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Inledning 
Mänskliga rättigheter har alltid varit ett intressant ämne, även om begreppet 
mänskliga rättigheter är väldigt brett. Jag som museologistudent har valt att låna 
begreppet till just museer och kulturarv, alla människors rättighet att uppleva 
kultur. Offentlig kultur borde vara tillgänglig för alla, oavsett eventuella 
funktionsnedsättningar, kön och etnisk bakgrund. Det är en åsikt jag tror alla 
håller med om och som också fungerar väldigt bra i teorin, men frågan är om den 
fungerar i praktiken? Har alla människor i Sverige lika stora möjligheter att 
uppleva offentlig kultur?  

I uppsatsen har jag undersökt frågan om tillgänglighetför funktionshindrade på 
museer närmare. Jag har valt att undersöka hur väl anpassat Västerbottens 
museum är för grovt synskadade och blinda personer. Jag finner frågan både 
spännande och nödvändig att undersöka, museer tillhör offentlig kultur och i 
Sverige finns det ca hundra tusen personer med svåra synskador.1 Ett stort antal 
människor som borde ha precis lika stora rättigheter att uppleva kulturen på 
museer som alla andra. 

Jag har länge tänkt på frågan och funderat över hur mycket en person som inte kan 
se får ut av en vanlig museiutställning. Med vanlig menar jag en museiutställning 
som inte riktar sig specifikt till funktionshindrade personer utan till alla 
intresserade. Med det syftet har jag valt att göra undersökningen på Västerbottens 
länsmuseum, ett museum som är riktat till alla.  

Då jag gått på museum har jag ofta tänkt tanken: Om jag varit blind nu, hade jag 
missat allt det här som är så spännande. Jag vill ta reda på om det verkligen är så 
på riktigt, missar en blind allt spännande på museer? Eller finns det tillräckliga 
hjälpmedel som jag som seende inte upptäcker? Frågorna är många och det är 
därför jag valt att undersöka detta ämne. Jag vill helt enkelt ta reda på hur det är 
på riktigt, jag vill sluta anta att det är på ett vis eller ett annat vis. Min nyfikenhet 
för hur det faktiskt är i kombination med min enorma vilja att göra Sveriges 
museer tillgängliga för alla gjorde att uppsatsämnet hamnade just här.    

Jag är intresserad av att förbättra museibesöken för alla funktionshindrade, inte 
bara synskadade, och det kommer att lysa igenom i uppsatsen. Men fokus ligger 
ändå på synskadade just nu. Synskadades och blindas rätt att uppleva offentlig 
kultur!     

                                                           
1 Författare okänd. Synskadades riksförbunds hemsida, frågor och svar. http://www.srf.nu/om-
synskador/fragor-och-svar/. 2014-03-24.   

http://www.srf.nu/om-synskador/fragor-och-svar/
http://www.srf.nu/om-synskador/fragor-och-svar/
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med uppsatsen är att synliggöra problem som finns gällande tillgänglighet 
för funktionshindrade personer vid museer. I uppsatsen har jag valt att rikta in mig 
på funktionshindret grova synskador och blindhet.  

Jag vill reda ut följande frågeställningar: 

• Hur väl anpassade är Västerbottens länsmuseum och Bildmuseet i Umeå 
våren 2014 för blinda och synskadade personer?  

• Vad kan förbättras och vad fungerar bra på Västerbottens museum och 
Bildmuseet?  

METOD OCH TEORI  

Jag har till stor del använt mig av eget källmaterial efter observationer och 
intervjuer med personer som varit viktiga vid undersökningar runt uppsatsen. Jag 
har observerat blinda personer som gått med mig på Västerbottens museum eller 
Bildmuseet och sedan använt mig av deras tankar kring besöken. Det viktigaste för 
mig är att genom observationerna ta reda på vad en synskadad person får för 
känsla av att gå på något av mina undersökta museer. Vad personen själv tycker att 
den får ut av besöket och vad personen tycker är bra och mindre bra på museet är 
saker uppsatsen kommer att beröra. Under observationerna har jag träffat den 
synskadade personen i museets reception för att sedan gå på museet tillsammans 
med personen. Den synskadade personen har fått styra vart den helst vill gå i 
museet. Jag har ställt frågor under besöken men har framförallt tagit vara på 
personernas spontana rektioner, kommentarer och oförutsedda händelser. Allt jag 
tyckte anmärkningsvärt så som kommentarer, händelser och åsikter har jag sedan 
antecknat. I huvudtexten finns sedan hela besöket, inklusive kommentarer och 
händelser beskrivet då jag vill ge en så exakt bild till läsaren som möjligt. 

Innan jag går djupare in på mitt utvalda ämne finner jag det lämpligt att förklara 
vad begreppet museologi kan stå för. Uppsatsen är en museologiskt grundad 
uppsats och jag vill nu förklara vad som ligger till grund för mitt arbete och varför 
funktionshinder på museer och museologi hänger samman.  

Tinget och texten, det materiella och det immateriella. Museologin befattar sig 
med både tinget och texten i vår historia. Vi vill studera det som inte längre finns 
och vi letar efter spår till det som hänt innan vår tid. Utan materiella lämningar 
finns inga spår att hitta, men att bara förlita sig på föremål är allt för osäkert. 
Därför måste de materiella lämningarna granskas och få en utsaga. Det är här 
historien skrivs, när materiella lämningar får ord och beskrivelser. Tinget och 
texten är i behov av varandra inom museologin. Detta är en stor skillnad mellan 
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museologer och historiker. Historiker förlitar sig helt på text, medan museologer 
istället undersöker människans förhållande till tinget och sätter text till det.2 

Museiforskning är också en del av museologin. Alltså dokumentationen av det som 
händer innanför museets ramar. De klassiska museidisciplinerna konstvetenskap, 
arkeologi och etnologi är alltså alla en del av museologin. Även museivetenskap, 
alltså hur ett museum praktiskt fungerar hör hit. Själva ämnet museologi befattar 
sammanfattningsvis både med det som händer i museet och forskningen om 
museet som fenomen.  

Idag räknas museologi som en vetenskap, även om begreppet i många år varit 
ifrågasatt som just vetenskap. Anledningen är att museologin är tvärvetenskaplig. 
En vetenskap som till skillnad från många andra vetenskaper sträcker sig över 
många ämnen och discipliner. Museologin är en tvärvetenskaplig forskning som 
kan låna teorier från många olika discipliner. Det handlar om att på bästa möjliga 
sätt förstå vad musealisering betyder och vad vårt materiella arv betyder för 
människan. För att komma fram till ett svar kan många olika discipliner behöva 
beröras. Tinget, texten, museiforskning och museivetenskap samt en hel del andra 
discipliner är alla viktiga ingredienser i museologin som vetenskap.3  

Anna Gregorová är en är en museologisk teoretiker som försökt sätta ord på det så 
svårförklarade museologibegreppet. Hon har skrivit upp tre problemområden hon 
tycker tillhör den museologiska forskningen: 

a) ”museets relation till verkligheten och tiden (existentiell och semiotisk 
dimension) 

b) Museets relation till samhället (politisk och kulturpolitisk dimension) 
c) Museets praktiska funktioner (inkl. museets organisation och syftemål)”4  

Jag väljer att använda mig av Gregorovás teori om vad museologi betyder i min 
uppsats, då jag tycker att hennes definition av begreppet är tydlig och passar mitt 
ämne väl. Museets roll i samhället är en viktig punkt, vilken jag fördjupar mig i i 
mitt arbete. Funktionshindrade personer är en del av vårt samhälle och det är 
viktigt att alla, oavsett eventuella funktionhinder har möjlighet att ta del av vårt 
materiella och immateriell arv. Även museets praktiska funktioner berörs i mitt 
uppsatsarbete. Pedagogik är en del av museets praktiska funktioner, och att på 
olika sätt kunna bemöta olika personer på ett pedagogiskt sätt är en viktig del av 
museologins arbete.     

”Västerbottens museum betyder något för ALLA. ALLA betyder något för 
Västerbottens museum.”5 

                                                           
2 Kerstin Smeds, ”Vad är museologi” ur RIG-Kulturhistorisk tidskrift vol.90, nr.2 (2007) 65-68. 
3 Kerstin Smeds, ”Vad är museologi” ur RIG-Kulturhistorisk tidskrift vol.90, nr.2 (2007) 68-69. 
4 Kerstin Smeds, ”Vad är museologi” ur RIG-Kulturhistorisk tidskrift vol.90, nr.2 (2007) 73. 
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Dessa rader är framställda av Västerbottens museums styrelse som en vision för 
hur museet ska fungera i den pedagogiska verksamheten. Att visa något för en 
publik på ett museum är en pedagogisk verksamhet rakt igenom då det alltid krävs 
pedagogik på något vis för att nå besökaren. Sättet museet väljer att framställa ett 
föremål på är pedagogik liksom sättet en museipedagog väljer att tala till en 
skolklass är pedagogik. I visionen ovan bestämmer Västerbottens museum att det 
ska finnas något för alla på museet och styrelsen bestämmer även att alla 
människor har betydelse för museets verksamhet.     

Mitt intresse ligger i att utforska hur väl anpassade museerna är för 
funktionshindrade personer i allmänhet. Därför kommer aspekter som kön, 
etnicitet och liknande inte att beröras alls i min undersökning även om jag är 
medveten om att detta i vissa fall kan ha betydelse för resultat. Jag har inte heller 
aktivt valt testpersoner utan låtit slumpen avgöra vem som är med i 
undersökningen. Museer ska enligt min teori vara till för alla och därför har jag 
valt att inte aktivt välja ut en exempelvis kulturintresserad person. Det intressanta 
i undersökningen är att komma fram till vad en blind eller svårt synskadad person 
får ut av ett museibesök, oavsett bakgrund och tidigare erfarenheter. 

Vid mina observationer har jag blivit inspirerad av Billy Ehns och Orvar Löfgrens 
bok Kulturanalytiska verktyg. Jag har valt att analysera mycket utifrån deras 
teorier. Framförallt kapitlet ”fånga stämningen” där Ehn och Löfgren beskriver hur 
alla människans sinnen hjälps åt för att hitta en speciell stämning och atmosfär på 
en specifik plats under en specifik tid. De beskriver hur det kan bli förbindelser 
mellan människor, ting och omgivning med hjälp av alla sinnen. Jag finner detta 
kapitel extra intressant då personen i mitt test på museet saknar ett sinne, 
nämligen synen. Hur blir denna personens stämning och atmosfär jämfört med 
min som har alla sinnen?6 

Ett annat kapitel i kulturanalytiska verktyg som varit till stor hjälp i uppsatsarbetet 
är ”under observation”. Där förklarar Ehn och Löfgren hur de utfört en observation 
på Sturups flygterminal i Malmö. Både Ehn och Löfgren gör var sin observation på 
fem minuter. De skriver ner allt de tycker anmärkningsvärt och sammanfattar 
sedan observationerna. Jag har delvis använt mig av denna typ av observation, 
skrivit ner allt jag ser och hör. Men jag har till skillnad från Ehn och Löfgren även 
pratat med människor och skrivit ner både deras svar på mina frågor och deras 
spontana åsikter. Ehn och Löfgren utgick bara utifrån det som de själva upplevde.7   

Jag har även tagit hjälp av synskadades riksförbund, både genom websidan och via 
telefon. Mitt mål är att resultatet ska bygga på en funktionshindrad persons tankar 
                                                                                                                                                                             
5 ”Vision” ur Policy för pedagogisk verksamhet för Västerbottens museum framställd av museets 
styrelse 2011-XX-XX.  
6 Billy Ehn och Orvar Löfgren. ”Fånga stämningen” i Kulturanalytiska verktyg (Malmö, 2012) 64-65. 
7 Billy Ehn och Orvar Löfgren. ”Under observation” i Kulturanalytiska verktyg (Malmö, 2012) 49-50. 
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och åsikter då jag som seende omöjligt kan bestämma vad som är bra och vad som 
borde förbättras på museerna för att en synskadad person ska ha tillgång till 
samma utbud som en seende person. För att få ytterligare inblick i regler, mål och 
olika aktuella hjälpmedel har jag även valt att använda Elisabet Svenssons bok 
Museer för alla i Norden – om tillgänglighet för människor med funktionshinder. 
Denna bok har gett mig bra grundläggande kunskaper i ämnet och även tips på 
vad jag ska observera extra noggrant under besöken på museer och vad jag i första 
hand ska välja att fråga under intervjuerna.8 

 

PRESENTATION AV TEMAT 

Jag har valt att i min uppsats undersöka hur väl Västerbottens museum och 
Bildmuseet i Umeå är för blinda och svårt synskadade personer. Hur väl anpassade 
olika museer är för funktionshindrade personer är svårt att saga, då ämnet både är 
och inte är väl undersökt. Det framkommer genom en enkätundersökning utförd 
av föreningen HAIKU, handikapphistoria i kulturarvet, att många museer ofta 
tänker på att försöka anpassa sina utställningar för funktionshindrade personer. 
Men ändå framkommer det i mina undersökningar att det finns brister i arbetet. 
Det finns inte så många böcker i ämnet, men de jag hittat har jag använt mig av i 
uppsatsen. Trots att jag använt mig av böcker till viss del kommer det mesta 
källmaterialet från egna undersökningar.  

