modellen skapades i skissform, vilket innebär att detaljer som inte bidrar till helhetsbilden kom att 

bortses. Fokus hamnade till slut på utandömet, men målet var från början att även innandömet 

skulle försöka hinnas med att modelleras i mån av tid, så att besökarna fick en uppfattning om hur 

livet i ett skepp av dess slag kan ha sett ut.  

 

4.3 Kvalitativ Metod 

 

Fokusgrupperna fick först se på videoklippen och bilderna av skeppet genom en iPad, för att 

därefter genomgå en strukturerad kvalitativ intervju. Orsaken till att kvalitativa intervjuer användes, 

var på grund av att studien ville komma åt de tankar, känslor och eventuella idéer som de olika 

grupperna hade. Kvalitativa intervjuer och fältobservationer var alltså centrala när det handlade om 

att samla in och analysera data som var knuten till informanternas uppfattningar, värderingar och 

handlingar. Vilket ligger helt i linje med den metod som var tänkt att användas vid undersökningen. 

Østbye m.fl (2003) menar att en av fördelarna med kvalitativ undersökning är att det tillåter 

frågeställaren att ställa uppföljningsfrågor, som på så vis innebär att samtalet kan ledas för att testa 

sina teorier.  En strukturerad intervju tillåter även att svaren enkelt, vid behov, kan presenteras i 

tabeller. 

 

Enligt Østbye m.fl. (2003)  har kvantitativ analys för det mesta att göra med att hitta sambandet 

mellan variabler, och att visa att sambanden motsvarar samband i verkligheten. Det innebär alltså 

att man analyserar material som låter sig hanteras i form av siffror eller som kan räknas, och är 

därför inte helt aktuellt i detta arbete.  

 

Undersökningens informanter delades slutligen upp i tre fokusgrupper: Allmänheten (vanliga 

besökare), Varvsanställda, och en expert från museibranschen (Sjöfartsmuseet i Göteborg). De två 
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sistnämnda grupperna valdes för att på så vis få så relevanta svar som möjligt, då de hade en bred 

kunskap och erfarenhet inom området. 

 

4.4 Urval 
 
Urvalet bestod som nämnts av skeppsbyggare, museipersonal och allmänhet.Studien ställde bland 

annat frågor baserade på de vetenskapliga teorier som nämnts i litteraturstudien, och berörde deras 

ståndpunkt gällande vad de anser om digitala medier i jämförelse med analoga. Frågorna 

behandlade även deras åsikter kring hur de ansåg att det digitala medieexemplet borde utformas i 

samband med Forsviks rekonstruktion.   

Personerna i fokusgrupperna blev intervjuade en i taget, då det ansågs vara lättast att få en 

fungerande dynamik mellan frågeställare och informant på det viset. Det fanns dock en risk att 

informanten skulle bli rädd att svara negativt, då intervjun kunde ses som relativt personlig. För att 

undvika detta poängterades det huvudsakliga syftet med undersökningen, och det faktum att 

experter tenderar att vara relativt frispråkiga inom sitt område gjorde att intervjuerna framskred 

funktionellt. Hade alla personer från de olika fokusgrupperna deltagit i en gruppintervju, fanns det 

just därför stor risk för att enskilda fokusgrupper, med största sannolikhet allmänheten, skulle kunna 

tystas av experterna. Det hade i så fall påverkat resultatet och analysen av informationen, och 

undveks därför.  

Intervjuerna genomfördes vid respektive fokusgrupps arbetsplats, för att på så vis ge en känsla av 

trygghet. Detta kunde dock påverka allmänhetens fokusgrupp, eftersom de förmodligen inte har lika  

stor trygghet vid Forsviks Varv som skeppsbyggarna, och detta togs med i beräkningen vid 

intervjun och analysen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

5 Genomförande 

 

5.1 Förstudie och arbetsmetod 
 

Förstudien bestod till en början av att undersöka Chapmans verk, samt en biografi skriven av 

Harris, D. G., (1998), en engelsk författare och expert på svensk maritim historia. Problemet med 

att återskapa ett skepp från 1700-talet var till en början att hitta relevanta och tydliga ritningar, då 

det idag i princip inte finns några uppdaterade versioner. Detta ledde mig till att studera Chapmans 

mästerverk, det vill säga en samling av hans mest relevanta ritningar och beskrivningar av dåtidens 

skepp. Verket valde han att kalla "Architectura Navalis Mercatoria", af Chapman (1768). 

Architecturan som den även kallas i folkmun, kan ses som en handbok för dåtidens skeppsbyggare. 

 

I Architecturan finns det för övrigt ingen dokumentation över färgval, vilket förmodligen var 

irrevelant för dåtidens skeppsbyggare. Detta skapade dock ett designproblem, vilket i sig ledde till 

ett besök på Vasamuseet där information om de olika färgpaletterna som användes studerades 

ingående. På grund av relativt knapphändig information från originalritningarna, undersöktes även 

hur bland annat fören, galjonsfiguren, durken, riggen och utkiken på Vasaskeppet hade utformats.  

 

Ett flertal olika bilder från Ostindiefararen Götheborg undersöktes även i syfte att upptäcka 

skillnader och likheter med det utvalda skeppet från Architecturan, för att på så vis kunna 

komplettera med information där originalritningen fallerade.  

 

 Figur 3. En samling av olika fartygstyper, tagen ur Architectura Navalis Mercatoria (1768) 
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5.2 Utförande 

 

Efter att valet av skeppet och förstudien var färdig, var det dags att starta arbetet. Skeppet ifråga 

tänktes föreställa en fregatt. Enligt bland annat Howard (1979) innebär den gamla definitionen av 

fregatt generellt sett att skeppet drivs av segel, har tre master och endast ett batteridäck. I jämförelse 

med andra skepp var därför fregatter kända för att ta sig fram snabbt över vattnet.  

 

Inför projektets start fanns det inga begränsningar på utformningen av skeppet, alltså ingen gräns på 

antalet polygoner, storlek eller grafisk stil. Målet var dock att resultatet skulle bli så historiskt 

korrekt som möjligt inom den tidsram som angivits. De program som användes var Autodesk Maya, 

VLC, Adobe After Effects och Adobe Photoshop. 

   Figur 4. Ritning av fregatt, af Chapman (1768) 

 

Det första som påbörjades var modelleringen av skrovet. Detta visade sig bli en utmaning då 

skeppets för och akter ej är symmetriska eftersom det är skillnader på både höjd och bredd, vilket 

orsakade många omförsök.  

En vanlig procedur som används inom 3D-modellering är att endast modellera halva objektet, för 

att därefter kopiera halvan och invertera den aktuella X, Z eller Y positionen. När detta är gjort 

"syr" man ihop kanterna runt halvan och får på så vis ett objekt som är helt identisk och symmetrisk 

på båda sidor. När skrovets ena halva var färdigmodellerad användes alltså denna metod.  

