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Abstract 

Tillgänglighet, en förmån eller en avlägsenhet?  

– tillgänglighet för synskadade på museer och förmedling av arkeologi 

Availability, a benefit or a remoteness? 

- Accessibility for the Visually Impaired in museums and communication of archeology 

 

This bachelor thesis brings up a discussion about museums availability and access to the 

archaeological display objects towards blind and visually impaired visitors. The study phase 

will take start in analyzing four museums in south Sweden, all which have exhibitions about 

the prehistory. 

Visually impaired and blind visitors don’t have a lot to go on at the current exhibitions about 

prehistory. This is because of the lack of access and availability when it comes to their special 

need. To raise awareness to this problem I took out a survey for the museums to answer. I also 

visited two of the exhibitions to make my own opinion of the museums public areas; such as 

the entrance, hallway and the exhibition area. Things I looked out for were Braille, audio 

guides and objects to touch.  

The sense to touch is of most importance for visually impaired and blind to create an image of 

an object. Because of this I discuss the ability for an exhibition where most of the objects are 

exposed to all visitors to be touched. An exposure of archaeological object to benefit needs 

for visually impaired is an important discussion towards the management of the 

archaeological display objects, which leads the study towards replicas and experimental 

archaeology.  

The conclusion was that it is quite possible to design and customize an archaeological 

exhibition for the visually impaired by factors like; reconstructed objects, route marker for 

orientation, Braille and audio guides with well rendered image descriptions.  

 

Key Words; Intermediation, availability, archaeological exhibition, visually impaired, 

disabilities, replicas. 
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1. Inledning  
För att förmedla arkeologi spelar de kulturhistoriska museerna en viktig roll. Det är viktigt att 

museerna håller en god standard gällande tillgängligheten av de arkeologiska materialen samt 

utställningarna för att allmänheten ska kunna ta del av kulturarvet. Uppsatsen diskuterar 

tillgängligheten av arkeologiska utställningar för synskadade och utgår från 

museiutställningar i Skåne.  

Tanken med uppsatsen är att diskutera sätt att tillgängligöra arkeologiska föremål och de 

sociala utställningsrummen i form av museiutställningar, för gravt synskadade.  Valet av 

uppsatsämne var en självklarhet för mig, jag tycker om att gå på museum och har alltid tyckt 

det är intressant hur man ställer fram föremål och vem utställningar är riktade till, eller inte 

riktad till. Varför jag valde att undersöka tillgängligheten för synskadade är för att jag som 

liten fann det väldigt fascinerande med personer som inte har synen i behåll. Som liten 

fantiserade jag om hur det skulle vara om jag var blind och ibland försöka jag gå upp för en 

trappa och blunda samtidigt, oftast sluta det med att jag gick in i en annan person. Jag gick i 

samma trapphus i mer än tre år men fann det svårt att orientera mig och svårt att uppskatta 

utrymmena. Jag försökte även känna på föremål och gissa vad det var jag kände på, ibland var 

det lättare och ibland svårare och jag misstänker att det måste vara lika svårt i om inte svårare 

för en person som förlorat sin syn, då jag som barn inte alltid kunde hejda mig från att 

tjuvkika. Uppsatsen gav mig möjlighet att arbeta med ett intresse som vuxit fram under min 

barndom, vuxit från ett barns nyfikenhet till att bli något som jag vill utveckla och arbeta med 

i en snar framtid.  

Att besöka ett museum är både en rolig och lärorik miljö som hela samhället ska kunna ta del 

av. Dessvärre är förutsättningarna inte helt anpassade till alla i samhället. I detta fall syftar jag 

på funktionshindrade av olika slag och uppsatsen kommer främst diskutera synskadade och 

synsvaga ur ett besöksperspektiv. Den vanligaste anpassningen för funktionshindrade på 

museala utställningar är främst riktade till rörelsehindrade, medans synskadade och synsvaga 

samt hörselskadade, blir lite bortglömda. Då menar jag inte att de inte alls kan ta del av 

utställningar, utan det finns möjlighet i form av guidade turer, samt elektroniska guidningar 

som tas del av via hörselkåpor. Det som jag saknar och vill upplysa allmänheten om är att de 

olika funktionshindrena inte bör vara ett hinder gällande kultur, arkeologi och historia, på 

allmänna platser likaväl som i museerna. Det är egentligen inte åkomman som är ett hinder 

utan det är samhällets konstruktion som inte är anpassad för alla personer som bor där, och 

synskadade är en av de grupper som samhället inte är anpassat för. 
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Jag valde att skriva om detta ämne för jag anser att arkeologi är till för alla och det ska vara 

lika lättillgängligt för personer med funktionshinder som utan och att personer med synskada 

spontant ska kunna gå på ett museibesök/utställning utan att i förväg boka in en guidad tur, 

liksom stora delar av befolkningen. Att själva kunna gå på utställningen i sin egen takt ta till 

sig informationen som förmedlas och känna på föremålen i utställningen för att få en 

verklighetsuppfattning av objekten med hjälp av andra förmedlingsverktyg som punktskrift 

och/eller audioguider. Vid tidigare besök av museala utställningar har jag reagerat på hur 

vanligt det är att utställningarna inte är anpassade till synskadade och synsvaga. 

Flera museer har inte punktskrift/blindskrift som ett av skriftspråken på informationstavlorna 

och de har heller inga ledstråk som synskadade kan orientera sig efter på de allmänna 

utrymmena så som entrén, toaletter etc. Många av dessa hinder som förekommer på museum 

kan anses vara lätta åtgärder för att förbättra tillgängligheten för synskadade, men det handlar 

om prioriteringar från museernas sida, besökarintresse liksom krav från besökarnas sida. 

Arkeologiska utställningar är en viktig genre inom ämnet för att nå ut till allmänheten och inte 

minst personer med funktionshinder som synskada. Det är inte bara en fråga om tillgänglighet 

utan även viljan att förbättra och förnya. 

I grund och botten vill jag framhäva idén om en ”kläm & känn” utställning och att teoretiskt 

utforma dessa idéer så de passar en arkeologisk utställning, för att tillgodose besökare som har 

synskada som funktionshinder. Idén är att synskadade ska kunna gå genom en utställning som 

vilken annan person som helst, detta medför att synskada inte längre behöver vara ett hinder, 

även om det bara är för en liten stund och inne i utställningsrummen/museerna. Personer med 

synskada ska ha möjligheten att slippa förboka visningar med guidade turer och kunna gå på 

ett spontanbesök där i princip alla föremål som visningen ställer ut är tillgängliga fysiskt. Med 

hjälp av information skrivna med punktskrift, ljudfunktioner med hörlurar och möjlighet att 

känna på föremålen i utställningssalen, kan en ny form av utställning skapas. Om flera museer 

anpassar sina utställningar finns möjligheten att öka besöksantalet per år, då de nya 

förutsättningarna lockar till sig personer som tidigare varit tvungna att boka och planera i 

förväg. En utställningsform där synskadade kan ta del av materialet på olika sätt; fysiskt 

genom att känna på föremålen samt ”teoretiskt” genom audioguider och punktskrift/blindtext. 

Synskadade kan få ta del av utställningsmaterialen där både kontext och kontinuitet 

förekommer, istället för det selektiva urvalet som oftast blir framtaget i en blindlåda, där 

varken kontext eller kontinuitet existerar. 
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1.1  Syfte och frågeställning 

Syftet är att undersöka olika hinder en synskadad kan uppleva på museum, och därigenom 

undersöka tillgängligheten. Jag hoppas på att väcka frågor angående tillgänglighet för 

synskadade och att fler museer blir mer och bättre anpassade, inte bara för synskadade utan 

för alla. Syftet är också att väcka intresset av förmedling av arkeologi. Hur man på bästa sätt 

kan ställa ut arkeologiska föremål så alla kan få del av den kultur som föremålen bär med sig.  

Den huvudsakliga problemställningen i uppsatsen är hur arkeologiska utställningar kan 

levandegöras och tillgängliggöras för gravt synskadade och synsvaga. En teoretisk 

undersökning som grundar sig i hur arkeologiska utställningar ser ut i dag och vilka resurser 

som finns, samt nya idéer och lösningar på hur resurserna kan användas. De frågeställningar 

som jag har är:  

- 1. Hur ser tillgängligheten ut för synskadade på museer i Skåne? 

- 2. Vilka resurser behövs för en utställning för gravt synskadade? 

- 3. Hur förflyttar man sig och använder rummet? 

- 4. Kan arkeologiska fynd användas i en utställning där alla föremål exponeras för 

människans händer?  

- 5. Kan experimentell arkeologi användas i förmedlande syfte? 

- 6. Finns intresset av en utställning riktad till synskadade både från besökarsidan och 

från museernas sida?  

1.2  Avgränsning 

Museerna är avgränsade till Skåne län. Avgränsningen ger en helhetsbild över hur 

tillgängligheten ser ut för synskadade i länet genom de spridda lokaliseringarna. Fyra olika 

museer har deltagit i undersökningen; Landskrona Museum, Lunds Universitets Historiska 

Museum, Malmö Museer (Malmöhusslott) och Kristianstads Regionmuseum. Valet av 

museerna beror på att de är bland de största i Skåne och museerna är kommunala, vilket gör 

dem aktuella för frågor angående tillgängligheten för synskadade. Respektive museum har 

utställning som rymmer forntid med arkeologiska fynd, vilket är ett viktigt kriterium för 

uppsatsen då det är tillgängligheten av det arkeologiska materialet som jag vill tillgängliggöra 

för synskadade.  
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1.3 Material och metod 

Utifrån undersökningar av dagens museer har jag utvecklat några idéer på hur en utställning 

för synskadade kan se ut. Jag började undersökningen genom att studerat hur museala 

utställningar är strukturerade, vilka metoder som används och hur synskadade blir bemötta. 

Uppsatsen har två huvuddelar. ”Hur museer idag bemöter synskadades behov” och ”Vad på 

museerna kan förändras för att gynna synskadades behov”.  

Materialet utgörs av skriftliga och muntliga källor samt undersökningar och besök på fyra 

museer. Det skriftliga materialet utgår bl.a. från ICOM (the International Community Of 

museum), tidigare uppsatser och avhandlingar samt ytterligare litteratur som behandlar mitt 

val av uppsatsämne. Material från de olika museerna har samlats in med hjälp av en enkät 

som museerna har svarat på (två museer har svarat på enkäten via mejlkontakt och två museer 

har blivit intervjuade), alla fyra museer har jag besökt virtuellt via deras hemsidor och två 

utställningar har jag besökt fysiskt.  

Personer som jag intervjuat för ytterligare informationsinsamling är Inga-Britt Vikanders som 

är synskadad. Jag fick kontakt med Vikander genom Synskadades Riksförbund, hon har 

svarat på frågor angående hennes synskada och vilka hjälpmedel som finns att tillgå som 

privatperson. Inga-Britt Vikander har också svarat på frågor ur ett besöksperspektiv vad hon 

anser om dagens utställningar och arkeologiska föremål. Muntlig information har också 

samlats in från två konservatorer från kulturmagasinet som tillhör Lunds universitets 

historiska museum, angående arkeologiskt källmaterial, dess hållbarhet och hantering samt 

visningsföremål i form av föremålskopior. Vi diskuterade bl.a. om arkeologiska föremål 

skulle fungera om de dagligen utsättas för människohänder eller om föremålskopior är att 

föredra då de inte är lika sköra och betydelsefulla. Vid diskussion om föremålskopior gick vi 

även igenom frågan om experimentell arkeologi och om slutprodukterna går att använda som 

utställningsexemplar. 