AVGRÄNSNINGAR OCH KÄLLOR  

Jag valde från början att bara rikta in mig på ett museum, Västerbottens museum. 
Men efter lite missförstånd med en testperson blev min inriktning istället 
Västerbottens museum och Bildmuseet i Umeå. Det visade sig i efterhand vara bra 
för min uppsats att undersöka båda museerna då jag fick ett perspektiv från ett 
kulturhistoriskt museum och ett perspektiv från ett konstmuseum. Det mest 
optimala hade varit att även kunna undersöka ett naturhistoriskt museum för att 
få ytterligare ett perspektiv, men samtidigt ville jag rikta in mig på en specifik stad, 
i detta fall Umeå, för att bilda en uppfattning om vad en synskadad person på ett 
specifikt geografiskt område kan få ut av samhällets offentliga museer. Något 
naturhistoriskt museum finns inte i Umeåtrakten, och därför gick det inte att 
undersöka.  

Jag har inte fritt kunnat välja mina testpersoner då det funnits så få som velat ställa 
upp på undersökningen. Det var synskadades riksförbund som hjälpte mig med att 
hitta testpersoner, och efter ca tre veckors letande fick jag kontakt med just tre 
personer som ville och kunde vara med på undersökningen. Grundtanken är att 
museer är till för alla, därför gör det inget för uppsatsens innehåll att 
                                                           
8 Elisabet Svensson.  Museer för alla i Norden – Om tillgänglighet för människor med funktionshinder 
(Köpenhamn, 2000). 
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testpersonerna inte är speciellt kulturintresserade eller museiintresserade. 
Uppsatsen hade kunnat bli ännu mer omfattande om testpersonerna var väldigt 
insatta och intresserade av museer, men det var som sagt min tanke att undersöka 
hur väl anpassade museerna var för alla, inte bara de insatta och mest intresserade. 
Därför är jag nöjd över att ha fått tag i de olika testpersonerna av en slump.9  

Jag har valt att begränsa mig till att undersöka hur väl anpassade museerna är för 
synskadade personer, även om det hade varit intressant att undersöka andra 
handikapp också. Även om det till en början kan verka ganska smalt att bara rikta 
in sig på just synskador visade det sig att ämnet är stort och tillräckligt för att få ett 
resultat av undersökningen. För det första finns det många olika synskador, och de 
olika synskadorna har visat sig behöva olika typer av hjälpmedel på museerna. För 
det andra ville jag hellre få en djupgående undersökning runt ett funktionshinder 
än att skrapa på ytan bland flera. Jag tror dessutom att just synskador är ett svårt 
funktionshinder för en människa att ha på ett museum, då det ofta fungerar som 
så att besökaren tittar på föremål och läser skyltarna till föremålen.  

Jag har valt att använda mig av en färdig enkätundersökning gjord av HAIKU, 
handikapphistoria i kulturarvet som källa.10 Det är en enkätundersökning som ville 
undersöka hur bra samarbete det finns mellan handikapporganisationer och 
museer, samt hur väl anpassade museerna är enligt både organisationerna och 
museerna, samt hur väl representerade funktionshindrade personer är i olika 
museers samlingar och arkiv. Jag undersöker egentligen endast hur väl anpassade 
Västerbottens museum och Bildmuseet i Umeå är för synskadade personer, men 
enkätundersökningen gav mig ändå en bra bakgrund inför mina egna 
undersökningar. Jag fick redan innan mina egna undersökningar en bra bild av vad 
jag skulle observera extra noggrant och vad jag kunde tänka extra mycket på när 
jag träffade mina testpersoner.  

Det finns såklart både för och nackdelar med att använda sig av en redan 
genomförd enkätundersökning som inte har precis samma syfte som mina 
undersökningar. Fördelen i detta fall var att jag, trots att enkätundersökningen 
hade ett lite annat syfte än mitt, fick en väldigt bra ingång till mina egna 
undersökningar. Genom att först titta på en undersökning och ta lärdom av den, 
blev det sedan lättare att utföra min egen undersökning. Jag hade redan en bra 
ingång och visste en del om ämnet redan innan jag startade. Nackdelen med att 
använda en redan färdig undersökning som ingång var att jag inte fick exakt de 
frågor och svar jag ville ha. Hela enkätundersökningen var inte användbar för min 
undersökning utan bara delar. Hade jag gjort en helt egen enkätundersökning 
hade jag fått reda på exakt det jag ville. Det hade dock tagit mycket längre tid och 

                                                           
9 Författare okänd. Synskadades riksförbund i Umeås hemsida. http://www.srf-ume.se/ . Hämtad 
2014-05-19.  
10 Diana Chafik & Claes G Olsson. Funktionshinderperspektiv på museernas arbete, (2012).  

http://www.srf-ume.se/
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därmed hade också tiden för mina huvudsakliga undersökningar blivit mindre. Till 
denna uppsats räckte det med den information jag fick från den färdiga 
enkätundersökningen. 

Jag har till största delen använt mig av två olika böcker genom uppsatsarbetet, dels 
Museer för alla i Norden – Om tillgänglighet för människor med funktionshinder 
skriven av Elisabet Svensson samt Öppet för alla – tillgänglighet på museer och 
hembygdsgårdar skriven av Gunnar Häger. Båda böckerna ger en bra inblick i olika 
funktionshinder och beskriver även olika hjälpmedel. Båda böckerna behandlar 
många olika funktionshinder och blir därför en bra översikt i ämnet, men ingen 
djupgående information framkommer, vilket gör mina egna undersökningar 
nödvändiga för uppsatsen.  

UPPSATSENS DISPOSITION 

I första huvudkapitlet som heter bakgrund berörs blindas historia i allmänhet. 
Även begrepp som museer och kulturarv förklaras. I slutet av kapitlet förklaras 
varför det finns problem kring handikappanpassning på museer.  

I andra huvudkapitlet som heter handikapporganisationer och museer följer 
resultatet från en enkätundersökning gjord av HAIKU (handikapphistoria i 
kulturarvet). HAIKU har undersökt vilket samarbete som finns mellan museer och 
handikapporganisationer i Sverige.  

I tredje kapitlet som heter museibesök med testpersonerna förklarar jag vad jag 
fick ut av museibesöken på Västerbottens museum och Bildmuseet. 
Testpersonernas tankar och åsikter finns med. Även mina egna observationer.  

Fjärde kapitlet handlar om olika hjälpmedel för blinda personer som museerna kan 
använda sig av i sina utställningar. Därefter följer kapitel fem som förklarar varför 
det ibland kan vara svårt att anpassa museer och kulturarv för funktionshindrade 
personer av estetiska skäl.  

Efter dessa kapitel följer min diskussion som förklarar resultatet av mina 
undersökningar. Jag återkopplar till mitt syfte med uppsatsen och besvarar mina 
frågeställningar. I diskussionen får museerna även tips på förbättringar mina 
testpersoner föreslagit.                 

Bakgrund 

BLINDA I ETT HISTORISKT PERSPEKTIV 

Att vara blind har sina svårigheter. Väldigt långt bak i tiden, innan 1600-talet är det 
svårt att säga exakt vad som hände med blinda människor. Men mest troligt var 
blinda väldigt fattiga och hade därför låg status. Innan 1600-talet var det troligtvis 
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familjen eller kyrkan som på något sätt tog hand om den blinda personen, den 
blinda livnärde sig ofta genom att tigga. På 1600-talet blev det dock allt svårare att 
vara tiggare, nu skulle alla arbeta och bidra till sin överlevnad. Sjuka eller skadade 
människor, häribland blinda, hamnade på tukthus där de fick arbeta för sin 
försörjning. På 1700-talet blir det lag på att varje socknen ska ha en fattigstuga. De 
fattiga fick sedan lita på att bli försörjda av de som levde i socknen. De blinda 
placerades ofta i fattigstugorna. Hade inte den blinde turen att födas i ett rikt hem 
var den nästan dömd till ett fattigt liv.11 

År 1808 händer något anmärkningsvärt i de blindas historia. Två blinda elever får 
för första gången i Svensk historia organiserad skolundervisning. Det är blind och 
dövtolken Per Aron Borg som står för initiativet. Anledningen till att 
funktionshindrade plötsligt fick börja gå i skolan var att man insåg att även 
funktionshindrade kunde lära sig svåra saker och gick att bilda, något som tidigare 
hade varit otänkbart. Att låta blinda bilda sig sågs nu som ett spännande 
experiment och det rådde verkligen optimism runt experimentet.12 Skolan kom 
dock senare att rikta in sig på endast hörselskadade elever och återigen stod de 
blinda utan organiserad skolgång. År 1845 öppnades dock en helt egen avdelning 
på samma skola som endast var till för blinda elever. Manilla hette skolan. 
Undervisningen var dock fortfarande svår då det ännu inte fanns någon 
punktskrift, den kom inte förrän vid 1800 talets slut. På slutet av 1800-talet 
öppnades också en skola för yngre barn som var mellan sju och tio år. År 1896 tas 
ett väldigt viktigt riksdagsbeslut för blinda människor, skolgången blir nu 
obligatorisk oavsett föräldrarnas klass och inkomster.13  

I början av 1900-talet var det en självklarhet att de blinda barnens och 
ungdomarnas undervisning skulle ske på internat, men senare blev det allt mer 
vanligt att de bodde kvar hos sina föräldrar och utbildade sig i sin hemstad. Nu för 
tiden finns det inga internat för blinda utan alla som endast är blinda och inte har 
ytterligare handikapp integreras i den vanliga skolan och går i en vanlig klass.  
Fram till 1900-talet var i princip alla blinda fattiga, om de inte hade lyckan att 
födas i en rik familj vill säga. Att gå i skolan och utbilda sig var ovanligt. Under 
1900-talet och idag är det obligatoriskt för alla blinda att gå i skolan och få samma 

                                                           
11Författare okänd. Synskadades riksförbunds hemsida, synskadades museum- synskadades historia. 
http://www.srf.nu/om-oss/synskadades-museum/Synskadades-historia/aldsta-tid/  2013-10-31.   
12 Lars Lindberg. ”Handikappolitikens utveckling – från institutioner till sektorsansvar”, i 
Handikappolitiken i praktiken – om den nationella handlingsplanen(Växjö, 2006) 20.  
13 Författare okänd. Synskadades riksförbunds hemsida, synskadades museum- synskadades 
historia. http://www.srf.nu/om-oss/synskadades-museum/Synskadades-historia/aldsta-tid/  2013-
10-31. 

