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1. Inledning 

Här ges en bakgrund till ämnet – tillgänglighet kontra säkerhet på museer. Synen 

på museer, deras uppdrag och problematiken kring dessa introduceras. Slutligen 

framlägger jag uppsatsens frågeställning och syfte samt beskriver studiens 

avgränsning.  

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Tillgänglighet  
Museets offentliga karaktär har inte varit en självklarhet särskilt länge. Först från 

och med slutet av 1700-talet började man tala om museers tillgänglighet för en 

bredare publik. Museala institutioner hade tidigare varit avsedda främst för 

vetenskapsmän och andra lärda; ett exkluderande av en större allmänhet. Museer 

stod för ett samlande och dokumenterande åt eftervärlden utan vidare 

betänkligheter kring förmedlandet av detta (Ljung, 2009). Idag förväntas museer, i 

enlighet med bland annat ICOM:s (International Council of Museums) riktlinjer 

och statens kulturpolitiska mål arbeta för en ökad tillgänglighet av sin verksamhet 

och med detta locka en bredare publik. ICOM:s  definition av ett museum, som 

torde vara den mest internationellt refererade och tillämpade, är att dagens 

museum är 

 
en permanent institution utan vinstintresse som tjänar samhället och dess 

utveckling, som är öppen för allmänheten, som förvärvar, bevarar, 

undersöker, förmedlar och ställer ut - i studiesyfte, för utbildning och 

förnöjelse, materiella och immateriella vittnesbörd om människan och hennes 

omvärld (ICOM:s etiska regler, pdf s.19, 2010-03-22). 
 

Museer rör sig idag inom ett spänningsfält med inte alltid förenliga poler: 

folkbildning – vetenskaplig upplysning – visuell populärkultur. Ljung (2009) 

utvecklar Hillströms (2006) figur i ett försök att tydliggöra motsättningarna 

museer står inför (bearbetning av Hillströms modell 2006, i Ljung, 2009, s.27):  

 

        Besökarorientering 
    
 
Medborgarbildning   Skådespel 
(Elev, medborgare, deltagare)  (Konsument, åskådare på  
    den upplevelseindustriella  
    marknaden)  

  
Lärdomsinstitution             Spektakel/Upplevelse- 

     kultur 
 
Sakarkiv   Skattkammare   
(Forskare, vetenskaplig dokumentation) (Specialister, rara, unika  
    autentiska ting) 
      

 
 

        Samlingsorientering 
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Ljung (2009) framhåller att museer ska fylla dessa flerdubbla funktioner vilket 

skapar problem: ”dels den vetenskapliga inåtriktade funktionen, som främst 

innehåller frågor om insamling och bevarande, och dels […] den utåtriktade och 

kommunikativa (Ljung, 2009, s.29). Ljung menar att den utåtriktade funktionen i 

figuren, kallad besökarorientering, är något som museer idag alltmer rör sig mot. 

Förespråkare av upplevelseindustrin menar att ”museer inte längre är enbart 

utställningar och gallerier, där besökarna förmanas att inte röra 

utställningsföremålen” (Ørnbo, Sneppen, Würtz, 2005, s.70), utan försöker i högre 

grad engagera besökarna i aktiviteter och därmed göra utställningar och samlingar 

mer levande och närvarande.  
 

1.1.2 Problematik med ökad tillgänglighet 
En av museers uppgift enligt ICOM är ”att använda samlingarna för att skapa och 

sprida ny kunskap genom forskning, undervisning, basutställningar, tillfälliga 

utställningar och andra speciella aktiviteter” (Fjaestad (red), 1999, s.419). Men 

den ökade tillgängligheten till samlingarna medför risker för samlingarnas 

bestånd. De mest kända riskfaktorerna, som enligt Riksantikvarieämbetet innebär 

de största skaderiskerna för samlingarna, är utan inbördes ordning: 

 

 Eld 

 Vatten i form av vätska eller luftfuktighet 

 Luftens syre 

 Ljus, synligt och osynligt (UV- och värmestrålning) 

 Fel temperatur 

 Luftföroreningar som partiklar, svavelföreningar, kväveföreningar, ozon, flyktiga 

organiska föreningar 

 Utsöndrade föreningar från inredning, t.ex. ättiksyra från trä, aldehyder från limmer, 

saltsyra från PVC etc. 

 Inneboende nedbrytning, t.ex. i nitrocellulosa, ligninrikt papper m.m. 

 Lösliga salter från fingrar, havssalt m.m. 

 Syror eller alkaliska ämnen 

 Mikrobiell nedbrytning 

 Skadedjur 

 Vibrationer 

 Mänskliga faktorn; stöld, hantering, transporter och oaktsamhet 

(Fjaestad (red), 1999 s.33). 

 

Faktorerna uppkommer såväl i förslutna magasin som i utställningar samt i 

varierande utsträckning beroende på museers art och syfte, och är inte enkom ett 

resultat av ökad tillgänglighet till samlingarna. Däremot kan det hävdas att 
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utställningsmiljön är extra påfrestande då utställningar i mångt och mycket ska 

möta publikens behov för att dessa ska få en tillfredsställande upplevelse av 

samlingarna. Fjaestad (red) (1999) framhåller dilemmat museer står inför:  

 
Ett museum är inte en försluten tidskapsel. Att låsa dörren skulle underlätta 

bevarandet men inte generera kunskap, bildning och förnöjelse och som 

kulturarv skulle samlingen gå förlorad. Samlingarna måste visas. Ett kulturarv 

måste finnas tillgängligt och ingå i vår verklighet. Att ställa ut föremålen i ett 

sammanhang är ett sätt, att avbilda dem i böcker ett annat. Många medier är 

användbara för spridning av vår kulturhistoria. Det finns en motsättning mellan 

att ställa ut och bevara föremål. Utställningar sliter på samlingarna (Fjaestad 

(red), 1999, s. 19).  

 

1.1.3 Tema säkerhet 
Kurserna Examensarbete KIT158 och C-uppsats KIT159 vid Mälardalens 

högskola har getts en ram i form av en tematisering. Vårterminen 2010 är temat 

Säkerhet.  

 

I Statens kulturråds rapport En strategi för museisäkerhet (2001) framhåller 

kulturrådet ”att museerna i högre rad [sic!] än tidigare bör integrera ett 

säkerhetsperspektiv i alla delar av verksamheten” (Statens kulturråd, pdf s.6). I 

skriften framläggs ett antal rekommendationer kring mekaniskt skydd samt 

personell bevakning i form av museivakt och/eller väktare. I handboken Säkerhet 

på museer (1989) understryks det att ”även om man aldrig kan skaffa sig 100 % 

skydd, så skall man bygga murar som är avskräckande – det skall inte vara lätt att 

forcera, det skall inte bara vara att promenera rakt in!” (Ambrosiani & Lundström 

(red), 1989, s.7). Förvisso är upplagan något till åren men ändock ett aktuellt 

problem: Hur skapar man närhet när det samtidigt är viktigt att hålla avstånd? 

Dean (2003) menar: 

 
For example, the visual aspects of a sculpture immediately elicit a desire to touch 

it. The touching reinforces, confirms, and adds to the information gained through 

the eyes. This is why museums, weighing the obligation to expose collections to 

public scrutiny against the responsibility to care for the objects, are often 

contradictory learning environments. ”Do not touch” signs are psychologically 

offensive because they deny basic human learning behavior (Dean, 2003, s.26). 