 

På grund av projektets tidsram uppstod dock ett designval. Hur mycket detaljer och vilka delar av 

skeppet skulle fokus ligga på? Ett skepp i denna storleken har utmyckats med tusentals unika delar, 

med allt från kosmetiska träskulpturer till funktionsnödvändiga ting så som t.ex riggen. Beslutet 

blev därför att inte modellera och lägga fokus på de otaliga träskulpturerna som vanligtvis befinner 

sig i fören och aktern, samt att själva galjonsfiguren fick bortses. Valet att ignorera galjonsfiguren 

kändes som ett nödvändigt ont, då den är en stor del av skeppets identitet.  
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   Figur 5. Vinklad vy över skrovet innan ihopsättning 

 

Ytterligare ett problem bestod av att ritningarna från de olika vinklarna var i olika storlekar, och 

stämde därför inte helt överens med varandra. En kompromiss gjordes, och modellen ändrades för 

att den skulle passa in så bra som möjligt från de olika vinklarna. Redan i starten av projektet 

riskerades således att vika av från den historiska korrektheten arbetet strävade efter.  

 

Trots att det inte fanns någon gräns på antalet polygoner genomfördes en rensning av skrovet, det 

vill säga att onödiga linjer avlägsnades och antalet polygoner minskades. Detta för att minska 

datakraften som behövdes för att grafikmotorn sedan skulle kunna rendera ut de bilder och 

videoklipp som undersökningen baserades på. Eberly (2000) poängterar att rensning av objekt 

reducerar mängden data som skickas till rasterizeraren för rendering, vilket som tidigare nämnts 

reducerar onödig mängd data för grafikmotorn. Grundtanken med projektet var även att försöka 

hinna med att modellera innandömet på båten, men detta valdes tidigt att bortse från. I stället 

hamnade fokus på utsidan, och därför lades stor vikt på att alla vinklar skulle täckas för att på så vis 

eftersträva en immersiv känsla.  

 

Skeppets olika delar modellerades separat för att förenkla ihopbyggnadsprocessen, och efter att 

själva grunden (skrovet) blev färdigmodellerad påbörjades arbetet med akterkastellets utsmyckning 

samt själva kaptenshytten. 

Återigen uppstod ett designval där det skulle avgöras hur mycket fokus som skulle läggas på 

historisk korrekthet. Normalt sett besmyckas som tidigare nämnt aktern med otaliga träskulpturer, 

och i 3D-modelleringens värld finns det ett flertal olika sätt att skapa dessa. Det är till exempel 

möjligt att skapa en enkel illusion av djup genom att använda en 2D-bild vars format redigerats till 

svart/vitt, varav den efter det blir avläst genom en metod som kallas Normal Mapping. Sloan (2006) 

beskriver Normal Mapping som en variant av Bump mapping, som ofta används inom utveckling av 

datorspel. Den modellerar komplexa ytvariationer genom att bokstavligen lagra ytinformationen i 

en textur. Alternativet var bland annat att man modellerar dessa skulpturer själv, antingen i 

Autodesk Maya (2014) eller det populära skulpteringsprogrammet Zbrush. Det senare alternativet 

krävde dock mest tid, och orsaken till att skulpturerna bortsågs helt var först och främst på grund av 
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tidsaspekten, men det hade även att göra med den knapphändiga information som finns idag 

gällande dåtida träskulpturer. Vid mitt besök på Vasamuseet fanns å andra sidan ett flertal reella 

objekt, men genom att implementera Vasas skulpturer i Chapmans fregatt fanns insikten om att 

resultatet förmodligen låg långt ifrån verkligheten då det ligger en relativt lång tid mellan skeppens 

tillkomsttid. 

 

 

   Figur 6. Vy över akterkastellet, otexturerad. 

 

 

 

    

Figur 7. Sidovy över tamp- och segelriggen, otexturerat. 
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Efter arbetet med aktern och kaptenshytten studerades figur 3 i syfte att konstruera riggen, det vill 

säga alla master, tampar, trossar, segel och utkiker. Återigen bistod även förstudierna till 

kompletterande kunskaper gällande riggen, då det från Chapmans bok (1768) endast fanns en enkel 

och otydlig ritning att följa. Riggen på de olika fartygstyperna beskrivna i Architectura Navalis 

Mercatoria (1768) är långt ifrån likadana, vilket gjorde att det var ytterst problematiskt att 

positionera tamparna där informationen saknades på originalritningen.  

 

I jämförelse med riggen blev detaljrikedomen på fartygsdäcket relativt minimal, och har bland annat 

ett fåtal inslag hämtade från Vasaskeppet när det gäller de trappor och dörrar som tillhör 

kaptenshytten, detta trots min initiala tveksamhet gällande konflikten kring korrektheten. Normalt 

sett fanns det dock otaliga objekt på däck, inkluderat delar av besättningens tillhörigheter.  

 

 
   Figur 8. Vy över däck innan textureringsstadiet. 

 

När objektet var färdigmodellerat i 3D följde nästa steg, vilket var UV-mappning. Då skeppet består 

av flertalet objekt är det en vanlig metod att skapa en UV och färdigställa objektets korrekta 

placering, för att sedan kopiera objektet med tillhörande UV och placera på modellen. Denna 

princip användes i stort sett vid hela processen med skeppet, då objekten annars hade krävt alldeles 

för stort utrymme i själva UV-mappen. Det är därför möjligt att upptäcka likadana texturer på de 

flesta av objekten, om de studeras ingående. 

 

UV-mappning möjliggör sedan texturering, det vill säga färgläggning av objektet. Alla texturer är 

antingen skapade i Photoshop eller tagna gratis från hemsidor som erbjuder texturer utan någon 

bindande immaterialrätt. En stor del av inspirationen till skeppets texturering kom ifrån 

Ostindiefararen Götheborg med dess gula och blå utsmyckning.  

 

Eftersom hela skeppet är byggt i trä uppstod ytterligare ett designproblem, det vill säga vilken färg 

och nyans skall appliceras? Vasaskeppets träskrov är sedan länge halvt förruttnad och missfärgad, 

medan Ostindiefararen är relativt nybyggd. Till en början experimenterades det med gamla plankor 

som manuellt placerades för att skapa ett så realistiskt skrov som möjligt. Resultatet blev dock inte 

acceptabelt, vilket innebar flera försök med andra träslag samt nyanser, och det slutgiltiga resultatet 

blev till en stor del improviserat, men tanken var att skeppet skulle se nytjärat och fräscht ut, därav 

den ljusa rödbruna färgen.  
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Kanonluckornas textur med dess lejonhuvud i mitten är baserad på luckor från snarlika skepp som 

af Chapman har ritat, men även här blev färgen på texturen improviserad. Enligt förstudien har det 

alltså varit svårt att få en helhetsbild för färgsättningen på dåtidens fartyg och skepp.  

 

 

   Figur 9. Vy över akterkastellet, texturerad.  

 

 

 

 

 

   Figur 10. Sidovy över skrovet, texturerad.  
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5.3 Ljussättning och rendering 
 

Vid ljussättningen handlade det främst om att positionera ljusen vid rätt vinkel för att kunna 

åstadkomma önskad effekt. Eftersom det är ett krigsskepp eftersträvades även ett lite mer 

dramatiskt resultat av ljuset, i stil med den ljussättning som man gärna ser i exempelvis Vasa-

museet. Seif El-Nasr (2005) menar att visuell komposition, inkluderat placering av ljus, vinklar, 

färger, kameravinklar, field of view, rörelse och miljöns texturer, har en viktig inverkan på hur 

spelmiljöer uppfattas av spelare och betraktare. Totalt sett användes därför arton stycken ljuskällor 

för den slutliga renderingen av skeppet. Det viktigaste var att belysa den mittersta delen av skeppet 

samt den övre delen inkluderat masterna och seglen, då skrovet vid nedersta delen av skeppet inte 

tillför något intressant för den vanliga betraktaren. Fokus hamnade på att framhäva skuggorna av de 

otaliga tamparna och repen, för att på så vis få en detaljrik och intressant rendering.  