Material till forskningsläget utgår från material som berör vad som redan finns för synskadade 

inom museivärlden, ex. synskadades museum. Ett museum som speglar synskadades historia i 

Sverige sedan 1700-talet och framåt (http://www.srf.nu/om-oss/synskadades-museum/ 

Hämtad 2013-01-16). Dialog in the dark (http://www.dialogue-in-the-dark.com/ Hämtad 

2013-01-16) är en annan variant av utställning som jag fann intressant. Här är 

utställningsrummen helt mörkerlagda och olika sociala områden är rekonstruerade, 

exempelvis en park, ett kök och ett café. De guidade turerna leds av gravt synskadade och 
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personer med bra syn är besökare och kan känna på hur det är att vara blind. De olika 

utställningsrummen är konstruerade för att kroppens olika sinnen ska få arbeta. Genom dofter, 

ljud, temperaturer, vind etc. rekonstruerar utställningsformen olika vardagliga scenarier som 

synskadade ställs inför och besökarna får förhoppningsvis en positiv upplevelse och en ny 

erfarenhet med sig hem. 

1.3.1 Undersökning av museerna 
Till undersökningen har jag tagit fram en enkät med frågor angående tillgänglighet (se Bilaga 

1), som museerna har svarat på. Enkäten har utförts antingen som intervju på plats eller över 

mejl.  

Museer som deltagit i undersökningen är följande: 

-‐ Malmö museer   

-‐ Landskrona museum  

-‐ Kristianstad regionmuseet 

-‐ Lunds universitets historiska museum (Luhm)   

Jag har besökt Malmö museers och Landskrona museums lokaler för att undersöka 

tillgängligheten av de allmänna ytorna. Jag har även undersökt vad som står om 

tillgängligheten på museernas olika hemsidor. All information från museiundersökningarna 

kompletterar varandra på olika nivåer och en jämförelse har gjorts mellan de olika 

informationssätten (se kap. 3 & kap. 5). 

1.3.2 Teoretisk grund 
Hermeneutiken och den kritiska arkeologin går under beteckningen postprocessuell arkeologi, 

men de är inte de enda riktningarna inom denna vetenskap. Fler riktningar som går under den 

postprocessuella arkeologin är bl.a. strukturalism, poststrukturalism, marxism och 

feministiska teorier. Dessa olika riktningar kan skilja sig mycket åt men det som de har 

gemensamt är kritiken mot den processuella arkeologin med funktionalism och positivistiska 

vetenskapsidealet (Olsen 2003; 51). 

Min vetenskapliga synpunkt grundar sig i den postprocessuella vetenskapsteorin med 

hermeneutik och kritisk arkeologi som utgångspunkt. 

Den postprocessuella arkeologin har en förståelse för symbolism, strukturalism och tanke 

samt förhållandet mellan dem. Med ett gemensamt namn kan man säga att den 

postprocessuella arkeologin är en kognitiv arkeologi (Olsen 2003; 51).  
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Uppsatsen går ut på att finna en förståelse mellan föremålen, utformning samt kontexten med 

utställningsrummet och besökarna, som i detta fall består av gravt synskadade. Det är viktigt 

att symbolismen som förmedlas från föremålet, samt utställningen, förmedlas på så bra sätt 

som möjligt. Strukturerna av hur föremålen ställs ut samt i vilka kontexter de presenteras i 

spelar en stor roll för tolkningssyftet för en synskadad. 

Ur en postprocessuell utgångspunkt har jag utfört mina undersökningar och besvarat frågor 

om utställningsteknik, rummets utformning och inredning. Andra frågor som undersökts är 

utställningsföremål, kontexter, strukturalismen och symbolik. Stor vikt ligger hos föremålen, 

vad de berättar och uttrycker till besökaren men även helhetsintrycket av utställningen och 

utformningen. 

Till skillnad mot den logiska positivismen anser jag att arkeologi i sig inte kan vara exakt.  

Det går inte att bevisa olika teorier och hypoteser, de kan bara motbevisas. Jag tror definitivt 

inte enbart på en sanning utan tror att det förekommer flera sanningar. Jag anser att man inte 

enbart ska ta hänsyn till vetenskaplig fakta och endast lita på det vi tar in med hjälp av våra 

sinnen. Det är viktigt att se ett sammanhang mellan föremålen och tillverkaren och brukaren 

av föremålet vilket är väldigt svårt att få fram utifrån den processuella arkeologin som kräver 

testbarhet (Olsen 2003; 40). 

Den kritiska arkeologin går in på den sociala och politiska funktionen och hur kunskap som 

arkeologin producerar. Den inkluderar arkeologins politiska roll i samhället likaväl som den 

sociala och politiska funktionen (Thurén 2008; 152). Den kritiska riktningen inom arkeologin 

kom väl till hands då en museiutställning av arkeologiskt material ständigt bör ifrågasättas 

och kritiseras p.g.a. att nya teorier och slutsatser upptäcks och framförs. En utställning är ett 

socialt rum. Beroende på vad som finns i rummet tilltalas olika personer, den kan rikta sig till 

en viss ålder, etnicitet, folkgrupp, familjer eller enskilda personer, personer med handikapp 

etc. därför är det viktigt att ifrågasätta innehållet i det sociala rummet så tolkningen av det 

gynnar bl.a. den publik som en utställning vill rikta sig till. Med detta involverades även 

frågor med en mer politisk funktion; vilken politisk roll arkeologin har i samhället gällande 

förmedling av kunskap, vem den är till för, och i vilken skala ska det förmedlas i, etc. 

Den hermeneutiska tolkningsläran går mer in på igenkännande och empati, dvs. det är inte 

bara att begripa intellektuellt utan förståelsen har en större vikt. Tolkningen av andra 

människor och händelser, samt situationer, underlättar om man använder sig av empati, dvs. 

genom att utgå från egna minnen, upplevelser och förståelse för egna händelser.  
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Tolkningsprocesser kan gynnas av dessa tolkningsmetoder men de kan även krångla till det. 

Det är ingen som säger att två människor upplever samma sak bara för att de är i samma 

situation, det beror på att vi alla har olika förmåner när vi växer upp. Vi kan aldrig veta till 

100% vad en annan människa tycker, tänker, känner eller hur reaktioner tar form utan att 

fråga personen själv. Detta resulterar i att hermeneutiken är en väldigt osäker vetenskap då 

man inte kan bevisa att man har rätt eller fel i en fråga (Thurén 2008; 94, 96-97). 

Jag har främst utfört tolkningar utifrån ett besöksperspektiv, eller rättar sagt de tänkta 

besökarnas tolkning. Utan tolkning och åsikter blir det väldigt svårt att göra en undersökning 

av tillgängligheten för synskadade på museer. Min undersökning grundar sig därför på empati 

och den hermeneutiska tolkningsläran. 

2 Tidigare forskning 
Forskning om tillgänglighet för funktionshindrade är ett ganska nytt begrepp. Idag används ett 

annat perspektiv på forskningsläget än i början på 1900-talet, då utgick forskningsperspektivet 

från specialområden som medicin, rehabilitering samt specialpedagogik. Idag ligger fokus 

mer på problemställningar som riktas in på den tidsbundna innebörden i och konsekvenserna 

av funktionshinder, som bl.a. identitetsfrågor, makt och tillgång till materiella resurser 

(Förhammar & Nelson 2004;13).   

2.1 Historik 
Världshälsoorganisationen (WHO) är en organisation som gör stora ansträngningar för att 

definiera och klassificera den grupp som idag beskrivs som funktionshandikappade och 

International Classification of functioning, disability and health (ICF) har som huvudsyfte att 

utefter en persons hälsa och välbefinnande erbjuda redskap för att på bästa sätt kunna beskriva 

och kategorisera tillståndet som individen befinner sig i (Förhammar & Nelson 2004;33). Att 

vara blind har idag samma betydelse som definitionen hade under 1800-talet, däremot 

använder vi idag ofta ordet synskadad i sociala sammanhang, detta för att kategorin omfattar 

en större grupp av synfel, bl.a. blinda, gravt synskadade samt synsvaga (Förhammar & Nelson 

2004;40).  

2.1.1 Handikappolitik 

Staffan Förhammar har i boken funktionshinder i ett historiskt perspektiv (2004:45–65) skrivit 

ett kapitel om svensk handikappoliktik. Här tar han upp tre olika avdelningar med politiska 

frågor; utbildningspolitik, arbetsmarknadspolitik samt socialpolitik. En ambition inom 
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handikappolitiken är att ”förvandla den onormale, utanförstående funktionshindrade till en 

normal samhällsmedlem” (2004:45). Vikten av handikappolitik är härmed viktig i frågan att 

utföra en utställning för synskadade samt andra funktionshinder. En arkeologisk utställning 

för synskadade/synsvaga handlar inte bara om att anpassa miljöerna efter olika 

funktionshinder utan även om kunskapsinlärning gällande kultur och historia samt delaktighet 

i sociala sammanhang. Förnyelse av museiutställningar kan även öka möjligheten till arbete 

för synskadade som t.ex. guider.  

Utbildningspolitiken drog i gång redan under 1800-talet då de uppmärksammade 

specialutbildning för funktionshindrade. Anledningen var då att göra funktionshindrade delvis 

självförsörjande. Detta ledde till att det politiska intresset utvidgades under 1900-talet och 

kom att inkludera arbetsmarknadspolitiken, dels för att speciella åtgärder för 

funktionshindrade nu var aktuellt på diverse arbetsområden. Då det ofta var svårt att vara helt 

självförsörjande utvecklades även det socialpolitiska området med särskilda insatser för att 

underlätta för funktionshindrade. Åtgärder inom detta område var bl.a. ekonomiskt understöd 

samt särskilda rättigheter (2004:45f). 

2.1.2 Tillgänglighet 

Ett samhälle för alla är en bok skriven av handikappskommittén och här diskuteras 

tillgänglighet ur flera politiska aspekter, bland annat tar de upp tillgänglighet som en 

demokratisk rättighet (2010: 7ff). Handikappskommittén är stationerad i Västra 

Götalandsregionen, med Lena Hults som ordförande och Lars Åke Carlsson som vice 

ordförare. De anser att tillgängligheten har blivit bättre i regionen tack vare deras 

arbetsmodell med nära samverkan mellan handikappsrörelsen, politiker och tjänstemän. De 

nämner även en tillgänglighetsdatabas som västra Götalandsregionen har utvecklat för att 

privatpersoner lättare ska kunna avgöra om den tänkta besöksplatsen är fysiskt tillgänglig 

(2010: 9) (se mer om tillgänglighetsdatabasen under kapitel 3.3). 

 

Det är inte bara handikappskommittén som anser att den bristande tillgängligheten i vardagen 

är politiskt inkorrekt då den missunnar personers demokratiska rättigheter. Karin Månsson är 

verksamhetsledare för Bygg klokt och är intressepolitisk ansvarig på NHR och har skrivit en 

kortare text om att den Bristande tillgängligheten är diskriminerande (2008) tyvärr så ingår 

inte tillgänglighetsfrågan som en av de diskriminerande faktorerna enligt 

diskrimineringslagen (http://www.notisum.se/rnp/sls/LAG/20080567.htm [hämtad: 2013-04-

04])  



13 
 

För att få en bra grund gällande tillgänglighet för funktionshindrade är det viktigt att designen 

av både arkitekturen samt interiören anpassas redan från starten. Det krävs tid och eftertanke 

gällande nybyggen och ombyggnationer, men för även insikt i funktionshindrades vardag. 