 

1.2  Syfte  
Sjöhistoriska museet i Stockholm samt Eskilstuna Konstmuseum är båda inne i en 

intensiv period med att producera nya utställningar och handskas således med 

samma problematik kring begreppen tillgänglighet och säkerhet; ett dilemma där 

det pedagogiska målet tenderar att kollidera med skyddsmålet. Hur ovan nämnda 

museer, samt övriga museer i min fältstudie, hanterar dessa dubbla krav vid 

utställningsproduktion anser jag vara intressant för såväl lekman som fackman – 

som samlad allmänhet tillhör vi alla utställningarnas målgrupp – men framför allt 

finns ett värde för en informationsdesigner att se hur informationsdesign och 

säkerhet kombineras i en möjlig framtida arbetsmiljö. Vidare finner jag även ett 

personligt intresse för området då jag själv har arbetat som guide på ett museum 

och således brottats med ovan anförda problematik. 
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Uppsatsens syfte är att identifiera, beskriva och granska hur museer förhåller sig 

till faktorerna tillgänglighet och säkerhet och hur detta tar sig uttryck praktiskt i 

museets gestaltningar. Jag vill skapa ett underlag för diskussion för hur ID och 

säkerhet kan ta sig uttryck i utställningsmiljö samt belysa dess problematik.  

 

1.3 Frågeställning 
Min överordnade frågeställning blir sålunda: 

 

 Hur kommer ID-problem, relaterade till säkerhetsaspekter, till uttryck i 

praktisk museiverksamhet? 

 

För att hantera denna breda fråga har jag låtit bryta ner den i ett antal operationella 

underfrågor:  
 

 Hur förhåller sig museer till begreppet tillgänglighet? 

 

 Vilka problem uppstår i tillgängliggörandet och hur tar dessa sig uttryck 

praktiskt? 

 

 Vilka lösningar används? 

 

 Lösningarnas problematik? 

 

1.4 Avgränsning 
Inom ramen för uppsatsen har jag låtit fokus ligga på den publika kontakten med 

samlingar. Säkerhetsaspekterna rör därför framför allt den sistnämnda punkten på 

tidigare redogjord lista från Riksantikvarieämbetet: mänskliga faktorn; stöld, 

hantering, transporter och oaktsamhet där stöld hamnar i periferin samt transport 

utesluts. Jag kommer således inte p.g.a. tidsbrist undersöka huruvida övriga 

punkter på listan så som ljus och temperatur påverkar samlingarna vid 

tillgängliggörandet.  

 

Med praktisk museiverksamhet avser jag inomhusutställningar förlagda i en 

byggnad. Jag kommer inte undersöka utomhusutställningar där helt andra 

variabler måste beaktas än vid utställningar inom ett av väggar kontrollerat 

område.    

  

2. Metod 
I detta kapitel beskriver jag den vetenskapliga ansats som ligger till grund för min 

undersökning samt redogör för metodval vid datainsamling. Jag diskuterar även 

resultatens trovärdighet utifrån begreppen validitet och reliabilitet. 

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

2.1.1 Hermeneutik 
Syftet med min uppsats; att identifiera, beskriva och granska hur museer förhåller 

sig till faktorerna tillgänglighet och säkerhet, utgör en grund för många 

tolkningssituationer i anslutning till datainsamlingen. Hermeneutik är en 

forskningsmetod som kan översättas med tolkningslära och handlar följaktligen 



7 
 

om tolkning av innebörder i till exempel texter, handlingar och upplevelser. En av 

hermeneutikens viktigaste grundstenar är att forskaren har en egen förförståelse 

till fenomenet samt att denne är medveten om denna och dess eventuella inverkan 

på resultatet (Wallén, 1996).  

 

I motsats till hermeneutiken anses det positivistiska synsättet stå. Positivistiska 

teorier förväntas till skillnad mot hermeneutiska kunna beskriva samband mellan 

olika mätbara företeelser i verkligheten (Hartman, 2001). Då min undersökning 

syftar till att nå en djupare förståelse för museers förhållande till begreppen 

tillgänglighet och säkerhet, en utkomst som inte är mätbar utan måste tolkas, anser 

jag den hermeneutiska inriktningen vara lämpligast för mitt arbete.  

     

2.2 Metodval 

2.2.1 Litteratur- samt fältstudier 
Litteraturstudier har skett inom för uppsatsen relevanta områden så som teorier 

rörande ID och museipedagogik samt förordningar kring museers 

tillgänglighet/säkerhet. Att vara inläst på ämnesområdet är en förutsättning för ett 

gott intervjuunderlag (Trost, 1997). Samtliga källor jag har använt mig av 

uppfyller flertalet av Booths et. al. (2008) principer kring källkritik; litteraturen 

utgår ifrån etablerade författare, utgivningsförlagen är ansedda och verken har hög 

grad av aktualitet sett till utgivningsår.  

 

Jag har även bedrivit fältstudier på museer och utställningar för att skapa mig en 

jämförelsegrund. Museerna jag valde att besöka var av varierande slag för att 

generera så många olika infallsvinklar som möjligt kopplat till begreppen 

tillgänglighet/säkerhet. Urvalet kan anses vara för spretigt för att kunna dra några 

generella slutsatser från men detta är inte heller syftet i en studie med kvalitativ 

metodansats, där jag snarare vill skapa ett underlag utifrån olika infallsvinklar för 

diskussion. Möjlig kritik kan vara att undersökningen främst torde vända sig mot 

museer med äldre samlingar som är mer utsatta ur bevarandeperspektiv men 

ICOM:s rekommendationer samt de kulturpolitiska målen kring bevarande 

innefattar samtliga museer, såväl museer med samlingar av modern konst som 

museer med arkeologiska rariteter – samtliga samlingar ska bevaras åt 

eftervärlden. Vidare påvisar de olika museerna olika problematik som jag anser 

vara viktiga för en informationsdesigner att föra en diskussion kring.  

 

De museer som besökts är:  

 

Eriksbergshallen, Göteborg 
Modern evenemangshall. Aktuell utställning: And there was light. The masters of 

the renaissance, seen in a new light – verk av bland annat Leonardo da Vinci, 

Michelangelo och Rafael (http://www.and-there-was-light.com/). 

 
Eskilstuna Konstmuseum 
Museum beläget i gammal industribyggnad med konstsamling från 1600-talet 

fram till idag samt rum för tillfälliga utställningar. Exempel på aktuell tillfällig 

utställning: Nordic art triennal – 30 samtidskonstnärer från Danmark, Finland, 

Norge, Island och Sverige medverkar (http://eskilstuna.se/default2____131646.aspx).  

 

http://www.and-there-was-light.com/
http://eskilstuna.se/default2____131646.aspx
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Livrustkammaren, Stockholm 
Museum i Kungliga Slottets källarvalv. Visar Sveriges kungliga historia genom 

fem sekler. Exempel på aktuell tillfällig utställning: Trofast – hov och tass i 

kunglig tjänst – om hästar och hundar hos kungar och drottningar 

(http://www.livrustkammaren.se/default.asp?id=3031). 

 
Medeltidsmuseet, Stockholm 
Museum som skildrar Stockholm stads uppkomst och medeltida utveckling. 

Basutställning uppbyggt kring fasta fornlämningar, frilagda vid arkeologiska 

undersökningar. Exempel på aktuell tillfällig utställning: Jag, Birger jarl – År 

2010 firas 800 år efter Birger jarls födelse 

(http://www.medeltidsmuseet.stockholm.se/).  

 

Moderna museet, Stockholm 
Museum med konstsamlingar från ca 1900 till idag. Den fotografiska delen 

omfattar även tiden från ca 1840. Exempel på aktuell tillfällig utställning: Keren 

Cytter – israelisk konstnär som visar ett urval av sina filmer, teckningar samt 

textverk (http://www.modernamuseet.se/sv/Stockholm/).  