Reflektioner och skuggor är viktiga när man skapar i 3D för att verket skall se realistiskt ut, en 

modell kan ha en fin textur och vara perfekt modellerad, men saknas en bra ljussättning blir verket 

ointressant enligt Hynek (2008). Det svåra med ljussättningen var dock att lyckas hitta rätt värden 

för bland annat ljusstyrka, position, färg på ljuset och dylikt. Detta blev en procedur som tog 

åtskilligt med tid, men som till slut löstes efter en mängd olika försök.  

 

Antalet ljuskällor kunde förmodligen förminskas, men då det inte påverkade renderingen i någon 

större utsträckelse tilläts de vara kvar. I samband med arbetet med ljussättningen provrenderades ett 

flertal bilder för att få en uppfattning om det slutgiltiga resultatet. Ofta upplevdes det som att ljuset 

blev för starkt, vilket orsakade för ljusa toner och nyanser på skeppet. Den dramatiska effekten blev 

då helt borttappad. Tanken med bland annat korrekt ljussättning är att betraktaren skall känna 

intresse och engagemang för projektet. Detta är särskilt viktig i museisammanhang, och nämns av 

Witcomb (2007) som menar att intresse åstadkoms när en fysisk reaktion till ett objekt involverar en 

emotionell respons som leder till en högre grad av förståelse, och just uställningar i museum är utmärkta 

platser för intresseväckande responser. 
 

Renderingsarbetet gick utan missöden då målet var att föra över ett fåtal bilder samt en renderad 

filmsekvens på skeppet till en Ipad, för att därefter använda denna tekniska plattform vid 

intervjuerna. Programmet som användes för uppspelningen via Ipaden är ett multimediaprogram 

som kallas Videolan Client (2009). Initialt uppstod dock problem med att få rätt format och storlek 

på videofilen, och därför renderades ett antal felaktiga sekvenser innan detta rättades till. 

 

Vid renderingen skapades en kamera som animerades för att kunna visa betraktaren skeppets alla 

vinklar, och det var vid denna animation som det vid ett tillfälle spelades in för snabbt. Denna bit av 

sekvensen hamnade i slutversionen och gjorde det på grund av tidsbrist, och att behålla den var ett 

designbeslut som gjordes i sista sekund. I övrigt bidrar animationen till en bra överblick av skeppet 

och förmedlar tillräcklig immersion.  

 

När renderingen av de första bilderna och filmsekvensen var färdig användes ett inbyggt verktyg i 

Autodesk Maya för att skapa ett animerat hav. Havet placerades i höjd med skeppet, och efter att ha 

justerat våganimationerna renderades det därefter ut, för att sedan redigeras ytterligare i Adobe 

Photoshop i syfte att skapa en immersiv bild med en dramatisk bakgrund. Resultatet blir ett skepp i 

en simulerad miljö som passar objektets syfte.  
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Figur 11. Sidovy över skeppet i texturerad form.  

 

 

 

Figur 12. Vy över skeppet med animerat hav, därefter redigerades bilden i Adobe 

Photoshop för att åstadkomma en dramatisk effekt och därigenom möjligen engagera 

betraktaren. 
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5.4 Sammanfattning av projektgenomförandet 
 

Trots ett par motgångar har genomförandefasen framskridit väl. Målet var att modellera en 3D-

version av ett skepp ritat och planerat av Fredrik Henrik af Chapman (1721-1808), i syfte att få 

skeppet så realistiskt och historiskt korrekt som möjligt för att därefter genomföra en undersökning 

baserad på eventuella pedagogiska/underhållande fördelar och nackdelar. Idén till projektet uppstod 

via ett tips om att Forsviks Varv planerar att återskapa ett av af Chapmans tidiga verk. 

 

Resultatet har blivit så bra det kunnat bli baserat på tidsaspekten och personliga färdigheter. Redan 

vid början av genomförandet fanns insikten om att det skulle förekomma ett antal designproblem, 

och därför valdes tidigt att bortse från exempelvis båtens interiör, då detta skulle kräva mer tid än 

vad som fanns då en båtinteriör kräver ett större antal objekt för att anses vara trovärdig och fungera 

immersivt. Skillnaderna mellan 3D versionen och det reella historiska objektet går i detta fall inte 

att fastställa exakt, då det inte finns något reellt att jämföra med bortsett från ritningarna i 

Architectura Navalis Mercatoria (af Chapman,1768) som är relativt knapphändiga. En viss mån av 

konstnärlig frihet har därför använts för att uppnå målet. Detta faktum har förmodligen varit en 

bidragande orsak till en mer nyanserad diskussion vid utvärderingen, då respondenterna fick tänka 

till och kunde då se framför sig flera andra möjligheter för liknande projekt.  

Det har utöver detta varit intressant och givande att skapa denna modell, bland annat genom att 

kunna överkomma de designval och problem som uppstod, och under projektets gång har det 

bidragit till en ökande kunskap och förståelse dels om af Chapman samt dels om skeppsbygge.  
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6 Utvärdering 

 
6.1 Resultatredovisning 

 

Följande informanter deltog i undersökningen: 

 

Informant 1: Skeppsbyggmästare 

Informant 2: Ångbåtskapten 

Informant 3: Skeppsbyggare 

Informant 4: Besökare 

Informant 5: Museichef 

 

Frågorna som ställdes till informanterna blev ej justerade i sig under studiens gång, eftersom det var 

en kvalitativ undersökning ställdes istället ytterligare öppna frågor till informanterna för att få bättre 

kvalitét på svaren, då en del av grundfrågorna kan uppfattas som slutna. Orsaken till att fler öppna 

frågor ställdes i samband med intervjuerna berodde på att en informant, som inte redovisas i 

undersökningen, ej kunde ge informativa svar på någon av frågorna, och blev därför bortsedd vid 

undersökningen.  

 

Fyra av fem informanter var män. Vid undersökningen visades ett videoklipp som först blev 

renderat från Autodesk Maya i form av flera hundra separata bilder, varav dessa sedan blev 

ihopklippta i Adobe After Effects. Därefter fick respondenterna titta på ett fåtal bilder som 

innefattade en relativt realistisk omgivning i form av hav och himmel. När den visuella 

presentationen genomförts påbörjades de kvalitativa intervjuerna med informanterna.  

 

6.1.1 Vad är dina tankar om det digitala mediet i jämförelse med reella 
objekt? 

 

Efter att samtliga informanter fått se videon och bilderna ställdes först frågan om vilken uppfattning 

de hade om det digitala mediet, då det är en fråga som var relevant för undersökningen eftersom den 

baseras på den digitala representationen av ett 1700-talsskepp.  

