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Sammanfattning 

Den här uppsatsen analyserar utställningen om Sandby borg På Kalmar läns museum i 

Kalmar. Utställningen ställs mot mål från museibranschen och regeringen och behandlas 

efter tre huvudkategorier; inkludering, digitalisering och samverkan. Utifrån dessa tre 

kategorier undersöks och diskuteras vad som krävs för att ett utställningsarbete ska bli så 

tillgängligt och inkluderande som möjligt samt hur det fungerar i utställningen på Kalmar 

läns museum. Det ses närmare på varför det är viktigt att flera grupper känner sig 

representerade i utställningar samt på vilket sätt teknologi och digitalisering kan vara en 

fördel i arbetet med olika grupper och på vilket sätt det kan vara en nackdel. Vidare 

undersöks samverkan mellan museer och skolor och hur det bör gå till samt hur det går till på 

Kalmar läns museum.  

Under inkludering berörs frågor som vad regeringen har för riktlinjer gällande museers 

arbete med inkludering och vilka faktorer man har identifierat som kräver åtgärder. Om 

utgångspunkten är att alla ska vara inkluderade, hur går man då bäst tillväga i fråga om 

anpassning av lokal, språkbruk och föremålen i utställningen.  

Under digitalisering undersöks på vilket sätt digitaliseringen går till på Kalmar läns museum 

och vad det finns för riktlinjer hos andra institutioner samt vilka fallgropar som finns i form 

av exkludering med mera. Stora delar av vårt gemensamma kulturarv är i dag digitaliserat 

och ännu mer kommer det bli så diskussionen om hur det används och bör användas är 

otroligt viktig.   

Under samverkan diskuteras vad museer har för roll i utbildningen för skolungdomar och på 

vilket sätt man bör arbeta för att stärka elevernas upplevelse. Det diskuteras också vilka 

problem som kan finnas men ojämlikhet mellan skolor samt hur museer kan vara aktuella i 

frågor som inte enbart rör historia utan också frågor om demokrati och andra samhällsfrågor.  

Dessa diskussioner ställs i förhållande till utställningen om Sandby borg för att få konkreta 

exempel på vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra.   



 

Abstract 

När Tiden Stannade - En analys av utställningen om Sandby borg på Kalmar Läns Museum. 

When Time Stopped – an analysis of the exhibition about Sandby borg at Kalmar county 

museum 

Abstract 

Both the government and the museums agree on the fact that museums should be available to 

everyone and that the fact that it might not be is an enormous problem that need solving and 

that some of the ways to solve it is with digitalization and by cooperation with schools. This 

paper analyses the Sandby borg exhibition at Kalmar county museum in Kalmar, Sweden. 

The analysis is constructed from three main categories; inclusion, digitalization and 

cooperation. These categories are used to discuss how a museum exhibition should work and 

be used and then how it works in reality at Kalmar county museum.  

 

Keywords: Sandby borg, exhibitions, inclusion, digitalization, cooperation  
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1. Introduktion 

Nedan följer en kort introduktion och bakgrund till ämnesvalet och de berörda 

platserna. Syfte, frågeställningar och avgränsningar presenteras också här.   

 

1.1 Bakgrund 

Sandby Borg är namnet på en fornborg på Öland och här har sedan 2010 pågått 

utgrävningar. Man har under åren funnit föremål och skelett som tyder på att alla i 

borgen under något tillfällen för 1600 år sedan blivit avrättade. Än så länge har 

endast en liten del av borgen undersökts men redan har flertalet kroppar påträffats. 

De flesta på den plats där de föll. Borgen skulle enligt många (mig själv inkluderat) 

kunna vara en av Sveriges mest spännande arkeologiska platser och intresset för 

platsen är stort hos allmänheten. På länsmuseet i Kalmar visas en del av de fynd 

som kommit fram på platsen och här berättas historien om Sandby borg för 

allmänheten. 

Mitt eget intresse för platsen väcktes när jag som student i arkeologi på 

Linnéuniversitetet i Kalmar under hösten 2017 fick delta i utgrävningen av Hus 52 i 

borgen. Jag började förstå att platsen inte enbart bär på minnen från en blodig 

massaker utan också resterna av ett samhälle med människor som inte enbart 

definieras av hur de dött. Jag började fundera över hur man på bästa sätt ska 

förmedla en plats som Sandby borg till allmänheten. Att intresset är stort är det 

ingen frågan om, men vilka är det man vill berätta historien för?    

Utställningen om Sandby borg på Kalmar läns museum har funnits sedan 

sommaren 2016 och har fått namnet Sandby Borg- När Tiden Stannade. Här visas 

en del av fynden upp för allmänheten och berättelsen förmedlas från museet till de 

intresserade.  

Vad är viktigt att tänka på i ett förmedlingsarbete? Jag anser att historia, arkeologi 

och alla form av kultur ska vara tillgängligt för alla att ta del av men hur ska det gå 

till? Genom att fördjupa mig i en specifik utställning hoppas jag kunna få svar på 

den frågan eller i alla fall komma ett steg närmare.  

Under 2016 registrerades 28,1 miljoner besökare på museer i Sverige 

(Myndigheten för Kulturanalys 2017, s10). Detta visar på att Museum har en 

otrolig dragningskraft. Året 2005-2006 ökade besöksantalen stort på de centrala 

museerna vilket berodde på den fri entré-reform som genomfördes för 19 av 

museerna. 2016 gjordes en liknande reform denna gång för 16 museer vilket också 

syntes i besöksantalet. Även kommunala och regionala museer har haft ökande 

besökssiffror trots avsaknad av fri entré för många av dem. Så varför är museum 

viktiga? En undersökning från 2013 visar att 56 % av svenskarna besöker ett 

museum när de är utomlands och drygt hälften av befolkningen har besökt ett 

museum i Sverige under året innan undersökningen (Hyltén-cavallius & Svanberg 

2016 s.9-10). Detta visar att människor i Sverige tycker om museum. Men att 

enbart tycka om något gör inte den saken samhällsnyttig eller nödvändig. För att en 

institution ska vara lyckad krävs tydliga mål och regler. Det väcks också 
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oundvikligen frågor om huruvida alla känner sig välkomna på våra museer. Vad 

krävs för att alla ska få ut samma upplevelse av ett besök på ett museum?  

1.2 Syfte 

 

Syftet är att utifrån en aktuell diskussion kring hur inkludering, digitalisering och 

samverkan är viktiga aspekter av utställningsarbete, diskutera hur ett 

museiutställningsarbete bör gå till. Jag kommer att analysera utställningen om 

Sandby borg på Kalmar läns museum. Jag kommer att relatera utställningen till 

olika forskares teorier om vad som anses viktigt i ett utställningsarbete, men också 

till lagar och riktlinjer utgivna av regering och myndigheter.  

Genom att arbeta på detta sätt hoppas jag få en tydlig bild av hur framtidens 

museiutställningar bör utformas för att fortsätta vara aktuella i ett förändrande och 

multikulturellt samhälle.  

Syftet är också att genom att använda utställningen om Sandby borg som exempel 

ta reda på hur Kalmar läns museum arbetar med frågor som berör pedagogik, 

förmedling och inkludering.  

 

1.3 Frågeställningar 

1. Hur väljer Kalmar läns museum att framställa fynden från Sandby borg? Hur 

återspeglas allas rätt till kultur i utställningen?  

 

2. Hur förhåller sig Sandby borgutställningen till museisektorns mål om ökad 

digitalisering av verksamheten? 

 

3. Hur förhåller sig Sandby borgutställningen till museisektorns mål om ökad 

samverkan med andra aktörer i samhället? 
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1.4 Avgränsningar  

Uppsatsen berör ett ämne som kan appliceras på merparten museer som på något 

sätt förmedlar arkeologiska fynd och berättelser men jag kommer i denna uppsats 

enbart fokusera på utställningen om Sandby borg på Kalmar läns museum med 

möjliga korta jämförelser med andra museer. Detta gör jag dels för ämnet ligger 

mig varmt om hjärtat, samt för att jag är bosatt i Kalmar och har därför haft 

möjlighet att besöka utställningen flera gånger. 