Design med omtanke är ett projekt, startat i Västra Götalandsregionen under år 2001. Att 

anpassa nybyggen liksom äldre byggen för handikappade kan ses som en hållbar utveckling ur 

samhällsperspektiv. Det är inte enbart funktionshinder i form av synskadade som upplever 

svårigheter på offentliga platser, ex. finns svårigheter även för bl.a. barn och korta personer 

som inte når upp till monterns kant, hyllor som är för högt upp, inga viloplatser (vilket 

uppskattas av alla), dörrar som är svårmanövrerade, tillgänglig information (punktskrift, 

lättläst, teckenspråk, ljudfiler) etc. Projektet gick ut på att skapa miljöer som alla kan ta del 

av, och allas rätt till att vara medborgare (Overland 2010: 63f). I nästkommande kapitel 

diskuteras tillgängligheten på 4 olika museer i Skåne. Analysen riktar sig främst mot 

tillgänglighetsfrågan gentemot synskadade och går igenom både interiören samt 

utställningsföremålen. 

3. Arkeologi och utställningsrummet för synskadade 
Museer är ofta inrymda i gamla byggnader, till exempel har Malmö museer utställningar i det 

gamla renässansslottet, Malmöhusslott, som kung Erik av Pommern lät bygga upp, och stod 

klart under 1500-talet. Landskrona museum har sina utställningar i en militärkasern från 

1700-talet som är placerat vid rådshuset.  Dessa två museer har jag besökt och gjort egna 

värderingar av hur lokalerna samt utställningsinredningen liksom material och information är 

anpassat för handikappade, främst synskadade. Innan besöken av dessa två museer undersökte 

jag vad som stod om tillgängligheten av museerna på internet. Förutom Malmös och 

Landskronas museum har jag även utfört internettundersökning på Kristianstads museum och 

LUHM (Lund Historiska Museum). Jag har med hjälp av en enkät ställt frågor i syftet att 

undersöka tillgängligheten på de fyra olika museerna, de två första museerna har svarat på 

enkäten i fysisk form medan de två senare museerna har besvarat frågorna i mejlformat. 

Museerna har alla svarat på samma frågor även om svaren är mer utförliga där jag intervjuat 

personal personligen. Några av frågorna som ställdes i enkäten var; vilka personer tillgör 

gruppen med särskilda behov och vilka funktionshinder är museet anpassat för? Hur ser 

museets policy ut angående tillgänglighet? Hur ser tillgängligheten av Guidade turer samt 

audioguider ut? finns det föremål att känna på?  
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Min nyfikenhet på tillgängligheten för synskadade ledde mig även till ytterligare sökande på 

internet och det jag fann var väldigt intressant vilket jag återkommer till i kap. 3.5.  

3.1 Tillgängligheten för synskadade på Malmö museum 
Malmö museum skriver att de arbetar för att alla besökare ska kunna ta del av utställningarna, 

och att lokalerna och utställningarna till större del är anpassade för rörelsehindrade, men med 

några undantag (http://www.malmo.se/Medborgare/Kultur--noje/Museer--

utstallningar/Malmo-Museer/Om-Malmo-Museer/Vanliga-fragor-och-svar.html, 2013-02-27). 

Utifrån ett utdrag av Malmö stads tillgänglighetsguide kan vi ta del av tillgängligheten hos ett 

flertal av Malmös museer, men tråkigt nog är det inget av museerna som är anpassade för 

synskadade 

(http://www.malmo.se/download/18.5d8108001222c393c008000162431/Tillg%C3%A4nglig

het%2C+Malm%C3%B6+Museer.pdf, 2013-02-27). 

För att besöka Malmöhusslott där entrén till museet ligger behöver jag först ta mig över en 

träbro, som delvis består av kullersten, bron är försedd med räcken vilket underlättar för 

synskadade, men väl över bron finns inga riktlinjer om vart man ska gå (det är bara rakt fram 

men det är en liten bit att gå och det är en stor öppen yta inne på slottsgården). Även 

innergården består av kullersten vilket kan framstå som ett hinder för funktionshindrade med 

och även för synskadade. Den ojämna marken kan vara problematisk att ta sig fram på även 

om den synskadade har en blindkäpp, med käppen känner den synskadade att marken är 

ojämn och olika stora/höga stenar kan försvåra sökandet med käppen. Huvuddörren till entrén 

består av en cirkulationsdörr och är ett stort hinder för synskadade, men bredvid 

cirkulationsdörren finns vanliga dörrar försedd med elektroniska dörröppnare, men utan 

orienteringsanordning, hur är det tänkt att synskadade ska hitta dit? Det gäller helt enkelt för 

synskadade att ha med sig en assistent. Väl inne i entrén är det genast lättare att ta sig fram. 

Golvytan är stor och plan men däremot förekommer det inga orienteringsanordningar här 

heller, så det är svårt för synskadade att hitta till entrédisken som ligger till vänster, om de går 

rakt fram möts de av en trappa som leder upp till utställningarna. Det förekommer heller 

ingen punkskrift som förtydligar om vart kapprummet och skåpen finns och heller ingen 

beskrivning om vart toaletterna ligger (för att ta sig till toaletterna måste man gå till höger i 

entrén, in genom dörrarna till restaurangen och rakt fram till nästa dörr, som leder in till en 

korridor med toaletter). För att ta sig upp till de olika utställningarna finns breda trappor och 

det förekommer inte hiss till alla utställningarna. Trappor är svåra för synskadade, det är svårt 

att avgöra vilket trappsteg som är det första och sista och synskadade litar på att när 
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trappräcket slutar är man nere/uppe på en ny terrass, då gäller det att trappräcket inte slutar på 

det sista trappsteget innan terrassen.  

Tyvärr kunde jag inte besöka Malmö museums utställning om forntiden då den har plockats 

ner för att göra plats för en ny utställning. Jag har däremot haft turen att träffa Birgitta Petrén 

som är chef på pedagogenheten och Lars Rantzow som är museipedagog på Malmö museer, 

och ställde frågor som jag tagit fram i enkätform (Besök [2013-03-04]). 

Under intervjun pratade vi om museets framtidsplaner och hur tillgängligheten kommer att se 

ut. Malmö museer har stora framtidsplaner då deras mål är att vara tillgängligt för alla oavsett 

förutsättningar och bakgrund. De vill helt enkelt bli bäst anpassade gällande tillgänglighet för 

alla inom kultur, historia och kulturella besöksmål, och de anser sig hålla god standard med 

ICOM´s policy och är tillgängliga för alla som vill besöka dem. Idag är museet främst 

anpassat för rörelsehindrade och till viss grad även synskadade då det finns audioguider i 

museets entré, de kostar i dagsläget 20 sek. men det diskuteras om denna kostnad ska 

avverkas helt pga. att fler ska kunna ta del av informationen på lika villkor, då inte alla kan 

läsa på skyltarna. Guidade visningar är rekommenderade för synskadade, och liksom för 

andra funktionshindrade som förståndshandikapp och hörselskadade etc. för att bäst förse 

besökarna efter deras behov. Till flera av utställningarna finns pedagogiska paket som tas 

fram vid guidade visningar i form av ”blindlådor”, där besökarna får känna på flertalet olika 

material och föremål. Föremålen i dessa blindlådor består främst av massmaterial, ex 

stenyxor, krukskärvor, benkammar, pilspetsar m.fl. men även mer exklusiva/känsliga föremål 

kan visas upp. 

I någon av utställningarna finns det ett fåtal föremål som besökarna kan ta på, men då gäller 

det främst kopior och rekonstruerade föremål, ex. ringbrynjor och läderrustning från 

medeltiden. Inne i utställningsrummen förekommer ingen punktskrift vid 

informationsskyltarna vilket minskar tillgängligheten för synskadade då det inte förekommer 

föremål i alla utställningar som synskadade kan ta på vilket också är en anledning till att 

synskadade blir hänvisade till att boka guidade turer. Det har aldrig förekommit en utställning 

som riktar sig just till synskadade, utan kompletteringar görs till de olika utställningarna vid 

inbokade guideturer. Det är även viktigt att tänka på att det finns flera olika grader av 

synskada, allt ifrån synsvaga till blinda, och vid guidade visningar måste man vara väldigt 

uppmärksam så alla besökarna förstår och kan ta till sig av utställningen. Vid guidade turer är 

det bra att få med utställningsföremål som annars inte behövs för att utställningen ska vara 
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komplett men för att den inte ska bli platt. Exempelvis kan man ha med något för att göra 

utställningen mer levande och färgstark.  En annan ingång till utställningar är att arbeta med 

anhöriga, på så vis kan man på ett mer personligt plan göra utställningen mer tilltalande för 

besökarna. 

Idag förekommer det ingen punktskrift på informationsskyltarna i utställningarna, inte heller 

på de allmänna utrymmena som i restaurang eller på toaletterna, däremot har museet tillgång 

till Dymos, en apparat som skriver ut självhäftande plastetiketter och den modellen som 

museet har kan välja punktskrift som skriftspråk. Dessa kan museet använda för att sätta upp 

mindre skyltar för synskadade, ex till toaletterna, kapprummet och skåpen, men även till att 

presentera de olika utställningarna. Två nya basutställningar är igång på museet och 

renovering/ombyggnation av utrymmena är aktuellt.  Museet planerar att förbättra 

tillgängligheten ännu mer för funktionshindrade bl.a. genom att installera falsen i golvet så 

synskadade kan orientera sig. 

I slutet av intervjun frågade jag om förändringar och förbättringar av utställningar kan vara 

aktuellt varav Birgitta Petrén svarar med ett leende på läpparna att det alltid går att förbättra 

tillgängligheten och att man aldrig ska vara nöjd. Vid nybyggnationer och ombyggnationer är 

det alltid aktuellt med förändringar som gynnar tillgängligheten för funktionshindrade. Övrigt 

sker småförändringar hela tiden i tillgänglighetsmaterialet som används som komplettering till 

guidade turer. De är väl medvetna om svårigheterna för funktionshindrade att ta sig fram över 

slottsgården och har det i åtanke nu med ombyggnationen, ett hisstorn ska installeras för att 

underlätta åtkomsten till utställningarna.  

3.2 Tillgängligheten för synskadade på Landskrona museum 

Enligt Landskrona museums hemsida står det att museet är tillgänglighetscertifierat av 

Svenska Equality (http://www.landskrona.se/Landskrona-museum/Besoeksinformation.aspx, 

2013-02-27). Jag har inte hört talas om Svenska Equality tidigare och går därför in på deras 

hemsida för att få mer information, då det inte förekommer någon annan information på 

Landskrona museums hemsida. Det visar sig att Svenska Equality är en tillgänglighetskonsult 

som arbetar med tillgänglighetsfrågor och utgår från principer om Design för alla och 

Indipendent Living. Med dessa som utgångspunkt arbetar Svenska Equality med att 

skräddarsy insatser och lösningar åt sina uppdragsgivares önskemål och förutsättningar 

(http://www.equality.se/, 2013-02-27). Väl inne på hemsidan är tillgänglighetsdata tillgängligt 

och vi kan se vilka museer som Equality har arbetat med och här bland finns Tycho Brahe-
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museet med, ett museum som ligger på Ven - Landskrona, och tillhör Landskronas museum.  