 
Nationalmuseum, Stockholm 
Konst- och designmuseum som innefattar samlingar med äldre måleri, skulptur, 

teckningar och grafik samt konsthantverk och design fram till idag. Exempel på 

aktuell tillfällig utställning: Rubens & van Dyck – verk av de två flamländska 

1600-talsmålarna (http://www.nationalmuseum.se/sv/).  

 

Nordiska museet, Stockholm  
Museum som syftar att visa svenska trender och traditioner i utställningar om hem 

och bostad, kläder och mode samt seder och bruk. Exempel på aktuell tillfällig 

utställning: Modemakt – 300 år av kläder – dräktfigurer från tre århundraden ur 

perspektivet att kläderna vi bär signalerar grupptillhörighet, civilstånd, ålder etc. 
(http://www.nordiskamuseet.se/). 

  

Sjöhistoriska museet, Stockholm 
Museum som ingår i Statens maritima museer. Ställer ut material om 

handelssjöfart, skeppsbyggeri och sjöförsvar. Exempel på aktuell tillfällig 

utställning: Vem är pirat? – varför sjöröveri uppstår sett ur ett historiskt samt 

nutida perspektiv (http://www.sjohistoriska.se/). 

 

2.2.2 Kvalitativa intervjuer 
Utöver litteratur- samt fältstudier genomförde jag kvalitativa intervjuer. Intervjuer 

för att skaffa kvalificerad kunskap är en etablerad metod och användandet av den i 

forskningssammanhang är utbrett (Larsson (red), 2000). Enligt Trost (1997) går 

den kvalitativa intervjun ut på bland annat ”att förstå hur den intervjuade tänker 

och känner, vilka erfarenheter den har, hur den intervjuades föreställningsvärld ser 

ut” (Trost, 1997, s.24). Detta är högst relevant; syftet med min uppsats är att 

kartlägga föreställningar kring begreppen tillgänglighet/säkerhet på museer. En 

kvalitativ undersökning ger en djupare förståelse för fenomenet, vilket passar för 

mitt ändamål, till skillnad mot en kvantitativ som anses ge mer bredd.  

  

http://www.livrustkammaren.se/default.asp?id=3031
http://www.medeltidsmuseet.stockholm.se/
http://www.modernamuseet.se/sv/Stockholm/
http://www.nationalmuseum.se/sv/
http://www.nordiskamuseet.se/
http://www.sjohistoriska.se/
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Intervjuerna byggdes upp utifrån teman som följdes upp med spontana följdfrågor 

under samtalets gång (se Bilaga I). Trost (1997) menar att ”då man gör kvalitativa 

intervjuer har man inga frågeformulär med i förväg formulerade frågor. Man ska i 

möjligaste mån låta den intervjuade styra ordningsföljden i samtalet” (Trost, 1997, 

s.47). En av styrkorna med tematiserade intervjuer är att den intervjuade personen 

inte tvingas in i ett visst sätt att tänka utan kan uttrycka sina åsikter på ett friare 

sätt vilket är av intresse för min undersökning. Registreringen av intervjuerna 

skedde med en diktafon samt stödanteckningar. Följande personer samtalade jag 

med: 

 
Tove Frambäck, utställningsproducent 
Producent vid Sjöhistoriska museet. Hon är aktuell nu som projektledare för 

Sjöhistoriskas nya basutställning Shipping and shopping.  

 
Yvonne Grip, bildpedagog 
Verksam med det pedagogiska arbetet vid Eskilstuna Konstmuseum. Hon är 

aktuell nu med arbetet vid utställningen Nordic art triennal.  

 
Jessica Karlsson, värd/guide 
Tidigare värd/guide vid Skansens friluftsmuseum samt Siggebohyttans 

bergsmansgård.  

 

2.2.3 Reliabilitet/validitet  
En undersöknings tillförlitlighet brukar benämnas i termerna hög respektive låg 

reliabilitet. Traditionellt innebär hög reliabilitet att ”en mätning skall ge samma 

resultat vid en förnyad mätning” (Trost, 1997, s.99). Att använda begreppet 

reliabilitet på kvalitativa studier där man snarare strävar efter att förstå hur den 

intervjuade tänker, känner eller beter sig är problematiskt då detta inte är mätbart i 

samma utsträckning. Vidare innebär begreppet validitet eller giltighet att 

”instrumentet eller frågan skall mäta det den är avsedd att mäta” (Trost, 1997, 

s.101) Här förespråkar Trost (1997) att forskaren som ett steg mot att säkerställa 

undersökningens trovärdighet måste kunna visa att data är ”insamlade på sådant 

sätt att de är seriösa och relevanta för den aktuella problemställningen” (Trost, 

1997, s.102).  

 

Jag har i min uppsats, som ett led i undersökningens validitet, låtit 

intervjufrågorna utgå ifrån uppsatsens syfte, problemformulering samt den 

teoretiska referensramen för att säkerställa att jag verkligen undersöker det jag 

åtagit mig att undersöka. Vidare har jag i uppsatsen eftersträvat att genom full 

insyn tydliggöra min arbetsprocess vid datainsamling. Jag har framhållit min 

hermeneutiska ansats; att jag som forskare och människa gör tolkningar utifrån 

min förförståelse. Vidare har jag även inledningsvis tydliggjort, för att skapa 

trovärdighet inför resultatet, att jag själv varit verksam som guide på museum 

vilket kan påverka min undersökning.              
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3. Teoretisk referensram  
I detta kapitel presenteras för området relevant tidigare forskning samt den 

teoretiska referensram jag har utgått ifrån i min undersökning. En introduktion 

till informationsdesign samt museipedagogik ges. Vidare redogör jag för 

begreppet Tillgänglighet utifrån de riktlinjer Statens museiutredning samt ICOM 

stadgat.       

 

3.1 Tidigare forskning  
Rune Pettersson är professor i informationsdesign vid Mälardalens högskola. 

Petterssons verk, bl.a. Information design – an introduction (2002) behandlar bl.a. 

verbovisuell kommunikation, designprinciper samt designredskap vid producer-

andet av informationsmaterial.      

 

David Dean betitlas Assistant Director for Operations and Adjunct Professor in 

the Museum Science Program at the Museum of Texas Tech University in 

Lubbock, Texas. Deans verk Museum Exhibition: Theory and Practice  (2003) är 

en studie i att planera och designa utställningar utifrån ett perspektiv som ser till 

artefakternas bevarande.    

 

Berit Ljung, fil. lic. är verksam vid institutionen för utbildningsvetenskap med 

inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap vid Stockholms universitet. 

Ljungs avhandling Museipedagogik och erfarande (2009) utgår ifrån 

museipedagogikens konkreta uttryck i det interaktiva, kommunikativa mötet 

mellan besökare och museum/utställning.  

 

3.2 Informationsdesign 

3.2.1 Bakgrund och definition 
I Svenska Akademiens ordlistas (SAOL) nätupplaga ges ordet information 

betydelsen ”meddelande av upplysningar, underrättelse” (SAOL, 2010-05-03). 

Ordet härstammar ursprungligen från det latinska verbet informare som betyder 

”ge form (åt)” eller ”utforma”, ”utdana” (Hård af Segerstad, 2002, s.35). Vidare 

ges i SAOL ordet design samt designa betydelserna ”konstnärlig formgivning”, 

”formge” (SAOL, 2010-05-03). Informationsdesign (ID) handlar således i en vid 

definition om att formge meddelanden; budskap. Budskapet ska enligt Pettersson 

(2002) ge klarhet, vara enkelt och enhetligt. I en snävare definition framhålls det 

av Pettersson (2003) att informationsdesign tar utgångspunkt i informationsflödet 

från sändare till mottagare samt analyserar varje del av kommunikations-

processen:  
 

In order to satisfy the information needs of the intended receivers information 

design comprises analysis, planning, presentation and understanding of a 

message – its content, language and form. Regardless of the selected 

medium, a well-designed information material, with its message, will satisfy 

aesthetic, economic, ergonomic, as well as subject matter requirements 

(Pettersson, 2007, s.8).  