Att besöka och dokumentera, samt prata med ansvariga för övriga museers 

utställningar blir helt enkelt för stort för den här uppsatsen. Uppsatsen är också en 

djupdykning i museipedagogik och teori och inte en jämförelse mellan olika 

museers utställningar. Utställningen om Sandby borg kommer användas som 

exempel för att jämföra och testa olika teorier och metoder rörande inkludering, 

digitalisering och samverkan 

Jag har också valt att använda mig enbart av utställningen om Sandby borg och inte 

övriga utställningar på Kalmar läns museum av samma anledning som nämns ovan. 

Jag kommer inte göra någon djupare analys av föremålen som ställs ut i 

utställningen såvida de inte är relevanta i relation till mina frågeställningar.  
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2. Tidigare forskning  

 

Forskning gällande museipedagogik är ett relativt nytt påfund, först på 60-talet 

börjar museums roll som utbildningsforum att utforskas på allvar som ett svar på 

den tidens folkbildningsideal (Övling 2017, s 11). I dag finns mängder med 

litteratur som berör allt från museipedagogik, historiedidaktik och förmedling till 

böcker speciellt inriktade på arkeologisk förmedling. 

I boken Människa och objekt i Smyckeskrin- en analys av arkeologiska 

utställningar i Sverige går Gundula Adolfssons igenom museets roll i samhället 

samt dess struktur och funktion, hon tittar närmare på utställningarnas roll i 

bildningen men går också djupare in på vad det faktiskt är man presenterar 

(Adolfsson 1987).  

Ett annat exempel är Älskade Museum- Svenska Kulturhistoriska Museer som 

Kulturskapare och Samhällsbyggare Av Charlotte Hyltén-Cavallius och Fredrik 

Svanberg. I sin bok fokuserar de på museers roll i nationalismen, om religion och 

tillhörighetsfrågor. Vilka är det egentligen som syns i utställningarna? även om 

deras bok inte enbart berör arkeologiska utställningar är den ändå relevant eftersom 

museipedagogik kan appliceras på de allra flesta utställningar. Det finns också 

smalare böcker som fokuserar på en fråga till exempel Roksana Chowaniecs 

Archaeology For Everyone- Presenting Archaeological Heritage To The Public In 

Poland som precis som titeln antyder går igenom förmedlingens historia och med 

exempel från teori och övriga Europa applicerar det på arbetet med förmedling i 

Polen (Chowaniec 2017, Hyltén-Cavallius & Svanberg 2016). 

Ökat intresse för museers roll kan också synas i mängder med rapporter från 

Regering, Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet och Riksutställningar med fokus på 

allt från arbetet med inkludering till undersökningar av besöksstatistik. Ett exempel 

är Anna Lunds studie Vem Berättar? Vad vill man berätta? Till vem vill man 

berätta? Med fokus på anställda inom musei- och kulturarvsområdet från 2015. En 

snabb sökning på internet kan resultera i dagars läsning av dokument innehållande 

lagar och lagförslag (Lund 2015). 

Efter en lång tids intresse av museiförmedling och genom läsning och fördjupande 

har jag upptäckt att även om området är stort och titlarna många så saknas de 

djupdykningar jag är ute efter, de finns såklart men inte i så stor omfattning eller i 

stil jag är ute efter och jag ser här möjlighet för fortsatt forskning för museerna 

själva. Hur förhåller sig de egna utställningarna till de kulturpolitiska idealen 

egentligen? Vad kan man på sitt eget museum göra för att arbetet med inkludering 

och tillgänglighet ska bli ännu bättre?  
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3. Teori 

Nedan presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter. 

3.1 Centrala begrepp 

Centrala begrepp i uppsatsen är: 

Museipedagogik: Med Museipedagogik menas den pedagogiska verksamhet som 

utförs på museer och som har sina rötter i skolundervisningen men som med tiden 

utvecklats till en metod för lärande som inkluderar känslor, teater, konst med mera 

och är i dag en bildning för alla sinnen och inte enbart den text och 

föreläsningsbaserade kunskap som erbjuds i de flesta skolor (Statens kulturråd 

1999).  

Museum: Att definiera ordet museum kan tyckas onödigt men för enkelhetens skull 

och för att eliminera en eventuell diskussion av vad som anses vara ett museum 

använder jag mig i uppsatsen av ICOM:s (International Counsil Of Museums) 

definition som lyder; 

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 

(http://icomsweden.se) 

Historiebruk: Historiebruk rör som namnet antyder bruket av historien. Begreppet 

är lika brett som användningsområdet men jag menar här just det som begreppet 

antyder, det vill säga ett bruk av historien. Vare sig det rör sig om film, konst, 

litteratur eller för den delen, museum. 

Samverkan: Med samverkan menas två eller flera organisationers/institutioners 

arbete mot ett gemensamt mål. 

Kultur: Liksom museum är kultur ett allmänkänt begrepp och liksom historiebruk 

är det till naturen brett. I denna uppsats menas med kultur allt det som människor 

själva associerar med kultur då uppsatsen berör frågor om allas rätt till kultur och 

vad jag anser vara kultur kan skilja sig från vad någon annan anser vara kultur. Så 

att i en uppsats som berör allas rätt till sin kultur definiera begreppet alltför snävt 

anser jag vara kontraproduktivt.  
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3.2 Teoretisk diskussion 

Jag har valt att arbeta med museipedagogik och utställningspedagogik på grund av 

den enormt viktiga roll museer har i vårt samhälle i dag både som förvaltare av vår 

historia och som forum för större samhällsdiskussioner rörande inkludering och 

demokrati.  

Att ställa ut och visa upp arkeologiska fynd är lika gammalt som arkeologiska 

utgrävningar och samlingar har visats upp privat långt innan museer uppstod som 

självständiga kulturinstitutioner. Museerna och samlingarna har funnits i flera 

hundra år men det är först sedan några årtionden tillbaka man börjar tala om museal 

vetenskap- Museologin. I och med en växande vetenskap har fokus skiftat från rent 

insamlande till förmedling och bevaring samt andra uppgifter i samhället i form av 

pedagogiskt arbete (Adolfsson 1987, s 10).  

I dag är det mest det pedagogiska arbetet man tänker på när man tänker på museum 

och de ses som stora kunskapsbanker dit man går för att lära sig saker. Om lärande 

handlar om att tillgodogöra sig kunskaper till det bästa av sin egen förmåga, testas, 

godkännas och sedan appliceras på arbetslivet så skiljer det sig en del från det en 

utställning på ett museum faktiskt erbjuder. För det första finns det ingen som 

kontrollerar att det du tagit till dig är rätt. Har du i ditt ivriga läsande råkat blanda 

ihop två skyltar och förväxlat dem så är det ingen som rättar dig. Du kan hoppa 

över utställningar du inte har tid med, är intresserad av eller för att komma snabbare 

till kaféet. Ett museibesök är sällan meriterande i en jobbansökan. Så att kalla ett 

museum utbildande stämmer inte riktigt. Ett besök på ett museum kan vara en del i 

en utbildning men då är det omständigheterna omkring besöket som står för själva 

utbildandet. 

Ett museum är snarare en bildande institution. Museum undervisar inte, de 

förmedlar kunskap som står till fri disposition för besökarna (Adolfsson 1987, s. 

32). Men ett museums roll är inte bara knutet till utbildning och kunskap utan ska 

också ses som ett kulturmedium likt film, konst, musik och teater.  

Om man ser museer som bildande institutioner blir också diskussionen om 

inkludering otroligt viktig. Roksana Chowaniec skriver att för att kunna nå så 

många människor som möjligt krävs att man bryter ner de besökande grupperna för 

att kunna identifiera vad för olika förutsättningar de kräver (Chowaniec 2017, s 

132). Hon skriver också om teknologins möjligheter till inkludering och 

möjligheten att använda den för att nå nya grupper (2017, s 203). 