Här framgår det att museet är anpassat för synskadade, rörelsehindrade med assistans och 

hörselskadade. Men i och med att det är Tycho Brahe museet som står med på Equality´s lista, 

tolkar jag det som att det bara är det museet som är tillgänglighetscertifierat och att det inte 

gäller själva Landskrona museum, men det framgår inte på Landskrona museums hemsida 

(http://www.equality.se/equality-tillg%C3%A4nglighetsdata/kultur-historia/tycho-brahe-

museet,-landskrona-14361197, 2013-02-27). När jag pratade med Elisabeth Arvidsson, 

museichef på Landskrona museum blir hon förvånad att det står på hemsidan att museet är 

tillgänglighetscertifierat av Svenska Equality, då det är flera år sedan de gick ur, och hon 

skulle undersöka saken. 

Landskrona museum har en trappa upp till entrén vilket är ett hinder för många olika 

funktionshinder. Trappan är inte lång eller hög och på trappans båda sidor finns två räcken 

som sitter fast i byggnadens yttre vägg, vilka fungerar bra som ledstråk för synskadade. Väl 

inne i byggnaden finns det ytterligare en dörr man måste ta sig förbi innan man kommer in till 

museets entré och museibutik. I entrén finns en hiss belägen, liksom museets toaletter, varav 

en handikappstoalett, däremot förekommer det ingen punktskrift, och det finns heller ingen 

orienteringsanordning för synskadade. Enkla orienteringsanordningar kan vara mattor att följa 

eller något annat ledstråk som underlättar för synskadade att ta sig fram. Byggnaden har 

många trappor och trösklar och för att trösklarna inte ska vara ett problem finns små ramper 

på båda sidorna om tröskeln. Däremot är flera trösklar utformade i olika nivåer vilket gör att 

det finns nivåskillnader i tröskelövergången även om det finns ramper anordnade, så det är 

inte helt lätt att ta sig runt, men det är bättre än inget. Trappstegen är ojämna, i olika höjder 

och själva trappstegen är slitna så det lutar åt olika håll vilket borde upplysas vid de olika 

trappuppgångarna. Det är heller inget som berättar när man är uppe på översta trappsteget 

eller på det nedersta, vilket borde märkas ut på ett eller annat vis. Skyltningarna till de olika 

utställningarna var inte så bra som de kan vara, det finns två ingångar till flera av 

utställningarna och det finns bara skyltning om vilken utställning det är vid den tänkta 

ingången, detta ledde till att jag fick gissa mig till vart jag skulle gå och det visade sig att jag 

gick baklänges på utställningen Människor som vi. 

Väl inne på utställningen, Människor som vi, som är museets stenåldersutställning, upptäckte 

jag att det fanns ljudspel kopplat till de olika rummen, vilket gav en väldigt positiv 

upplevelse. Ljudet varierade stort och ibland upplevde jag det som högt och överraskande, 

men det verkade vara poängen. Däremot fanns det inga hörselkåpor till de olika stationerna, 
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och man kunde lätt uppleva att det blev mycket text sammanlagt. Det fanns inga föremål i 

utställningarna som man fick ta på och punktskrift saknades även här. Jag tyckte utställningen 

var bra med fina föremål utställda och det var synd att det inte är mer tillgängligt. När jag 

kom till den tänkta ingången i utställningsrummet fanns där flera glasväggar som besökare var 

tvungen att ta sig förbi, detta var en av de sämre egenskaperna i utställningsrummet och ett 

hinder för synskadade och synsvaga, min egen utvärdering av besöket är att museet inte är så 

välanpassat för synskadade och tillgängligheten kan förbättras (Besök [2013-04-06]). 

Jag träffade museichefen, Elisabeth Arvidsson, på Landskrona museum (Besök [2013-04-

08]). Jag börjar med att fråga om vilka personer som kan tillhöra kategorin ”personer med 

särskilda behov”, som ICOM skriver i sina etiska regler för museum (ICOM-

EtiskaRegler.pdf, 2013-02-27).  Elisabeth Arvidsson inleder med en motfråga; om jag anser 

att bara funktionshinder som handikapp är det enda där tillgänglighetsfrågan är aktuell. Mitt 

svar blev; Självklart inte, det är fler grupper än funktionshindrade som ingår i 

tillgänglighetsfrågan, men det är lättare att börja med en given grupp. Dessutom gynnar det 

fler än funktionshindrade att göra museer och samhället mer tillgängligt. 

Elisabeth Arvidsson tänker efter ett litet tag och svarar att till kategorin ”personer med 

särskilda behov” tillhör funktionshindrade som rörelsehindrade, synskadade och döva. Men 

även personer med språkliga svårigheter av olika skäl, lässvårigheter samt behöver man ta 

hänsyn till äldre och yngre, då även de kan ha svårigheter att ta sig runt, nå upp, svårigheter 

att läsa etc. 

Museets policy grundar sig i den kommunala förvaltningens handikappsplan. Det är en 

gemensam handikappsplan för hela kommunen som grundar sig i grundlagarna. Under 

kapitlet om tillgänglighet kan vi läsa om synen på funktionsnedsättning och funktionshinder, 

att funktionshinder uppstår när en individ som har en funktionsnedsättning möter brister och 

svårigheter i en miljö eller verksamhet. Det som krävs är tillgängliga verksamheter för att 

uppnå målen om att personer med funktionsnedsättning ska kunna röra sig och vara delaktiga 

på samma sätt som personer utan funktionsnedsättning men också för att samhället på denna 

nivå ska bli jämlikt (Landskronas Handikapplan Policy och strategi Pdf,[elektroniskt hämtad] 

2013-04-06). Där står också att enklare hinder för funktionsnedsatta ska undanröjas. Jag får 

reda på att museet de senaste åren främst har arbetat med att tydliggöra informationstexterna, 

att de tagit fram större och lättlästa texter. 
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Museet är främst anpassat för personer med rörelsehinder och även om det förekommer flera 

trappor så är museet utrustat med en hiss från gatuplan (personen får trycka på en ringklocka, 

då öppnas dörrarna in till hissen automatiskt och en värd möter besökarna i hissen och följer 

dem till receptionen). Museet har även åtgärdat trösklarna mellan rummen genom att 

installera små ramper, de är lite ojämna på toppen men det är inte ett lika stort hinder som det 

skulle vara utan ramper. Till några av utställningarna finns det separata papper/häften om 

utställningen som besökarna kan ta med, däremot finns det inga audioguider då personalen på 

museet anser att det är en dyr omkostnad samt så blir det svårt att välja vilken utställning som 

i så fall ska vara försett med denna förmån. Om synskadade vill gå på en utställning 

rekommenderar museet guidade visningar för att besökarna ska få den bästa möjliga 

upplevelsen då det heller inte förekommer punktskrift på de allmänna utrymmena, som entrén 

och toalett, eller utställningsrummen. 

Elisabeth Arvidsson berättar att hon själv inte är förtjust i audioguider då dem stänger ute allt 

annat ljud, vilket i sig kan uppfattas som ett hinder. Blindlådor är heller inget som museet har 

hopplockade, utan vid guidade turer anpassar pedagogen utställningen efter de behov som är 

aktuella. Till guidade visningar för skolor är det alltid aktuellt med en verkstad som hänger 

samman med visningen, här kan elever exempelvis få känna på olika material som flinta och 

olika bergarter. I utställningarna förekommer heller inga föremål som besökare kan få känna 

på, anledningen är att museet endast har originalföremål.  

Vi diskuterar även svårigheten med att museet ligger i en 1700-tals lokal och att det är 

klassificerat som ett byggnadsminne vilket försvårar möjligheterna till att anpassa lokalerna 

för funktionsnedsatta p.g.a. alla tillstånd man måste ansöka om. 

Museet har vid ett tidigare tillfälle haft en taktil konstutställning. Då fick man känna på allt i 

utställningen, denna utställning var inte riktad till enbart synskadade men den tilltalade denna 

grupp av människor. Elisabeth Arvidsson säger att när det dyker det upp utställningar som 

riktar sig till en bredare besöksgrupp så tackar de och tar emot. Idag är hon inte fullt nöjd med 

tillgängligheten på museet och minst nöjd är hon med utställningen Människor som vi, 

utställningen om stenåldermänniskan. Det går alltid att förbättra tillgängligheten och kommer 

det in personer med synskada hjälper personalen gärna till och förklarar de olika hindrena 

som kan förekomma. 

Vi återgår till frågan om besökare ska få ta på arkeologiska föremål. Elisabeth Arvidsson 

säger att det är otroligt viktigt att ställa ut föremålen på ett bra sätt så det inte känns stökigt. 
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Slitage på föremålen ökar när de blir berörda och för att minska den påfrestningen på 

källmaterialet anser Elisabeth Arvidsson att föremålskopior är bättre kandidater då de saknar 

det kulturhistoriskt värdet. Dessutom kan man inte ställa ut föremål hur som helst. Om museet 

har tagit emot en samling för att ta hand om och vårda kan man pga. etiska skäl inte ställa ut 

dem där de kan bli exponerade.  

3.3 Tillgängligheten för synskadade på Kristianstads museum 

Enligt Kristianstads regionmuseums tillgänglighetsdatabas kan man välja synskada och då 

kommer det upp information om tillgängligheten på museet.  Där framgår det att det finns 

skyltar men inte om de är skrivna med punktskrift. Däremot framgår det att ledarhundar är 

tillåtna och att personalen har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning och att de kan 

använda dem. Det framgår dock inte vad det är för hjälpmedel och utrustning inom 

anläggningen. Museet har tre plan och hiss med automatiska dörröppnare finns att användas. 

Beskrivning av museets allmänna utrymmen är noggrann och de upplyser om vissa 

svårigheter som kan förekomma ex. en sockel som går ut i gången, en gång med pelare i 

mitten, ojämnheter och olika golvnivåer etc. Informationen är bra och tillgänglighet finns för 

synskadade, däremot tycker jag det var svårtolkat om det förekom punktskrift eller inte. Men i 

och med att jag valt att få upplysning om tillgängligheten för synskadade och det därunder 

står att det finns skyltar antar jag att det förekommer punktskrift 

(http://tdb.episerverhotell.net/Wizards/Pages/ViewBo.aspx?regionpage=58&FacilityID=6480

&name=Regionmuseet+Kristianstad, 2013-02-27). 

Kristianstads museum har svarat på frågor i enkätform över mejlkontakt då jag inte haft tid att 

besöka dem personligen. Museet är främst anpassat för rörelsehindrade men delar av museet 

är anpassade så att även synskadade kan ta del av dem. Exempelvis finns det två utställningar 

på museet som har audioguider, ”Skåne och filmen” och ”C400” (en stadshistorisk 

utställning) där audioguiderna lånas ut gratis till besökarna. Tråkigt nog förekommer det 

ingen punktskrift på museets olika utrymmen så det finns ingen direkt text som synskadade 

kan ta del av. Men när vi undersökte tillgängligheten på internet stod det som jag skrev ovan 

att skyltar förekom, är det en miss i tillgänglighetsbeskrivningen? Museet har även ett 

visningsmagasin där föremålen är lättåtkomliga och synliga för besökarna och museet jobbar 

även med en bilddatabas på föremålen som är tillgänglig via museets hemsida. Jag tycker det 

är ett bra sätt att tillgängliggöra föremålen för allmänheten, men synskadade har tyvärr ingen 

nytta av tillgängliga bilder. 
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Till personer med särskilda behov tillräknas flera olika grupper, t.ex. fysiskt handikapp, 

psykiskt handikapp liksom språkligt ”handikapp”. Det finns många särskilda behov att 

tillgodose så det är svårt att handplocka vilka som tillhör denna kategori. Museet tar emot 

skolklasser på guidade visningar och det händer ibland att det finns elever med olika särskilda 

behov. Museet anpassar sig då efter den information de får från skolan så de på bästa sätt kan 

tillmötesgå alla elever på bästa sätt. Kristianstads museum får ofta besök av särskolor, 

dövskolor, SFI och resursskolor, men blindskolor är inte alls lika vanligt. 