 

Pettersson (2003) påtalar att informationsdesign är ett flervetenskapligt ämne där 

kommunikation är ett utav de fem dominerande basämnen som är viktiga vid 

arbetet med informationsdesign (Pettersson, 2003). 
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3.2.2 Kommunikation 
Kommunikation i dess enklaste form kan anses vara ”överföring av meddelande 

från en person, sändare, till en eller flera andra personer, mottagare” (Pettersson, 

2003, s.349). Flera kommunikationsmodeller vill snarare än statisk överföring, 

likt Shannon och Weavers matematiska kommunikationsmodell, se komm-

unikation som dialogisk, t.ex. Schramms modell som även tar hänsyn till 

återkoppling och mottagarens möjligheter att kunna påverka sändaren (Pettersson, 

2003). Inom ID har kommunikation framför allt kommit att handla om ett 

mottagarperspektiv; kommunikation antas inte vara en statisk överföring av 

information där mottagaren är passiv utan handlar om en process där mottagarens 

upplevelse av budskapet och respons på detta varierar med hänsyn till flera olika 

variabler; ”aktuell kultur- och samhällssituation, tidpunkt och utvecklingsnivå, 

sinnesstämning, erfarenhet, minne och andra kognitiva processer som kreativitet, 

intelligens m.m.” (Pettersson, 2003, s.350), dvs. mottagarens kontext.   

 

Pettersson (2003) menar att människan kommunicerar med signaler, ofta är det ett 

samspel mellan olika signaler som tillsammans ger en helhetsinformation. Dessa 

kan vara auditiva eller visuella men kan också utgöras av doftämnen eller beröring 

och på så vis påverka lukt- och känselsinnena, vilka i olika grad påverkar 

människan. Kommunikation kan anses vara en komplicerad process där hänsyn 

bör tas till att ”förståelse i allt väsentligt uppfattas som ett resultat av vissa 

mentala operationer hos mottagaren och inte som en följd av att någonting 

förflyttas från ett medvetande till ett annat” (Hård af Segerstad, 2002, s.250).   

    

3.2.3 Kommunikation i utställningsmiljö 
Pettersson (2003) ser utställningar som ”mångdimensionella medier för visuell 

kommunikation” (Pettersson, 2003, s.634). Utställningar arbetar med olika 

kommunikationskanaler så som föremål, bild och text men även ljud, ljus, textur, 

lukter och smaker, för att kommunicera med publiken (Pettersson, 2003). 

Utställningsdesign, enligt Dean (2003), är konsten och vetenskapen att arrangera 

det visuella, det rumsliga och olika materiella element för att besökaren ska kunna 

tillgodogöra sig det utställningen vill förmedla. Dean framhåller i 

utställningssammanhang att besökare föredrar aktivt deltagande före passiv 

observation. Genom att använda alla sinnen som informationskanaler skapas en 

helhet, ”vision is the principal sense, what people perceive through wholesensory 

experience is retained far better than that gained through sight alone. A person 

will remember more about what he or she does” (Dean, 2003, s.27). Att 

människan är multisensorisk formar utställningen sett till säkerhet för objekten; 

”people have an innate predisposition for touching, both as a sensory and 

experiential confirmation of what te eye see, and as a memory reinforcement” 

(Dean, 2003, s.43). Dean understryker att de spatiala lösningarna kommunicerar 

med besökaren vilket bör beaktas vid utställningsproduktion; ”people will sit on 

any surface that is at or near a comfortable height, and close to horizontal. If 

anything is a suitbale height, people will prop their feet on it or lean on it” (Dean, 

2003, s.46).  
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3.3 Museipedagogik 
 

3.3.1  Bakgrund och definition  
Pedagogik som vetenskap har tidigare främst varit koncentrerad till skolans 

område. Idag behandlar pedagogikforskning även pedagogik utanför skolans 

väggar (Ljung, 2009). I statens museiutredning (SOU 1994:5) framhålls det att 

bildning hör till museers huvuduppgift: 

 
Museiutredningen vill med största tyngd och kraft betona att museernas 

huvuduppgift är bildning. Det som görs inom museisystemet skall ha som 

främsta uppgift att aktivera det kollektiva minnet så att medborgarna i hela 

landet kontinuerligt kan utveckla kunskaper, färdigheter och berikande 

upplevelser (SOU 1994:5, pdf s.41, 2010-03-22).   

 

Museer har de senaste årtionden genomgått ett skifte från föremålscentrering och 

samlingar till en betoning på besökare och deras upplevelser. Museers 

kommunikativa och pedagogiska roll har blivit en av museernas primära funktion 

– ”museer ska ge möjlighet för alla att vara delaktiga i dess verksamhet” (Ljung, 

2009, s.20). Ljung (2009) anför att ”i vid mening kan sägas att allt som angår eller 

berör besökare är fokus för museipedagogik” (Ljung, 2009, s.39). Det kan röra sig 

om ett helt spektrum av pedagogiska handlingar – från idé till utvärdering – och 

innefatta såväl besökarnas fysiska möten med utställningar som framtagandet av 

utställningskataloger och webbsidor (Ljung, 2009).    

 

3.3.2 Besökarperspektiv  
I och med museernas bildande funktion har forskning växt fram rörande visitor 

orientation (besökarorientering) där hänsyn tas till hela processen: från 

utställningsidé (motiv, intentioner) till det budskap som besökare uppfattar och 

tolkar. Weil (2002) framhåller i Ljung (2009) att den senare besökarforskningen 

stödjer ”ett perspektiv där man betraktar museet som en miljö för 

meningsskapande (construction of meaning) – en mening som är olika för olika 

besökare” (Weil, 2002 i Ljung, 2009, s.56). Synen på besökaren som aktiv och 

performativ, dvs. besökarens interaktion och interaktivitet i utställningar, gör sig 

gällande på museer samt participatoriska strävanden, dvs. ”en strävan efter att 

flera och olika besökare och grupper ska ha tillträde till, delaktighet i och 

inflytande över museiverksamheten” (Ljung, 2009, s.56).  

 

3.3.3 Lärandeperspektiv 
Pedagogen John Dewey är relevant i museipedagogiska sammanhang enligt Ljung 

(2009) då flera av de problemområden Dewey behandlade i sin filosofi är 

applicerbart på museer och dess pedagogik. Dewey kritiserade traditionell 

undervisning till förmån för en mer progressiv pedagogik, här i svensk 

översättning av Ljung (2009, s.77): 

 

Traditionell undervisning  Ny pedagogik   

tvinga på uppifrån    uttrycka och bilda/utveckla 

    individualitet 
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yttre disciplin   fri aktivitet 

 

inlärning genom texter och lärare  lärande genom erfarande 

 

uppnå isolerade färdigheter och   skaffa sig färdigheter för  

tekniker genom drill   att leva livet just nu  

 

förberedelse för en mer eller mindre  göra det mesta möjliga av det 

avlägsen framtid   pågående livets möjligheter 

 

statiska mål och material  kännedom om en föränderlig 

    värld 

 

För att eftersträva högerspaltens pedagogiska mål menar Dewey att undervisning 

bör kännetecknas av tillverkningsprocesser, skapande och estetik. Dewey tog 

avstånd från teorier rörande lärande som ett passivt mottagande av den yttre 

världens stimuli. Han framhåller aktiverande upplevelser och lärande genom fler 

sinnen än det enbart visuella, s.k. kinestetisk och taktil lärstil, där besökaren lär 

med hela kroppen. Han understryker även individens delaktighet som 

meningsskapare med ett exempel kring konst där han menar att konst existerar 

enbart i ett aktivt, levande möte med människan som omskapar och omprövar 

konsten utifrån sin referensram (Ljung, 2009).      