http://www.srf.nu/om-oss/synskadades-museum/Synskadades-historia/aldsta-tid/
http://www.srf.nu/om-oss/synskadades-museum/Synskadades-historia/aldsta-tid/
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grundutbildning som andra barn. Det finns inte heller några speciella yrken som 
blinda personer arbetar med idag, utan väldigt många yrken är välrepresenterade.14  

År 1967 kom en ny lag som kallades omsorgslagen. Lagen kom till för att göra livet 
bättre för Sveriges alla funktionshindrade människor. Fram tills dess var det 
vanligt att det fanns stora skillnader på hur funktionshindrade och ”vanliga” 
människor levde i landet. Personer med utvecklingsstörningar bodde till exempel 
på institution och blinda gick på speciella skolor för synskadade. Målet med 
omsorgslagen var att Sverige skulle bli mer jämlikt och personer med 
funktionshinder skulle normaliseras. Även handikappolitiken kom igång på allvar, 
funktionshindrade började ifrågasätta varför de hade mindre möjligheter att 
påverka och leva ett bra liv än alla andra. Frågan kom nu att vändas från den 
funktionshindrades konstruktion till samhällets konstruktion. Om samhället 
förändrades och konstruerades om skulle funktionshindrade slippa vara 
handikappade och leva ett mycket bättre liv.15 

När vi i nutid talar om handikappfrågor talar vi också om mänskliga rättigheter. 
Det är en självklarhet att funktionshindrade ska ha samma rättigheter som alla 
andra. Men såhär har det bara varit i ca trettio år. Det var FN som satte fart på 
handikappolitiken genom att ägna ett helt årtionde åt handikappfrågor.  Årtiondet 
kallades handikappdekaden och inleddes år 1981 och handlade helt enkelt om 
handikappades rättigheter.16  

Att vara handikappad idag är trots allt inte en dans på rosor. Det finns trots många 
regler och lagar svårigheter kring att vara handikappad. Framförallt när det gäller 
tillgänglighet för funktionshindrade finns det mycket att arbeta med. Att koppla 
samman blindhet med kultur och fritid kan vara svårt. Det finns mycket inom just 
tillgänglighet till kultur och fritid som inte är anpassat för blinda trots att vi lever i 
en tid då mycket är möjligt att göra för just blinda och svårt synskadade. 
Synskadades riksförbund har en del mål de vill uppnå för att blinda på ett betydligt 
enklare sätt ska kunna uppleva kultur och ha en aktiv fritid. Några av målen lyder: 

• att daisyspelare, som läser upp text, blir ett accepterat läshjälpmedel i hela 
landet. 

• att tidningar och tidskrifter ges ut i daisyformat. 

                                                           
14 Författare okänd. Synskadades riksförbunds hemsida, synskadades museum- synskadades 
historia. http://www.srf.nu/om-oss/synskadades-museum/Synskadades-historia/aldsta-tid/  2013-
10-31.  
15 Lars Lindberg. ”Handikappolitikens utveckling – från institutioner till sektorsansvar”, i 
Handikappolitiken i praktiken – om den nationella handlingsplanen(Växjö, 2006) 22-24. 
16Lars Lindberg. ”Handikappolitikens utveckling – från institutioner till sektorsansvar”, i 
Handikappolitiken i praktiken – om den nationella handlingsplanen(Växjö, 2006) 32.  

http://www.srf.nu/om-oss/synskadades-museum/Synskadades-historia/aldsta-tid/
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• att syntolkning på bio, teater, museer, sportevenemang m.m. blir en självklar 
del.17 

Det handlar idag om att underlätta livet för ca hundra tusen personer i Sverige, 
låta även svårt synskadade ta del av en enklare vardag och uppleva kultur och en 
aktiv fritid.  

MUSEIHISTORIA  

Liksom blinda och andra funktionshindrades historia har förändrats genom tiden 
har även Sveriges och övriga världens museer en egen historia som förändrats 
mycket sedan museernas begynnelse. 

På mitten av 1800-talet började Arthur Hazelius samla in föremål från 
allmogekulturen, för att inte glömma svunnen tid. Han valde föremål av en viss 
anledning. Allmogekulturen hade varit den ”normala” kulturen tills 
industrialismen kom igång på allvar. Därför var det viktigt att samla föremål och 
historier från just den kulturen, även om det fanns andra mindre kulturer vid sidan 
av. Visst ville Hazelius samla ovanliga och egendomliga saker också, men dessa 
skulle ändå ha tillhört den för tiden ”normala” kulturen allmoge. Dessa föremål 
blev sedan grunden för Nordiska museet som finns även idag.18  

Museers roll i samhället samt begreppet kulturarvs innebörd är inte helt självklart. 
Vad vi väljer att visa på våra museer och hur det vi visar upp framställs varierar 
stort. Vi skulle kunna säga att allt vi ärvt är kulturarv. Men eftersom museer inte 
samlar, vårdar och visar allt vi ärvt vill jag inte göra det så enkelt. Det museer i 
regel väljer att samla, vårda och visa är de lämningar som har stor betydelse för 
museiutställningens tänkta tema. Alltså de lämningar som är mest symbolbärande. 
Det är också ovanligt att kalla något människan ser negativt på för kulturarv. 
Människan vill prioritera det positiva och det är därför delar vi gärna vill minnas 
från historien som visas på kulturhistoriska museer. Nästa viktiga aspekt vad gäller 
kulturarv är bildningens roll. Människan ska bli bildad av att gå på museer, det är 
viktigt att lära sig något vid besöket. Museer har därför även vissa krav på sig att 
välja de föremål och historier med högst bildningsvärde. Museiutställningar och 
kulturarv har också krav på sig att låta människan hitta och stärka sin identitet 
genom att på museer. Både för att våga vara stolt över sin egen kultur och för att 
kunna förstå och positivt möta andra kulturer.19  

                                                           
17 Författare okänd. Leva som synskadad- kultur och fritid. Kopierade från hemsidan. 
http://www.srf.nu/leva-som-synskadad/kultur-och-fritid/. 2014-02-11  
18Cecilia Hammarlund – Larsson. “Samlingarna och samlandet” i Nordiska museet 125 år, 182-185.  
19 Stefan Bohman. ”Vad är museivetenskap – vad är kulturarv?”, i Museer och kulturarv (Stockholm, 
1997) 14-16. 

http://www.srf.nu/leva-som-synskadad/kultur-och-fritid/
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Utöver detta har museer som ansvar att fungera som en mötesplats. Besökarna ska 
kunna möta varandra för att sedan gemensamt kunna vandra genom 
utställningarna. De som hellre vill gå ensamma möter också något i form av 
historia och nutid. Museerna ska vara spännande och kreativa. Tanken är också att 
människor med olika kulturell bakgrund och med olika behov ska kunna få utbyte 
av varandra i form av kunskaper, erfarenheter, idéer och synsätt.20   

Museers uppgifter är med andra ord ganska omfattande, och likaså är begreppet 
kulturarv väldigt brett. Vad som ändå kan konstateras är att museers uppgifter är 
viktiga för den enskilda människan. Att få vara stolt över sitt kulturarv, stärka sin 
identitet och lära sig något är positivt och något alla borde få lov att göra. Frågan 
är dock om alla har samma möjlighet att ta del av kultur, eller om ett 
funktionshinder kan göra att personer stängs ute och därmed blir handikappande. 

PROBLEMATIK KRING MUSEERS TILLGÄNGLIGHET OCH FUNKTIONSHINDER 

Det är skillnad på funktionshinder och handikapp. Ett funktionshinder behöver 
inte alltid leda till att en person blir handikappad. En funktionshindrad person blir 
handikappad först då samhällsförhållandena och brister i miljön gör att personen 
blir utestängd eller inte kan delta på olika verksamheter, exempelvis 
museiutställningar.21  

Det finns många olika typer av funktionshinder museerna måste ta hänsyn till och 
arbeta för att tillgodose i utställningarna. Allt från nedsatt rörelseförmåga, till 
synskador, hörselskador, allergier och utvecklingsstörningar. Det är museets 
ansvar att se till att ett funktionshinder inte blir till ett handikapp vilket 
naturligtvis är en svår uppgift. Just synskador är dessutom ett brett område då alla 
synskador inte uppenbarar sig på samma sätt. Några synskadade saknar syn helt 
och hållet medan andra har nedsatt synskärpa. En tredje synskadad kan se men 
bara genom ett väldigt begränsat synfält. Problematiken för museerna ligger i att 
kunna tillgodose alla olika behov.  

Elisabet Svensson har skrivit boken Museer för alla i Norden – Om tillgänglighet för 
människor med funktionshinder. Hon har gjort en egen lista i boken som beskriver 
vad museerna ska tänka på för att deras utställningar och museets helhet ska passa 
en synskadad person. Jag kommer att återge några förslag från Svenssons lista, för 
att senare i uppsatsen jämföra om förslagen stämmer bra överens med 
verkligheten, då jag besökt museer med mina testpersoner och fått höra deras 

                                                           
20 Stefan Bohman och Karin Lindvall. ” Museerna i samhället och samhället i museerna”, i Museer 
och kulturarv (Stockholm, 1997) 83.  
21 Elisabet Svensson. ”Tillgängliga museum – en introduktion”, i Museer för alla i Norden – Om 
tillgänglighet för människor med funktionshinder (Köpenhamn, 2000) 23. 
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förslag på förbättringar. Det blir också spännande att se om några av förslagen på 
listan redan praktiseras på museerna.22  

Listan är uppdelad i två delar, den ena handlar om säkerhet och den andra om 
tillgängligheten till utställningarnas information och annan verksamhet. 

Lista 1, säkerheten: 

• Det behövs bra ljus i byggnaden 
• Det är viktigt med kontraster i bygganden 
• Markeringar vid trappor och vid andra farliga platser 
• Trappor försedda med ledstång23 

Lista 2, tillgänglighet:  

• Att få röra vid och känna på föremål gör att en blind person kan bli mer 
delaktig i utställningen, gärna originalföremålen men även kopior går bra. 
Förklaringar till föremålet krävs i ljudform.   

• Audioguide gör att personen kan gå på museet utan guide 
• Specialvisningar som är utformade för just synskadade24 

Handikapporganisationer och museer 
För att ta reda på hur olika handikapporganisationer och museer ser på samarbetet 
mellan just funktionshindrade och museer har jag valt att granska en 
enkätundersökning utförd av HAIKU, Handikapphistoria i kulturarvet. HAIKU 
hade som mål med projektet att ta reda på hur museer arbetar med 
handikappfrågor i museisamanhang, både förr och i dagsläget. Sammanfattningen 
av enkätundersökningen var klar i september 2012 och är därmed relativt aktuell 
även idag, varför jag valt att använda denna undersökning och inte göra en ny egen 
variant. Det var 72 olika museer som fått enkäterna, varav cirka 80 procent blev 
besvarade. 21 enkäter skickades ut till funktionshinderrörelsens 
samarbetsorganisationer och 46 enkäter skickades ut direkt till enskilda 
riksförbud. Av de två senare blev bara omkring 50 procent av enkäterna besvarade. 
Detta kan bero på att de två senare organisationerna har tidsbrist i sitt arbete och 

                                                           
22 Elisabet Svensson. ”Tillgängliga museum – en introduktion”, i Museer för alla i Norden – Om 
tillgänglighet för människor med funktionshinder (Köpenhamn, 2000) 23-29. 
23 Elisabet Svensson. ”Tillgängliga museum – en introduktion”, i Museer för alla i Norden – Om 
tillgänglighet för människor med funktionshinder (Köpenhamn, 2000) 26. 
24 Elisabet Svensson. ”Tillgängliga museum – en introduktion”, i Museer för alla i Norden – Om 
tillgänglighet för människor med funktionshinder (Köpenhamn, 2000) 27. 
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istället väljer att lägga tid och kraft på dagspolitiska frågor. Exempel på museer 
som fått enkät är (totalt 72 st):25 

• Arbetets museum 
• Gotlands museum 
• Malmö museer 
• Synskadades museum 
• Livrustkammaren 
• Medicinhistoriska museet med flera.  