Rapporter och studier från Riksantikvarieämbetet visar att inkluderingsfrågor är 

något branschen är övertygade om är viktigt för dess överlevnad men också att det 

ofta finns en hel del kvar att utveckla samt att digitaliseringen kan vara ett viktigt 

steg i inkluderingsarbetet (t.ex. Lund 2015, Karlson 2015)  

Teorikapitlet hålls relativt kort på grund av att varje kapitel i analysen inleds med 

en genomgång av det rådande forskningsläget gällande de olika kategorierna och 

dess betydelse för museiutställningar.   
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4. Metod 

Det finns ingen ensam enkel metod för mig att använda för att analysera en 

museiutställning och jag har därför använt mig av ett antal olika metoder för att ta 

mig an materialet. Jag har vid flera tillfällen besökt utställningen i fråga och där 

tagit anteckningar och fotografier för att underlätta arbetet med analyseringen. Vid 

sidan av det har jag använt mig av litteratur som berör ämnena museipedagogik, 

historiebruk och historieförmedling. Jag har också fördjupat mig i lagbalkar, 

rapporter och verksamhetsmål för att kunna se vad de berörda institutionerna och 

organisationerna anser vara det väsentliga med museiförmedling. I de fall det har 

varit nödvändigt har jag via mail ställt frågor till utvalda personer på olika 

institutioner för att höra deras synpunkter och åsikter.  

För att få en bred bild av materialet har jag använt mina egna iakttagelser och bilder 

av den analyserade utställningen och sedan jämfört och konkretiserat mina 

upplevelser och analyser med lagar, riktlinjer, teorier och mål från de olika 

källorna. Genom att göra på det sättet har jag kunnat beskriva utställningen dels 

rent visuellt men också kunnat koppla de olika delarna till de olika faktorer som de 

berörda forskarna, institutionerna och organisationerna anser vara viktiga i en 

analys av en utställning.  

Min metod har också gått ut på att efterhand som arbetet fortgår utveckla relevanta 

metoder för att analysera en utställning vilket blir synligt i de kategorier jag valt att 

dela upp min analys i.  

Ett problem med analyser av utställningar är att det inte finns ett allmänt accepterat 

sätt att utföra dem på. Olika forskare har olika förhållningssätt, men det sätt jag 

själv arbetat på har varit det jag anser är det bästa sättet att utgå från, det vill säga, 

analysera utställningen och ställa slutsatserna emot teori, lagar och 

rekommendationer.     

4.1 Urval 

Urvalet har skett i samråd med handledare samt Bodil Petersson. En del äldre 

litteratur har förbisetts då de berör ämnen och lagar som inte längre är aktuella.  

När det gäller rapporter och lagtexter har jag till det bästa av mina förmågor försökt 

hitta den allra nyaste och därför mest aktuella versionen och också här har ett visst 

urval i själva texterna skett då de ofta berör många olika fält och då jag enbart varit 

intresserad av information gällande museum och museiförmedling. 

Museilagen från 2017 citeras flitigt i mitt arbete på grund av att det är den nyaste 

versionen och på grund av dess relevans för mitt arbete. Flera av rapporterna jag 

använt mig av kommer från andra statligt styrda institutioner som till exempel 

Riksantikvarieämbetet, Kulturdepartementet med mera. Eftersom dessa lyder under 

regeringen utgår jag från att de stämmer överens med regeringens syn på olika 

frågor gällande inkludering, digitalisering och samverkan.  

För att få en bredare bild har också branschorganisationen Sveriges Museers och 

Kalmar läns museums styrdokument granskats (Sveriges Museer 2016, Kalmar läns 

museum 2016).   
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Urvalet appliceras på endast en utställning och ställs i förhållande till den vilket kan 

göra att det inte är applicerbart på en annan utställning ens på samma museum. 

Litteratur rörande museiförmedling handlar för det mesta om övergripande frågor 

gällande ett helt museum och att använda den till endast en utställning kan innebära 

att de saker som saknas i utställningen kan vara representerade någon annan stans 

på samma museum.   

4.2 Källkritik 

Mycket av mina resultat grundar sig på undersökningar gjorda av bland annat 

Riksantikvarieämbetet, Kulturrådet och liknande och i vissa av fallen har inte alla 

museer i Sverige tillfrågats eller svarat utan resultaten har generaliserats. Men då 

flera av de rapporter jag använt mig av också legat till grund för olika beslut från 

regeringen så anser jag de vara tillräckliga för att använda som källor (t.ex. 

Myndigheten För Kulturanalys 2017, Riksantikvarieämbetet 2012). 

Ingen från Kalmar läns museum har fått kommentera varför utställningen ser ut 

som den gör eller hur de har arbetat, jag har valt att göra så för att det för denna 

uppsats inte varit intressant att veta hur de tänkt utan att se vad som faktiskt finns 

där rent fysiskt. I bästa fall stämmer deras mål och idéer överrens med det som 

presenteras och i värsta fall gör det inte det. Men eftersom målet är att analysera det 

fysiska rummets och föremålens relation till forskning och lagar kring utställnings 

och förmedlingsmetodik så har jag valt att enbart använda mig av mina egna 

iakttagelser av utställnigen. Länsmuseet har däremot fått svara på kortare frågor 

gällande deras pedagogiska arbete. 

Några av böckerna jag använt mig av är några år gamla men jag har ändå ansett de 

vara aktuella och på de ställen där de inte varit det har jag kompletterat dem med 

nyare titlar rörande samma tema (t.ex. Adolfsson 1987, Chowaniec 2017).     
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5. Analys  

 

5.1 Inledning   

I det här kapitlet kommer utställningen om Sandby borg att analyseras utifrån tre 

huvudrubriker. De tre rubrikerna är baserade på en rapport hämtad från Sveriges 

Museer som är en organisation grundad 2004 med syfte att ta tillvara och driva den 

svenska museisektorns gemensamma intressen. De har drygt 220 medlemmar och 

representerar således en stor del av Sveriges museum (Sveriges Museer 2016). 

2014 undersökte de frågan om vilken roll ett museum ska ha och behöver ta i det 

framtida samhället. Dessa ansträngningar mynnade ut i ett dokument som fick 

namnet ”Känn dig hemma på framtidens museer” och innehåller fyra 

huvudpunkter; inkludering, digitalisering, ekonomi och samverkan. Och även om 

dokumentet handlar om museums framtida roll så är det ändå relevant att använda 

som utgångspunkt då Kalmar läns museum är medlemmar i Sveriges Museum och 

punkterna i dokumentet återfinns i lite annan form men med samma innebörd i 

länsmuseets handlingsplan från 2017 nämligen bland annat att ”inspirera och 

medvetandegöra, diskutera värderingar, normer och attityder, skapa delaktighet, 

engagemang och gemenskap. Man ska också arbeta dynamiskt, fantasifullt och 

innovativt (Kalmar läns Museum 2016). Samma innebörd och mål återfinns också i 

museilagen (2017:563) som under publik verksamhet bland annat skriver att 

museers arbete ska präglas av allsidighet, öppenhet och tillgänglighet. 

Framtidsdokumentet har en punkt gällande ekonomi men den har jag uteslutit ur 

min analys av utställningen då det sällan går att se i en utställning de ekonomiska 

förutsättningar som ligger bakom den. Och även om en ekonomisk analys av 

museipedagogiken kan vara intressant att göra i framtiden så är det 

historieberättandet och vad som förmedlas och till vem det förmedlas som är 

intressant här.  

Nedan följer en kort genomgång av den aktuella utställningen på länsmuseet i 

Kalmar för att ge den läsare som inte själv besökt platsen en uppfattning om dess 

omfång och uppbyggnad. Efter genomgången följer en djupare analys av de olika 

delarna i utställningen där de ställs emot de kulturpolitiska målen och lagarna samt 

vetenskapliga teorier kring utställningsarbete. 

