
Prisma Västra Götaland
En webbplats för människor, platser och berättelser  
– om samhällsutvecklingen i Västsverige under industrialismen. 



Nästan allt vi tar för givet är en effekt  
av industrialiseringen!
• En dramatisk samhällsomvandling och framtidsfokusering 
• Västra Götaland blir en viktig industriregion 
• Bevara kulturarv - museer och hembygdsföreningar bildas  



Är vi mitt inne i en ny omvälvande samhällsförändring?
Kan berättelser om industrialismen hjälpa oss att förstå vart vi är på väg?



Prisma kan ge sammanhang och perspektiv 
• Hur ser det ut i dagens Västra Götaland? 
• Hur har det blivit såhär? 
• Vart är samhällsutvecklingen på väg? 
• Hur vill vi att det ska bli? 



Är det ens möjligt att samla och gestalta 150 år av 
livsöden, industrihistoria och samhällsutveckling på 
ett och samma ställe? 
Ja, men vi behöver hjälpas åt. 



Bakom Prisma står Industrimuseum Västra Götaland 
– ett unikt samarbete
• Ett nätverksmuseum där vi tillsammans lyfter fram Västsveriges historia  

– från 1850 fram till idag 
• Inte bara industrihistoria, utan hela samhällsomvandlingen och 

människornas liv under perioden 
• Flera hundra representanter från ideella, kommunala och regionala 

organisationer som samarbetar



Vi som ingår  
i nätverket 
Industrimuseum  
VG idag

Samarbetet har möjliggjorts genom utvecklingsmedel från 
Kulturnämnden VGR 2014-2016 
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Vår historia är med och skapar framtiden
• Stad-Land;Urbanisering och avfolkning – hur påverkar det vår region? 
• Miljö-Energi; Mycket har blivit bättre – men till vilket pris? 
• Bilismen; Symbol för det moderna samhället – men idag? 
• Globalisering; Tätare kontakter, men också nya klyftor?



Vi har skapat 
Prisma så att den 
ska vara öppen 
och tillgänglig för 
alla att använda. 



Storytelling är A och O
• Om platser, människor och  

händelser som skapat det  
samhälle vi lever i idag 

• En plats för berättelser - inte  
ett arkiv! 

• Kvalitativt - inte kvantitativt 
• Länkar till annat material



Prisma VG bidrar till att stärka besöksnäringen
• Öka intresset för platser och locka till besöksmål i regionen 
• Information om evenemang och aktuella händelser



Våra mål med Prisma VG
• Skapa ökad demokrati och delaktighet  

i dagens samhällsutveckling  
• Sprida kunskap kring industrisamhället 
• Ge verktyg så att alla får möjlighet att  

bidra till berättelsen  
• Öka antalet besökare till industrihistoriska 

besöksmål



Så fungerar Prisma VG
• Grunden i Prisma VG utgörs av Omeka – ett open source-verktyg som 

används av museer i hela världen 
• Två delar: ett verktyg och en webbplats 
• Lätt att förstå och använda utan specialkunskaper 
• Innehåll skapas manuellt eller genom befintliga samlingsdatabaser 
• Material som laddas upp är fritt att användas av alla 
• Verktyg för att enkelt visualisera information på ett engagerande sätt



Återanvända, inte dubblera
Prisma använder API:er för att hämta kompletterande information från andra, 
mer specialiserade källor. 
 
Exempelvis: 

• 150 arbetslivsmuseer i Västra Götaland via BaseTool 
• 250 utvalda industrihistoriska platser via K-Samsök 
• Import av bildmaterial från olika webbtjänster 

Därefter kan informationen bearbetas ytterligare eller användas direkt i en 
berättelse.



Prisma VGs värld
• Platser, relationer och tid är centrala verktyg för att utforska industrihistorien 

• Berättelserna utforskas genom en interaktiv karta, traditionell navigering och 
fritextsökning 

• Plattformen kan användas till andra teman utanför vår industrihistoria

http://dev.prismavg.se


Prismas redaktion
• Granskar material  
• Stöttar användare 
• Ansvarar för utveckling av ny teknik 

och funktionalitet 
• Separat sajt med manualer och videoguider



Workshops för att få fler att komma igång med Prisma VG
• Vi anordnar workshops runt om i Västsverige 
• På ett par timmar har man lärt sig verktyget och kan fortsätta på  

egen hand 
• Speciella arbetsdagar för fortsatt hjälp med den egna berättelsen



Vill du vara med och berätta  
vår historia?
• Vi publicerar Prisma Västra Götaland 25 maj 2016 
• www.prismavg.se