Det är med andra ord väldigt många olika typer av museer som fått svara på 
enkäterna. Exempel på funktionshindersförbund som fått enkät är (totalt 46 st): 

• Mag- och tarmförbundet 
• Förbundet för blödarsjuka 
• Synskadades riksförbund 
• HIV – Sverige 
• Njurförbundet 
• Svenska Celiakiförbundet med flera. 

Även här är det alltså väldigt blandade förbund som har fått chansen att svara på 
enkäten. Exempel på samarbetsorganisationer som fått enkät är (totalt 21 st): 

• HSO Umeå, Västerbottens län 
• HSO Stockholms län 
• HSO Örebro län 
• HSO Skåne 
• HSO Gävleborgs län 
• Funkisam Gotland26 

HSO betyder att de olika handikappförbunden på ett specifikt område, oftast 
länsindelat går ihop och har en gemensam handikapporganisation där de kan 
samarbeta med olika frågor. Det var alltså samarbetsorganisationer från alla delar 
av landet som fick chansen att svara på enkäten.  

Museerna och handikappförbunden fick olika enkäter. Museernas enkät hade 27 
frågor och 7 olika rubriker. De olika rubrikerna var: 

• Bakgrund. Där museet fick berätta lite om sig själv. 
• Utställningar. Där det fanns frågor om vilka basutställningar som fanns just 

då och hur väl funktionshindrade var representerade i både fasta och 
tillfälliga utställningar. 

                                                           
25Diana Chafik & Claes G Olsson. Funktionshinderperspektiv på museernas arbete, (2012).  
26 Diana Chafik & Claes G Olsson. Funktionshinderperspektiv på museernas arbete, (2012) 3.   
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• Föremålssamlingar, dokumentation och arkiv. Där museerna fick svara på 
frågor om hur väl funktionshindrades liv är dokumenterat och på vilket sätt 
de valt att samla dokumentation och föremål från funktionshindrade. 

• Mångfald/tillgänglighet/utåtriktad verksamhet. Där museerna fick svara på 
frågor kring hur väl anpassat museet är för funktionshindrade personer 
rörande tillgänglighet i byggnader, specialvisningar med mera. 

• Samarbete. Där museet fick beskriva samarbetet med 
handikapporganisationer om ett sådant fanns. 

• Framtiden. Hur samlandet, arbetet, olika svårigheter och hinder och stöd 
skulle kunna se ut i framtiden. 

• Övrigt. Ytterligare synpunkter eller åsikter.27 

Museernas enkät var väldigt omfattande och berörde många olika punkter ur ett 
funktionshinderperspektiv. Enkäten som skickades till handikapporganisationerna 
var kortare med 10 frågor. I den enkäten fick organisationerna svara på om det 
fanns några museer som var extra bra, tips på vad museerna borde göra bättre, 
tillgängligheten på museer, om de kände sig representerade på museer, om 
organisationen hade något samarbete med något museum och i så fall vilket, samt 
om organisationen samlade arkivmaterial.  

Resultatet av enkätsvaren syftade egentligen på två olika delar av museernas 
verksamhet, dels på tillgängligheten på själva museet och dels till hur väl 
funktionshindrades historia är samlad i arkiv och representerad i museernas olika 
utställningar. Jag är i min uppsats mest intresserad av att ta reda på hur väl 
tillgängligheten fungerar för funktionshindrade på museer, men jag har ändå valt 
att ta med en del slutsatser kring representationen och insamlandet av 
funktionshindrades människors liv. Detta för att tillgänglighet och representation 
hör ihop till viss del. Om vissa människors historia väljs bort från museer blir inte 
allas historia tillgänglig, vilket kan leda till museibesök blir mindre lockande för 
personen.  

Enkätsvaren visade att många museer arbetar aktivt med att öka tillgängligheten 
för funktionshindrade på museerna och anpassa sin verksamhet till olika gruppers 
behov. För att få hjälp med anpassningen visade enkäterna att ca en tredjedel av de 
muser som svarat tar hjälp av olika funktionshinderorganisationer. Det kan vara 
hjälp genom att organisationerna inventerar hur museibyggnaden fungerar eller 
hur programverksamheten ser ut. Även vissa utställningar granskas av 
organisationerna. De som inte tar hjälp av handikapporganisationer kan 
exempelvis ta hjälp från ideella organisationer, konsulter eller myndigheter.28  

                                                           
27 Diana Chafik & Claes G Olsson. Funktionshinderperspektiv på museernas arbete, (2012) 3 
28 Diana Chafik & Claes G Olsson. Funktionshinderperspektiv på museernas arbete, (2012) 3.   
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Trots att enkäterna visade att många museer arbetar aktivt med tillgängligheten 
och även tar hjälp av handikapporganisationer för att anpassa så bra som möjligt 
finns det fortfarande tillgänglighetsproblem enligt enkäterna. Ett av problemen 
som framkom är att fasta utställningar i regel är sämre anpassade än tillfälliga 
utställningar.29 Ett annat problem som framkom genom de tillfrågade 
organisationerna är att utställningar som finns i gamla och ofta 
kulturminnesskyddade byggnader i regel är dåligt anpassade rent fysiskt. Nya 
museer är oftast lättare att ta sig runt på. Genom att gamla byggnader och 
utställningar ofta är dåligt anpassade känner sig många exkluderade och 
utestängda från allmänt kulturutbud, kulturutbud som kommer från samhället. 
Enkätsvaren visade dock även positiva saker, de visade att hjälpmedel blir mer och 
mer vanliga på museer. Det kan vara hjälpmedel som lättlästa texter, audioguider, 
hörselslingor och specialvisningar.30 

I frågan relaterad till representation på museer och insamling av 
funktionshindrade människors liv visade enkätsvaren en ganska mörk bild av 
verkligheten. Det finns väldigt få museer, bortsett från specialmuseer, som visar 
funktionshindrades liv och erfarenheter i sina fasta utställningar. Det är också 
väldigt sällan museerna har dokumenterat uppgifter om funktionshindrades liv 
och erfarenheter. Endast i få fall, där exempelvis någon institution har lagts ner, 
har dokumentation från det specifika stället gjorts. Enkäterna visar dock att vissa 
tillfälliga utställningar har haft funktionshinderstema och visat funktionshindrades 
liv och erfarenheter.31  

Även i denna fråga fanns det dock positiva saker att säga. Det är helt sant att 
funktionshindrades liv inte visas upp på samma sätt eller ens alls på många 
museer. Funktionshindrade tillhörde helt enkelt de orepresenterade när 
enkätundersökningen gjordes. Men trots det ser organisationerna att det ljusnar 
lite. Museerna är idag öppna för förändring och är villiga att representera alla olika 
grupper. De är villiga att ta hjälp från olika organisationer. Problemet ligger i hur 
de ska ta tag i problemen. På vilket sätt de ska göra för att integrera 
funktionshinderperspektiv i den vanliga verksamheten, så detta perspektiv ska bli 
en del av helheten istället för något speciellt och påklistrat.32   

                      

                                                           
29 Ibid. 
30 Diana Chafik & Claes G Olsson. Funktionshinderperspektiv på museernas arbete, (2012) 11.   
31 Diana Chafik & Claes G Olsson. Funktionshinderperspektiv på museernas arbete, (2012) 3. 
32 Diana Chafik & Claes G Olsson. Funktionshinderperspektiv på museernas arbete, (2012) 3-4. 
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Museibesöken med testpersonerna 
Jag kommer nu att så utförligt som möjligt beskriva museibesöken jag varit på med 
informanterna. Jag har delvis använt mig av observationstekniker jag läst om i Billy 
Ehns och Orvar Löfgrens bok Kulturanalytiska verktyg. Jag har skrivit ner allt jag 
uppfattat under besöken, kommentarer, händelser och känslor. Detta har jag 
sedan skrivit ner i en flytande text.   

STEFAN DRUGGE 

Observation av museibesök på Västerbottens museum den 25/2-2014 med 
Stefan Drugge. 

Stefan är en till synes glad man i medelåldern. Han har bott i Umeå sedan 2009, då 
han flyttade hit på grund av arbete på orten. Tidigare bodde Stefan i Gällivare. Idag 
arbetar Stefan med att lära ut olika datorprogram till synskadade personer. Han är 
intresserad av teknik och har alltid som mål att kunna lära sig all ny teknik, bland 
annat har han nu helt och hållet lärt sig att hantera Apples Iphone och Ipad, något 
han också lär ut till andra synskadade personer.  

Stefan fick redan som treåring grå starr och har sedan dess levt med dålig syn.  År 
1985 fick han grön starr och förlorade då synen helt på vänster öga, år 2003 
förlorade han också synen på höger öga och är idag helt blind. Som barn fick 
Stefan gå på Tomtebodaskolan, en internatskola och institution för blinda. Där fick 
han bland annan lära sig blindskrift, något han uppger sig ha stor nytta av idag.  

Jag träffade Stefan en solig februaridag i entrén på Västerbottens museum. Vi 
hälsade på varandra och gick sedan gemensamt mot receptionen. Väl framme 
frågade Stefan: är vi i receptionen nu? Det finns ingen markering så jag vet inte var 
jag är. Jag svarade att visst var vi framme vid receptionen. Jag frågade sedan 
receptionisten vilka utställningar som erbjöds idag och receptionisten berättade 
artigt och trevligt vad som erbjöds och hur vi skulle hitta dit. Stefan fortsatte 
genom att fråga receptionisten om det fanns några hjälpmedel för honom som inte 
kunde se. Med ett något skamset uttryck i ansiktet och en lite skamsen röst 
förklarade hon att det tyvärr inte fanns några hjälpmedel. Ibland hade det funnits 
audioguider med syntolkning men inte till de utställningar som fanns nu. Stefan 
frågade vidare hur det fungerar med guide, och receptionisten förklarade att det 
finns färdiga guidade turer på bestämda datum som går att ta del av, annars måste 
de bokas och kostar pengar.  

Efter att ha pratat med receptionisten bestämde vi oss för att gå till museets 
basutställning som heter Umeå nu och då. För att komma in i utställningen ska 
besökaren gå upp för tre trappor i sten. Jag var med och kunde förklara för Stefan 
när trapporna kom, men Stefan poängterade att trapporna var dåligt utmärkta. 
Han förklarade att alla trappor ska vara markerade med upphöjningar på första 
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och sista trappsteget för att en blind ska kunna känna sig fram längs trappan. 
Detta saknade Stefan här. Jag såg att trapporna hade små sandpappersliknande 
klistermärken på första och sista trappsteget, men dessa var mycket slitna och med 
facit i hand för otydliga för att hjälpa en synskadad fullt ut. Vi kom ändå upp för 
alla trappor utan några stora problem.  

Strax efter trappan liggen ingången till utställningen vi valt att besöka, vi gick in 
genom valvet och var framme. För mig var det självklart att vi nu var inne i 
utställningen, men för Stefan som inte kan se var det inte självklart. Jag stannade 
per automatik till väl inne i utställningen och då frågade Stefan om vi var framme. 
Återigen förklarade Stefan att det inte fanns någon markering som förklarade att 
besökaren är inne i utställningen. 

Vi vandrade längre in i utställningen. Den är uppbyggd med föremål besökaren 
inte får lov att röra och förklarande skyltar till det. Stefan är helt blind och ser 
alltså inte heller konturer. Det visade sig att denna utställning skulle bli mycket 
svår för Stefan att både röra sig genom och få ut något av. I en del av utställningen 
fanns det en stor mängd glasmontrar med olika typer av föremål i alla. Stefan tog 
sig här runt montrarna med hjälp av sin käpp och sin hand. Han frågade hela tiden 
vad som fanns i de olika glasmontrarna och observerade att han kunde känna med 
handen var varje monter tog slut och nästa började. Jag förklarade att det fanns 
olika saker i alla montrar och gick även in på lite vad som fanns i varje. Då 
poängterar Stefan att det hade varit till stor nytta för honom om det fanns någon 
typ av avläsbar kod med förklaring av föremålen. Han berättade att det finns en 
typ av streckkod på Umeås bibliotek som går att läsa av med en liten maskin. Den 
berättar sedan i ljud vad som finns framför. Samma sak borde gå att använda på 
museet menar Stefan. 