 

5.1.1 Om Kategorierna 

För att på bästa sätt tackla arbetet med att analysera utställningen är det nödvändigt 

att ha några utgångspunkter. Som tidigare nämnts har jag valt att använda mig av 

Inkludering, Digitalisering och Samverkan. Dessa är valda på grund av dess 

innebörd samt att de i olika form återkommer i lagar, verksamhetsplaner och 

organisationsmål. Det är också punkter jag själv tycker är relevanta i ett lyckat 

museiarbete. Innan jag påbörjar analysen beskriver jag kort utställningen nedan. 
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5.1.2 Utställningen  

Utställningen om Sandby borg har funnits på länsmuseet sedan 22 juni 2016 och 

har fått namnet Sandby Borg- När Tiden Stannade (Kalmarlansmuseum.se). 

Besökaren på hemsidan får utställningen presenterad på följande sätt: 

Historien om Sandby borg har blivit en världsnyhet på grund av de unika fynden 

från utgrävningen. Utställningen berättar om de dramatiska händelserna och visar 

praktfulla guldfynd. Vi erbjuder dagliga guidningar om Sandby borg på länsmuseet 

under sommaren. 

Utställningen består av två rum där meningen är att man ska börja med att ta sig till 

vänster som leder besökaren in på en kort introduktion om omvärlden vid 

tidpunkten för massakern och Sandby borgs plats i världen. Går man vidare möter 

man korta historier om de andra fornborgarna på Öland och deras relationer. Här 

presenteras också en del fynd i form av järnspikar, benrester och diverse 

hushållsföremål funna på Öland. På väggen när du närmar dig rum två där de 

faktiska fynden från Sandby borg är utställda finns en kort historia om arkeologi på 

platsen med tillhörande fotografier samt en dator med vilken man kan utforska 

Sandby borgs hemsida där man som tidigare nämnts kan utforska kartor och 

fyndplatser. Här finns också en liten sandlåda där mindre barn uppmanas att prova 

på livet som arkeolog.  

Huvudrummet i utställningen är onekligen det där en del av guldfynden från 

Sandby borg presenteras. Rummet är mörkt och dina ögon dras oundvikligen till 

ena väggen där åtta vita siluetter mot svartbakgrund av personer i naturlig storlek 

informerar om några av de kroppar som påträffats. På det svarta golvet finns 

ytterligare konturer av kroppar ritade i den position de återfanns i borgen. Övriga 

väggar pryds med information och bilder och tre montrar visar upp de spektakulära 

fynd som utgrävningarna och undersökningarna genererat (se bild 1 samt 2 i 

bilagan).  

5.2 Inkludering 

I detta kapitel avhandlas frågan om inkludering utifrån ett 

museiutställningsperspektiv. Vems historia är det som berättas? Hur viktigt är det 

att som museum nå den breda populationen i ett mångkulturellt samhälle? Frågan 

om inkludering är enorm och kan i praktiken brytas ner i lika många 

underkategorier som det finns människor då alla är olika och har olika 

förutsättningar och intressen. Det kan därför vara nödvändigt att generalisera och 

fokusera på övergripande kategorier av besökare till exempel, kön, ålder, etnicitet, 

funktionsnedsättningar, social bakgrund med mera.    

 

5.2.1 Forskningsläget  

”Fler berättelser som bättre speglar samhället måste få plats i museerna”. Så börjar 

Sveriges Museers framtidsdokument sitt kapitel om inkludering. Man stärker det 
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argumentet i punktform och menar att för att skapa bättre inkludering krävs att 

museum bland annat är medvetna om sin egen roll, utvecklar samlingarna utifrån 

mångfaldsamhället, fungerar som utvecklande arenor för medskapande genom 

aktörer som når unga eller genom nya nätverk. Samt att utveckla metoder för att 

stärka besöksupplevelsen och möta behovet av en delad upplevelse (Sveriges 

Museer 2016).  

Vilka är de människor som gestaltas i utställningarna på museet? Är de 1600 år 

gamla Ölandsbor eller är de 1600 år gamla människor som bodde i en del av ett 

världstäckande samhälle? Museum i dag lider av en underrepresentation av 

utlandsfödda medarbetare som kan bero på institutionernas geografiska placering, 

otillräcklig rekrytering men också på institutionens (i det här fallet ett museums) 

innehåll. Den som inte känner att hens historia och kultur är representerad i 

utställningar kanske blir mindre benägen att söka anställning där (Hyltén-Cavallius 

& Svanberg 2016, s 138). Eftersom en utställning ofta färgas av de som utformat 

den saknas ofta vissa grupper helt i utställningarna. Kanske inte för att man 

medvetet struntar i det utan för att kompetensen saknas (Lund 2015, s 45). 

Medarbetare i museisfären eftersträvar att nå nya grupper och att vara relevant för 

dem, man vill också öka sin samverkan med andra samhällsektorer och vara en 

större del i samhällsdebatten. Ett problem ligger i att museisektorn vill inkludera 

hela samhället men är själva övre medelklass, har få migrationserfarenheter, är 

välintegrerade i samhället och har ett kulturellt och socialt kapital (Lund 2015 

s.48). För att en utställning ska nå en så stor del av samhället som möjligt krävs att 

man kompletterar innehållet med en mångfald genom att fylla på berättelserna med 

berättelser som inte tidigare nämnts (Hyltén-Cavallius & Svanberg 2016, s 140).   

För att ett museum ska kunna lyckas med sitt inkluderingsarbete krävs en 

nedbrytning av de olika kategorierna. Olika grupper har olika krav och 

förutsättningar. Barn till exempel som är den största gruppen av mottagare av 

museipedagogik föredrar och lär sig bäst genom att uppleva saker, att få lukta 

känna och smaka. Vuxna å andra sidan dras inte till lärandet i första hand utan 

lockas av att själva få välja vad man vill se och göra eller att man finner ett 

museibesök lugnande och intressant. Familjer, som är en stor del av 

museibesökarna kräver alltså en utställning innehållande två helt olika typer av 

utställningar för att alla ska vara nöjda (Chowaniec 2017, s 139, 150). Och då har 

man inte ens tagit med i beräkningarna andra faktorer som kan kräva speciella 

förutsättningar och om de saknas gör att man inte besöker utställningen.  

 

5.2.2 Lagar och Riktlinjer  

Museilagen från juni 2017 (bilaga 1) berör statliga, kommunala och regionala 

museers verksamhet och huvudpunkten är att ett museum inom sitt ämnesområde 

ska bidra till samhället genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri 

åsiktsbildning.   

När det kommer till den publika verksamheten som är det relevanta för den här 

uppsatsen så finns det två punkter;  
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6 § Utställningar och annan publik verksamhet vid ett museum ska vara 

kunskapsbaserad och präglas av allsidighet och öppenhet. 

7 § Utställningar och annan publik verksamhet vid ett museum ska vara tillgänglig 

för alla och anpassad till användarnas olika förutsättningar. 