 
3.4 Tillgänglighet  
2009 års museiutredning (SOU 2009:15) anför att ”tillgänglighet och pedagogiska 

infallsvinklar prioriteras i allt museiarbete” (SOU 2009:15, pdf s.19, 2010-05-12). 

Det understryks att allmänhet och forskare ska erbjudas möjlighet att ta del av de 

samlingar vars bevarande bekostas med offentliga medel. Uppordning, 

digitalisering och andra insatser ska verka för att öka tillgängligheten till 

samlingar. (SOU 2009:15). Vidare framhåller ICOM att i museers 

förtroendeuppdrag ligger ”en omdömesgill förvaltning med rättmätigt ägande, 

varaktighet, dokumentation, tillgänglighet och utmönstring/gallring under ansvar” 

(ICOM:s etiska regler, pdf s.5, 2010-05-12).  ICOM påtalar att museer har ett 

särskilt ansvar för att göra samlingarna och informationen kring dem tillgängliga 

så fritt som möjligt (ICOM:s etiska regler, pdf, 2010-05-12). 
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4. Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras empirin i form av utfallet från de kvalitativa 

intervjuerna med Tove Frambäck, Yvonne Grip och Jessica Karlsson. Vidare 

framlägger jag resultatet av de fältstudier som gjorts samt knyter an till 

uppsatsens teoretiska referensram.   

 

4.1 Tillgänglighet: begränsat perspektiv  
Tove Frambäck menar att den enklaste formen av tillgänglighet som museer ofta 

väljer att se till är tillgänglighet som rör spörsmål om hur verksamheten kan bli 

mer tillgänglig för funktionsnedsatta (Frambäck, intervju 2010-05-10). Fältstudier 

på övriga museer visar att broschyrer vid flertalet museer, bl.a. Nationalmuseum 

och Nordiska museet, tillhandahöll rubriken Tillgänglighet och behandlade under 

denna information för funktionsnedsatta, t.ex. var museets handikapptoalett var 

belägen samt att museet erbjuder hörselslinga. Även Yvonne Grip menar att det 

råder en snäv syn på tillgänglighet och framhåller bl.a. texters tillgänglighet sett 

till läslighet; teckenstorlek och vilken höjd textmaterialet är placerat på (Grip, 

intervju 2010-05-11). Också Jessica Karlssons första reaktion på begreppet 

tillgänglighet handlar om lättläst utformade texter. (Karlsson, intervju 2010-05-

09). Detta kan ses som en begränsad tolkning av Statens museiutrednings 

riktlinjer kring tillgänglighet där det förespråkas en ökad tillgänglighet för 

samtliga delar av allmänheten, inte enkom för funktionshindrade (SOU 2009:15, 

pdf, 2010-05-12).    

 

4.2 Tillgänglighet: vidgat perspektiv  

4.2.1 Kommunikation 
Ett mer vidgat perspektiv på begreppet tillgänglighet ger Frambäck som menar att 

museer idag arbetar mer utifrån ett brukarperspektiv där tonvikt ligger på 

besökarens delaktighet i utställningen. Frambäck menar att museer inte endast ska 

fungera som kunskapskälla; i det konkurrerande samhället väljer individen ett 

annat besöksmål om det inte uppfyller ens förväntningar på upplevelser 

(Frambäck, intervju 2010-05-10). Även Ljung (2009) framhäver museers 

kommunikativa och pedagogiska roll i ett kommersialiserat konsumtionssamhälle 

där museer ska ge möjlighet för alla att vara delaktiga i dess verksamhet. Likaså 

framhåller Grip att Eskilstuna Konstmuseum idag ska motverka den distans och 

elitism som tidigare präglat verksamheten. Tillgänglighet kopplas till begreppet 

delaktighet där besökaren aktivt formar sin kunskap; en demokratiserande 

funktion där alla ska kunna delta oavsett förkunskaper (Grip, intervju 2010-05-

11). Såväl Frambäck som Grip menar att det handlar om att frångå statisk 

envägskommunikation för en mer dialogbaserad kommunikation; låta guiden 

snarare fungera som ett stöd/verktyg i bakgrunden medan besökare formar sin 

egen upplevelse och tolkning (Frambäck, intervju 2010-05-10, Grip, intervju 

2010-05-11). Denna syn på besökaren som aktiv i informationsprocessen kan 

härledas till ID där kommunikation ses ur ett mottagarperspektiv. Pettersson 

(2003) menar att kommunikation inte är en statisk överföring av information där 

mottagaren är passiv utan utgörs av en process där mottagarens upplevelse av 

budskapet och respons på detta varierar utifrån mottagarens kontext (Pettersson, 

2003).  
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Vidare ser man alltmer till rummet som kommunikativ miljö enligt Frambäck. 

Rummet ska understryka berättelsen i utställningen. Avskärmande glasmontrar 

som genererar ett passivt åskådande undviks till förmån för öppnare lösningar där 

besökarens upplevelse av att vara delaktig i utställningen förstärks; hellre ska 

besökaren själv uppleva t.ex. hur trångt ett utrymme är än att läsa om det 

(Frambäck, intervju 2010-05-10). Att låta information vända sig till flera sinnen 

som tillsammans skapar en helhetsbild förespråkas av Pettersson (2003) som 

menar att människan använder sig av multisensorisk kommunikation där de 

kommunicerade signalerna kan vara visuella och auditiva men även utgöras av 

dofter och beröring.   

 

Grip, likt Frambäck, framhåller att montrar som förstärker det statiska 

förmedlandet bör undvikas. Vid den nu pågående utställningen vid Eskilstuna 

Konstmuseum återfinns endast en monter som tillkommit på begäran av 

konstnären. Dean (2003) påtalar att genom att använda sig av t.ex. rep eller 

montrar avskiljer man besökaren från direktkontakt med objekten, dock med den 

tänkbara bieffekten att besökaren kan känna sig besvärad av skyddsåtgärderna 

vilket bör betänkas i utställningens designprocess.  

 

4.2.2 Besökaren som performativ  
Grip framhåller att den konstpedagogiska verksamheten vid Eskilstuna 

Konstmuseum ska verka för kunskap genom upplevelse och skapande, både 

genom att tillgängliggöra utställningar genom samtal och genom praktisk 

workshop i olika material och tekniker som ytterligare förankrar den upplevelse 

och kunskap som nåtts i mötet med utställningen (Grip, intervju 2010-05-11). Här 

kan skönjas en koppling till museipedagogiska tankar där Deweys progressiva 

pedagogik menar att undervisning bör kännetecknas av tillverkningsprocesser, 

skapande och estetik. Han framhåller aktiverande upplevelser och lärande genom 

flera sinnen där besökaren lär med hela kroppen. Han understryker, likt Grip, 

vikten av individens delaktighet som meningsskapare (Ljung, 2009). Besökaren 

som aktiv, dvs. besökarens interaktion och interaktivitet i utställningar, gör sig 

alltmer gällande som en form av tillgänglighet till samlingarna enligt Frambäck 

(intervju, 2010-05-10). Livrustkammaren är exempel på museum som låter 

deltagaren aktivt delta i utställningen: 
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Exempel från Livrustkammaren där besökaren inbjuds till taktil upplevelse genom att känna 
på olika material kopplat till riddare och prinsessor, bl.a. ringbrynja och sammetstyg 
Foto: Emma Blomberg  