Vid andra sidan av utställningen fanns en del som var uppbyggd med foton och 
förklaringar till fotona. Det var foton på Umeå genom tiderna. Återigen 
förklarande jag för Stefan vad som fanns på väggarna. Då förklarar Stefan att det 
finns digitala fotoramar som kan prata. Dessa ramar hade kunnat vara av intresse 
för museet. När besökaren trycker på ramen hade förklaringen av bilden kunnat 
komma i ljud. Som det är nu kan bara läskunniga och seende förstå vad som 
händer på bilden.  

I sista delen av utställningen finns ett tidningsrum där besökaren kan läsa gamla 
sparade delar av tidningar. Stefan konstaterar att om tidningsrummet fortsätter att 
vara uppbyggt på samma vis som vid vårt besök finns det inget där han kan ta del 
av utan hjälp av en seende och läskunnig person. Han berättar dock att det finns 
bra hjälpmedel för att kunna läsa tidningar som synskadad och att det finns saker 
museet kan göra som inte kostar särskilt mycket pengar för att en synskadad 
lättare ska kunna ta del av tidningsrummet. Det går att få statligt bidrag för att få 
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tidningar omgjorda till ljudtidningar. Iris Intermedia kan göra detta och då skulle 
även blinda kunna ta del av utställningsdelen utan några som helst problem.     

Stefan konstaterade väldigt snabbt att utställningen Umeå då och nu, som den var 
uppbyggd vid vårt besök, inte på något sätt var anpassad för honom som inte kan 
se och att han i det läget inte hade någon nytta av att gå på utställningen.  

Nästa utställning vi besökte på Västerbottens museum var Rock art in Sapmi. I 
denna utställning fortsatte vi in i ett rum med benknotor, verktyg och skinn som 
samer har använt sig av. I detta rum var det tillåtet för besökaren att röra alla 
saker. Här kände sig Stefan mer delaktig. Han kunde känna sig runt och vi kunde 
tillsammans diskutera vad de olika sakerna var för något istället för att jag skulle 
förklara vad som visades som i utställningen Umeå då och nu. I denna del av 
utställningen fanns det ingen förklaring på vad de olika sakerna var för något, 
varken för en seende eller synskadad människa. Om det finns en tanke bakom det 
från museets sida låter jag vara osagt, men Stefan tyckte det var synd och hade 
gärna velat veta vad de olika föremålen var för något. För en synskadad hade 
upphöjda bokstäver varit bra menade Stefan. Även om förklaringar saknades, 
tyckte Stefan att denna del av utställningen var bra anpassad för synskadade. 
Eftersom att besökaren fick lov att känna på föremålen blev han mycket mer 
delaktig.  

Vi gick längre in i utställningen för att undersöka vidare. Här fanns olika 
hällristningar på bild och förklaringar till den uppskrivna. Återigen kände sig 
Stefan inte delaktig i utställningen utan jag fick förklara vad som fanns framför oss. 
Något som hade fungerat bra i denna utställning är taktil menade Stefan, taktil 
som är upphöjningar man kan känna på. Om varje hällristning hade funnits att 
känna på som en upphöjning hade även synskadade kunnat ta del av utställningen 
på ett lätt sätt. Stefan poängterar att de taktila upphöjningarna inte behöver vara 
särskilt stora utan det räcker med mycket små taktila kartor för att en synskadad 
ska få en bättre uppfattning om vad som visas. Då tar kartorna inte så stor plats 
och förstör därför inte museets interiör menade han.  

Stefan som är teknikintresserad började sedan prata om att hjälp via GPS borde 
uppfinnas och berättade även att det är på god väg att bli uppfunnet. Om det 
funnits en mer precis GPS hade den kunnat guida runt i ett museum på ett lätt och 
bra vis, men i nuläget finns det ingen sådan klar produkt. Nu måste vi vända oss 
till hjälpmedel som går att använda.  

Efter utställningen Rock art in Sapmi gick vi tillsammans ut i receptionen igen för 
att prata igenom besöket. Stefan förklarar att det oftast går väldigt bra att besöka 
museum med guide, men utan guide är det väldigt svårt vilket bevisades genom 
vår rundtur. Han berättade att han gärna gått mer på museer än han gör i 
dagsläget då han är intresserad, men som det ser ut på museer idag är det väldigt 
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svårt att få ut något bra av besöken och då låter han hellre bli att gå dit. Ett tips till 
museet kan vara att ordna särskilda studiebesök för synskadade personer där de 
kan få möjlighet att ta del av utställningarna på ett bra och givande sätt.  

Tre saker som Stefan tryckte lite extra på under besöket på Västerbottens museum 
var: 

• Det finns ingen hjälp att hitta till de olika utställningarna för en blind 
person vilket gör det nästan omöjligt att ta sig runt på egen hand, en 
vägbeskrivning som går att känna med käpp i golvet hade varit en bra hjälp. 

• Ljud är ett bra hjälpmedel för blinda, hade det funnits ljud vid många av 
utställningsskyltarna hade besöket blivit mycket mer givande. 

• Det var bra att det redan fanns saker besökaren fick lov att känna på i 
utställningarna, men mer taktil hade varit till stor hjälp.33 

 

ALFONS ÖHRNELL 

Observation av museibesök på Bildmuseet i Umeå den 4/3-2014 med Alfons 
Öhrnell 

Min tanke med uppsatsen var från början att bara undersöka tillgängligheten på 
Västerbottens museum, men efter lite missförstånd med Alfons Öhrnell, där vi 
hamnade på var sitt museum i Umeå, jag på Västerbottens museum och Alfons på 
Bildmuseet, bestämde vi att träffas på Bildmuseet för att göra observationen där. 
På efterhand är jag glad att vi valde just Bildmuseet, då jag upptäckte att vi stötte 
på andra problem där, än vad jag och Stefan tidigare stött på under besöket på 
Västerbottens museum.  

Alfons är en till synes glad och pigg pensionär. Han är rakt på sak och är inte rädd 
för att säga sina åsikter, detta gjorde att stämningen blev väldigt öppen och lätt 
under besöket på Bildmuseet. Alfons har grön starr, grå starr, gula fläcken och 
kronisk ögoninflammation. Detta gör att han ser väldigt dåligt på ett öga och 
ingenting på det andra. Han har mycket svårt att se om det är för ljust eller för 
mörkt, samt om det är dåligt med kontraster runt omkring honom. 

Vi träffades en grå och småregnig tisdag eftermiddag i receptionen på Bildmuseet. 
Hälsade på varandra och försökte sedan hitta de olika utställningarna. Varken jag 
eller Alfons hade innan besöket vistats särskilt mycket på Bildmuseet så det var 
mycket nytt för oss båda. Alfons förklarade att han inte är helt blind utan ser 
väldigt väldigt dåligt. Han använde inte käpp för att ha sig runt utan var istället 
beroende av byggnadens utformning och hjälpmedel. Vi gick till en trappa som vi 

                                                           
33 Egen observation av museibesök samt kort intervju 25/2-2014 med Stefan Drugge.  
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trodde skulle leda till första utställningen. Allt i byggnaden var väldigt ljust och 
Alfons berättade att det är svårt för honom att ta sig fram när det finns dåligt med 
kontraster. Trappan blev ett sådant problem, han kunde inte se vart trappan 
började och slutade eftersom att den var väldigt ljus. På översta och understa 
trappsteget fanns små fastklistrade sandpappersbitar som skulle markera stegen, 
men även dessa var för ljusa för att Alfons skulle kunna uppfatta dem i tid. Han 
tyckte att de fastklistrade märkena var alldeles för uppslitna och borde bytas ut. De 
både saknade färg och hade tappat mycket kontur menade Alfons. Med hjälp från 
mig tog vi oss upp på första våningen. Väl där insåg vi att vi kommit mitt i 
sportlovsveckan. Det pågick skapande verkstad på våningen och det var fullt med 
andra besökare på plats. Vi tog hjälp av en anställd för att ta oss till hissen en bit 
bort och hitta den första utställningen på översta våningen.  

Den första utställningen var en utställning av konstnären Thilo Frank. Det var ett 
litet rum i utställningshallen som skulle bestå av massor med speglar. Själva 
utställningshallen var väldigt ljus. Golvet, väggarna, listerna, pelarna och skyltarna 
var vita eller i alla fall mycket ljusa. Alfons sa direkt vi kom in i rummet att det var 
det värsta rum han varit i. Han kunde inte orientera sig alls då det inte fanns några 
som helst kontraster i själva utställningsrummet. Alfons berättade att det hade 
varit helt omöjligt för honom att gå på utställningen själv då han aldrig hade hittat 
rätt. Tyvärr var det så lång kö till själva spegelrummet att vi tillsammans tog 
beslutet att fortsätta undersökningen i utställningen på våningen under.  

På våningen kom vi till en utställning med konstnären Leonor Fini. Även denna 
utställningshall var i grunden väldigt ljus, men skillnaden från förra 
utställningshallen var att många väggar och pelare var målade i olika färger. En 
vägg var röd och en annan grön eller lila. På väggarna hängde de olika konstverken 
och till dessa fanns små vita skyltar med svart text.  

Det första som hände när vi kom in i hallen var att Alfons av misstag snubblade på 
en outmärkt kant som ledde besökaren in i utställningen. Detta hade kunnat 
undvikas om kanten hade en kontrast från den ljusa färgen menade Alfons. 
Eftersom att rummet i grund och botten är väldigt ljust är det svårt att se små 
förändringar som exempelvis förändringar i golvet berättade Alfons.  

I denna utställning hade Alfons även lite bra saker att säga. Eftersom att väggarna 
skiftade i färg var det mycket lättade för honom att se kontraster och kunna ta sig 
runt i utställningen på ett bättre och säkrare sätt. Han kunde lättare se skillnaden 
mellan väggar och tak, pelare och golv. Han kände sig helt enkelt tryggare här 
inne. Konstverken var däremot svåra för honom att se. De var väldigt mörkt 
målade och var inte så väl upplysta i utställningshallen, något Alfons dock hade 
förståelse för. Han menade att det är svårt att anpassa målad konst till svårt 
synskadade personer då det faktiskt är meningen att besökaren ska titta på 
konsten. 
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På vägen ut från hallen skulle vi passera en liten skylt som informerade besökaren 
om att fotografering och förtäring var förbjudet i utställningen. Tyvärr var skylten 
helt vit, precis som golv, väggar, lister och pelare i anslutning till utgången. Detta 
gjorde att Alfons krockade med skylten både en och två gånger. Detta kunde lätt 
förhindras om skylten varit i en annan färg. Alfons tror att 
utställningsproducenterna bara tänker på att det ska vara fint i hallarna, inte på 
säkerheten för funktionshindrade personer.  

Efter utställningen med konstnären Leonor Fini kände sig Alfons klar med 
utställningarna och ville ta hissen till Bildmuseets fik på bottenvåningen i 
byggnaden. Återigen blev det svårt i hissen, det fanns många knappar och Alfons 
visste inte vilken knapp som skulle leda till fiket. Jag hjälpte till att hitta rätt. Väl 
där fikade vi och pratade igenom besöket. Sammanfattningsvis tyckte inte Alfons 
att han fått ut så mycket av besöket, det är svårt att se konst som synskadad och 
det hade Alfons förståelse för och kände sig inte bitter över. Men däremot tyckte 
han att byggnadens konstruktion och tillgängligheten varit dålig för honom. De 
ljusa rummen utan kontraster gjorde det omöjligt för honom att ta sig runt på 
egen hand. Han menade att han aldrig skulle kunna besöka museet själv eftersom 
att han kände sig så osäker, nästan rädd för att röra sig i byggnaden. Han menade 
att han var rädd för oförutsägbara trappsteg eller kanter. Om han inte såg dessa 
kunde han rent av göra sig illa under ett besök.  