(Museilag 2017:563)  

Samma tankar om inkludering finns också som tidigare nämnts i Sveriges Museers 

framtidsdokument och Kalmar läns museums verksamhetsplan (Sveriges Museer 

2016, Kalmar läns museum 2016). Både Regeringen och branschen lägger alltså 

stor vikt vid just inkludering och allsidighet. Redan 1997 genomfördes ett treårigt 

regeringsuppdrag till svenska museer som kallades Kulturarv För Alla och som 

hade som syfte att öka medvetenheten om det multikulturella samhället och 

motverka främlingsfientlighet och 2010 fick Riksantikvarieämbetet i uppdrag av 

regeringen att undersöka hur de handikappolitiska målen kunde appliceras på 

kulturmiljösektorn. Man började med en undersökning i form av en enkät som 

skickades till alla länsstyrelser för att få en bild av hur det var ställt med 

tillgängligheten för funktionsnedsatta i kulturmiljön. Svaren visade att viljan för 

förbättring fanns men att kompetens saknades så man föreslog en del åtgärder som 

bland annat handlade om kompetensutveckling, initiering av forskning och 

utvecklingsprojekt med fokus på tillgänglighet (Riksantikvarieämbetet 2012).  2015 

arrangerades en konferens med Riksantikvarieämbetet, Certec, Avdelningen för 

rehabiliteringsteknik vid Lunds Tekniska Högskola och DHR, förbundet för ett 

samhälle utan rörelsehinder. Här presenterades målen för funktionshinderspolitiken 

som bland annat löd att samhället ska utformas så att människor med 

funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet. I regeringens 

strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken 2011- 2016 angavs bland 

annat följande inriktningsmål för kulturområdet; möjligheten för personer med 

funktionsnedsättning att delta i kultur- och idrottslivet ska förbättras och 

Funktionshindersperspektivet ska vara integrerat i den ordinarie bidragsgivningen 

inom kultur- och idrottsområdet (Riksantikvarieämbetet 2016). 

Men som tidigare nämnts så är inte tillgänglighet enbart en fråga om fysisk 

tillgänglighet utan också en fråga om ekonomiska och kulturella möjligheter. Den 

fri entréreform som genomfördes på 19 statliga museer 2004-2007 var ett försök att 

tackla detta problem och locka de människor som tidigare inte haft möjlighet att 

besöka ett museum. 2016 hade 33 procent av museerna fri entré hela året och 45 

procent hade inte fri entré alls. Åldersgränsen för fri entré på museum med avgift 

varierade men den genomsnittliga åldern var 15 år. Av de centrala museerna som 

hade inträdesavgift låg genomsnittet på hundra kronor och för de kommunala 

museerna var den summan 50 kronor. Om vi föreställer oss en fiktiv familj på fem 

personer med två vuxna, två barn i tonåren och ett litet barn skulle deras 

sammanlagda entré kunna bli upp mot 400 kronor (100 x 4 + 0). Lägg sedan till ett 

eventuellt besök i butiken eller caféet och summan stiger. För en familj som lever 

knapert kan det vara för mycket.  Därför måste debatten om tillgänglighet inte bara 

röra fysisk tillgänglighet utan också ekonomisk (Myndigheten för kulturanalys 

2017, s.12).  
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5.2.3 Sammanfattning 

Museilagen ställer stor vikt vid inkludering men lämnar ute konkreta exempel på 

hur det ska gå till utan lämnar det till museerna själva att lösa. Men att inkludering 

är en del av lagen är bra. Det leder till att museer och institutioner i dag har 

verksamhetsplaner som berör arbetet med inkludering och riktlinjer för att uppnå 

detta. Regeringen försöker också hela tiden täcka luckor i lagarna med nya 

förordnanden och lagar gällande till exempel handikappsanpassning med mera, vars 

syfte är att stärka minoritetsgrupper i samhällets rätt till kultur. Fri entréreformen är 

också ett bra sätt att komma åt de människor vars ekonomiska förutsättningar 

annars nekat dem tillträde till museerna vilket ökningen i besökande efter reformen 

är ett bevis på. 

Att frågan om inkludering kan brytas ner i en stor mängd beståndsdelar är 

uppenbart och att museerna därför står inför en del problem att lösa framstår som 

självklart. Om ett museums mål är att inkludera så många som möjligt i sitt arbete 

finns det några huvudpunkter att arbeta med. Dels den fysiska anpassningen av 

lokalen för att tilltala de olika grupper som kan tänkas besöka utställningen men 

också en granskning av materialet som ställs ut och man måste fråga sig, till vem är 

det vi berättar det här? Vem är det intressant för och varför? För att bättre lyckas 

med arbetet med inkludering krävs också en breddning av arbetsgruppen så att 

människor med olika bakgrund och förutsättningar kan få sin röst hörd. 

 

5.2.4 Sandby borg 

Så hur väl lyckas Kalmar läns museum med inkluderingen i sin utställning? 

Kalmar läns museum har en entreavgift för personer över 19 år som ligger på 100 

kronor. Flera rabattmöjligheter finns att tillgå bland annat för pensionärer, studenter 

med mera. Utställningen gör flera försök att inkludera som direkt kan kopplas till 

de kulturpolitiska målens punkter gällande inkludering (Se ovan), bland annat 

erbjuds aktiviteter för mindre barn i form av en sandlåda där barn uppmuntras att 

prova på arbetet som arkeolog. Det erbjuds också guidningar att boka mot betalning 

(Kalmar läns museum entréavgifter och priser) sommartid och vissa helger erbjuds 

guidningar inkluderat i entrépriset. I ett mail på frågan om vilka anpassningar som 

kan göras för eventuella speciella behov vid en guidning svarar Pia-Lena Björnlund 

(Se bilaga 2) på Kalmar läns museum att man i princip kan göra vilka anpassningar 

som helst och att anpassningar för språkbruk, tema och tid kan göras i samråd med 

den som bokar. Vidare berättar hon att utställningens uppbyggnad är lättillgänglig 

med texter, ljussättning och montrar som fungerar för de allra flesta men att vissa 

montrar kan vara för höga för små barn eller någon i rullstol. Lokalens storlek gör 

också att grupper på fler än 30 personer kan resultera i en negativ upplevelse.   

Det finns ett visst internationellt perspektiv men detta har endast fokus på Europa 

och andra utomeuropeiska kontexter saknas helt. En tidsaxel i utställningen visar 

det romerska rikets uppgång och fall i förhållande till människorna som levde på 

Öland under samma tid. Enligt Pia-Lena Björnlund erbjuds guidningar i nuläget 

bara på svenska och engelska och den på engelska måste förbokas. Alla förklarande 
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texter på väggar och montrar är på svenska och för de som inte talar svenska finns 

endast ett kort informationspapper på engelska att tillgå inne på utställningen.    

5.3 Digitalisering  

I följande kapitel diskuteras hur en eventuell digitalisering av utställningsmaterial 

kan få för följder för upplevelsens helhet.  

5.3.1 Forskningsläget  

Fördelen med digitalisering av kulturarvsmaterial är att man skapar digitala 

representationer som är nära de analoga objekten men som dessutom tillför de 

fördelar digital data innebär (Karlsson 2015).  

I dag är cirka 30 procent av samlingarna i de offentliga museernas samlingar 

digitaliserade. Digitaliseringen gör det lättare att samla in berättelser och att sprida 

dessa utifrån olika förutsättningar och behov. Digitaliseringen kan samtidigt skapa 

klyftor mellan de som får tillgång till materialet och de som står utanför och för att 

skapa framgång kring digitaliseringen krävs enligt Sveriges Museer att det skapas 

digital pedagogik med målgruppsanpassning och föremål satta i sammanhang för 

mer relevanta samlingar, Möjligheter för fler att se, kommentera och tillföra 

information till samlingarna men också en dialog med den publik som står utanför 

digitaliseringens möjligheter (Sveriges Museer 2016)    

Producenterna av utställningar ger intryck av att utgå från att originalobjekt har en 

särskild laddning hos mottagaren och lämnar därför stor plats åt objektet i fråga. 

Men objektet i fråga bör snarare ses som en kvarleva som hjälper till med 

berättandet. En iscensättning av originalet kan med fördel användas om 

förmedlingsmedlet kräver det. I en utställning med flera originalobjekt kan för stort 

fokus på just objektets ursprung och äkthet försvinna i den mängd föremål som 

visas likt hur en biobesökare sannolikt inte hela filmen igenom tänker på att det 

man ser är i färg utan det är först när en scen övergår i svartvitt som man tvingas 

reflektera (Adolfsson 1987, s 74). I en del fall som när det handlar om byggnader 

eller föremål som på olika sätt inte är praktiska att ta in på museum men där 

byggnaden eller föremålet ändå är viktigt för platsens berättelse och förståelse kan 

en digital rekonstruktion vara svaret. En rekonstruktion av bebyggelse kan skapa 

förståelse för hur platsen har upplevts (Chowaniec 2017, s 204).  

