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Enkelt och stort. En röst, ett ljud. Minnen. Vi lever i en tid där teknik gör det möjligt att 

enkelt sprida berättelser med god kvalitet.  

 

LaternaGuide berättar med text, ljud och film via webbsidor 

• designen är kodad i ett speciellt cms.  

• innehållet är tillgängligt för i stort sett alla som har en smartphone. 
 

Telefonen eller surfplattan används som uppspelare. Informationen lagras antingen lokalt:  

• på en LaternaGuide-box, via ett lokalt WiFi nätverk kan man då ta del av informationen 

och/eller  

• på Internet 
 

För att tala om att mobilguiden finns på platsen har vi tagit fram en lucka. Lyfter man på 

locket ges info om hur man som besökare kan nå guiden. Det kan vara via internet eller lokalt 

Wifi-nätverk (LaternaGuide-box). LaternaGuide-boxen kan drivas av solcellspaneler. 

 

Eftersom ingen internetuppkoppling behövs blir det inga trafikkostnader, helt gratis för t ex 

utländska turister, förmedling med hög bandbredd. Inte heller någon app blir nödvändig. Den 

första LaternaGuide-boxen blev installerad på Lindesnes fyr för 3,5 år sedan. På den tiden har 

det krävts en uppdatering av systemet. Målet är att hålla underhållskostnader nere. En app 

behöver uppdateras oftare av både producenten och konsumenten/besökaren. 

 

Jag har under arbetets gång fått stöd av Innovasjon Norge och har startat Laterna Vox, ett 

företag som också arbetar med innehållsproduktion. Jag är gammal fältbiolog, radiojournalist 

och etnolog som samarbetar med svenska Radiobolaget AB.  

 

Den största utmaningen är att tänka på hur folk beter sig. Mobiltelefoner är både möjlighet 

och svårighet. De kan ta bort besökare från platsen de är på om det blir för mycket som sker 

visuellt eller om det blir för mycket att pilla med. Att istället jobba med ljud och bild i 

samspel med platser ser jag som en utmaning och möjlighet. LaternaGuides webbsidor 

anpassar sig efter skärmstorlek (är responsiva). Därför kan informationen även fungera på stor 

skärm. 

 

Länktips 

 

Här jämförde vi tillgänglighet. 

 

http://laternavox.com/ 

 

http://www.idek.se/laterna-vox-mobilguider-for-otillgangliga-platser-2/ 

 

http://kulturognaturreise.wordpress.com/2014/10/05/levende-guide/  

http://laternavox.com/Blogg/dynamic-se.html?t=1413493248
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