Tre saker som Alfons tryckte lite extra på var: 

• Det är väldigt viktigt med kontraster för att en synskadad ska kunna 
orientera sig. I de ljusa utställningsrummen kan så lite som en mörk list 
längs nedre kanten på väggarna göra att han kan orientera sig på egen 
hand, eftersom att han då hade kunnat skilja på golv och väggar. 

• De synskadades färg är gul, den färgen gör att de synskadade som kan se lite 
blir uppmärksamma. Denna färg kan med fördel användas i trappor och vid 
hissar. Även siffrorna i hissen hade kunnat vara gula för att exempelvis 
Alfons skulle kunna se dem. Gul är den färg som syns absolut bäst.  

• Saker som står ”i vägen” måste märkas ut för att inte bli farliga, till exempel 
informationsskylten som Alfons av misstag krockade med eller golvkanten 
som Alfons snubblade över. 

LENA VESTMAN 

Observation av museibesök på Västerbottens museum den 14/3-2014 med 
Lena Vestman 

Jag och Lena Vestman träffades en solig fredag i mitten av mars för att tillsammans 
utforska delar av Västerbottens museum. Lena är i dagsläget arbetslös, men 
berättar att hon har arbetat på många olika platser tidigare i livet, bland annat på 
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samhall med olika typer av tjänster och som sekreterare på olika ställen. Hon har 
varit synskadad sedan födseln, då hon fick en kuvösskada. Hon kan se skillnad på 
ljust och mörkt men har ingen uppfattning om exempelvis färger. Ljus och mörker 
är det enda hon kan se. Lena var lite mer försiktig än mina tidigare testpersoner, 
och sa inte alltid vad hon tänkte om olika saker, varför jag var lite mer delaktig 
med frågor under denna observation än på de tidigare. Att Lena var mer försiktig 
med sina åsikter var absolut ingen nackdel för uppsatsen, alla människor utrycker 
sig olika och tänker olika kring saker, och det är viktigt att det framkommer även i 
mina observationer. Lena var i medelåldern.   

Vi började med att tillsammans gå fram till receptionen för att fråga om råd inför 
vårt besök. Lena berättade för receptionisten att hon tidigare varit på museer där 
hon fått låna handskar och sedan fått känna på olika föremål. Hon förklarade att 
just det där med att få känna och bilda sig en uppfattning betydde väldigt mycket 
för henne. Receptionisten blev lite ställd, och förklarade sedan att det inte var 
möjligt då alla föremål fanns i montrar. Om Lena ville känna på saker hade hon 
behövt höra av sig innan så att museet eventuellt hade kunnat plocka fram föremål 
från arkiven som Lena då kunnat få undersöka. Receptionisten var dock inte säker 
på att det heller skulle fungera.  

Vi lämnade diskussionen om att känna på saker och jag frågade istället 
receptionisten vilken utställning hon trodde att Lena skulle få ut mest av att gå på. 
Vi blev hänvisade till två ställen. Den första var minimus som riktar sig till barn 
och den andra var filmerna i Sune Johnssons dokumentärfotoutställning. Men 
egentligen ville hon säga att det inte fanns någon utställning som för tillfället var 
anpassad för synskadade.   

I minimus fick vi lov att känna på saker, vid tillfället var det ett rum med 
konstgjorda renar och träd uppbyggt. Utställningen skulle berätta om rennäringen 
i Västerbotten. Lena kunde inte förstå sammanhanget i utställningen, men hon 
kunde känna vad det var som visades. Vi gick sedan vidare mot nästa utställning. 
På vägen dit utryckte Lena att hon än så länge tyckte att museet var väldigt 
intetsägande för henne. Hon förstod inte var vi gick och vad det var vi tittade på.  

Nästa utställning handlade om Sune Johnssons dokumentärfotografi. 
Receptionisten på museet hade hänvisat oss till filmutställningen där. När vi kom 
till platsen var det redan en grupp inne i filmrummet, men vi var ändå välkomna 
att kolla på filmen. Filmen handlade om en man som år 1989 levde i ett 
självhushåll och visade tittaren hur han tillverkade sina egna skidor. Lena blev 
mycket förtjust i filmen. Även om hon inte kunde se något gillade hon alla ljud i 
filmen jättemycket. Hon berättade att hon lade märke till korna i bakgrunden och 
när det blåste i trädkronorna. Lena förklarade efter filmen att hon kände det som 
att hon var på platsen. Hon hade gärna besökt fler av Sune Johnssons 
filmvisningar.  
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Efter filmvisningen var vi båda inspirerade av skidor och gick därför till en 
utställning på Västerbottens museum som handlar om skidor genom tiderna. Det 
framgick inte om det är tillåtet eller inte att ta på skidorna som ställs ut, men jag 
och Lena kände på de flesta skidorna i utställningen. Här kände sig Lena delaktig, 
men ville gärna veta var skidorna kom ifrån, samt när de var gjorda. Detta stod på 
en skylt under varje skida, men var alltså helt omöjligt för Lena att ta del av utan 
min hjälp. Hon sa då att hon inte hade velat gå på museet själv, eftersom att hon 
då hade missat så mycket.  

Efter skidutställningen bestämde vi oss för att sitta och prata en stund i 
receptionen innan Lenas färdtjänst kom. Eftersom att Lena varit ganska försiktig 
med kommentarer under besöket passade jag på att fråga vad hon kände om 
besöket och om museibesök överlag. Lena förklarade att museibesök är svårt för 
synskadade, hon trodde inte att museer var lämpliga att gå på för synskadade utan 
hjälp från någon annan människa. Dels för att det då skulle vara väldigt svårt att 
hitta runt och dels för att det skulle bli väldigt svårt för den synskadade att ta del 
av utställningarna.  

Lena berättar vidare att det som kan göra det jobb som synen annars gör är 
hörseln och känseln. Alltså läsa skyltar och titta på saker. Det är därför viktigt med 
ljud och saker att få ta på i utställningarna. Lena är liksom Stefan inne på att ha 
någon typ av ljud som kan ersätta skyltar och förklara hur saker ser ut i 
utställningarna. Även Lena tycker att hörlurar hade varit en bra idé då det inte stör 
någon annan. Även fler specialvisningar för blinda hade varit bra då personalen i 
så fall hade kunnat förbereda en anpassad visning.  

Lena förklarar sen att för henne är atmosfären en viktig del av ett museum. Hon 
tyckte inte att Västerbottens museum var så kul att gå i då huset bara var ”ett 
vanligt hus” fyllt med saker. Hon förklarade att hon gillar hembygdsgårdar och 
friluftsmuseer bättre då det blir en helt annan atmosfär för en synskadad person. 
Det blir mer lukter, gamla hus med spännande branta trappor och höga trösklar, ja 
en helhetsupplevelse helt enkelt. Vanliga museer är Lena inte så glad över i 
dagsläget. 

Det sista Lena säger är att det vore jättebra om museet kunde anpassas bättre för 
synskadade personer, men mycket handlar om pengar. Och finns det inte pengar 
så finns det inte menar Lena.  

Tre saker som Lena trycker lite extra på: 

• För en synskadad är helhetsupplevelsen viktig, en bra atmosfär ger en bättre 
upplevelse 

• Att få använda hörseln och känseln är viktigt för en synskadad person 
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• I nuläget är det inte lämpligt för en synskadad person att gå ensam på 
Västerbottens museum           

Beskrivning av olika hjälpmedel 

TAKTIL  

Taktil betyder att en människa läser och bildar uppfattningar genom att känna på 
något. Det finns ett officiellt skriftspråk för synskadade som heter punktskrift. 
Personen läser då genom att känna på punkter och får på så sätt samma 
information som finns på en vanlig skylt med utställningstext för seende personer. 
När punktskrift används i museer är det viktigt att den är placerad på ett sådant 
sätt att den är lättillgänglig för besökarna, inte för högt eller lågt då det i så fall blir 
svårt att känna.34 Det finns dock även negativa sidor av punktskrift. Då det är ett 
helt nytt språk att lära sig är det inte alla synskadade som kan punktskrift. Om en 
person haft sin synskada från födseln är det stor chans att denna kan punktskrift, 
men har personen fått sin synskada senare i livet är det stor risk att denna inte 
ännu hunnit lära sig punktskrift. Då är det inte till någon som helst hjälp att det 
finns på museerna.35   

Även kartor kan framställas taktilt genom svällteknik för att få fram olika former 
att känna på. Svällteknik i kombination med modeller brukar fungera bra för icke 
seende personer. Modellerna ska dock hålla sig i en storlek som gör att den icke 
seende personen kan få ett helhetsperspektiv, den får med andra ord inte bli för 
stor. Om originalföremålen inte är ömtåliga är det också av stort värde om dessa 
kan stå framme så att alla har en chans att känna på dem, det hjälper inte bara 
blinda att känselsinnet blir integrerat på museibesöket, utan även andra besökare. 
Om originalföremålet har för högt värde eller är för ömtåligt för att ha framme kan 
kopior fungera precis lika bra. Det viktigaste är att det finns något för besökarna 
att känna på. Jag vill poängtera vikten av att punktskrift, modeller och kartor 
gjorda av svällteknik finns i museets utställningar permanent och inte bara plockas 
fram när en besökare ber om dessa. Då blir personen mer utsatt och museibesöket 
mindre lockande. Dessutom är som sagt modeller och föremål att ta på av stort 
värde även för seende personer.36 

                                                           
34Gunnar Häger. ”Hjälpmedel och åtgärder” i Öppet för alla – tillgänglighet på museer och 
hembygdsgårdar (Umeå, 2010) 29-30.   
35 Egen observation av museibesök samt kort intervju 25/2-2014 med Stefan Drugge. 
36 Gunnar Häger. ”Hjälpmedel och åtgärder” i Öppet för alla – tillgänglighet på museer och 
hembygdsgårdar (Umeå, 2010) 29-30.  



26 

AUDIOGUIDE OCH LJUD 

Förutom punktskrift och andra saker att känna på kan ljudfiler vara till stor hjälp 
för synskadade. Att höra någon berätta vad som syns på museet kan göra att blinda 
får ett bättre perspektiv av omgivningen. Ljudfiler kan både berätta hur olika 
föremål eller miljöer på museet ser ut samt berätta utställningstexterna i ett 
muntligt format. Det finns ett speciellt format som är anpassat för just synskadade, 
nämligen Daisy – formatet. Alla synskadade har rätt att få utrustning som hanterar 
detta format på ljudfiler, och därför är det av största intresse att använda detta när 
ljudfiler till museer spelas in. Audioguide är något som blir mer och mer vanligt på 
museer, alltså förinspelat ljud som berättar om det som finns på museet. Många 
museer lånar eller hyr ut audioguiderna men annars har som tidigare nämnt alla 
synskadade rätt till utrustning som hanterar Daisy – formatet. Ljudfiler gör att de 
synskadade får samma information som finns på skyltarna i utställningarna och 
därmed också samma information. Audioguider är inte bara en fördel för 
synskadade, utan även för icke läskunniga personer eller personen som helt enkelt 
lär sig bättre genom att lyssna istället för att läsa.37 

LEVANDE HJÄLPMEDEL 

Många synskadade har behov av levande hjälpmedel till exempel ledsagare eller 
ledarhund för att kunna ta sig runt i vardagslivet på ett säkert sätt. En ledsagare är 
en person som arbetar med att hjälpa en funktionshindrad person för att få livet 
att rulla på så smidigt som möjligt. Ledsagaren kan hjälpa den funktionshindrade 
personen med allt från matvaruinköp till fritidsintressen och kulturella aktiviteter. 
Ledsagaren följer alltid med personen som ett stöd och utför alltså inte tjänster till 
personen.38 Att en synskadad person har med sig ledsagare på museet är därför 
inte alls omöjligt. Det är då viktigt att ledsagaren får komma in gratis om 
inträdesavgift föreligger. Även ledarhundar bör få komma in på museet för att 
hjälpa en synskadad, även om pälsdjursförbud föreligger i byggnaden. Det för att 
göra besöket så säkert som möjligt för den synskadade. Om museet ändå väljer att 
inte släppa in pälsdjur, exempelvis på grund av pälsdjursallergiker, är det viktigt 
att personalen på plats har bra kunskap om ledsagning, så denna kan hjälpa till 
istället för hunden.39           