Internet är en dominerande kraft i vårt samhälle. Det märks också i museisektorn 

genom digitaliserade arkiv, hemsidor och artiklar. Mängder med hemsidor 

innehållande utbildningsmaterial kan besökas och använder sig av allt från spel till 

videor i sin förmedling. Många arkeologiska utgrävningar erbjuder i dag 

digitaliserade guidningar av platsen (Chowaniec 2017, s 195). Sandby borg är ett 

svenskt sådant exempel där man på hemsidan erbjuder besökaren att se och klicka 

runt sig i en digital karta över utgrävningsområdet och genom att klicka på punkter 

i kartan kan man få upp information om vad som hittats där och i vilket 

sammanhang (Sandby borg).   

Virtual Reality eller VR är en teknik som används mer och mer i kultursektorn. Det 

är en teknik som låter användaren besöka och uppleva saker och berättelser utan att 
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behöva vara där fysiskt och kan vara en stor hjälp för människor med 

funktionsnedsättningar att uppleva kulturplatser men också ett sätt att locka unga 

teknikintresserade människor till att uppleva kultur. Dess populäritet har mynnat ut 

i termen Virtual Archaeology som handlar om att studera, uppleva och beskåda 

arkeologiska objekts form, färg och utseende. Det är alltså ett sätt att uppleva 

digital rekonstruktion (Chowaniec 2017, s203) och om det görs rätt kan det vara 

mycket lyckat. Ett exempel från Chowaniec är Ename i Belgien där VR användes 

till att återbygga en kyrkoruin och låta besökare uppleva den som om den vore 

levande, vilket i sin tur ledde till ökade besökssiffror (2017, s 204).   

 

5.3.2 Lagar och Riktlinjer  

Museilagen ger inga direkta direktiv gällande digitalisering utan det lämnas öppet 

till institutionerna att utveckla efter egna förmågor. 7 § i museilagen gällande den 

publika verksamheten menar att utställningar och publik verksamhet ska vara 

tillgänglig för alla och anpassad efter olika förutsättningar. I det sammanhanget kan 

digitalt material som är åtkomstbart hemifrån vara lösningen för de som av någon 

anledning inte har möjlighet att ta till sig materialet. Även om Museilagen saknar 

plan för digitalisering så finns en nationell strategi för arbetet med att digitalisera, 

digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och 

kulturarvsinformation från 2012- 2015 kallad Digit@lt Kulturarv. Här ges berörda 

statliga institutioner i uppdrag att färdigställa riktlinjer för hur den egna 

digitaliseringen ska se ut och gå till. Man menar att internet har gett upphov till en 

helt ny form av kulturkonsumerande och har stärkt människors möjlighet att delta i 

samhällets olika processer, däribland kultur. Man skriver också att tekniken har lett 

till att museers, biblioteks, arkivs och de audiovisuella samlingarnas möjlighet att 

bevara och förmedla har stärkts. Också möjligheten att tillgängliggöra har 

förbättrats (Kulturdepartementet 2011). Det är med fokus på tillgänglighet som 

Riksantikvarieämbetet tagit fram sin plan för digitalisering av sitt material 

(Riktlinjer för digitalisering av kulturarvsmaterial på Riksantikvarieämbetet). 

Dessa riktlinjer ger en bakgrund till digitaliseringen samt argument för dess 

fördelar. Det anger hur Riksantikvarieämbetet ska gå till väga med digitaliseringen 

men också principer för hur urvalet av vad som ska digitaliseras ska gå till.  

Grundpelarna i Riksantikvarieämbetets digitalisering lyder; 

Genom att tillhandahålla digital kulturarvsinformation så öppet och lättillgängligt 

som möjligt underlättar vi församhällets aktörer att använda, utveckla och bevara 

kulturarvet. 

Genom en öppen och avdelningsövergripande diskussion om prioritering av 

digitaliseringen maximerar vi nyttan av våra insatser. 

Genomkvalitetssäkring av beslutsunderlagen för digitaliseringsprojekt garanterar 

vi eneffektiv verksamhet utan centralisering av besluten.  

(Karlsson 2015) 
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5.3.3 Sammanfattning  

Fördelarna med en digitalisering är många och berör bland annat tillgänglighet, 

bevaring och förmedling. Tydligt blir att museer och andra kulturinstitutioner gör 

flera välriktade försök med att modernisera och digitalisera sina samlingar och sitt 

material. Och en stor del av materialet är i dag digitaliserat och tillgängligt på 

internet.  Men det finns också en risk för att digitaliseringen skapar en klyfta mellan 

de som har kunskap och tillgång och de som inte har det och för att lösa detta måste 

det ske en dialog mellan institutionerna och de som är utanför.  

I en del fall kan museers övertro till fysiska föremål innebära ett hinder i 

förmedlandet och för många föremål av liknande karaktär och proveniens kan göra 

att besökarna blir ”föremålsblinda” i sitt besök. En digitalisering erbjuder nya sätt 

att utforska föremål då det erbjuder alla fördelar med ett fysiskt objekt plus de 

fördelar som finns med digital data. Detta blir särskilt tydligt i arbetet med VR. Här 

kan man återskapa miljöer, platser och föremål som inte finns eller går att besöka 

för allmänheten och på så sätt förmedla dem. I dag har de flesta institutioner som 

berör kultur och kulturarv tagit fram strategier för hur arbetet med digitalisering ska 

gå till.    

 

5.3.4 Sandby borg 

Utställningen erbjuder besökaren att via en datorskärm utforska Sandby borgs 

hemsida där besökaren kan se kartor, fotografier och 3D modeller. Ett program som 

tillåter besökaren att följa utgrävningen i realtid medan den pågår finns och 

fungerar som så att arkeologerna i fält laddar upp en punkt med information som 

innehåller vad det är som hittats, vart det hittats och en preliminär tolkning. Dessa 

punkter kan sedan också ses i efterhand och allmänheten kan då exakt se vart ett 

föremål hittats i schaktet. Den digitala kartan går också att se som satellitbild för att 

förstärka upplevelsen ytterligare. En hel del 3D fotografier av platsen finns också 

att tillgå och gör det möjligt för besökaren att digitalt ställa sig mitt i schaktet och 

se en stillbild av arkeologernas arbete. (Sandbyborg.se). 

Mycket av det digitala arbete Sandby borgsprojektet sysslar med syns inte i 

utställningen men är lätt att komma åt för den som besöker hemsidan. Här finns 

länkar till konton på sociala medier där aktuella händelser uppdateras flitigt. På 

hemsidan görs också reklam för två Appar som erbjuder användaren en digital 

rundtur av Sandby borg, samt en VR-upplevelse av platsen.  
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5.4 Samverkan 

  

Med samverkan menas att arbeta mot ett gemensamt mål. I följande kapitel 

diskuteras hur ett museum jobbar och bör jobba för samverkan med skolor, andra 

museer och med andra parter för att på så sätt fortsätta vara en aktuell aktör i 

samhället.  

5.4.1 Forskningsläget 

Under 60-talet inleddes försöksverksamheten med Riksutställningar, som hade i 

uppdrag att tillsammans med Skolöverstyrelsen testa utställningar som 

undervisningsforum. Detta utvecklades vidare på 70-talet och 1974 slog statens 

kulturpolitik fast att kulturen är en gemensam angelägenhet och särskild hänsyn ska 

tas till eftersatta grupper, bland annat barn. Skolan sågs som en viktig arena i 

arbetet med tillgängliggörandet av kulturen och barn och unga blev en prioriterad 

grupp i kulturarvspolitiken. Som svar på detta bildades på 70-talet den ideella 

föreningen FUISM (föreningen för pedagogisk utveckling i svenska museer) som 

fortfarande är den största ideella föreningen för pedagoger på museer och andra 

kulturinstitutioner (Övling 2017 s 11).  