Två olika skolprogram har framtagits på museet, Från jägare till bonde som innefattar 

stenåldern, och Till sin vän som omfattar vikingatiden. I dessa program finns det alltid 

föremål som eleverna får känna på, vissa föremål är original och andra rekvisita. 

För några år sedan var det en skola som besökte museet och flera av de olika programmen 

som tagits fram för skolklasser. I denna klass var en av pojkarna blind och tillsammans med 

läraren specialdesignade museet program - både på museet, i skolan och i landskapet - för att 

anpassa programmen både till den blinde pojkens samt hans klasskamraters behov.  

I några av utställningarna finns det föremål som besökarna får ta på. I C400 finns en gris i trä, 

en skulptur och ett järnkors som är tillgängliga för besökarna att ta på. I Skåneutställningen 

som ska rivas till hösten, finns ett halvt traktordäck, några snidade blommor och en dopfunt 

av sten. Synskadade är beroende av att känna på föremål för att kunna bilda sig en uppfattning 

av vad som ställs ut framför dem. Museet har vid ett tidigare skede haft en konstutställning, 

Taktil. En utställning som gick ut att ta på konstföremålen och kan delvis ses som anpassad 

för synskadade. Utställningar som är anpassade för synskadade är av intresse när de dyker 

upp.  

3.4 Tillgängligheten för synskadade på Lunds universitetshistoriska museum 

På Lunds universitets historiska museum (Luhm) är informationen om tillgänglighet minimal. 

På deras hemsida framgår det endast att museet är utrustat med handikappstoalett och hiss 

samt handikappsparkering ca 20m från museet. Detta är dock den enda informationen 

angående tillgänglighet (http://www.luhm.lu.se/, 2013-02-27). 

Även Luhm har via mejlkontakt svarat på min enkät angående tillgängligheten för 

synskadade. Museets policy angående föremålen är att de teoretiskt ska vara fullt tillgängliga 

för besökare, men praktiskt är det svårt att genomföra full tillgänglighet rent ekonomiskt. 

Museet är anpassat för rörelsehindrade i viss mån och enligt lag. Varken informationstext med 
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punktskrift eller audioguider finns tillgängligt på museet och därför rekommenderar museet 

att synskadade bokar guidade visningar för att få bästa möjliga upplevelse. Museet har ett 

forskningsprojekt igång angående tillgänglighetsfrågan och har föreläsningar i SRFs lokaler 

angående föremålskopior.  

Idag finns det inga föremål som besökare kan få ta på varken i utställningarna eller i form av 

blindlåda och det har inte tidigare förekommit någon utställning som riktat sig och varit 

anpassat till synskadade, så det skulle vara av intresse för LUHM att i framtiden utveckla en 

utställning riktad till synskadade. 

Vid fråga angående om museet når upp till sin egen och ICOMs policy angående 

tillgänglighet fick jag svaret nej, detta tolkar jag som att Luhm inte är nöjd med 

tillgängligheten och jag fick även reda på att de har forskningsprojekt igång och att de håller 

föreläsningar om föremålskopior i SRFs lokaler, så viljan att förbättra tillgängligheten finns 

även hos detta museum. 

3.5 Kulturella föreställningar 

Enligt ICOM´s etiska regler bör styrelsen se till att museet och dess samlingar hålls öppna för 

allmänheten under regelbundna tider och att speciell hänsyn bör tas till personer med särskilda 

behov. Vidare står det att styrelsen även bör se till att hälsa, säkerhet och tillgänglighet håller 

institutionell standard när det gäller personal och besökare. Det finns en princip som säger att 

det är viktigt för museerna att de utvecklar sin utbildande roll och lockar till sig så många som 

möjligt från samhället, ort eller grupp som de tjänar, vilket även omfattar handikappade med 

synskada (ICOM-EtiskaRegler.pdf, hämtad 2013-02-27).  

För att undersöka vilket utbud det finns av utställningar för synskadade vände jag mig till 

internet. Vid undersökning av Synskadades riksförbunds hemsida fann jag en länk till 

Synskadades museum. Synskadades museum speglar synskadades historia från slutet av 1700-

talet fram till idag med inriktning på olika områden så som synskadades villkor i samhället, 

utbildning och yrkesliv, sociala förhållanden och kultur och fritid. Under fliken synskadades 

historia kan vi ta del av små texter gällande de viktigaste händelserna ur historiskt perspektiv, 

en av de viktiga händelserna som har betydelse för synskadades möjligheter att ta del av 

världens kultur är radion. När radion under 1925 började sändas mer regelbundna sändningar 

sa man att de blindas fönster nu öppnades mot livet. Under 1927 beviljades fria radiolicenser 

till blinda av staten efter påtryck av blindorganisationerna. En annan viktig händelse är 

Sveriges första punktskriftstryckeri som startade under 1800-talets första hälft. Tryckerier 
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blev vanligare under 1800-talets andra hälft vilket gynnade synskadades möjligheter till bl.a. 

att ta del av kultur, historiska händelser etc. (http://www.srf.nu/om-oss/synskadades-museum/ 

Hämtad 2013-01-16). Idag finns det även punktskriftsbibliotek där besökarna själva kan gå 

och bläddra i böckerna som står i hyllorna 

(http://www.tpb.se/filer/trycksaker/pdf/vip12005.pdf hämtad 2012-03-18). Biblioteket som 

förut hette Talboks- och Punktskriftsbiblioteket (TPB) har nu utökat sitt sortiment med annan 

tillgänglig media och heter sedan den 1 Januari 2013 Myndigheten för Tillgängliga Medier 

(MTM)( http://www.tpb.se/ hämtad 2013-03-18). 

I boken Funktionshinder, kultur och samhälle skriver Lena Sauer och Rafael Lindqvist (2007, 

s13) att ”kulturella föreställningar kan tänkas utgöra en källa till förtryck i den mening att 

personer med funktionsnedsättning påtvingas omgivningens normer om hur det ska se ut, och 

vad som är normal”, men de skriver också om myntets andra sida., att ”kulturella 

föreställningar kan utgöra ett avstamp till frigörelse, en möjlighet att visa upp sig själv och 

den egna gruppen på ett autentiskt, självständigt och stolt sätt”. Dialog in the dark är en 

internationell utställningsform som har förekommit i mer än 30 länder och ca 130 städer sen 

de öppnade 1988 och är en utställningsform där blinda är guiderna och personer med synen i 

behåll är besökarna och får uppleva en värld utan bilder, en upplevelse där de inte kan förlita 

sig på sin syn utan får känna på hur det är att förlita sig på kroppens andra sinnen liksom 

personer med synskada (http://www.dialogue-in-the-dark.com/ hämtad 2013-03-18). Detta är 

ett fint exempel på hur en kulturell föreställning visar upp synskadade på ett autentiskt, 

självständigt och stolt sätt! Förmedling har en viktig roll i dagens samhälle och att med fantasi 

och öppet sinne går det att förmedla, bara man har en målgrupp och ett uppsatt mål. 

3.6  Möte med en Synskadad 
För att få svar på frågor angående utställningsmetoder och hjälpmedel träffade jag en kvinna, 

Inga-Britt Vikander. Vi pratade bl.a. om vad hon tycker om museer, tillgängligheten och 

bemötandet men även allmänt om synskada och vilka olika hjälpmedel det finns att använda. 

Vikander berättar att hon har ett synfel i gula fläcken som gör att hon ser ytterst dåligt och 

endast ur en specifik vinkel. Denna ögonsjukdom är obotligt och hon säger att det bara är att 

acceptera situationen för att kunna gå vidare med sitt liv. Några olika hjälpmedel som 

Vikander använder i vardagen är bl.a. en Daisyspelare (cd-spelare som pratar), en apparat som 

berättar vilken färger ett klädesplagg har, en talande klocka, ”vit käpp”, och en 

förstoringsapparat som hon använder för att läsa. Genom att vända sig till synenheten och 

syncentraler blir man informerad och hjälpt på bästa sätt så man kan anpassa sig till den nya 
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livsstilen. Det är inte lätt, men man vänjer sig efter ett tag, däremot är det tråkigt att behöva 

avstå från saker som man tidigare gjort. Men det är skillnad på om man föds med en synskada 

eller med blindhet jämt mot om man får en synskada i ett senare skede i livet. I vardagen tar 

saker lite längre tid än förut, men då man måste avstå från många saker är det kanske det 

bästa, vad skulle man annars göra med all sin tid? 

I Vikanders fall har hon väldigt svårt att se, om hon tittar från sidan kan hon utgöra att jag 

sitter framför henne men hon ser mig bara som en mörkare oklarhet. Hon har svårt att se 

detaljer och hon berättar hur viktigt det är att kunna känna sig fram. Genom känseln i 

händerna kan Vikanders få en bild av hur föremålet ser ut, och på museum skulle det vara ett 

bra sätt att ta del av utställningarna. ”Även om museer har blindskrift skulle jag ändå inte 

kunna läsa informationen då jag fick min åkomma så sent i livet, jag kände att det var för sent 

för mig att lära mig punktskrift”, ”nu är det drygt 10 år sedan jag fick min synskada”, säger 

Inga-Britt Vikander som är 86år gammal.  

Hon säger att det finns ganska mycket inom den kulturella sfären för synskadade, både teater 

och bio som blir syntolkade, men inom museivärlden hör man inte så mycket. Det skulle vara 

bra om det var starka färgkontraster mellan bakgrund och föremålen, hon jämför med en 

tallrik med mat; om jag har en röd tallrik är det lättare att se den ljusa potatisen, än om den 

ljusa potatisen skulle legat på en vanlig vit talltik. Det skulle också vara bra om personalen 

har god vetskap om synskadade och andra handikapp, för då är det lättare att anpassa 

utställningarna, kanske skulle det finnas en personal i varje utställningsrum som man kan gå 

fram till och fråga om de olika föremålen istället för en guidad tur, då skulle man hinna se allt 

i sin egen takt och man slipper de stora grupperna som det annars vanligtvis blir vid bokning 

av guidade turer. Det är lätt att man känner sig hetsad under guidade turer då man är så 

många. 

Trappor är mycket jobbiga för oss synskadade! Det underlättar med räcken, men då får de 

gärna avslutas när man är helt nere på golvet så man inte missar det sista trappsteget. Men 

hiss är att föredra. Mattor eller annan orienteringsanordning på golv känns som en väldigt lätt 

åtgärd och det är tråkigt att det saknas på så många allmänna platser. Det gäller att man inte 

skäms för att fråga om hjälp för att hitta fram till disken, till toaletten etc. men vanligtvis har 

synskadade en assistent med sig, men inte alltid då man gärna vill klara sig själv så gott det 

går. Det skulle vara bra att själv kunna gå och känna på föremålen säger Inga-Britt Vikander i 
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slutändan. Intresset skulle nog vara större om man visste att museiutställningar var anpassade 

efter kroppens andra sinnen lika mycket som synen (Intervju 2013-04-10).  

3.7	  	  Arkeologiska	  föremål	  

Det finns säkert många sätt att tillgängliggöra en forntidsutställning för synskadade, och ett av 

sätten som jag vill lyfta fram är de arkeologiska föremålen. Idag är dessa föremål instängda 

bakom glas, men tänk om man låter ett flertal av dessa föremål vara tillgängliga, blottade för 

besökare, så vi kan få känna på de olika materialen, formerna, och dekoren. Detta skulle 

gynna synskadade och underlätta en hel del på tillgänglighetsfronten då synskadade faktiskt 

kan få en bild av föremålen och en helt annan verklighetsuppfattning om forntiden. 