 

Informant 1 såg det som ett intressant och värdefullt komplement till fysiska aktiviteter och 

hänvisar till varvsmiljön där man då skulle kunna förklara ett pågående arbete och hur det kommer 

att se ut i framtiden. Då skeppsbygge oftast tar relativt lång tid menar han på att det digitala mediet 

skulle kunna locka mer besökare och ge större förståelse för projekten. Vid frågan om han ser något 

negativt med det digitala mediet menar han att det inte finns något specifikt, utan att det idag är 

vårat sett att leva då det är digital teknik överallt. Informanten poängterar därefter att det är viktigt 

att integrera det digitala med det praktiska och det fysiska.  

 

Även informant 2 såg det digitala mediet som något positivt och menar att han är väldigt fascinerad 

av det, och särskilt med tanke på att det ger en fantastisk möjlighet att illustrera det som inte finns  

kvar eller det som inte finns. 

 

Fascinationen av det digitala mediet delas av informant 3, trots att hon poängterar att hon själv inte 

har någon särskild erfarenhet av det då hon inte klarar av att sitta vid en dator. Informanten menar 

att så länge man inte gör något Science Fiction, och håller sig någorlunda till realism så är det som 

en helhet bra.  

 

Det första informant 5 nämner är tillgänglighetsaspekten med det hela, och syftar på att man kan 

sprida det till så många fler. Även det faktum att man kan implementera en interaktivitet som 
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fysiska modeller inte kan göra på samma sätt skapar i sig intresse, engagemang och ny kunskap om 

historiska epoker och tekniska konstruktioner. Informanten menar att det inte är självklart att i det 

här fallet, med ett 1700-tals skepp, kunna förstå hur det är byggt eller hur det fungerar.  

Vid frågan om det digitala kan ses som ett komplement, menar istället informanten att de två är 

oberoende av varandra, och nämner att det är fantastisk upplevelse att se gamla fartyg och liknande 

i fysisk form, men det är inte självklart av det att man förstår det närmare tekniska sambandet i ett 

fartyg, och att man förstår hur det är byggt eller vilken komplicerad förberedelseprocedur det är att 

bygga ett sådant här fartyg.  

Sammanfattningsvis tycker han inte att det ena utesluter det andra. Att uppleva det fysiska resultatet 

lär vara fantastiskt, men det digitala kanske inte bara är ett jättebra komplement, det innehåller även 

delar som kanske inte annars går att förstå av det slutgiltiga fysiska resultatet.  

 

6.1.2 Vilka användningsområden kan du tänka dig att detta eller snarlika 
projekt kan användas inom? 

 

Informant 1 nämner direkt att han ser det som en lärandemiljö, och en komplettering i den 

lärandemiljö som finns idag. Att kunna beskriva hur man tillverkar en del av fartyget, exempelvis 

en figurin eller en kanon. Interaktiviteten är även något informanten tycker är viktig, då han nämner 

att man skulle kunna göra ett spel där besökarna kan bygga skeppet själv, och att spelet skulle kunna 

vara inriktat just för barn och ungdomar. 

Den största behållningen med det digitala mediet enligt informanten är alternativet att man på något 

sätt kan visa hur saker och ting går till väga.  

 

Dessa tankar delas även av informant 2 som påpekar att man just kan titta historiskt hur det har sett 

ut en gång i tiden, och även att man kan konstruera något nytt för att få en bra illustration över hur 

det kan se ut i verkligheten. Det digitala mediet är enligt informanten väldigt informativt och ger 

möjligheteter till att göra nya grejer. Om man t.ex skulle kunna använda detta för att bygga något 

här i Forsviks Varv som det varit tänkt, så skulle man kunna använda detta som ett hjälpmedel i 

arbetet. Efter att ha tittat vidare på bilderna säger han även att man kan göra en illustration från ett 

verkligt fartyg, och att det på så vis går i bägge riktningar.  

 

Efter ett förtydligande av frågan menar informant 3 att detta projekt eller liknande delvis skulle 

kunna hjälpa dem som bygger, men att det även är jätteintressant för besökarna och för de man skall 

ha föredrag inför, då man på så vis kan ge en bra illustration över vad som byggs. När informanten 

tänker efter vänder hon i sin åsikt och säger att det inte hjälper dem konkret i själva byggandet, men 

att det trots allt är positivt att kunna se i förtid hur det kommer att se ut när det är klart.  

 

Informant 4 tänker direkt på att snarlika projekt skulle kunna vara bra i utbildningssyfte, och att det 

även är bra för turism. Någon konkret exempel gavs ej, men informanten är även övertygad om att 

det vore nyttigt för själva byggandes skull, samt för besökarna då det är möjligt för att kunna följa 

själva processen. 

 

När frågan ställs till informant 5 tror han att ur kultursektorns perspektiv så handlar det om 

förmedling, då det är en av deras viktigaste uppgifter. Att kunna förmedla och tillgängliggöra 

kunskap. Informanten menar att den stora fördelen med det digitala mediet är att man inte behöver 

komma till museet för att kunna uppleva det, utan man kan sitta hemma eller t.om i ett annat land. 

Detta är alltså en stor styrka enligt informanten, och han påpekar i samband med detta att det finns 

mer eller mindre avancerade digitala stationer placerade runtomkring museet just för att kunna 

klocka med det där, och att det också är en del av lärandeprocessen. Denna process gäller inte bara 

för besökarna, utan även för de som arbetar inom museibranschen eller i kulturarvsbranschen, 

påpekar informanten. Genom att kunna bearbeta materialet menar han att man får störra kunskaper 
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om det, och tack vare möjligheten att kunna arbeta med mer komplexa material, vilket man kan 

göra med den digitala tekniken, så får man även där en mer komplex kunskap.  

 

6.1.3 Anser du att det finns för lite digital teknik inom skeppsvarv- och 
museimiljö? 

 

Efter att frågan ställts menar informant 1 direkt att det i princip inte finns någon, svaret är alltså ja 

då det finns en avsaknad av att kunna interagera. Kan man köra med båda delarna av det digitala 

och det reella och fysiska så menar informanten att det blir en berikning, både för ett besöksmål 

eller ett museum. Du kan då visa hur en miljö såg ut för tusen år sedan, och det behöver man inte 

bara göra med modeller utan då syftar informanten på att man kan göra en rendering, och hänvisar 

till bilderna och videon som uppvisats innan frågorna och som finns tillgängliga under hela 

intervjun. Han menar att det är mycket lättare att förmedla än endast en 2D bild.  

 

Informant 2 delar även synen på att det finns för lite digital teknik inom museivärlden, då han själv 

nämner att han har museer som en hobby. Informanten påpekar dock att det finns ett antal museer 

som använder sig av digitala illustrationer i kombination med de reella objekt som de vill visa upp, 

men att just den här typen av illustration i form av de bilder och den video som visats upp, inte finns 

på särskilt många ställen. När det gäller just varvsmiljö har informanten svårt att bedöma bristen på 

digital teknik, men han nämner att det i Forsvik i princip inte finns något alls.  

 

Både informant 3 samt 4 anser att de har för lite erfarenhet för att kunna svara direkt på frågan, men 

informant 3 menar att det inte får vara för mycket digitalt, eftersom fokus då riskerar att förloras på 

det reella objektet. Informant 4 hävdar dock att det hade varit väldigt roligt och positivt om det hade 

funnits mer digital teknik i form av just 3D.  