Våren 2017 intervjuade Riksutställningar (en före detta statlig 

förvaltningsverksamhet där en del avuppgifterna numera sköts av 

Riksantikvarieämbetet) representanter för den pedagogiska verksamheten på 41 

museer runt om i Sverige med syfte att identifiera faktorer som gynnar ett 

långsiktigt samarbete mellan museerna och skolan. Resultatet visade att besök på 

museer har stor nytta i undervisningsarbetet både för elev och för lärarna själva då 

de får fördjupade ämneskunskaper och nya perspektiv att arbeta med. Man 

upptäckte också att det finns svårigheter för lärare att använda museerna främst i 

fråga om utbud och geografi. En lärare som har långt till ett museum har såklart 

svårare att besöka det än en som har nära. Att en del museer tar betalt för besöken 

kan också vara ett hinder för mindre kommuner som kan ha svårt att bekosta resor 

till museum för sina elever. Detta i sig blir en ojämlikhet mellan kommuner och 

skolor som är problematisk ur ett demokratiperspektiv. Några av slutsatserna var att 

museerna har högt förtroende hos lärarna då de är institutioner som kan fördjupa 

elevernas lärande. Men belyste också de problem som finns med bland annat 

avstånd och kostnader (Övling 2017 s 69-70).    

Olika Museer arbetar på olika sätt med samverkan med skolor och andra grupper. 

Som nämns här ovan erbjuder Kalmar läns museum specialiserade guidningar till 

skolor och grupper och man följer också ett väl utarbetat program som riktar sig till 

skolor kallat Skapande Skola som är ett rikstäckande program där Kalmar läns 

museum är med och som erbjuder ett program med en mängd olika teman och 

karaktär, bland annat tidsresor, guidningar och diskussioner riktade till olika åldrar. 

Man har program som inte enbart berör historiska frågor utan också demokrati och 

värderingsfrågor (Kalmar läns museum 2017). 

Blekinge museum har också program som riktar sig till skolor och enligt ett mail 

från Ola Palmgren på Blekinge museum så riktar sig programmet till årskurs 0- 3.e 
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året på gymnasiet och är primärt kopplat till deras utställningar. Man har under 

2017 gjort satsningar på högstadie/gymnasium med bland annat fokus på källkritik 

som är något skolan efterlyst. Arbetet med demokratifrågor sker i samarbete med 

Blekingearkivet och Region Blekinge och det kommer nästa år bli ett program om 

kvinnlig rösträtt (Se bilaga 2).  Gemensamt för dessa är deras sätt att arbeta med 

skolorna och pedagogerna för att förbättra och stärka elevernas bild av sin forntid 

och samtid. 

5.4.2 Lagar och Riktlinjer 

”Ett museum och museihuvudmännen ska samverka i syfte att ge alla tillgång till 

museernas samlade resurser, bland annat genom att ställa föremål ur de egna 

samlingarna till varandras förfogande”. Så lyder museilagen 9 § från 2017. Vidare 

skriver man att ett museum utifrån sitt ämnesområde ska bidra till samhället och 

dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning 

(2017:563 4 §). Detta betyder att kulturinstitutioner ute i landet lämnas fria att 

utforma sin verksamhet efter egna förmågor.  

Tidigare beslutades beviljande av medel till kulturverksamhet av staten men i och 

med sjösättandet av Kultursamverkansmodellen 2011 lämnades ansvaret landsting 

och regioner som i samverkan med kommuner och kulturlivet beslutar hur det 

statliga stödet ska fördelas. Samtliga län i Sverige förutom Stockholm är med i 

Kultursamverkansmodellen (Kulturrådet A 2017).  

I början av 2017 beviljades extra tillskott till 13 regioner (däribland Kalmar) denna 

ökning på 30 miljoner kronor bygger bland annat på att de berörda länen har 

ambitioner att öka sin interregionala samverkan, använda nya arbetssätt och 

strukturer (Kulturrådet B 2017). 

En samverkan museerna i mellan kan också ta sig formen av delade kringvandrade 

utställningar. 9 § i Museilagen kräver att museer bland annat ska ställa sina 

samlingar till förfogande för varandra. Dessa utställningar har också fördelen av att 

göras tillgängliga till en mycket större del av befolkningen än om de varit fasta 

installationer på ett museum.  

5.4.3 Sammanfattning 

Samverkan mellan skola och museum är en otroligt viktig del i dagens 

samhälle. Museum har i dag en större roll som lärocenter än man hade förut 

och det pedagogiska arbetet har därför blivit viktigare. Det är ingen som 

anser att en museiutställning är det enda du behöver för att lära dig men är 

väldigt viktigt som komplement både för elever men också lärare. Vidare är 

det också bra för museets överlevnad som samhällsinstitution att man fyller 

en roll i utbildningen. 

I praktiken finns det dock problem att lösa, även om museets roll i det 

pedagogiska arbetet sällan är ifrågasatt så är möjligheten att besöka dem inte 

samma i hela landet. Många museer tar betalt för skolbesök och det kan 
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innebära att mindre kommuner inte har råd att skicka sina elever till ett 

museum. Också geografiska hinder kan hindra att skolungdomar och barn 

får tillgång till det material som rikare kommuner med bättre geografiska 

förutsättningar får.  

 

5.4.4 Sandby borg  

Utställningen i sig ger inte sken av någon samverkan med skolor eller 

liknande utan här får man i stället titta på hur den används. Kalmar läns 

museum jobbar mycket med pedagogik och erbjuder som diskuterats ovan 

flera olika guidade turer och arbete för och med skolor att ta del av och 

utnyttja. Anpassningarna som museet kan göra gör att utställningen blir 

tillgänglig för ett större antal elever.  

Det pedagogiska arbetet kring Sandby borg rör inte enbart historia och 

arkeologi utan sätter de historiska källorna i relation till samhället i dag och 

diskuterar olikheter, tolerans och vänskap vilket stämmer bra överens med 

de riktlinjer museer har i sitt pedagogiska arbete och Museilagen (se Bilaga 

1). Programmet riktar sig till elever i årskurs 4-9 och hålls i länsmuseets 

lokaler. Programmet kostar pengar men varje klass erbjuds en kostnadsfri 

resa med Kalmar läns trafik per läsår att användas till kultur (Kalmar läns 

museum 2017, Kalmar läns trafik).    
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6. Resultat 

Inkludering 

Museilagen lägger stor vikt vid inkludering på museer och kulturinstitutioner för att 

uppnå detta krävs en större bredd hos de anställda för att på så sätt få de perspektiv 

som behövs för att inkludera omedvetet förbisedda grupper. En underrepresentation 

hos de ansvariga kan leda till underrepresentation i utställningsarbetet vilket i sin 

tur leder till underrepresentation hos besökarna. Finns ingen igenkänningsfaktor för 

besökaren i utställningen lockas man inte att betala de inträdespriser som i regel 

finns på de kommunala museerna. Inträdet i sig kan också vara en faktor som gör 

att en del människor inte kan ta del i kulturen och är ett problem som på en del 

statliga museer har lösts med frie entréreformer. Ett museum måste räkna med att 

olika besökare har olika förutsättningar och behov och för att lyckas med 

inkluderingsarbetet krävs en nedbrytning av dessa kategorier för att se till att så 

många som möjligt känner sig välkomna och inkluderade.  

Regeringens mål med kulturpolitiken är att alla ska vara inkluderade i kulturen. 

Detta arbete förmedlas till museer genom lagar och förordnader som uppmanar till 

fortsatt arbete med inkludering, men beställer också rapporter och arbetar 

tillsammans med organisationer inom olika fält, bland annat för funktionsnedsattas 

rätt till kulturen.  

Sandby borg 

Museet tar ett inträde på 100 kronor vilket för en del grupper kan bli lite lägre 

(studenter, pensionärer m.m.). Utställningen i sig är uppbyggd för att vara 

tillgänglig för rörelsehindrade och de guidade turerna kan anpassas efter de 

besökande gruppernas speciella behov och kan ges på svenska eller engelska. 