Genom att exponera föremålen på detta sätt ökas slitaget och kostnaderna för 

föremålshanteringen ökar. I detta kapitel ska jag undersöka för- och nackdelar med att 

använda originalföremål respektive rekvisita i en exponerande miljö på museer för att minska 

hindret för synskadade så de kan ta del av vår forntid genom arkeologiska föremål. 

3.7.1	  Föremålshantering	  
Luhm´s kulturmagasin har hand om arkeologiskt material från nästan hela Skåne. Jag 

bestämmer träff med Lovisa Dal som är arkeologisk konservator (Besök [2013-04-15]). Vi 

diskuterar möjligheten med att använda arkeologiska fyndmaterial i utställningar där 

föremålen blir exponerade för människohänder för att öka tillgängligheten för synskadade. Vi 

kommer snabbt fram till att orginslföremål inte går att använda i detta utställningssyfte på 

grund av olika faktorer. Dels för att föremålen i sig redan är svaga och kommer snabbt brytas 

ner om de dagligen ska bli berörda av människohänder. Dessutom ska all hantering av 

arkeologiskt material ske med handskar, och att köpa in engångshandskar till besökare är inte 

ekonomiskt hållbart. All hantering sliter på föremålen, även hantering för att reducera 

påfrestningarna på föremålen så det blir väldigt svårt att få det till att fungera. Alla föremål är 

lika mycket värda och det är viktigt att respekten för föremålen bevaras, målet med att 

konservera föremål är att föremålen ska ”hålla” länge och helst upp mot 100 år efter det att 

föremålen grävts upp.  

Vid speciella tillfällen skulle man kunna använda äkta föremål ex. vid uppvisning av 

prestigeföremål, men då gäller det att besökarna använder handskar om de ska beröra 

föremålet. 
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Något annat som skulle vara nödvändigt om man har en utställning där föremålen ligger 

tillgängliga för beröring är att ett ”tvätta händerna tvång” för alla besökare för att minska 

skadorna på föremålen, även om de är kopior. Det är viktigt att även föremålen rengörs och 

städas ordentligt för minska risken för smittohärdar. Det man får tänka på är att all hantering 

sliter på de arkeologiska föremålen så ju mindre hantering som krävs desto bättre mår 

föremålen. Vid en utställning som riktar sig till synskadade kan man se de arkeologiska 

föremålen som ett bruksföremål, vare sig de är original eller kopior, och som 

förbrukningsvara och det är viktigt att det förekommer en reservplan när föremålen i 

utställningen har förbrukats. 

En utställning för synskadade där de får känna på det arkeologiska visningsmaterialet är en 

bra idé men för att intresset inte ska svalna är det bra om utställningen förnyas då och då, dvs. 

att utställningsformen kan fungera bra som en tillfällig utställning. På så vis får besökarna en 

mer exklusivt känsla och tappar inte intresset eller respekten för föremålen genom att alltid 

känna på samma föremål. Det kan fortfarande vara bra att ha guidade turer där guiden kan 

förklara hur föremålet ser ut och hur det används etc. guiden ska helt enkelt fungera som en 

syntolk, om det inte förekommer audioguider, vilket också är en lösning om det inte finns 

personal på museet som kan ta guidade turer. Det som är bra med att ha en guide i en 

utställning där föremålen exponeras för allmänheten är att guiden kan ha översikt över 

utställningsrummet och se till att allt går som det ska och att ingen vandalisering sker. Det 

positiva gällande guidade turer för en synskadad är att om personen med synskada inte kan 

läsa. Det finns synskadade som varken kan läsa vanligt skriftspråk eller punktskrift men med 

hjälp av guider kan de ändå få ta del av föremålsförklaringarna. 

Om museet själva vill använda arkeologiska fynd i utställning där synskadade och andra 

personer ska få ta på utställningsmaterialen rekommenderas då massmaterial som sten, ben 

och keramik. Men kulturmagasin som tar hand om arkeologiska föremål har målet att 

föremålen ska vara hållbara i ca 100 år om inte längre. Alla föremål är lika mycket värda, så 

hur man ska kunna välja ut vilka föremål som ska exponeras i en utställning riktad till 

synskadade är ett svårt att avgöra. Enligt kulturminneslagen får man inte på något sätt utsätta 

fornlämningar för något som på något sätt kan skada dem, vilket också är en bra anledning till 

att undvika hög exponering av föremålen, så man inte begår ett fornminnesbrott 

(http://www.raa.se/lagar-och-stod/kml-kulturminneslagen/ hämtad 2013-05-05).  
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3.7.2 Rekonstruerade föremål 

Rekonstruerade föremål kräver speciell hantering om de ska vara hållbara under längre 

perioder. Däremot kan både kostnader och tillverkningstid springa iväg gällande skapandet av 

föremålen. Det beror helt och hållet på om föremålen ska vara producerade med samma 

teknik som orginalföremålen eller om det räcker med att det ser precis likadant ut. Dessa är 

inte de enda faktorerna; får materialet köpas färdigt eller ska den framställas själv och i så fall 

med samma teknik som under den specifika tidsperioden? Dessa faktorer kan göra att ett och 

samma föremål kan ta allt från endast några dagar till en månads tid att tillverka. Förutom att 

påverka tidsåtgången påverkas även priset av föremålet, inte enbart tillvekningspriset utan 

även marknadspriset. Det som museet då måste bestämma är om vad som är viktigast, en 

exakt kopia eller en enkel kopia, även om den enda som kan se skillnaden på föremålet är en 

expert i frågan. 

Även rekonstruerade föremål kräver rätt hantering och skötsel liksom originalföremålen. 

Föremålskopior är inte lika sköra som de arkeologiska fyndmaterialen och håller i regel 

mycket längre, men för att öka hållbarheten hos föremålskopiorna krävs även här rätt form av 

hantering. All form av hantering och beröring bryter ner arkeologiskt källmaterial och 

påverkas av en mängd olika faktorer, bl.a. vatten och syre.  På samma sätt som syre och fukt 

påverkar nedbrytningen av bl.a. metallföremål påverkar även syror, smuts och salt föremålens 

nedbrytningsprocess (Fjæstad 1999; 73ff). Föremålskopior bryts ner av samma faktorer som 

originalföremålen, men det tar längre tid då föremålskopiorna är i mycket bättre skick än 

originalföremålen.  

Metall är ett föremål som är känsligt för konstant beröring av människohänder pga. oljor och 

salt som huden producerar. Fukt och salt får metallen att oxidera och metallen börjar rosta. 

Detta går att motverka med lack eller färg, men en bemålad yta känns annorlunda och blir inte 

autentiskt, vilket i sin tur kan vilseleda en synskadad person (men även andra besökare). Även 

organiskt material bryts snabbare ner vid konstant beröring av människan vilket är en 

anledning till varför rekonstruerade föremål är att föredra så länga det framgår för besökaren 

att föremålen är rekonstruerade från originalföremål bör det inte bli några större problem, men 

det kan vara en fördel om originalet ligga i en monter bredvid så besökare har möjligheten att 

jämföra kopian med originalet.  
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3.7.3	  Experimentell	  arkeologi	  

Rekonstruktioner av arkeologiska föremål kan tas fram med hjälp av experimentell arkeologi. 

Experimentell arkeologi är ett sätt att förstå äldre tekniker genom att rekonstruera 

arkeologiskt källmaterial utifrån vad föremålen berättar. Ex kan olika sätt att producera 

föremål testas, genom upprepande försök skapa ett likadant föremål som det arkeologiska 

källmaterialet. Exempelvis kan man testa olika tekniker att knacka stenredskap, benredskap, 

ringla och knåda keramik, smida vapen etc. Om slutprodukten är lyckad och kan jämföras 

med källmaterialet skulle man kunna använda föremålen i arkeologiska utställningar om 

forntiden för synskadade där de få känna på föremålen. En vanlig plats där experimentell 

arkeologi används i förmedlande syfte är fornbyar och friluftsmuseer (& Borgström B. 2003, 

http://www.nooam.se/ [Hämtad; 2012-09-10] & Lindmark 2010; 13ff). Men det sätt som 

fornbyar och friluftsmuseer förmedlar och levandegör historien kan även användas inom 

museibranschen, fast i mindre skala för att ge en djupare förståelse för arkeologiska ting även 

i stängda och låsta utrymmen som museer. Det är viktigt att det framgår att det är ett föremål 

framställt med experimentell arkeologi och att det är en rekonstruktion av arkeologiskt 

källmaterial. 

4. Diskussion	  och	  reflektion	  

4.1 Hur ser tillgängligheten ut för synskadade på museer i Skåne? 
Analysen visar att tillgängligheten varierar mellan de olika museerna, detta kan bero på att det 

inte finns några direkta riktlinjer om hur museer ska behandla tillgänglighetsfrågor. Något 

som de alla har gemensamt är tillgänglighet för rörelsehindrade i någon form men varför det 

just är rörelsehindrade som tillgängligheten är anpassad för har jag inte fått något bra svar på. 

Alla museerna säger att de följer lagarna och hänvisningarna enligt ICOM och att de lever upp 

minst till minimikraven gällande tillgänglighet. Men det ska inte behöva krävas en lagändring 

för att tillgängligheten ska öka för andra funktionshindrade. 

Flera av de undersökta museerna har s.k. blindlådor. Dessa består av hopplockade material 

och föremål som tas fram vid eventuella besök. Då får synskadade under uppsikt känna på 

föremål oftast utanför utställningsrummet eller vid en arbetsstation. Dessutom kan förbokning 

vara aktuellt eller så sker visningar på bestämda tider, möjligheten för synskadade att ta ett 

spontanbesök på ett museum minskad därmed och kan även kännas onödigt då det inte finns 

något tillgängligt. Museerna bör förtydliga att bokade visningar går att anordna för 
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synskadade för att visa att utställningarna är delvis tillgängliga och kan anpassas efter behov.  

Flera av museerna berättade att det inte är vanligt med synskadade besökare, men om 

museerna i sin tur inte annonserar ut att möjligheterna finns, hur ska de då locka till sig 

besökare inom denna grupp? Dessutom kan de låga besökssiffrorna av synskadade på museer 

bero på att museerna inte är besöksvänliga. Ett besök räcker för att veta om man kan ta del av 

utställningen eller inte, så om man inte kan ta del av utställningen p.g.a. sin synskada kan jag 

tänka mig att man inte vill göra fler besök. Om jag själv går på en utställning och märker att 

den inte är anpassad efter mina behov och att jag därigenom inte får ut vad jag har förväntat 

mig känner jag inte heller för att komma tillbaka . 

Att funktionshindrade inte har samma möjligheter att ta del av kultur- och fritidsaktiviteter på 

samma sätt som andra medborgare kan ses som diskriminerande. Anledningen till detta kan 

bero dels på bristande tillgänglighet men även brist på kunskap och negativa attityder. Detta 

skriver handikappskommittén i boken Samhälle för alla (Overland 2010; 39ff). Kostnaden för 

att förbättra tillgängligheten i de fysiska rummen verkar vara ett problem för många.  Det är 

flera som antyder att det kostar för mycket att förbättra den fysiska tillgängligheten för 

funktionshindrade, men varför fastna på den punkten? Jag resonerar att det är ett vinnande 

koncept att öka tillgängligheten hos de olika institutionerna och kulturella verksamheterna då 

ökad tillgänglighet kan leda till ökning av besökare, vilket även drar in mer pengar till kassan 

(i varje fall hos de museer som tar betalt för inträde). Även detta tas upp i boken Samhälle för 

alla (Overland 2010; 30ff). . 

