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Ny museipolitik (SOU 2015:89)  

 
Riksförbundet FUB, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning är en ideell 

intresseorganisation som arbetar för att människor med utvecklingsstörning ska kunna leva ett 

gott liv med full delaktighet i samhällslivet och rätt till samma levnadsvillkor som gäller för 

andra. Riksförbundet FUB har ca 25 000 medlemmar. 

 

Riksförbundet FUB överlämnar härmed följande synpunkter på betänkandet: 

 

 

Sammanfattning 

 

Riksförbundet FUB välkomnar en utredning som ser över de statliga museernas uppdrag 

utifrån olika aspekter, framförallt med tillgänglighetsperspektiv. I likhet flera andra 

remissinstanser instämmer Riksförbundet FUB i att den nya museipolitiken bör innehålla en 

uttalad målsättning att utöka sin samverkan med civil samhället och därmed 

funktionshinderorganisationerna. 

 

Vi välkomnar att utredningen uppmärksammar diskrimineringslagen, men vi saknar samtidigt 

ett resonemang om flera av de tillgänglighetsperspektiv som vi tar upp i avsnitt 2.1. Särskilt 

vill vi understryka vikten av kommunikativ tillgänglighet. 

 

Utredningen föreslår inrättandet av en ny myndighet för museifrågor och Riksförbundet FUB 

anser att en sådan myndighet även bör ha tillgänglighet i sitt uppdrag. 

 

 

 

2 Uppdraget och dess genomförande 

 

2.1 Mål och utgångspunkter för utredningen 

 

 

Riksförbundet FUB välkomnar en utredning som ser över de statliga museernas uppdrag 

utifrån olika aspekter, framförallt med tillgänglighetsperspektiv. I detta sammanhang vill vi 
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uppmärksamma att med tillgänglighet avses i det här fallet fysisk, auditiv, kommunikativ, 

visuell och social tillgänglighet. Uppdraget omfattar en genomlysning av det kommunikativa 

området, inlärningssätt och samarbetsformer och Riksförbundet FUB anser att det då är 

viktigt att de olika tillgänglighetsperspektiven tas i beaktande.      

 

 

9.2 Utmaningar enligt företrädare och användare 

 

 

9.2.1 Museiföreträdarnas uppfattningar 

 

Riksförbundet FUB instämmer i att för att kunna möta framtidens besökare kommer en ökad 

kompetens inom det mänskliga mötet att efterfrågas. Det kommer att ställa ökade krav på 

bemötande och kunskap om kommunikation, något som också utredningen tar upp. Vi menar 

att för att våra statliga museer inte bara ska vara tillgängliga för vår målgrupp, utan dessutom 

ge det kulturella utbyte som är avsikten med ett besök, bör det finnas fler möjligheter än det 

gör idag att få till sig information. Det kan ske tex i form av uppläsning av texter, digital 

interaktion, informationsbroschyrer på lättläst och möjlighet att själv ta fram kompletterande 

bilder eller filmer. I likhet med flera andra remissinstanser instämmer Riksförbundet FUB i att 

den nya museipolitiken bör innehålla en uttalad målsättning att utöka sin samverkan med civil 

samhället och därmed även funktionshinderorganisationerna. Här finns en både djup och bred 

kunskap om olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser som i en samverkan kan 

betyda en gynnsam utveckling av museerna som mötesplats för flera olika besöksgrupper.    

 

 

9.2.2 Användarna och icke-användarna 
 

I utredningen konstateras att besök på museer är en av de bredaste kulturformerna och att den 

genomsnittlige museibesökaren är mycket nöjd med sina upplevelser, samtidigt finns det en 

tämligen hög medvetenhet om att högutbildade personer som bor i museets närhet är kraftigt 

överrepresenterade bland dagens besökare. Det är därför oerhört glädjande att notera att 

ambitionen inte bara är att öka tillgängligheten utan även att bredda besöksgrupperna. Från 

Riksförbundet FUB:s sida vill vi att museibesök med självklarhet ska utgöra en del av våra 

medlemmars fritid. Förutom att information tillgängliggörs är det viktigt att både barn och 

vuxna med utvecklingsstörning ges möjlighet att förstå sin plats i historiska sammanhang. 

Dessutom bör museerna ta till vara historiska kunskaper om funktionsnedsättning så att 

samhället i övrigt få ta del av funktionsnedsättningar i det historiska perspektivet. 

 

 

 

10 Bedömningar och förslag 

 

10.3.4 Tillgänglighet och kvalitativ publik verksamhet 

 

Riksförbundet FUB ställer sig positiva till att publik verksamhet vid museerna i det allmänna 

museiväsendet ska vara tillgängliga för alla och anpassad till användarens olika 

förutsättningar. Vi välkomnar att utredningen uppmärksammar diskrimineringslagen, men vi 

saknar samtidigt ett resonemang om flera av de tillgänglighetsperspektiv som vi tar upp i 

avsnitt 2.1. Särskilt vill vi understryka vikten av kommunikativ tillgänglighet. Våra 

medlemmar behöver ofta en visuell och anpassad kommunikation för att kunna ta del av den 
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information som förmedlas i museivärlden. För en person med utvecklingsstörning som ofta 

kan ha svårt att selektera ljud, kan det vara ansträngande att koncentrera sig på 

informationsinhämtning i en ljudmiljö av dålig kvalité. Så för att den visuella och anpassade 

kommunikationen ska fungera måste även den auditiva miljön vara så god att det finns 

förutsättningar för den enskilde att tolka informationen. Det gäller inte bara utställningshallar 

utan även andra publika utrymmen såsom, entréer, lekrum, verkstäder och inte minst caféer 

och restauranger.   

 

Utställningar som är konkreta och har många inslag av taktila aktiviteter är en gynnsam 

inlärningsväg, särskilt för barn med utvecklingsstörning. De får själva möjlighet att prova sig 

fram och kan också själva få ta den tid de behöver för att förstå.  

 

 

10.3.7 Statliga museer ska nå hela landet 

 

Riksförbundet FUB ser mycket positivt på att de statliga museerna ska verka för att 

tillgängliggöra sin verksamhet för människor i hela landet. Det är bra att utredningen tar upp 

att dess verksamhet även skulle kunna bedrivas i samarbete med andra samhällsaktörer som 

exempelvis skolor. Här är det viktigt att samarbetet även innehåller sådan kompetens att också 

grundsär- och gymnasiesärskola omfattas. Vi förutsätter att tilltalet från museerna anpassas 

efter alla målgrupper såväl i utställningar som i digitala plattformar.       

 

 

10.5 Inrätta en ny myndighet för museifrågor 

 

Utredningen föreslår inrättandet av en ny myndighet för museifrågor och Riksförbundet FUB 

anser att en sådan myndighet även bör ha tillgänglighet i sitt uppdrag. Detta skulle dels 

säkerställa att alla tillgänglighetsperspektiv tas i beaktande kontinuerligt och dels skulle det 

kunna leda till att tillgänglighetsfrågorna på de statliga museerna fick en ökad status. 

Lämpligen ingår även utbildning i tillgänglighetsfrågor i den nya myndighetens uppdrag. 

 

 

 

Stockholm som ovan 
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