Exempel från Livrustkammarens 
utställning, Trofast – hov och tass 
i kunglig tjänst, där besökaren 
erbjuds delaktighet och 
interaktivitet i utställningen; fläta 
trähästens man och svans 
Foto: Emma Blomberg 
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Vidare erbjuder museer tipspromenader, t.ex. Moderna museet, samt databaser att 

söka i, t.ex. Nordiska museet där det tillhandahålls en ”modedatabas” i samband 

med utställningen Modemakt – 300 år av kläder, som en form av ökad delaktighet 

i utställningen för besökaren. Att på museet aktivt få söka kunskap likt skolans 

upplägg där grupparbete och egen forskning är vanligt, är något museet måste 

bejaka i sitt tillgänglighetsarbete (Frambäck, intervju 2010-05-10). Statens 

museiutredning (SOU 1994:5) framhåller likaså att museers främsta uppgift är 

bildning; att medborgarna i hela landet kontinuerligt ska kunna utveckla 

kunskaper, färdigheter och få berikande upplevelser via museet. Även Ljung 

(2009) understryker synen på besökaren som aktiv och performativ i sitt 

kunskapssökande. Frambäck påtalar vikten av att transformera det sedda och 

upplevda till ett skapande som en del i tillgänglighetsarbetet. På Sjöhistoriska 

återfinns, likt på Eskilstuna Konstmuseum, en skaparverkstad där man i 

workshops arbetar i varierande material och tekniker som ska fungera som 

komplement till lektionen ute i museet (Frambäck, intervju 2010-05-12) vilket 

även flertalet andra museer erbjuder så som Nordiska museet och Moderna 

museet.  

 

4.3 Problemet med den performativa besökaren  
Dean (2003) framhåller att besökare gör anspråk på att röra objekt vilket 

komplicerar närmandegörandet av utställningar när museer alltmer strävar bort 

från avskärmande montrar mot ett aktivt deltagande. Såväl Grip som Karlsson 

menar att stöld och förstörelse förekommer i utställningarna. Senast samma dag 

intervjun med Grip äger rum har en besökare ertappats med att skrapa på kanten 

av en oljemålning för att bekräfta sitt visuella intryck av målningen. Karlsson 

menar att det är problematiskt när besökaren löser entré och därefter kan ströva 

runt på egen hand med begränsad övervakning för att inte störa upplevelsen. 

 

Grip och Karlsson framhåller att det inte bara är barn som vill klämma och känna 

utan även vuxna som i fallet med den fingrande besökaren vid Eskilstuna 

konstmuseum i exemplet ovan (Grip, intervju 2010-05-11, Karlsson, intervju 

2010-05-09). Karlsson exemplifierar situationer där äldre gärna vill hålla upp och 

visa föremål de själva har haft hemma på sin gård för sina medbesökare 

(Karlsson, intervju 2010-05-09).  

 

Frambäck ser det som en stor utmaning för museer att nå ut med samlingarna 

kontra bevarandet av dem. Hon belyser problematiken med ett exempel från en 

utställning vid hennes tidigare arbetsplats Historiska museet, där ett bord dukades 

fram med bakverk gjorda av mindre slittåligt tyg med avsikten att de endast skulle 

betraktas. Dessa visade sig vara oerhört begärliga och efter en tid var de nötta och 

slitna (Frambäck, intervju 2010-05-10). Nordiska museet tillhandahåller en 

liknande installation som torde vara lockande för beröring:   

 



18 
 

 

Exempel från utställningen Livstycket på Nordiska museet där det dukade bordet och 
dess innehåll av bullar, kakor, tårta etc. i tyg är formgivet och designat av Livstycket – ett 
design- och kunskapscentrum i Tensta, Stockholm 
Foto: Emma Blomberg 

 

Likaså framhåller Grip saker och tings begärlighet och risk för förstörelse när de 

närmandegörs besökaren. Vid Eskilstuna Konstmuseum förevisas ett antal 

installationer där det har visat sig att besökaren bland annat lutar sig emot 

föremål, snavar över installationer samt låter fingrar undersöka för att förstärka 

det ögat uppfattat med följden att saker går sönder (Grip, intervju 2010-05-11). 

Dean (2003) menar just att detta är en problematik; att människor har ett behov av 

att röra för att bekräfta det de ser samt att ytor som framstår som lämpade att luta 

sig emot kommer besökaren att luta sig emot. 
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Exempel från utställningen 
Nordic art triennal vid 
Eskilstuna Konstmuseum 
där besökare har lutat sig 
mot installationen samt 
vidrört de små föremålen 
nedan som är en närbild av 
installationen på första 
bilden  
Foto: Emma Blomberg 
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Grip exemplifierar även med en tidigare utställning på museet; en 

smyckesutställning där ett femton centimeter högt podium byggdes för att bära en 

massiv hög med glasskärvor. Diskussioner rörde sig kring barns säkerhet vid de 

vassa skärvorna (som dock visade sig inte alls vara så vassa) och man ansåg då att 

podiet skulle förmedla en känsla av att inte röra vid föremålen. Detta fungerade 

inte alls utan barn slog sig ner på den tacknämliga höjden och öste bland det som 

Exempel från utställningen Nordic 
art triennal vid Eskilstuna Konst-
museum där besökaren beskådar 
insidan av ett uppbyggt hus från 
utsidan via små fönster. Detta har 
lett till att barken har skavts bort vid 
fönstren där besökare tenderar att 
greppa tag med händerna 
Foto: Emma Blomberg 
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de ansåg vara vackra skatter och rikedomar (Grip, intervju 2010-05-11). Även 

Moderna museet erbjuder en liknande installation där ett lågt podium förevisar en 

förmodat begärlig installation:  

 

 

Exempel på installation från utställning vid Moderna museet där högar med garn är 
placerade på ett ca 20 cm högt podium 
Foto: Emma Blomberg 

 

4.4 Säkerhetstekniska lösningar 
Karlsson påtalar att med värdskapet kom även oundvikligt uppdraget att hålla 

uppsyn som vakt; en ständig vaksamhet där dagliga insatser var att påpeka för 

besökare att inte röra just det föremålet eller inte sitta på just den stolen. Besökare 

tenderade enligt Karlsson att ha problem kring att avgöra vad som var rekvisita i 

utställningen och vad som var faktisk artefakt (Karlsson, intervju 2010-05-09).  

 

Den främsta säkerhetsstrategin för installationernas bevarande vid Eskilstuna 

Konstmuseum handlar om att utställningens mest begärliga installation placeras i 

närmast anslutning till receptionen för att hålla uppsyn. Under de mer hektiska 

sommarmånaderna anställs även vakter i form av skolungdomar för att röra sig 

runt i lokalerna. Vidare arbetar man med att informera om att det inte är tillåtet att 

röra installationerna; förklarar att meningen med museer är att de och dess 

innehåll ska bevaras för framtida besökare. Museet är även utrustat med rörliga 

larm som endast säkerhetsansvarig vet var de är placerade (Grip, intervju 2010-

05-11). Några direkta avgränsningar i form av staket eller band används inte vid 

museet till skillnad mot Moderna museet där linjeringar på golvet håller besökaren 

på avstånd: 

 



22 
 

 

 

Även Sjöhistoriska museet tillhandahåller avskärmningar med hjälp av staket och 

band men Frambäck menar att detta kommer man sträva bort ifrån vid 

producerandet av den nya basutställningen. Frambäck påtalar även podier som 

vedertaget grepp när det kommer till att påvisa att det utställda föremålet ej bör 

röras (Frambäck, intervju 2010-05-10). Vidare använder sig Nordiska museet av 

avgränsande band där man låtit dessa vara en del av installationen:  

 

 

Exempel från utställningen Livstycket på 
Nordiska museet där det avgränsande 
tygbandet införlivas i tyginstallationen 
Foto: Emma Blomberg 

Exempel från utställning vid 
Moderna museet där linjerade 
markeringar på golvet uppmanar 
besökaren att hålla avstånd 
Foto: Emma Blomberg 
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Exempel från utställningen Livstycket på Nordiska museet där det saknas avgränsning 
liknande bildexemplet föregående sida 
Foto: Emma Blomberg 

 
4.4.1 Lösningarnas problematik 
Frambäck framhåller att alla avvägningar kring utställningen måste röra 

innehållets meningsfullhet. Vid Eriksbergshallens utställning; And there was light. 