Jag tror att flera av museerna har möjlighet att förbättra småsaker gällande tillgängligheten 

men att det inte tidigare har ifrågasatts och problematiserats. Jag hoppas att museer blir 

medvetna om olika smågrupper i samhället som hålls utanför, men som man med några enkla 

knep kan bjuda in utan att det ska kosta för mycket.  

4.2  Vilka resurser behövs för en utställning för gravt synskadade? 
För att anpassa en utställning till gravt synskadade skulle jag använda mig av väl utförda 

förklaringar över föremålen som besökarna kan ta del av med hjälp av audioguider, punkskrift 

och större lättläst text. Det är viktigt med en bildlig beskrivning av föremålen och 

användningsområde för att synskadade ska kunna få en förståelse av vad som ligger bakom 

montern. Till exempel räcker det inte med att skriva ”en stenyxa från mesolitikum” i 

punktskrift utan man måste beskriva storleken, utformningen, materialet, etc. 
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Tillgänglighet ska inte vara provisoriskt och tillfälligt utan konstant. Tillgänglighet i from av 

information är något som alltid ska finnas till hands, vare sig du inte kan läsa eller höra. Idag 

är det många som har svårigheter med att läsa, anledningen kan vara synskador, cp-skador till 

dyslexi och analfabetism. Med detta i grunden förstår jag inte varför tillgänglighet gällande 

informationsmaterial inte förekommer i olika former som lättläst text, audioguider och 

punktskrift. Jag kan förstå att man inte kan ha en informationstavla med en svensk text plus en 

lättläst version bredvid, plus översättningar till de vanligaste utländska språken och 

punktskrift.  En lösning är att ha små mappar vid utställningsföremålen där alla olika 

skriftspråk och rekommenderade storlekar på text finns tillgängligt. En annan lösning kan 

vara att museet främst använder sig av audioguider, och att det ändå förekommer 

informationstext vid utställningsföremålen, men inte lika ingående. Själv lyssnar jag hellre på 

information om föremål än att läsa informationen, det beror på att jag ofta uppleva att det är 

för mycket information på informationsskyltarna och orkar helt enkelt inte läsa igenom allt. 

Jag skulle även placera ut rekonstruktioner och avgjutningar av föremålen framför montrarna 

med de äkta föremålen bakom glas. På så vis kan synskadade att känna på föremålen utan att 

skada originalen och värdet på det arkeologiska källmaterialet bevaras. 

Olika former av ledstråk skulle vara installerade, ex. ledstråk i form av mattor, räcken längst 

montrarna och där man kan gå åt olika håll ska det finnas förklaringar om vart man hamnar 

och vart man kan gå vidare därifrån. 

Trösklar och ojämnheter i golvytan skulle elimineras eller korrigeras så de inte framstår som 

hinder och rummen ska vara rymliga så synskadade som använder blindkäpp och ledhundar 

kommer fram utan svårigheter. 

Det är mycket att tänka på vid uppförandet av utställningar och speciellt vid utställningar som 

riktar sig till en viss grupp människor. Det är viktigt att man inte försummar tidigare 

besökargrupper för att tillgodose och utföra en utställning som riktar sig till en mindre men 

befintlig grupp, i detta fall synskadade. Perspektiv är viktigt för att kunna utföra en bra 

utställning, och då är det inte bara museipersonalens perspektiv, utan besökarnas perspektiv 

som är det viktiga. Museipersonal och utställningspersonal måste ha insikt i hur den tänkta 

besöksgruppen använder och rör sig i rummet, ibland kan det även vara aktuellt att fysiskt sätt 

på sig ”besökarnas skor” för att ha en möjlighet till full förståelse om för- och nackdelar. 
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Allt detta går att lösa, men till varierande kostnader. Man kan göra tillfälliga lösningar på 

exempelvis orienteringsstråk där man lägger ut billiga mattor som leder den synskadade åt rätt 

håll, eller en billigare variant; tejpa fast ex tvättlina i golvet i två leder så de bildar en ”matta” 

i mitten, om man korsar linan på någon av sidorna har man lämnat ledstråket. 

4.3 Hur förflyttar man sig och använder rummet? 
Det är viktigt att undersöka flera olika aspekter av tillgänglighet, dels är det den fysiska, 

teoretiska och audionoma tillgängligheter av både rummen och föremålen för att en synskada 

inte ska framgå som ett hinder. Det är viktigt med noggrannhet gällande anpassning av 

utrymmena så att utställningen samt utställningsrummet förmedlar föremålen så besökarnas 

upplevelse blir som förväntat, om inte ännu bättre. Hur man rör sig genom rummen kan ha 

stor betydelse för upplevelsen. För en synskadad kan det vara bra om gångarna går 

någorlunda rakt och att man inte ska behöva svänga runt för mycket för att gå mellan de olika 

montrarna då orienteringen av rummet kan bli svårare och vid en nödsituation kan det vara 

svårt att hitta fram till utgångarna. 

Förutom de hjälpmedel som jag nämnt under tidigare kapitel anser jag att man kan använda 

rummen på olika sätt. Inredning är en faktor till hur man använder rummet. Vid en utställning 

för synskadade skulle jag valt att ha montrar längst med väggarna som följes av räcken, men 

även en matta som följer montrarnas väg. Gångbanan som består av mattan behöver vara bred 

så att synskadade kan använda blindkäppar utan att slå i inredningen varje gång och det är bra 

om man kan gå två till tre personer på bredden. På andra sidan mattan skulle jag placera ut 

viloplatser där besökare kan vila, sitta och samtala. Genom att ha bänkar på ena sidan och 

montrar på andra underlättar inredningen för synskadade och i kombination med den breda 

gången minskar risken att besökarna korsar varandras vägar allt för mycket.  

 

 Lena Brock har skrivit boken BERÄTTA BERÄTTA! en bok om berättandets rum och skriver 

här om både det fysiska och mentala berättarrummet. I det fysiska berättarrummet, i detta fall 

ett museum, läggs stor vikt på utformningen av inredningen. ”Det är viktigt att allting placeras 

på sin rätta plats” som Lena Brok skriver i kapitlet om det fysiska berättarrummet (Brock 

2007. s.51). Inredningen har en stor betydelse för att förmedla rätt struktur, och för 

synskadade är det ännu viktigare att utställningsrummet, det fysiska rummet, följer en röd tråd 

för att berättandet ska ske flytande. Det är nästintill ännu viktigare att utställningsrummet har 

ordning och struktur för att synskadade ska kunna uppleva en kontinuitet, både av 

utställningsrummet och utställningsmaterialet. 



32 
 

Det mentala berättarrummet är rum i oss själva, där vi känner, upplever, återskapar och 

empatiserar vad vi precis upplevt och urskilt. För att höja nivån i det mentala berättarrummet 

är det positivt att låta upplevelsen gå lite längre än vad besökspersonerna egentligen har 

förväntat sig. Exempelvis vid guidade turer är det viktigt att försöka förnya och avsluta den 

guidade turen på olika vis. På så vis blir besöket och upplevelsen aldrig densamma. Som 

exempel på att göra en utställning mer levande och avvikande är att ta med föremål som 

egentligen inte skulle behöva vara med i utställningen. Exempelvis vid en utställning av 

forntiden kan guiden ha på sig rekonstruerade kläder, spela upp ljudsekvenser som kan tolkas 

som en marknadsplats eller handelsplats, eller ha med ett instrument etc. Vid besök på Malmö 

museum berättade museipedagogen Lars Rantzow hur han på en guidad visning av 

renässansen i slutet hade spelat upp musik med en grammofon för att avrunda guidningen 

vilket uppskattades högt av besökarna (Lars Rantzow. Munt. 2013-03-04). 

 

4.4 Kan arkeologiska fynd användas i en utställning där alla föremål exponeras 

för människans händer?  

Föremålen som innefattas i en utställning där besökarna får känna på föremålen kommer att 

brytas ner och/eller gå sönder. Det är risker som man måste räkna med och på lång sikt kan 

utställningsmaterialen ses som förbrukningsvaror. Det är viktigt att alla för- och nackdelar 

vägs av för att besluta om arkeologiska fynd kan användas som visningsexemplar och vara 

fysiskt tillgängliga för synskadade (och alla andra besökare) om föremålen kommer ses som 

förbrukningsvaror. Då det är olagligt att förstöra kultur och fornfynd enligt kulturminneslagen 

vilket egentligen utesluter att använda originalföremål i en exponerande visningsmiljö. Det 

som istället blir aktuellt är frågan om föremålskopior. Genom att använde föremålskopior kan 

fler föremål bli tillgängliga för synskadade.  

Det skulle vara intressant att prata med personer som utför rekonstruktionsarbete av 

arkeologiskt källmaterial, samt göra en mer ingående undersökning om föremålskopior och 

hur museer idag brukar dessa föremål, hur mycket de kostar och vikten av autenticiteten. 

Tyvärr fanns det inte tid för denna sort av undersökning men kan vara aktuellt för framtida 

projekt och uppsatsarbeten. 

 



33 
 

4.5  Kan experimentell arkeologi användas i förmedlande syfte? 

Museer har länge använt rekonstruktioner av arkeologiska fynd, dels för att visa hur ett 

föremål såg ut innan det bröts ner för att förtydliga hur föremålen såg ut när de var nya och 

användes. Däremot anser jag att det är viktigt att skriva ut de olika faktorerna som 

experimentet grundar sig på, dvs. vilken teknik samt vilka redskap som använts för att 

återskapa föremålet, om det är autentiskt kopia eller en enkel kopia. Om man ställer ut 

föremål som tagits fram med hjälp av experimentell arkeologi, anser jag att man kan ställa ut 

en film som visar och förklarar tillvägagångssättet. För att även synskadade ska kunna ta del 

av filmen är det bra om beskrivningen är så bildlig som möjligt. Att ställa ut fler föremål att 

känna på (i samband med visningsfilmen) för att visa olika stadier av tillvägagångssättet 

känns som en god idé för att komplettera ljudet från filmen. 

Museet kan dessutom med hjälp av experimentell arkeologi hålla i flera workshops där 

besökare får se hur olika redskap och föremål blev till. Man kan också låta besökare få testa 

på lättare former av experimentell arkeologi genom dessa olika sessioner. Jag tror att detta 

skulle gynna både synskadade och seende besökare och jag tror att museerna skulle locka till 

sig fler besökare om man några gånger per år har workshops med experimentell arkeologi. 

 

4.6  Finns intresset av en utställning riktad till synskadade både från 

besökarsidan och från museernas sida?  

Intresset för en utställning riktad till synskadade syns hos både museivärlden och från 

besökssidan. Alla museer var intresserade av en sådan utställning om och när det blir aktuellt. 

Att intresset finns på även besökarsidan grundar jag på samtal med synskadades riksförbund 

(SRF). Med deras hjälp kom jag i kontakt med kvinnan som jag intervjuade i analysen (kap. 