 

När det gäller moderna varv har informant 5 ingen direkt uppfattning, men han tror att den digitala 

användningen där är mer avancerad och inte särskilt fokuserad på förmedling. När informanten får 

frågan om vad han tror om det museala går informanten in på att det i princip finns två 

huvudområden. Det första han nämner är själva dokumentationsprocessen för att dokumentera, och 

det handlar då bland annat om laserscanning och andra avancerade digitala tekniker. Det i sin tur, 

menar informanten, möjliggör en analys, förståelse och sedan förmedling.  

När det gäller just de avancerade teknikerna menar han att alla museer inte har samma 

förutsättningar, då det är väldigt dyrt med denna teknik. Utöver att det är dyrt är det även svårt att 

hantera och kräver rätt kompetens. Informanten påpekar dock att i princip de flesta museer idag 

arbetar med digital teknik i form av digitala databaser, och någon form av digital teknik i form av 

förmedling.  

 

6.1.4 Tror du att detta projekt, eller snarlika, kan vara nyttigt både från ett 
pedagogiskt och underhållande perspektiv? 

 

Ja definitivt, på alla sätt, menar informant 1. Pedagogik handlar om att man på ett vettigt vis skall 

kunna visa en person eller personer hur någonting skall göras eller hur det gjordes. Det finns inget 

bättre sätt än att köra ett litet klipp på hur man till exempel basar plank, vilket är tillvägagångsättet 

för att böja plankor genom uppvärmning via till exempel ånga. Det är samtidigt underhållande, för 

barn idag vill ha båda bitarna, enligt informanten. Man kan inte bara göra det fysiskt och praktiskt, 

för det är ofta för tråkigt, men kan du kombinera de två faktorerna att du först t.ex får bygga 

interaktivt, och sen att du får testa på att hyvla den där biten själv på exempelvis en bordplanka till 

ett skepp. Då har du fått in alltihop, det vill säga både lek och spel samt fysiskt och praktiskt. Då 

intresset hos ungdomar framförallt, och barn, kanske växer i och med att är så himla mycket 

interaktivt ändå, förklarar informant 1. Han menar att sitta framför datorn 10 timmar om dagen och 
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spela kanske inte är något man bara skall göra, men att blanda de två bitarna är väldigt bra. Då blir 

man enligt informanten både mer allsidig och mångsidig.  

 

Ja absolut, säger även informant 2. Pedagogiskt är det definitivt och även underhållningsmässigt. 

Informanten refererar då till ett skeppsvrak vid namn Eric Nordewall, som senare blivit animerat i 

en digital produktion och detta anser han vara väldigt intressant från båda perspektiv, det vill säga 

pedagogiskt och för underhållning.  

 

Resterande informanter instämmer med detta resonemang, varav informant 3 påpekar att 

ungdomarna är trötta på att läsa. Det skall helst vara lite text och mycket att titta på, tror 

informanten.  

 

6.1.5 Om du utgår från idén med att införa detta projekt i skeppsvarv eller 
museimiljö, finns det då något du skulle vilja ändra på eller lägga till/ta bort? 

 

Det som skulle vara alldeles utmärkt vore om man skulle lägga in detta i en spelmiljö där man kan 

klicka sig fram, och kanske röra dig på däck eller se de bitar av skeppet du vill se, menar informant 

1. Så fort du gör någonting själv måste du aktivera dig, men tittar du på en film till exempel, så 

behöver du inte aktivera dig speciellt hårt då det bara är att ta in det som kommer. Därför är det 

alltså bra att interagera, även i detta mediet. Informanten tycker att om man kan sköta saker själv 

blir hela upplevelsen mer positiv.  

 

Att kunna gå in i skeppet och interagera är även en tanke som delas av informant 2, då han 

beskriver hur han exempelvis skulle vilja se hur maskineriet rör sig och dylikt. Om man kunde se 

människor och maskiner i rörelse skulle det öka underhållsvärdet tydligt, och informanten påpekar 

att det är det som är en av nackdelarna med museer, då det inte är någon verksamhet, det rör sig inte 

helt enkelt. Själva tanken med att kunna interagera anser han alltså vara väldigt viktig, och 

informanten menar samtidigt att fokuset inte alls försvinner från det reella, då han specifikt nämner 

saker som endast kan upplevas i verkligheten, det vill säga lukter, känslor och andra intryck. Att 

kunna se, röra och känna lukten av det reella är enligt honom oöverträffat. 

 

Även informant 3 och 4 delar uppfattningen om att man borde kunna gå in i skeppet och se 

innandömet, och ju mer information man får desto bättre. Rent praktiskt sett hur denna information 

skall förmedlas har informanterna inga specifika exempel på, men de är också eniga över att det 

digital ej kommer at ta för stor plats då inget slår det verkliga.  

 

Det beror helt på var i processen man befinner sig, menar informant 5. Befinner du dig i stadiet att 

man skall bygga en kopia av Chapmans skepp, då är det inte primärt de här bilderna man behöver. 

Då behöver man istället återvända till den ursprungliga dokumentationen, och diskutera hur du ska 

digitalisera den informationen för att sedan bygga upp  olika typer utav ganska enkla modeller och 

liknande, som gör att du förstår sådana här saker som t.ex hur skeppet är konstruerat, och hur en 

produktionsprocess kan tänkas se ut. Det färdiga resultatet är det som sporrar en att genomföra 

projektet, men initialt behöver man ha en massa detaljkunskaper som inte primärt går att utläsa utav 

bilder på det färdiga skeppet. Informanten menar att man på ett pedagogiskt sätt behöver visa t.ex 

"Hur bygger man det här?", och att förmedla en förståelse hur man sätter ihop det, i vilken ordning 

och hur många personer som är inblandade för att på ett bra sätt kunna följa ett bygge. 

Informanten nämner även att det är viktigt att förmedla information som intresserar alla, och den 

behöver vara enkel och lättillgänglig. Att då implementera interaktivitet är inget som skadar, utan 

tvärtom, menar informant 5. Han påpekar dock riskerna med allt för mycket digitaliserat, då det 

förekommer ett element av köbildning. Ett exempel som nämns är om det endast skulle finnas ett 

fåtal datorer eller digitala stationer, så kan detta skapa köbildning och i sig bidra till irritation. Det 
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krävs alltså en lämplig blandning av det digitala och det reella, enligt informanten.  

 

 

6.2 Analys 
 
6.2.1 Vad är dina tankar om det digitala mediet i jämförelse med reella 
objekt? 

 

Samtliga informanter menar att de har en positiv syn på det digitala mediet, och poängterar bland 

annat möjligheten att kunna skapa något nytt från något som inte finns, eller som annars inte går att 

förstå. Den aspekt som framhävs som mycket viktig av informanterna är att kunna illustrera 

processer på ett helt nytt sätt. Ett exempel som nämns av en informant är det komplicerade 

sambandet i ett fartyg, det vill säga hur själva fartyget har byggts och den komplicerade 

förberedelseprocedur som måste genomgås för att kunna fullborda fartygsbygget. Det digitala kan 

då förklara processen på ett illustrativt och pedagogiskt vis. I samband med illustration nämner en 

av informanterna att tekniken möjliggör en integrering av det digitala tillsammans med det 

praktiska och fysiska. Detta hör samman med övriga informanters synpunkter som påpekar att 

implementation av interaktivitet inom det digitala skapar nya sätt att uppleva saker och ting, och 

detta skapar i sin tur ett intresse och engagemang.  