                                                           
37 Gunnar Häger. ”Hjälpmedel och åtgärder” i Öppet för alla – tillgänglighet på museer och 
hembygdsgårdar (Umeå, 2010) 30-31. 
38 Författare okänd. Umeå kommuns hemsida - Vilken hjälp kan man få?- Ledsagning. 
http://www.umea.se/umeakommun/omsorgochhjalp/senior/vilketstodkanmanfa/ledsagning.4.bbd
1b101a585d7048000176418.html. 2014-03-24.  
39 Gunnar Häger. ”Hjälpmedel och åtgärder” i Öppet för alla – tillgänglighet på museer och 
hembygdsgårdar (Umeå, 2010) 3. 

http://www.umea.se/umeakommun/omsorgochhjalp/senior/vilketstodkanmanfa/ledsagning.4.bbd1b101a585d7048000176418.html
http://www.umea.se/umeakommun/omsorgochhjalp/senior/vilketstodkanmanfa/ledsagning.4.bbd1b101a585d7048000176418.html
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Konflikter kring handikappanpassning 

Bevarande och tillgänglighet. Två ord som inte alltid går hand i hand. Att göra ett 
kulturarv tillgängligt för en någon betyder också att kulturarvet eller 
museiutställningen måste förändras och inte kan bevaras på samma sätt som 
tidigare. När det inte bevaras på samma sätt som tidigare utan förändras blir det 
också mindre autentiskt. Detta gäller främst kulturarv som finns utomhus, till 
exempel världsarv, men även tillgängligheten på friluftsmuseer berörs. Jag finner 
det viktigt att beröra punkten i uppsatsen då det finns en konflikt mellan 
autenticitet och handikappanpassning. Hur mycket ett kulturarv får förändras från 
ursprunget för att bli lättillgängligt för fler människor är frågan.  

Jag vill börja med att dra en parallell till världsarvet på Gotland. Hansestaden Visby 
beskrivs på region Gotlands websida som ett levande världsarv där näringsliv, 
turism och kultur blomstrar. Det var år 1995 som världsarvet kom upp på 
UNESCOS lista som ett av världens kulturminnen. Målet för region Gotland är att 
världsarvet ska locka människor till staden. Staden ska vara attraktiv både att bo i 
och att besöka. Det är människorna som tillsammans ska bevara och utveckla 
världsarvet.40 Detta låter väldigt fint i teorin, men frågan är hur det fungerar i 
praktiken.  

Ett världsarv är ändå ett världsarv. Det är något som ska bevaras så autentiskt som 
möjligt. I detta fall är det en del av en bebodd stad som ska bevaras och ”frysas 
ner”. Ett föremål som tas till ett museum slutar leva där och då. Från och med att 
det kommer innanför museets väggar ska det förändras så lite som möjligt. Detta 
är mycket svårare när det handlar om att bevara en levande stad. Det går inte att 
frysa ner staden, då hade alla människor varit tvungna att flytta bort. Istället är det 
människornas uppgift att bevara stadsdelen så autentisk som möjligt samtidigt 
som den ska vara så levande som möjligt. Det kan innebära en del uppoffringar. En 
konflikt som finns i världsarvet är skyltningen. Staden lever och det måste finnas 
skyltning för att människor ska hitta rätt i staden. Men för att hålla det så 
autentiskt som möjligt är bara väldigt små skyltar som smälter in i byggnaderna 
tillåtna. För personer som bor i staden är det inget bekymmer att navigera sig runt 
i de smala och ofta enkelriktade gränderna med enbart små och otydliga skyltar. 
Men en turist som kör i området för första gången kan stora och farliga situationer 
uppstå. Att två bilar möts på en enkelriktad gata kan orsaka stora problem och 
även stor irritation hos den vana bilisten som kommer för sent till arbetet och stor 
oro hos den ovana bilisten som inte förstår hur det kunde bli fel. Den såg ju ingen 
tydlig skyltning!41  

                                                           
40 Författare okänd. Region Gotlands hemsida – Visby ett levande världsarv. 
http://www.gotland.se/varldsarv 2014-02-21 
41 Owe Ronström. Fotosafari i hansestaden” i Kulturarvspolitik. Visby. Från sliten småstad till 
medeltidsikon (Stockholm, 2008) 38-41.  

http://www.gotland.se/varldsarv
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Även om detta inte har med funktionshindrade människor att göra är det ett bra 
exempel på när autenticitet och bevarande kommer före tillgänglighet. Här går 
inte målet med att göra staden tillgänglig för många besökare och målet att bevara 
staden i så ursprungligt skick som möjligt hand i hand. Det finns konflikter mellan 
bevarande och tillgänglighet, något som inte är ovanligt gällande kulturarv.  

Även när det handlar om att anpassa museer och kulturarv för funktionshindrade 
personer kan problem stötas på. Även i detta fall handlar det om en avvägning 
mellan bevarande och tillgänglighet. Hur mycket av det autentiska som får lov att 
ändras till förmån för tillgängligheten? Till skillnad från fallet i Visby där 
tillgängligheten brister för alla människor finns det lagar och regler som träder in 
när tillgängligheten brister för en funktionshindrad person. Det finns 
standardregler från FN som Sverige måste följa. Lagen säger att alla, oavsett 
funktionshinder ska ha samma rättigheter och möjligheter att uppleva kultur som 
en icke funktionshindrad person. Det framgår också i lagen att den 
funktionshindrade ska ha samma möjlighet att känna glädje över besöket på 
exempelvis ett museum som en icke funktionshindrad person. Om inte detta 
uppfylls kan museer och andra kulturinstitutioner behöva betala böter eller 
skadestånd till berörda personer. Men även denna lag säger emot en annan, det 
finns även en lag som säger att värdefulla kulturhistoriska byggnader och andra 
fornlämningar skall bevaras med stor försiktighet och det bör tas hänsyn till 
lämplig bevarandestrategi så kulturlämningen ändras så lite som möjligt. Det kan 
handla om hembygdsgårdar, gränder och andra svårtillgängliga utrymmen. 
Återigen måste ett övervägande ske, där en lag står mot en annan, tillgänglighet 
eller autentiskt bevarande?42 

Det är inte alltid så mycket som måste förändras på ett kulturarv för att det ska 
anpassas för funktionshindrade. I Sverige är det myndigheten 
riksantikvarieämbetet som är ansvariga för bevarandet av olika typer av kulturarv 
och hur de förändras för att passa olika människors behov. De menar att 
kulturarvet i alla former är till för just alla och även borde vara tillgängligt för alla, 
oavsett funktionshinder. Min tolkning av uttrycket är att bevarandet av 
autenticitet är viktigt, men det är snäppet viktigare att anpassa kulturarvet så att 
så många människor som möjligt har glädje av det.43 En ramp in i en svårtillgänglig 
byggnad gör naturligtvis att byggandens utseende ändras en aning, och att ha som 
vana att alltid ha modeller och taktil skrift för blinda personer bredvid föremål tar 
naturligtvis en del plats, men kulturarvet är till för alla och i så stor omfattning det 
går bör också hjälpmedel som dessa finnas på plats, även om det är museet eller 
kulturarvet som i slutändan tar beslutet om i hur stor utsträckning autentiskt 

                                                           
42 Gunnar Häger. ”Vad säger lagen?” i Öppet för alla – tillgänglighet på museer och hembygdsgårdar 
(Umeå, 2010) 11-14. 
43 Gunnar Häger. ”Hjälpmedel och åtgärder” i Öppet för alla – tillgänglighet på museer och 
hembygdsgårdar (Umeå, 2010) 15. 
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bevarande går före tillgänglighet och vise versa, även om det så klart finns vissa 
motsägelsefulla lagar att följa.      

Diskussion 
Det är tydligt att levnadsförhållandena för en synskadad person har blivit bättre 
genom tiderna, men trots att det så finns det mycket för samhället att arbeta med 
för att förhållandena ska bli ännu bättre. Det är enligt lag förbjudet att stänga 
någon ute ur samhället på grund av ett funktionshinder. Alla ska ha samma 
rättigheter oavsett eventuella sjukdomar eller funktionella hinder. I uppsatsen har 
jag valt att undersöka hur det är på just museer, i detta fall två specifikt utvalda 
nämligen Västerbottens museum och Bildmuseet i Umeå. Museer är en del av 
samhället och enligt lag är det alltså förbjudet att stänga någon ute från dessa. Det 
är viktigt att alla kan ta del av museets utbud oavsett eventuella funktionshinder. 
Jag har därför tagit reda på om denna lag följs samt dokumenterat både brister och 
positiva delar.  

Jag har valt att undersöka detta genom att använda mig av direktkällor, nämligen 
synskadade personer som jag gått på museerna tillsammans med. Under besöken 
har jag observerat hur väl besöket fungerat samt ställt frågor till mina testpersoner 
för att ta reda på precis hur de känner. Kommentarer och observationer har jag 
sedan jämfört med lagen, Elisabet Svenssons lista som finns i uppsatsen och 
enkätundersökningen gjord av HAIKU som också finns i uppsatsens huvudkapitel. 
Här är mitt resultat av undersökningen:  

Efter tre museibesök med mina testpersoner har jag tillsammans med dem hittat 
brister, positiva delar och bra lösningar för att göra Västerbottens museum och 
Bildmuseet i Umeå bättre anpassade för synskadade personer. Jag vill börja med 
att diskutera bristerna vi hittat.  

Tyvärr var det ganska många brister som hittades vid både Västerbottens museum 
och vid Bildmuseet. Många av dessa handlar säkerligen bara om okunskap då 
personalen på båda platserna varit trevlig och så hjälpsam de har kunnat vara. Vid 
Västerbottens museum har både besöket med Stefan och besöket med Lena börjat 
med att vi tillsammans gått fram till receptionisten och frågat om vilka hjälpmedel 
som finns. Vid båda besöken har vi fått veta att det inte finns några speciella 
hjälpmedel för synskadade personer. Detta är ett stort problem, speciellt då 
Västerbottens museum använder sig av orden: 
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”Västerbottens museum betyder något för ALLA. ALLA betyder något för 
Västerbottens museum.”44 

För att Västerbottens museum ska kunna betyda något för svårt synskadade krävs 
hjälpmedel. Det uttrycker speciellt Stefan Drugge klart och tydligt. Hos honom 
finns i nuläget inget speciellt intresse för museer men detta kan ändras om 
museerna blir bättre anpassade och hjälpmedel finns.  

Förutom bristen på hjälpmedel fanns det problem i de olika utställningarna på 
Västerbottens museum. Både vad gäller tillgängligheten och säkerheten. Både 
Stefan och Lena som var testpersoner på detta museum är helt blinda, bortsett från 
att Lena kan se skillnad på om det är ljust eller mörkt. Detta gör att kontraster och 
färgskiftningar inte är till någon hjälp. Det största problemet med säkerheten var 
att testpersonerna hade svårt att veta var de befann sig. De hade svårt att hitta i 
museet på egen hand vilket naturligtvis är en säkerhetsfråga. Om personerna inte 
vet var de är kan trappor, trösklar och andra skiftningar i golvet vara en stor 
säkerhetsrisk. Det var med andra ord inte lämpligt för mina testpersoner att 
komma till museet ensamma då de i så fall hade kunnat råka ut för olyckor.  