The masters of the renaissance, seen in a new light, erbjuds besökaren att beskåda 

ett antikt bokverk i en monter samtidigt som hon via en skärm kan bläddra i 

verket, s.k. touch and turn. Men om texten i boken är på latin vilket språkligt 

begränsar dess tillgänglighet för besökaren, är det då meningsfullt att använda sig 

av den; tillför den besökaren något, påtalar Frambäck (intervju 2010-05-10). Ett 

annat problem kring säkerhetslösningar som uppdagades vid Eskilstuna 

Konstmuseum var att informationen om att det var rörliga larm frestade elever att 

vidröra föremål för att utröna var larmen var placerade för dagen. Vidare visade 

mina fältstudier att besökare, trots avgränsande band, fortfarande rörde vid 

föremål. Detta gällde bl.a. Moderna museet där en installation med kläder vilka 

rörde sig på en lina drog till sig flera undersökande händer under dagen: 
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Exempel på installation från utställning vid Moderna museet där kläder på lina i rörelse 
drog till sig undersökande händer trots avgränsande staket 
Foto: Emma Blomberg 

 

Karlsson påtalar att det råder en svår balansgång att erbjuda besökare en autentisk, 

trovärdig miljö som visar hur livet var och samtidigt se till bevarandet av miljön. 

Att använda sig av avgränsande band och informationsskyltar om att inte röra kan 

ligga i vägen för upplevelsen; att ha möjlighet att resa tillbaka i tiden . Hon påtalar 

också problemet med att det råder en inkonsekvens vid utformningen av 

säkerhetsåtgärder, en inkonsekvens som skapar frustration och osäkerhet. Som 

exempel nämner hon en utställning på Möbel Museum i Wien där besökaren ej 

förväntas att sitta i stolarna i ett rum medan det i nästkommande rum med 

liknande stolar är ok att slå sig ner (Karlsson, intervju 2010-05-09): 
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Exempel från utställning vid Möbel 
Museum i Wien. Stolarna på översta 
bilden tillåts besökaren ej att sitta i 
medan den nedre bildens liknande 
stolar får begagnas. Informativa 
skyltar om hur det förhåller sig 
saknas. 
Foto: Jessica Karlsson 
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Även Moderna museet tillhandahåller en inkonsekvent säkerhetsstrategi där vissa 

installationer innefattas av linjeringar medan andra inte omfattas av denna 

säkerhetsåtgärd: 

 

 

Exempel på installation utan avgränsningar från utställning vid Moderna museet där 
besökaren förväntas veta att den inte får röra objektet 
Foto: Emma Blomberg 

 

Grip framhåller betydelsen av oklarheter kring signalerna om var utställningen/ 

installationen börjar och var den slutar. Under den tidigare nämnda 

smyckesutställningen vid Eskilstuna Konstmuseum inbjöds besökaren att i 

utställningen prova ringar vilka var fastsatta med vajrar ur stöldsäkerhets-

synpunkt. Samma ringar fanns sedan till försäljning i museibutiken men där 

förvarades de i en otillgänglig glasmonter. Att ha museibutik i öppen planlösning i 

anslutning till utställning skapar problematik kring var man får röra och inte 

menar Grip (intervju, 2010-05-11). Denna problematik kan ses som en brist på 

god ID där Pettersson (2002) förespråkar att meddelandet ska ge klarhet, vara 

enkelt och enhetligt – inte skapa osäkerhet. Denna osäkerhet menar Grip också 

förstärks av de olika utställningsformer som besökare rör sig emellan. Hon 

exemplifierar med en utställning om sport vid konstmuseet där konstnären inbjöd 

besökaren att ingå i utställningen genom att utöva sporterna – det spelades pingis, 

basket, innebandy etc. inne på museet. Att låta denna utställning efterträdas av en 

mer traditionellt åskådande konstutställning skapar säkerligen osäkerhet för 

återkommande besökare (Grip, intervju 2010-05-11).  
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5. Sammanfattning och diskussion 
Uppsatsens syfte, frågeställning och resultatdel vävs här ihop i en diskussion. Jag 

sätter in undersökningen i ett vidare sammanhang och ger förslag på områden för 

fortsatta diskussioner.    

 

5.1 Sammanfattning 
Uppsatsens syfte var att identifiera, beskriva och granska hur museer förhåller sig 

till faktorerna tillgänglighet och säkerhet och hur detta tar sig uttryck praktiskt i 

museers gestaltningar. Min avsikt var att skapa ett underlag för diskussion för hur 

ID och säkerhet kan ta sig uttryck i utställningsmiljö samt belysa dess 

problematik. Min överordnade frågeställning kom att bli: 

 

 Hur kommer ID-problem, relaterade till säkerhetsaspekter, till uttryck i 

praktisk museiverksamhet? 

 

För att hantera den överordnade frågeställningen lät jag bryta ner den i ett antal 

operationella underfrågor. 

 

Hur förhåller sig museer till begreppet tillgänglighet? 
Jag konfronterades inledningsvis med en relativt begränsad syn på begreppet 

tillgänglighet, där flertalet museer snarast uttalade en förståelse för begreppet som 

om det endast gällde funktionshindrade. Detta är en snäv och otillräcklig tolkning 

av Statens museiutrednings (SOU 2009:15) riktlinjer kring tillgänglighet där det 

förespråkas en ökad tillgänglighet för samtliga delar av allmänheten. Ett mer 

vidgat perspektiv gör sig gällande när de intervjuade talar om utställningarnas 

utformning och förespråkar dialogbaserad kommunikation samt skapande moment 

där besökarens interaktion och interaktivitet i utställningar är av vikt. Detta är 

förenligt med såväl museipedagogik som ID som har fokus på besökaren som en 

aktiv part i kommunikationsprocessen (Ljung 2009, Pettersson 2003).  

 

Vilka problem uppstår i tillgängliggörandet och hur tar dessa sig uttryck 
praktiskt? 

Den ökade tillgängligheten till samlingarna har lett till såväl stöld som förstörelse 

vid museer. Att besökaren har en drift och ett behov av att röra objekt för att 

kunna tillgodogöra sig det till fullo komplicerar närmandegörandet av 

utställningar när museer strävar bort från avskärmande montrar som genererar 

passivitet till förmån för ett mer aktivt deltagande. Ett exempel som anfördes 

under resultatdelen för att påvisa problematiken var från en utställning vid 

Historiska museet, där ett bord dukades fram med konstgjorda bakverk med 

avsikten att de endast skulle betraktas. Dessa visade sig vara oerhört begärliga och 

efter en tid var de nötta och slitna.  