Det är tydligt att informanterna har en viss förståelse och kunskap om den teknik som idag är 

tillgänglig, och vad den kan erbjuda. Informanterna visar dock en viss skepticism gällande det 

digitala, då det bland annat nämns att den digitala tekniken bör hålla sig någorlunda till realism, 

istället för att förirra sig långt ifrån verkligheten, exempelvis Science Fiction. Dessa tankar delas av 

Cameron (2007) som menar at de reella och fysiska artefakterna är överlägsna när det gäller 

originalitet och autenticitet. Cameron hävdar även att digitala medier är utsatta för kulturell politik, 

vilket innebär att de färgas av skaparens kulturella attityd, övertygelser och värderingar. Precis som 

informanten nämner är det alltså viktigt att det digitala håller sig till realism, och ej innefattas av 

förändringar genom kulturella uttryck så som exempelvis Science Fiction. 

 

Utgår man från studiens frågeställningar märks det att experterna från varvet och museumet tänker 

främst på tillgänglighetsaspekten och interaktivitet. Skillnaderna mellan experternas och de övrigas 

svar är inte extremt markant, det är dock uppenbart att experternas tankesätt bottnar både i ett 

kulturellt och ekonomiskt perspektiv. De nämner möjligheten att kunna kombinera båda medier i 

syfte att locka fler besökare och skapa en bättre pedagogik och förståelse för hur respektive område 

fungerar. 

 

6.2.2 Vilka användningsområden kan du tänka dig att detta eller snarlika 
projekt kan användas inom? 
 
Efter sammanställning av informanternas svar visar det sig tydligt att samtliga är inne på samma 

spår, och det är främst de pedagogiska möjligheter som finns i samband med den digitala tekniken. 

Det digitala ses av majoriteten som ett hjälpmedel, och de menar att det kan förtydliga 

arbetsprocesser samt visa hur saker och ting går till väga. Denna tanke delas i princip av samtliga 

informanter då de bland annat påpekar att de ser det som en lärandemiljö, och därmed ett 

komplement till den lärandemiljö som finns idag. Felicias (2011) slutsatser stärker dessa tankar, då 

han menar att dataspel och digitala artefakter ger en mycket mer intressant och motiverande 

lärandemiljö, samt att det ger möjligheten att främja vissa färdigheter som annars kan vara svårt att 

studera inom en traditionell skolmiljö.  

Att kunna förmedla information och tillgängliggöra kunskap är det som kultursektorn handlar om, 

och är enligt en av informanterna inte begränsad till besökarna, utan gynnar även de som arbetar 

inom kulturarvsbranschen då de genom att kunna bearbeta materialet får större kunskaper om det.   
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Informanterna ger intrycket av att visualisering och interaktivitet är essentiell för att pedagogiken 

och förmedlingen av information och kunskap skall kunna fungera. Dessa tankar kan anknytas till 

Kellers (2010) teori angående Motiverande Design, där han nämner att interaktiviteten är oerhört 

viktig inom lärandet. Interaktivitet är enligt Keller (2010) ett önskat resultat av det han kallar 

Perceptuell- och Utforskande uppmärksamhet, som delvis innebär att man stimulerar nyfikenheten 

genom att ställa frågor och införa utmaningar som måste genomföras.  

Svarsmässigt finns det ingen större skillnad från besökare gentemot experter.  

 

6.2.3 Anser du att det finns för lite digital teknik inom skeppsvarv- och 
museimiljö? 

 

Analysmässigt skiljer sig svaren baserat på de olika fokusgrupperna. Informant 1 innehar en hög 

position inom ett skeppsvarv och menar att det är väldigt fattigt med digital teknik, och att det 

egentligen i princip inte finns någon. Huruvida informanten endast tänkte på varvsmiljö eller 

generellt sett inom kulturarvsbranschen framkom inte, och sätter därför ett frågetecken på 

uttalandet. Museichefen hävdar motsatsen, och beskriver att en viss form av digital teknik finns i 

nästan alla museer idag. Han poängterar dock att den digitala tekniken inte alltid handlar om 

avancerad digital förmedling, utan att det kan handla om digitala databaser och så vidare. 

Varvsmässigt menar museichefen att han inte har någon direkt uppfattning, men tror att det inte 

specifikt handlar om förmedling.  

Uppfattningen om att det finns för lite digital teknik delas även av fler informanter, och det nämns 

bland annat att det finns en avsaknad av intressanta bilder och videos, som i sig bör kombineras 

med det reella. När det gäller det reella hävdar en informant att det är viktigt att det digitala inte får 

ta över, då fokus riskerar att förloras från det reella och fysiska. Detta synsätt menar Witcomb 

(2007) är en stor del av problemet med digitalisering och annan multimedia, och har att göra med 

att det endast ses som ett verktyg för tolkning och inte ett uttryck i sin egen rätt. Witcomb (2007) 

hävdar att påföljden av detta blir att användningsområdena begränsas, istället för att utnyttja dess 

potential utöver en form av media som en endast ses som en informationsresurs. 

 

Efter att ha studerat svaren går det att se en tydlig skillnad mellan de två olika experternas svar, 

medan övriga informanter har en stark önskan om att det behövs mer digitalt, fast å andra sidan får 

det inte bli för mycket. Det digitala ses som en berikning och ett komplement, och även ett sätt att 

bearbeta information för att kunna lära sig mer, som i sin tur bidrar till större förståelse och ökad 

förmedling.  

 

6.2.4 Tror du att detta projekt, eller snarlika, kan vara nyttigt både från ett 
pedagogiskt och underhållande perspektiv? 
 
Informanternas svar indikerar att frågan kan ha varit relativt sluten, och därmed krävdes fler 

följdfrågor för att få informanterna att utveckla sig. Det är trots det tydligt att samtliga anser att 

detta projekt har stor potential till att vara nyttigt från både ett pedagogiskt och ur ett underhållande 

perspektiv. Känslan av att det fanns en ibland outtalad konsensus uppstod från informanterna, och 

handlade om att dagens barn och ungdomar ställer andra krav på båda aspekterna än de hade förr i 

tiden, och detta på grund av att samhället utvecklats inom den digitala biten. Återigen nämner 

informanterna vikten av interaktivitet för att öka intresset, och beskriver ett exempel där barn och 

ungdomar praktiskt får hyvla en planka till ett skepp, för att slutligen bygga ihop dem digitalt. På så 

vis inkluderas både lek och spel samt fysisk och praktiskt aktivitet. Detta ligger i linje med vad 

Packer (2006) menar när han i sin teori nämner att besökare antingen förväntar sig eller hoppas på 

en upplevelse av äventyr, utforskning och upptäckter, som i sin tur innebär en lärande erfarenhet. 

Några uppenbara skillnader i svar mellan experter gentemot besökare kan ej uppmärksammas i 

denna fråga.  
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6.2.5 Om du utgår från idén med att införa detta projekt i skeppsvarv eller 
museimiljö, finns det då något du skulle vilja ändra på eller lägga till/ta bort? 
 