Både Stefan och Lena ville dock rikta in sig mer på museets tillgänglighet och 
kommentera bristerna där. Det största problemet för tillgängligheten var som sagt 
att det inte finns några hjälpmedel. De flesta utställningarna bygger på att titta på 
saker och läsa texter till dessa. För en blind person är det självklart att detta system 
inte ger så mycket. Det fanns inga alternativ för läsandet och tittandet, vilket gör 
att många av utställningarna i princip blir värdelösa för Stefan och Lena. Hade inte 
jag gått på museet med Stefan och Lena hade de inte vetat vilken utställning de 
befann sig i och vad utställningen handlade om.  

Besöket på Bildmuseet med Alfons fick en lite annan inriktning då Alfons var mest 
intresserad av säkerheten. Alfons kunde, till skillnad från Stefan och Lena se lite 
grann, vilket gjorde att helt andra problem uppstod. Alfons största problem på 
Bildmuseet var att det saknades kontraster i utställningsrummen. Allt var väldigt 
ljust och det var helt omöjligt för Alfons att ta sig runt. Han hade också väldigt 
svårt att se var hissen fanns och i hissen var det omöjligt för Alfons att hitta rätt 
hissknapp. Säkerheten var väldigt dålig för Alfons på bildmuseet då han inte kunde 
se var trappor, skyltar och bänkar stod eftersom att allt hade samma färg. Själva 
tillgängligheten i museet hade han inte så mycket att säga om då konst inte går att 
ändra på för att passa en synskadad person. Vissa konstverk gillade Alfons och 
vissa kunde han inte se alls, men som sagt, det hade han inte några invändningar 
mot. Även Alfons uttryckte att han aldrig skulle kunna gå på Bildmuseet på egen 
hand då han inte hade kunnat hitta rätt. Att han inte kunde hitta rätt gjorde att 

                                                           
44 ”Vision” ur Policy för pedagogisk verksamhet för Västerbottens museum framställd av museets 
styrelse 2011-XX-XX. (Finns i Josefin Mårtenssons ägo).   
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Alfons kände sig ganska osäker under besöket. Han var rädd för att missa en 
trappa eller krocka med något.  

Det finns en intressant skillnad mellan mina besök med testpersonerna på 
Västerbottens museum och Bildmuseet samt enkätundersökningarna gjorda av 
HAIKU. I enkätundersökningarna framkommer det att nya museer ofta är bättre 
anpassade för funktionshindrade än gamla museer. Jag har inte besökt något 
gammalt museum. Västerbottens museum är år 2014 väldigt nyrenoverat och 
ombyggt och Bildmuseet som stod klart i sina nya lokaler år 2012. Trots att 
museerna vid besöken var tämligen nya fanns det alltså ändå stora brister i 
tillgängligheten. I enkätundersökningen framkom det också att det blir vanligare 
och vanligare med hjälpmedel som audioguider, lättlästa texter och 
specialvisningar. Dessa hjälpmedel saknades också vid Västerbottens museum och 
vid Bildmuseet trots att båda museerna alltså är väldigt unga.  

När jag nu jämför besöken med Elisabet Svenssons Museer i Norden – om 
tillgänglighet för människor med funktionshinder ser jag också några brister vid 
både Västerbottens museum och Bildmuseet. Svensson menar att kontraster är 
viktiga för att en synskadad ska kunna ta sig runt säkert, detta håller Alfons 
Öhrnell helt med om och på Bildmuseet saknas alltså kontraster nästan helt. Det 
hade varit mycket bättre om väggar hade en färg, lister en färg och skyltar en 
annan. Det skapade oro hos Alfons att han inte kunde lokalisera sig. Alfons 
saknade också bra markeringar för var trapporna i byggnaden fanns, denna punkt 
finns också med på Elisabet Svenssons lista. Även Stefan Drugge saknade bra 
markeringar vid trapporna på Västerbottens museum.  

Även om det fanns många brister vid de undersökta museerna hade testpersonerna 
även bra saker att säga som museerna gärna får behålla och arbeta vidare med. För 
det första var personalen på båda museerna väldigt trevlig och försökte hjälpa till 
så gott de kunde. På Västerbottens museum fick vi hjälp av receptionisterna och på 
Bildmuseet fick vi hjälp av en trevlig salsvärd. En stor eloge till dessa människor! 
Den utställning som blev mest uppskattad på Västerbottens museum måste vara 
Sune Johnsson-utställningen som Lena och jag besökte. Lena blev väldigt förtjust i 
filmen som handlade om att tillverka skidor, då den innehöll så mycket ljud. 
Denna typ av filmer eller ljud är alltså en bra idé för museer att arbeta med.  

En annan bra sak på museerna var att både Västerbottens museum och Bildmuseet 
hade ledstång vid trapporna. Detta var en annan viktig sak som fanns med på 
Elisabet Svenssons lista. Västerbottens museum berättade även att besökaren 
kunde ringa innan besöket för att få förslag på lämplig guidad tur. Guidning är ett 
annat bra hjälpmedel för synskadade personer.  

Som tur är har testpersonerna även kommit med bra förslag på vad som kan 
ändras på Västerbottens museum och på Bildmuseet för att de ska bli mer 
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anpassade för synskadade personer. Jag kommer att skriva tipsen och förslagen i 
punktform för att få dem så tydliga som möjligt. 

• För en blind person är ljud ett bra hjälpmedel. Audioguider eller annat ljud 
i utställningarna som förklarar vad som visas och även beskriver vad som 
står i utställningstexterna är ett tips.  

• Känseln är viktig för att synskadade ska kunna bilda sig en uppfattning. Att 
ha föremål som är tillåtna att känna på ger en bättre helhetsupplevelse.  

• Kom ihåg att alla synskadade inte kan punktskrift, ibland är det bättre med 
upphöjda bokstäver för att en synskadade person ska kunna läsa exempelvis 
utställningstexter.  

• Det är en bra idé att museet har en utmärkt slinga genom utställningarna 
för att en synskadad person ska kunna hitta rätt. Slingan kan vara gjord av 
exempelvis sandpapper i golvet som personen kan känna sig fram längs.  

• När en synskadad person kommer in i en ny utställning är det viktigt att 
denna får reda på det, att använda sig av ljud även här är en idé från Stefan 
Drugge.  

• Kontraster är viktiga för en synskadad som ser lite. Alfons Öhrnell vill tipsa 
Bildmuseet om att ha en svart list längs golvet i de ljusa 
utställningsrummen, då hade kan lättare kunnat orientera sig.  

• Även skyltar, trappor och andra farliga saker bör märkas ut med annan färg 
för att undvika fara. För helt blinda personer kan golvslingan gå på bra 
avstånd från farliga saker och trappor bör märkas ut mycket tydligt.  

• Gul är de synskadades färg, den färgen syns bäst och bör användas oftare 
även på museer. 

Det är alltså inte så lätt för en synskadad person att gå på Västerbottens museum 
eller Bildmuseet våren 2014. Samtidigt finns det väldigt lite bitterhet och väldigt 
mycket hopp hos mina testpersoner. De kommer med förslag på vad som kan 
göras bättre samtidigt som alla förstår att finansiering är ett stort problem. Jag tror 
för min del att okunskap är den största boven hos de besökta museerna. 
Anledningen till min teori är den trevliga personalen som verkligen ville hjälpa till. 
Problemet ligger inte i att museerna inte vill anpassa för synskadade, problemet 
ligger i att ämnet inte är så väl utforskat och heller inte så väl uppmärksammat. Då 
är det väldigt svårt för museerna att göra något åt problemen. Lena berättar också 
att det kan vara svårt att anpassa ”vanliga” museer efter blinda personer, då en 
vanlig byggnad kanske inte har en spännande atmosfär. Samtidigt tror framförallt 
Stefan på framtiden och hoppas kunna få uppleva smarta lösningar för blinda på 
landets museer.  

Jag hoppas att min uppsats kan ge bra förslag och bättre förståelse hos 
Västerbottens museum, Bildmuseet och även andra museer i landet. Naturligtvis är 
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det svårt för ett museum att anpassa för alla, men jag hoppas ändå att något av 
förslagen från Stefan, Alfons och Lena kommer att bli verklighet i framtiden!  

Sammanfattning 
Det är en mänsklig rättighet att få gå på museer och känna igen sitt kulturarv i 
Sverige. Alla människor i landet ska ha samma rätt att uppleva offentlig kultur. 
Trots det finns det en del människor som inte får uppleva kultur i samma 
omfattning som andra, en av dessa människogrupper är funktionshindrade 
människor. En grupp som intresserar mig extra mycket är grovt synskadade och 
blinda människor. Jag har därför valt att rikta in min uppsats på just dessa 
funktionshinder. Jag har i uppsatsen undersökt hur väl anpassade Västerbottens 
museum och Bildmuseet i Umeå är för blinda och synskadade personer. 

Mitt syfte med uppsatsen var att synliggöra problem som finns gällande 
tillgänglighet för funktionshindrade personer vid museer. I uppsatsen har jag valt 
att rikta in mig på funktionshindret grova synskador och blindhet.  

För att skriva uppsatsen valde jag att använda mig av följande frågeställningar: 

• Hur väl anpassade är Västerbottens länsmuseum och Bildmuseet i Umeå 
våren 2014 för blinda och synskadade personer?  

• Vad kan förbättras och vad fungerar bra på Västerbottens museum och 
Bildmuseet?  

• Varför är det svårt att få blinda att gå på museer?  

Jag var ute efter att komma så nära direktkällan som möjligt. Därför valde jag att 
besöka Västerbottens museum och Bildmuseet tillsammans med tre synskadade 
personer. Två av personerna besökte Västerbottens museum och en av personerna 
besökte Bildmuseet. Jag valde sedan att observera besöken för att ta vara på tankar 
och idéer från personerna. Syftet med besöken var att ta reda på hur ett helt 
”vanligt” museibesök går till om man är blind. Jag valde att inte direkt intervjua 
personerna då jag ville rikta in mig på spontana tankar och förslag. Jag ställde dock 
frågor under besökens gång.  

För att få ytterligare information om hur väl anpassade museer är för 
funktionshindrade personer har jag valt att använda mig av en enkät gjord av 
HAIKU (handikapphistoria i kulturarvet). I enkätundersökningen fick både olika 
museer och handikappföreningar svara på frågor som berörde hur väl anpassade 
museer är för olika funktionshindrade och vad som kan göras bättre samt vad som 
fungerar bra.  

Jag har genom både observationer och granskning av enkätsvar kommit fram till 
att museer i regel är dåligt anpassade för synskadade personer. Det framkommer i 



34 

enkätundersökningen att nyare museer ofta är relativt bra anpassade, men tyvärr 
stämmer inte detta på Västerbottens museum och Bildmuseet.  

Ett stort problem är att personalen i Västerbottens museums reception inte vet vad 
de ska svara när en synskadad person frågar hur den ska ta sig runt på museet för 
att få ut så mycket som möjligt av besöket. Det finns inga rutiner på hur 
personalen ska hantera synskadade personer. Nästa problem är att synskadade 
personer inte kan ta sig runt på museerna själv då det helt enkelt är för farligt. 
Trappor är dåligt utmärkta och det finns ingen hjälp att hitta rätt. Att få fram 
någon information om vad som visas på museerna är också omöjligt för 
synskadade eftersom att nästan all information är föremål med text so 
komplement. Det finns oftast inga alternativ.  

Sammanfattningsvis tycker testpersonerna att museibesök på Västerbottens 
museum och Bildmuseet är farliga och ger väldigt lite. Det positiva är att 
personalen är trevlig.  

Testpersonerna har också kommit med förslag på vad som kan ändras för att göra 
museerna med tillgängliga, några av förslagen följer nedan: 

• Museerna bör använda sig mer av ljud, ljud är ett bra hjälpmedel för 
synskadade. 

• Det är viktigt att tydligt märka ut farliga saker så som trappor och skyltar.  
• Att ha fler saker som är tillåtna att känna på hade gjort museibesöken till en 

bättre upplevelse.  
• Museerna bör använda mycket kontraster i färg och form i 

utställningsrummen. Då är det lättare för grovt synskadade personer att ta 
sig runt och se skillnaden på exempelvis väggar och tak.               
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