 
Vilka lösningar används? 
De säkerhetstekniska lösningar som noterats under undersökningen är diverse 

avskärmningar så som rep, staket samt podier. Vissa kreativa lösningar har 

erbjudits, t.ex. vid Nordiska museet där man låtit det avgränsande bandet smälta in 

i installationen i form av matchande tygband kopplat till tyginstallationen. Vakter 

samt larm har även påtalats som säkerhetslösningar. Vidare kan man även skönja 

tendenser att interaktiva moment som tipspromenader och uppmanande aktiviteter 

i utställningarna kan tolkas som en slags kompensation för utebliven taktil 
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upplevelse, d.v.s. museer finner andra vägar än rent säkerhetstekniska lösningar 

för att möta den performativa besökaren och samtidigt skydda föremålen. 

 

Lösningarnas problematik? 
Att sätta upp avgränsningar i form av rep, staket etc. är inte en helt problemfri 

lösning. Det råder en svår balansgång att erbjuda besökare en autentisk, trovärdig 

miljö som visar hur livet var och samtidigt se till bevarandet av miljön. Att 

använda sig av avgränsande band och informationsskyltar om att inte röra kan 

ligga i vägen för upplevelsen. Vidare framhålls det även att det råder en 

inkonsekvens vid utformningen av säkerhetsåtgärder som skapar frustration och 

osäkerhet. Exempel från ett museum i Wien samt Moderna museet belyste miljöer 

där det rådde oklarhet i var besökaren fick interagera och inte. Likaså framhölls 

problematiken kring var utställning/installation börjar och slutar som i exemplet 

från Nordiska museet där det avgränsande tygbandet smälter in i installationen 

samt att den liknande installationen bredvid inte tillhandahåller avgränsning – får 

man då slå sig ner och interagera i denna installation? Denna problematik kan ses 

som en brist på god ID där Pettersson (2002) förespråkar att meddelandet ska ge 

klarhet, vara enkelt och enhetligt – inte skapa osäkerhet. Det är också här vi finner 

det primära ID-problemet som undersökningens överordnade frågeställning sökt 

svar på samt belysts med praktiska exempel i resultatdelen: balansgången att 

erbjuda en utställning som beaktar såväl tekniska lösningar som besökarens 

upplevelse. Närmast följer en diskussion kring denna problematik.  

 

5.2 Diskussion 
Dagens konventioner kring museer och utställningar har förändrats. Krav på ökad 

tillgänglighet samt delaktighet har gjort att vi möter mer kreativa 

utställningsformer än tidigare. Vi rör oss emellan olika utställningsformer som i 

exemplet vid Eskilstuna Konstmuseum där vi ena stunden förväntas utöva sport 

medan vi vid nästa besökstillfälle endast ska beskåda installationerna. Naturligt 

uppstår osäkerhet när vi möter ett traditionellt museum. Speciellt gäller detta barn, 

som inte har äldre generationers konvention kring museers samlingar som 

åskådningsobjekt – se men inte röra. Kan vi förutsätta att besökare vet när de får 

röra/ej röra när de idag rör sig mellan olika utställningsformer? Kan vi förutsätta 

att besökare står emot driften att röra trots avgränsningar? Nej. En 

informationsdesigners problemkomplex består i att: 

 

 kreera begåvade interaktionslösningar samt tydliggöra 

interaktionsmöjligheterna 

 

 kreera begåvade skydd för det som ska skyddas samt respektfullt 

tydliggöra skyddsåtgärderna  

 

I möjligaste mån bör man snarast bemöta den performativa besökarens behov av 

att interagera i utställning i enlighet med ID och museipedagogik före 

distansskapande avskärmningar. Kreativa ID-kreatörer bör arbeta med att måla 

upp så pass tydliga bilder med text, bild och rum att besökaren inte kommer ha 

samma behov av att behöva bekräfta med undersökande fingrar på det faktiska 

föremålet. När det kommer till ogenomförbara situationer där t.ex. monter är 

tvingande måste vi tänka i kompletterande banor. Förslagsvis kan en doft av 

gamla böcker där montern visar ett uråldrigt verk fungera som kompensation för 



29 
 

utebliven taktil sinnesupplevelse. Vidare bör här även tillhandahållas information 

om varför verket är placerat i monter; information om bevarande och vad som 

skadligt påverkar föremålet utanför montern så som luft, ljus, fettet från fingrar 

etc. Vet besökaren om varför skyddet finns, kan det vara lättare att acceptera 

situationen. Vi måste även ha en medvetenhet om att alla säkerhetsavvägningar i 

och omkring en utställning är informationsbärande och kommunicerar med 

besökaren på ett medvetet eller omedvetet plan. I USA t.ex. återfinns beväpnade 

vakter på museer, hur påverkar detta upplevelsen? Skapar en guide helt klädd i 

svart känslan av distans och elitism och förnärmar besökaren?  

 

Museipedagogik likt informationsdesign handlar om att möta mottagaren utifrån 

dennes behov och underlätta dess möte med utställningen. Museipedagogik och 

informationsdesign handlar om att arbeta med hela processen kring utställningen – 

från idé till utförande och innefatta såväl besökarnas fysiska möten med 

utställningar som framtagandet av utställningskataloger och webbsidor. Jag anser 

att min undersökning har bidragit till att medvetandegöra problematiken i detta 

arbete; jag har tydliggjort de motsättningar; att bevara/skydda – förmedla som 

råder i vår möjliga framtida arbetsmiljö samt påvisat möjligheterna. En diskussion 

rörande utformning av text/bild/rum för att möta besökaren och samtidigt 

bevarandet av det som ställs ut bör göra sig gällande i ID-processen vid 

utställningar.   

 

5.2.1 Förslag till vidare diskussion/forskning 
 

 Hur kan upplevelsen/informationshanteringen påverkas av 

säkerhetsförordningar omedvetet/medvetet? Undersökning av besökarens 

uppfattning kring avgränsande rep, staket, linjeringar; vakter; 

varningsskyltar och dess språkliga utformning etc.  

 

 Hur hanteras bevarandet vid utomhusutställningar där andra 

förutsättningar råder kring tillgänglighet/säkerhet? Utställningar som är 

tillgängliga dygnet runt och utom konstant uppsyn. 

 

 Hur kan säkerhet interageras i ID-utbildning? Tydligt är att det råder en 

osäkerhet hos museer som resulterar i inkonsekvens och otydlighet i 

designstrategier för att möta bevarande- samt pedagogiska mål. Här 

behövs kompetens som borde få uppmärksamhet i ID-utbildning. 
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Bakgrund yrke 
 

- Utbildning 
- Tidigare arbetsplatser/arbetsuppgifter 
- Nuvarande arbetsuppgifter 

 

Ev. generell grundsyn verksamheten 
 

- Motto, ledord, gemensam strävan som färgar verksamheten 
 

Grundsyn utställningar 
 

- Målgrupper 
- Pedagogik  
- Rekommendationer (verksamhetsplan); ICOM, kulturpolitiska mål etc. 
- Annan påverkan (t.ex. ID, upplevelse/informationssamhällets efterfrågan) 

 
Rekommendationer utifrån ICOM, kulturpolitiska mål etc. 

 
- Tillgänglighet  

Associationer till begreppet?  
Hur tar det sig uttryck praktiskt (i utställningen)?  

Upplevda problem kopplat tillgänglighet? 
Riskfaktorer kopplat tillgänglighet (skadegörelse etc.)?  
Hur utbrett?  

 

- Säkerhet  
Associationer till begreppet?  
Hur tar det sig uttryck praktiskt (i utställningen)?  

Upplevda problem kopplat säkerhet? 

 

- Konflikt tillgänglighet/säkerhet  

Balansgången att hålla avstånd/närmandegöra 

Reella exempel från utställningsmiljö 

Hur påverkas upplevelsen av säkerhetsaspekter?  

Vad görs för att motverka förnärmande upplevelse?   
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Tillgänglighet/säkerhet?    

 
  

  

 
 