Det första majoriteten av informanterna nämner är återigen interaktivitet. Att exempelvis kunna 

placera modellen i en interaktiv spelmiljö där användaren har möjlighet att röra sig, klicka runt och 

uppleva miljön på, i, och kring skeppet. Sköter man saker själv genom att interagera bidrar det till 

en mer positiv upplevelse. Att underhållsvärdet ökar i och med detta är en uppfattning som delas av 

nästan alla deltagare i studien. Det svar som sticker ut från en av informanterna handlar om att 

denne vill se andra människor i rörelse i spelmiljön, och han menar att om miljön inte är levande så 

sänks underhållningsvärdet. Museer idag saknar en förmedling där verksamheten rör på sig, och det 

är en av de stora nackdelarna.  

Den första tanken som uppstår på grund av detta unika svar i studien består av att eventuellt kunna 

implementera en digital miljö där flertalet besökare skulle kunna samarbeta i en digital miljö för att 

uppnå ett mål, där just samarbetet kombinerat med underhållning och pedagogik skapar nya positiva 

upplevelser.  

När det gäller digital teknik har det vid flertalet gånger upprepats från informanternas att det 

digitala inte får ta överhand, utan att det är ett medie som bör leva i symbios med det reella.  

 

Digital förmedling innebär också risker, menar en av informanterna, och påpekar det alltid tråkiga 

fenomenet av köbildning. Skulle det exempelvis endast finnas ett fåtal digitala stationer för 

besökarna ökar det risken för köbildning. Detta skulle eventuellt kunna förhindras genom att 

exempelvis skaffa större skärmar för att öka tillgängligheten, å andra sidan är det helt beroende på 

hur stationerna och problemet ser ut, då det finns fler aspekter som bland annat ekonomi och ledig 

yta i lokalerna.  

 

Informant 5 menar att frågeställningen är helt beroende av var i processen man befinner sig. I detta 

fallet då det handlar om att bygga en kopia av ett skepp ritat av Chapman, menar han att det inte är 

viktigt att se de bilderna och den video som visades i samband med intervjun, utan istället att återgå 

till den ursprungliga dokumentationen och därmed förmedla steg för steg i processen, så att man på 

så vis bland annat förstår hur skeppet är konstruerat och hur själva produktionsprocessen kan se ut. 

Den pedagogiska delen i projektet handlar om att kunna förstå helheten, från ritning till färdigt 

resultat.  

 

Rent spontant är det inte mycket som skiljer svaren åt från de olika fokusgrupperna, då samtliga 

nämner interaktiviteten. Den sistnämnda informanten ser å andra sidan projektet från ett annat 

perspektiv där han vill förmedla allt steg för steg, vilket i sig inte är något fel utan snarare 

konstruktiv kritik. Vad som är rätt eller fel beror helt på vad som önskas, och vad som skall 

förmedlas i varvet eller museet. Riskerna med köbildning som tidigare nämnts bör kunna förhindras 

genom att utöka antalet digitala stationer, eller exempelvis begränsningar av programmens 

användningstid för varje besökare.  
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7 Slutsats 

 
7.1 Resultatsammanfattning 
 
Första grundfrågan studien är baserad på lyder;: "Finns det någon skillnad på hur en slutlig variant 

av prototypen bör utformas baserat på grupperna, och i så fall vilka?". Efter att ha analyserat 

samtliga svar från informanterna är det möjligt att se aningen avvikande svar från experter gentemot 

besökare. Majoriteten av informanterna gav dock samstämmiga svar i form av att påpeka bristen på 

interaktivitet. Att endast kunna se en livlös bild eller en video där man ej kan påverka miljön i 

realtid är inget nytt för informanterna, bortsett från att det finns en eventuell brist på just de 

medierna inom varvs- och museimiljö. Informanterna nämner exempelvis en önskan om att kunna 

utforska skeppet och uppleva en levande digital miljö där det skulle kunna finnas andra människor 

som utforskar det tillsammans. Detta förekommer redan i den kommersiella spelvärlden och är ett 

vanligt digitalt fenomen, skillnaden ligger i att dagens spel fokuserar främst på 

underhållningsvärdet och ser det därför inte som en lärandemiljö. Det är synd då det enligt Felicia 

(2011) har framkommit att trots att dataspel inte kan ersätta lärare, har forskare kommit fram till att 

spel kan användas inom specifika omständigheter för att öka lärandegraden jämfört med andra 

medier eller lärandemetoder, så som kurslitteratur eller webbaserat lärande. 

 

Utöver interaktiviteten eller det pedagogiska värdet av projektet påpekas inget om den grafiska 

stilen, exempelvis huruvida det såg alldeles för overkligt ut eller om det var positivt att 

visualiseringen inte strävade efter fotorealism.   

 

Experternas svar gick också in på interaktiviteten, och utvecklade problemet lite djupare. I detta fall  

menar en av informanterna att projektet behöver återgå till den ursprungliga dokumentationen, för 

att sedan digitalisera och visualisera alla små och stora steg i processen från början, för att på så vis 

ge betraktaren en större förståelse och inblick över hur processerna fungerar och hur slutresultatet 

sedan kommer att se ut. För att projektet skall kunna intressera så många som möjligt är detta en 

metod som informanten tror fungerar, och han påpekar samtidigt att det är viktigt att göra projektet 

lättillgängligt för alla åldrar, för att det i sin tur skall kunna förmedla informationen på bästa sätt. 

 

Slutsatsen på första frågan är alltså att det finns skillnader på svaren från allmänheten och experter. 

Skillnaderna är ej stora, då samtliga nämner interaktivitet som en av de viktigaste aspekterna. Den 

största skillnaden består främst av att experterna går in djupare på problemet i form av att ge 

exempel på ytterligare förmedlingsprocesser, vilket innebär att experterna har ett helt annat 

tankesätt gällande frågeställningen. Detta kan bero på att de har erfarenhet och kunskap inom ämnet 

genom sitt yrke, då deras yrkesuppdrag delvis består av att kunna förmedla.  

 

Andra och sista frågan i studien lyder: "Finns det skillnader på vad besökare och experter från varv 

och museum anser gällande reella/fysiska artefakter och en digital version av sådana, och i så fall 

vilka?". 

Samtliga informanter menar att det digitala mediet är positivt och berikar en upplevelse, både 

genom pedagogik och underhållning. Den märkbara skillnaden på svaren är att experterna ser fler 

möjligheter med det digitala, i form av tillgänglighetsaspekten, nya sätt att skapa intresse och 

engagemang och möjligheterna att förmedla komplicerade processer som inte går att göra på ett bra 

sätt i verkligheten. 

 

Det är å andra sidan tydligt att majoriteten av informanterna menar att det digitala inte får ta över 

fokus helt från det reella, utan att det istället skall ses som ett komplement, eller som oberoende av 

varandra, enligt en informant. Tanken om oberoende ligger i linje med Witcomb (2007), som menar 

att det finns flera exempel på användning av multimedia i museumkontext som inte är någon typ av 
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komplement. Istället har de börjat ta form som ett eget verk, och nästan ersatt den historiska rollen reella 

objekt haft inom utställningssammanhang. Det har inte bara att göra med att de delar många av 

karaktärsdragen från den materiella världen, då de är tre- och tvådimensionella, kan röras, ses på från 

olika vinklar, existera i realtid och slutligen är en produkt av mänsklig konstruktion. Det är även för att 

de har betydelse i sin egen form, inte som ett tolkningshjälpmedel, utan som ett kreativt konstobjekt. 