3.6). Att endast intervjua en person och sammanlagt ha pratat med 3 personer som är bekanta 

med synskador och hur det är att vara synskadad känns för mig väldigt litet. Jag skulle vilja 

pratat med fler personer för att visa en kvantitativ undersökning och för göra undersökningen 

mer opartisk, dvs. förutom att tolka egna uppfattningar av hur museernas tillgänglighet för 

synskadade ser ut och vad synskadade får ut och vill ha ut från museerna så vill jag ha ett 

genuint upplägg på hur de själva tolkar och ser på saken. Speciellt skulle jag velat ha tid till 

att intervjua fler synskadade, både i hemmet och efter museibesök. Jag ville egentligen följa 

med synskadade på en guidad tur för att efteråt fråga om vad de fick ut av utställningen, var 

det som de tänkt sig, finns något de vill ändra på, vad är bra respektive mindre bra etc. Jag 
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skulle själv undersöka vad de får ta del av som vi missar av att gå själva och vise versa, men 

tyvärr så räckte inte tiden till allt som jag ville hinna med. 

5. Resultat	  och	  Slutsats	  
Med hjälp av min analys har jag fått fram resultat och slutsatser på mina sex 

frågeställningar;  

1. Hur ser tillgängligheten ut för synskadade på museer i Skåne? 

2. Vilka resurser behövs för en utställning för gravt synskadade? 

3. Hur förflyttar man sig och använder rummet? 

4. Kan arkeologiska fynd användas i en utställning där alla föremål exponeras för 

människans händer?  

5. Kan experimentell arkeologi användas i förmedlande syfte? 

6. Finns intresset av en utställning riktad till synskadade både från besökarsidan och 

från museernas sida?  

Slutsatsen gällande den första frågeställningen, om tillgängligheten för synskadade på skånska 

museer, är att museerna är dåligt anpassade för synskadade och det finns en stor brist på 

tillgänglighet. Det gällande bl.a. skriftlig information (punktskrift) och till viss del även 

inspelade ljudfiler i form av guidade turer, men även i form av ledstråk för orientering i de 

allmänna utrymmena. Flera av museerna har tillgång till blindlådor, men för att besökarna ska 

ha tillgång krävs det inbokade guidade turer för att museipersonalen ska hinna anpassa 

visningsmaterialet efter besökarens behov. I utställningarna idag finns det inga arkeologiska 

föremål eller rekonstruktioner av arkeologiska föremål att ta på och oftast finns det inga 

föremål alls som besökarna kan få känna på även i andra utställningar. Detta resulterar i att 

synskadade inte kan uppleva utställningarna spontant som större delar av besökare kan. 

Information angående tillgänglighet som de respektive museerna ger ut stämmer överens med 

mina egna slutsatser utifrån besökta lokaler, frågeformulär och internetundersökning, dvs. att 

museerna ej är anpassade för synskadade. Som flera av museerna uttryckte sig går det alltid 

att förbättra tillgängligheten och som resultat av min undersökning kan jag se att flera av de 

undersökta museerna inte är nöjda med tillgängligheten för bl.a. synskadade, men att de gärna 

vill bli bättre anpassat och öka tillgängligheten. 
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Till frågeställning nr. 2 angående vilka resurser som behövs för att anpassa en 

forntidsutställning med arkeologiskt visningsmaterial har jag kommit fram till skutsatsen att 

flera olika resurser krävs för att få ihop en bra utställning och flera av dem har jag tagit upp 

tidigare under diskussion, kap. 5.2. Det som jag anser är viktigast är rekonstruktioner av 

originalföremål, dessa föremålskopior ska ligga i anslutning till montrar med originalföremål 

så både seende och synskadade kan få och röra sig på samma sätt i rummet. Föremålskopiorna 

ska ställas fram så besökare kan känna på föremålen, för att via känseln få någon uppfattning 

om hur föremålet ser ut. men det räcker inte med föremålskopior, utan en bildlig förklaring 

om vad man känner på är högst relevant. Denna information kan förmedlas antingen med 

hjälp av punktskrift och audioguider eller med en guidad visning. Ledstråk är också en viktig 

resurs för att synskadade ska orientera sig, både i utställningsrummen liksom entré, 

café/restaurang och i museibutik.  

Till frågeställning nr. 3, hur besökare rör sig och använder rummet har fått slutsatsen att de i 

dagsläget förflyttar sig med hjälp av ledsagare eller guide då det ofta saknar orienteringsstråk 

i museerna. På några av museerna finns det hjälpmedel som personalen kan informera om på 

plats och på något museum var även ledhundar tillåtna. Flera av museerna är utrustade med 

hiss vilket underlättar svårbemannade trappor, däremot så gick inte hissarna alltid till alla 

utställningsrum och våningsplan. I övrigt fick jag känslan av den besökta museiutställningen i 

Landskrona och utifrån beskrivning från tillgängligheten från resterande museerna att det 

finns en vis grad av svårigheter att ta sig runt som synskadad i utställningsrummen. 

Den fråga som väckte mest diskussion vid museibesöken var angående orientering för 

synskadade, hur de använder sig av rummen och vad på det aktuella museet som kan framstå 

som hinder. Resultatet av undersökningen är att med hjälp av orienteringsstråk på underlaget 

kan synskadade ta sig runt i rummet på ett säkert sätt. Punktskrift liksom audioguider är ett 

annat sätt för synskadade att använda rummet. Det kan röra sig om information om vart man 

ska gå, hur lång det är fram till informationsskyltarna samt informationsskyltar om föremålet 

som ligger framför en. De rekonstruerade föremålen som ska vara tillgängliga för synskadade 

och alla andra besökare och placeras framför glasmontern där originalföremål visar upp 

liknande föremål. På så vis kan alla besökare förflytta sig på samma sätt i rummet och ha 

möjlighet att få del av föremålen oberoende av vilka sinnen som behöver aktiveras.  

Fjärde frågeställningen, angående arkeologiskt källmaterial, om de kan användas i en 

utställning där de exponeras för människohänder, är slutsatsen; Nej. Efter att ha pratat med 
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personal från Lunds Kulturarvsbank har jag konfirmerat mina misstankar om arkeologiskt 

källmaterial i utställningar och att det inte genomförbart ur ett hållbarhetsperspektiv och ur ett 

framtidsperspektiv. Ett arkeologiskt fynd är redan väldigt skört och svagt och genom att 

exponera dessa föremål för konstant beröring skulle betyda att istället för att ta hand och 

bevara föremålen bryts de snabbare ner och dessutom så bryter man mot kulturminneslagen 

(KML). Däremot är rekonstruerade föremål samt experimentell arkeologi av stort intresse för 

att ställa ut föremål i en miljö där besökarna får känna på föremålen. Genom diskussioner 

med berörda angående hållbarhet, tillgänglighet och användning av föremålen kom jag fram 

till att nyckeln för utställningar riktade till synskadade är rekonstruerade föremål. 

Frågeställning fem om experimentell arkeologi kan användas i förmedlande syfte är min 

slutsats ja och på ett väldigt lärorikt och informativt sätt. Museer kan hålla i olika workshops 

där de visar tillvägagångssätten för besökare, låter besökare testa och känna och sedan ställa 

ut de rekonstruerade föremålen i utställningar i syfte att bli berörda av människohänder. 

Den sista frågeställningen gäller intresset för en utställning riktad till synskadade, både från 

besökarnas och museernas sida. Min slutsats grundar sig på analysen och är att intresset finns 

från båda sidorna, men det krävs att någon tar tag i det, styr upp det. 

Genom de hopsamlade resultaten har jag kommit fram till slutsatsen att det är fullt möjligt att 

förbättra tillgängligheten för synskadade och att en arkeologisk utställning för synskadade går 

att genomföra med hjälp av olika variabler. Jag kom även fram till att arkeologiskt 

källmaterial inte är en av variablerna för att genomföra denna utställningsform utan att 

rekonstruktioner är att föredra. 

6. Sammanfattning	  
Uppsatsen diskuterar hur synskadade bemöts av museer gällande tillgänglighet och tillgång 

till de arkeologiska visningsmaterialen. Undersökningen börjar med att analysera fyra museer 

i Skåne, alla med utställning om forntiden.  

Undersökningen visar att tillgängligheten är låg och bristande på flera olika faktorer, ex. 

punktskrift, audioguider och föremål att beröra. För att öka insikten på detta problem tog jag 

ut en enkät för museerna att svara. Jag besökte också två av utställningarna för att få en egen 

uppfattning av museernas allmänna utrymmen, så som entré, hall och utställningsrummen.  
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Känslan att beröra är av stor betydelse för synskadade och blinda för att skapa en bild av ett 

föremål. Med detta i grunden fortsätter undersökningen med möjligheten av en utställning där 

de flesta av föremålen är exponerade för att vidröras av besökare. Hantering av arkeologiska 

föremål är en stor diskussion inom ämnet då föremålen redan är sköra och blir svagare efter 

varje beröring.  Undersökningen går därför vidare med frågan att använda kopior, 

rekonstruktioner och experimentell arkeologi för att öka tillgängligheten av föremålen och för 

att en exponering av föremål ska vara möjligt. 

Slutsatsen blev att det är fullt möjligt att utforma och anpassa en arkeologisk utställning för 

synskadade med hjälp av faktorer som rekonstruerade föremål, ledstråk för orientering, 

punktskrift och audioguider med välutförda bildbeskrivningar. 
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9.1 Elektroniska  

Cia Sutinen (red.) Vi punktskriftsläsare, nr 1/2005 [Elektroniskt] Tillgänglig: 
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Kulturminneslagen [elektroniskt] tillgänglig http://www.raa.se/lagar-och-stod/kml-

kulturminneslagen/ [2013-05-05] 

Månsson K. 2008 [Elektroniskt] tillgänglig: http://www.srf.nu/sok/?client=google-

csbe&q=bristande+tillg%C3%A4nglighet+diskriminerande [2013-04-04] 
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03-18] 
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Bilaga1. Frågeformulär till museum 

 

Tillgänglighet för synskadade/blinda. 

 

Enligt ICOM1 ”bör styrelsen se till att museet och dess samlingar… hållas öppet för 

allmänheten. Speciellt bör hänsyn tas till personer med särskilda behov”. Vilka personer 

med särskilda behov anser ni att tillhöra denna kategori?  

 

 

Hur låter museets policy angående tillgängligheten av föremålen? 

 

 

Vilka olika handikapp är museet och de olika utställningarna anpassade för? 

Rörelsehindrade, hörselskadade, synskadade m.fl? 

 

 

Är guidade turer ett måste för synskadade/blinda eller en valmöjlighet? Kan 

blinda/synskadade komma oanmälda till museet för att ta del av utställningarna? 

 

 

Förekommer blindskrift på museets allmänna utrymmen, ex toaletterna, 

förvaringsutrymmen, i utställningarna etc.? 
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Finns det inspelade guidade turer som synskadade kan ta del av via hörlurar? Om ja, 

kostar det extra (hur mycket)? 

 

 

 

Förekommer det ”stationer” i utställningar där hörlurar används för att ta del av 

visningsexemplaret? 

 

 

Finns det föremål i utställningarna som besökarna kan känna och ta på, eller sker det 

separat från utställningen exempelvis med en blindlåda med ett fåtal utvalda föremål? 

 

 

Om en låda med selektivt utvalda föremål brukar visas upp för besökarna, vilka 

föremål är det då som visas upp från ex, stenålder, bronsålder, järnålder? Och varför 

just dessa föremål? Utveckla gärna ditt svar. 

 

 

Har det någon gång förekommit en utställning som anpassat och riktat sig och just till 

synskadade? Om inte skulle det kunna vara av intresse för framtiden? Utveckla gärna 

ditt svar. 

 

 

Anser du att museet når upp till sin egen, och ICOM´s, policy angående tillgänglighet? 

Kan förändringar av utställningar samt lokaler vara relevant? Utveckla gärna ditt svar. 
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Om du är öppen för vidare kontakt om frågor uppstår skriv gärna kontaktinformation 

samt titel här nedan. 

 