Witcomb (2007) menar att detta leder till en begränsning av den potential av fantasifullhet som mediet 

innehar.  
 

Besökarna nämner att en av de mest positiva aspekterna med det digitala är möjligheten att kunna 

skapa och visualisera något som inte längre finns, exempelvis förlista skepp som ej hittats.  

 

Experterna nämner även de praktiska och ekonomiska utmaningarna som en digital plattform 

innebär. Detta är tämligen normalt med tanke på att en anställd inom exempelvis kultursektorn 

innehar ett visst ansvar, exempelvis ett ekonomiskt sådant. Informant 5 innehar en chefsposition och 

menar att det finns risker med att införa för mycket digitalt, och nämner då bland annat köbildning. 

 

Svaret på andra frågan är att det finns skillnader på vad allmänheten och experter anser om fysiska 

och digitala artefakter. Återigen hade informanterna samstämmiga svar i form av att de har en 

positiv syn på digitala artefakter. Skillnaderna ligger främst i att allmänheten ser de praktiska 

möjligheterna med det digitala, och de nämner som exempel möjligheterna att kunna skapa något 

nytt som inte finns idag, samt att det förbättrar och berikar deras upplevelser. Experterna är eniga 

om detta, men ser frågeställningen ur ett annat perspektiv. Experternas synpunkter handlar mer om 

att digitala artefakter och medier främst kan leda till nya lärandemiljöer, och med detta tillkommer 

nya sätt att kunna förmedla. De ser även andra problem med digitala, i form av ekonomi och övriga 

irritationsmoment som exempelvis köbildning. Allmänhetens största problem som nämndes är, till 

skillnad från experterna, risken att digitala artefakter tar över fokus från det reella och fysiska.  

 

Sammanfattningsvis har studien lett till flera insikter, främst att interaktivitet och rörlig miljö saknas 

i projektet, att inte låta det digitala ta överhanden inom kulturell förmedling, alla museer eller 

kulturella institutioner har inte de ekonomiska medel som krävs för att införa avancerad digital 

teknik, och att det trots de ekonomiska hindren finns en tydlig önskan om att öka befintligheten av 

det digitala mediet.  

 

7.2 Diskussion 
 
Värt att nämnas är bristen på informanter i anslutning till undersökningen, samt en tydlig indelning 

av fler fokusgrupper så som ålder och kön. Fyra av fem informanter var män i blandade åldrar, allt 

från runt 20+ till 60+, och kvinnan runt 50 år. Ur ett genusperspektiv är det klart och tydligt att 

endast en kvinnas svar inte representerar majoriteten. 

 

Då informanterna var så pass få kan det absolut ha en inverkan på det slutgiltiga resultatet, fast det 

är å andra sidan en tydlig indikation på vad människor tycker generellt eftersom majoriteten av 

informanterna har liknande svar, oavsett tidigare vana av det digitala, då exempelvis kvinnan knappt 

hade någon erfarenhet alls. Likaså mannen över 60 år. Genom att visa upp en bild och video under 

intervjuerna fick informanterna en inblick över hur en digital 3D miljö fungerar, och kunde därefter 

se de eventuella möjligheterna. Svaren anses bland annat därför vara relevanta i undersökningen, 

trots bristen på informanter, och har lett till en större insikt och förståelse både för mig och 

informanterna om det digitala, samt om dess potential för att förmedla skeppsbygge. Det har 

förhoppningsvis öppnat ögonen på främst experterna, som innehar en position där de faktiskt kan 

förändra dagens digitala förmedling inom varvs- och museimiljö. 

 

 Eftersom informanterna menar att det finns en brist på interaktiv digital teknik i dagens 
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kultursektor är det extra intressant att ha genomfört denna studie, för att i framtiden förhoppningsvis 

kunna bidraga till en ökad digitalisering. Men då en digitalisering som tar vara på aspekter som förs 

fram av informanter med expertis. 
 
7.2 Framtida arbete 

 

Skulle ett framtida arbetet baseras på denna studie finns det definitivt saker att forska vidare på, då 

studien är relativt begränsad tekniskt sett. Grundtanken från början var att kunna skapa en interaktiv 

miljö där människor kan utforska och klicka på olika objekt i och runt omkring skeppet för att få 

information. Orsaken till begränsningen har som tidigare nämnts att göra med tidsaspekten och 

personliga färdigheter inom den teknik som används inom 3D-modellering, samt den spelmotor 

som var tänkt att användas.  

 

Då detta projekt endast visualiserade en färdig prototyp av ett historiskt skepp, ger ett framtida 

arbete möjligheten att kunna realisera idén som nämndes av en av informanterna. Det vill säga att 

kunna påbörja ett projekt där hela skapandeprocessen av artefakten visualiseras och förmedlas, i 

form av en steg för steg process. Denna arbetsmetod skulle då kunna förbättra den pedagogiska 

delen, genom att man på så vis förstår helheten, från ritning till färdigt resultat. När det gäller 

interaktivitet är det också möjligt för besökare att själva kunna uppleva vissa steg, genom att till 

exempel få hyvla en planka, eller måla en kanonlucka. På det viset ökar intresset, och ger ytterligare 

förståelse över hur processerna genomförs. 

En steg för steg process är å andra sidan inte alltid lika relevant, och beror helt på vad det är för 

artefakt, samt vad det huvudsakliga syftet med den digitala artefakten består av.  

 

Det går även att fundera över det praktiska och fysiska med studien, då den baseras på ett skepp 

som är relativt stort. Artefakter inom varvs- och museimiljöer finns i alla möjliga storlekar, och det 

kan därför vara givande att i en framtida studie studera mindre objekt, för att eventuellt ge upphov 

till nya resultat.  

 

Inför ett framtida arbete skulle även fler informanter kunna intervjuas, och framförallt fler 

informanter av båda könen, för att få en vidare inblick över kultursektorns digitala status. Både i 

anslutning till skeppsbyggande men även generellt sett gällande digital förmedling.  

 

Genom att uppfylla de önskemål som studien redovisat kan ett framtida arbete säkerligen erhålla 

nya resultat, det är å andra sidan oklart hur länge ett framtida arbete baserad på denna studien kan 

ta. Rent teoretiskt sett skulle ett företag vars affärsidè är digital förmedling kunna fortsätta med 

studien, för att få en uppfattning om hur stor efterfråga det finns inom just varvs- och museimiljö. 

 

Simon (2010) ställer följande fråga som eventuellt kan besvaras djupare i framtida forskning: Hur 

kan kulturella institutioner använda tekniker som kräver ett aktivt deltagande och inte bara ge 

besökarna en röst, utan även utveckla erfarenheter som är mer värdefulla och övertygande för alla? 

Det är inte en fråga om avsikt eller vilja; det är en fråga om design. Oavsett om målet är att skapa en 

dialog eller ett kreativt uttryck, gemensamt lärande eller ett samarbete, börjar själva 

designprocessen med en enkel fråga: vilket verktyg eller teknik producerar den önskade upplevelsen 

av aktivt deltagande?  
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Figur 1 

Fredrik Henrik af Chapman (1874) "Svenska Familj-journalen" 

Figur 2  

Total War: Attila, (2015) Creative Assembly, Publisher: Electronic Arts, Activision, Sega. 
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