Informationen i utställningen är på svenska med vissa komplement på engelska så 

saknas språkkunskaper i svenska eller engelska blir utställningen svår att ta till sig. 

Det utomeuropeiska perspektivet är frånvarande och kan göra att dessa grupper inte 

känner sig inkluderade och därför inte besöker utställningen.   

 

Digitalisering 

Stora delar av museers samlingar är i dag digitaliserade och tillgängliga på internet 

vilket har lett till ökad möjlighet till förmedling, spridning och insamling. Men man 

har också i arbetet upptäckt ett problem med inkluderingen då digitaliseringen 

underlättar för många finns det också en grupp som hamnar utanför och som av 

olika anledningar inte kan ta till sig det digitaliserade materialet på samma sätt. 

Lösningen för att nå dessa anses vara en öppen dialog med de berörda grupperna 

för att gemensamt finna lösningar.  

Gällande museiutställningar är digitaliseringen ett av många sätt för att förbättra 

upplevelsen för besökaren. Många museers övertro till föremålens egenskap som 

pedagogiskt verktyg kan i mängden av föremål på ett museum bli en hindrande 

faktor i lärandet. En digital återskapning av ett föremål kan förutom att bryta upp 

det traditionella museibesöket också bidra med alla de nya upplevelseverktyg som 
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kommer med digital data. Försök med virituell återuppbyggnad har också visat sig 

stärka besöksnäringen på platsen.  

Regeringen uppmuntarar digitaliseringen då detta ses som en viktig del i att 

tillgängliggöra kulturarvet för större delar av befolkningen och de flesta 

kulturinstitutioner har i dag en plan för arbetet med digitaliseringen och 

tillgängliggörandet av den.    

Sandby borg 

I utställningen finns en datorskärm som ger besökare tillträde till Sandby 

borgprojektets hemsida där en mängd digitaliserat material finns att uppleva. Här 

kan man finna information och nyheter om de arkeologiska utgrävningarna, 

fotografier samt digitala interaktiva kartor och rekonstruktioner.   

 

Samverkan  

En viktig beståndsdel för inkluderingsarbetet på museer anses i dag vara skolan och 

samverkan mellan de två är därför viktigt. Intervjuer med både museer och 

pedagoger visar att båda grupper finner samarbetet gynnsamt och lönande. Besök 

på museer är en viktig del i ungas förståelse för sitt ursprung och sin samtid men 

också lärarna ser besöken på museer som bra då det ger dem fördjupade 

ämneskunskaper och andra synsätt.  

Samverkan mellan museer och skola fungerar i bästa fall bra men kan i mindre 

kommuner vara svårt då begränsade resurser och avsaknad av museum i närheten 

gör att besöken är svåra att genomföra. Detta blir i längden en demokratifråga då 

alla skolor i landet inte erbjuds samma möjlighet att utnyttja museernas kunskap. 

Båda de två tillfrågade och undersökta museerna (Blekinge museum och Kalmar 

läns museum) lägger stor vikt vid anpassning av arbete med och för barn samt 

arbete med demokrati.  

Regeringen förespråkar också samverkan museerna emellan och vill att de ska 

ställa sina samlingar och databaser till förfogande för varandra.  

Sandby borg 

Sandby borg används som utgångspunkt i ett projekt för elever som berör ämnen 

som är aktuella i dagens samhälle som till exempel olikhet, tolerans och vänskap. 

Kalmar läns museum anordnar ett stort antal program som riktar sig till skolor och 

möjligheten till en gratis resa med Kalmar läns trafik gör det möjligt för skolor att 

besöka dem och ta del av programmen.  

Programmen kostar pengar men planeringen sker i samråd med skolan för att på 

bästa sätt möta deras behov i förhållande till kursplan, förutsättningar med mera. 

Museet erbjuder också skolor program som inte nödvändigtvis rör historiska teman 

utan demokratiska utbildningar och diskussioner.   
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7. Diskussion och tolkning 

Utställningen om Sandby borg på Kalmar läns museum gör många saker som är 

bra. Men också en del som kan tyckas mindre bra. Man lyckas väl i frågor om 

tillgänglighet och samverkan där den öppna planlösningen, möjligheten att anpassa 

guidningar, aktiviteter för barn samt bruk av digitala resurser gör att informationen 

blir lättillgänglig för en stor del av besökarna. Att det är viktigt för ett museum att 

jobba med inkludering har framgått tydligt och bilden jag får av utställningen på 

Kalmar läns museum är att de ansvariga också tycker det och har jobbat med att 

göra utställningen tillgänglig för de allra flesta. Dock saknas representation för det 

utomeuropeiska perspektivet och jag är medveten om att det kan handla om en 

vägning mellan historisk relevans och inkludering. Kanske har vissa perspektiv 

lämnats ute för att ge plats åt förtydligande av andra saker.  

Sveriges Museers framtidsdokument från vilket huvudrubrikerna för min analys är 

hämtade visar just på branschens insikt om att museer i framtiden måste jobba med 

inkludering på ett sätt som bättre speglar ett mångkulturellt samhälle. Också Lunds 

studie av anställda i museibranschen visar de anställdas medvenenhet och vilja 

gällande inkluderingsarbetet men belyser också de motgångar som måste 

överkommas i form av variation i arbetsstyrkan (Lund 2015, s 45). Variation i 

utställningsarbetet och variation i arbetsstyrkan hänger ihop och påverkar varandra 

då en person som känner att ens egen historia inte representeras inte känner sig 

benägen att söka anställning där och den personens erfarenheter och insyn uteblir 

därför också i utställningen (t.ex. Hyltén-Cavallius & Svanberg 2016).   

Att arbeta utifrån olika gruppers speciella behov och förutsättningar blir viktigt för 

att inkludera en så stor grupp av samhället som möjligt men för att lyckas med detta 

måste en nedbrytning av olika grupper av besökare ske för att identifiera dess 

behov och förutsättningar på bästa sätt (Chowaniec 2017). Att barns upplevelser 

blir bäst av att själva få känna och uppleva syns i utställningen i den sandlåda som 

finns för att låta de minsta pröva på att vara arkeologer som är en fin detalj, men 

som misslyckas med att nå sin fulla potential då dess placering i rummet ger sken 

av att den är intryckt för att fylla ett hål i utställningen. Det pedagogiska arbetet 

museet gör genom att använda utställningen för att diskutera aktuella 

samhällsfrågor genom programmet som riktar sig till skolever som tar upp 

olikheter, tolerans och vänskap, kan ses som ett tecken på att utställningar inte 

enbart behöver handla om historisk kunskap utan kan användas som ett verktyg för 

att förstå sin samtid.    

Teknologi och digitalisering har blivit ett viktigt verktyg för att nå de grupper som 

av olika anledningar inte kan besöka kulturplatser eller har svårt att ta till sig av den 

kunskap och de upplevelser som förmedlas där. Merparten av Sveriges museer och 

andra aktörer i kultursektorn har i dag insett vikten av digitalisering och jobbar 

aktivt med att tillgängliggöra material och samlingar (t.ex. Sveriges Museer, 

Riksantikvarieämbetet, Kalmar läns museum)  

Det teknologiska arbetet syns också i utställningen genom datorskärmen som ger 

tillträde till Sandby borgprojektets hemsida och där tillåter besökaren att själv 

klicka runt. Men också här finns det förbättringar att göra, för att fullt tillgodogöra 

sig informationen krävs en viss förkunskap kring digitala medier och saknas den så 

hamnar man utanför (Sveriges Museer 2016).   
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Samverkan med skolor och andra aktörer är i dag en stor del i museers verksamhet 

och utgör en viktig del i skolungdomars förståelse för sin historia och samtid. Om 

det pedagogiska arbetet görs rätt kan det låta unga diskutera sin samtid utifrån en 

historisk kontext vilket kan göra att man ser kopplingar som man inte tidigare sett. 

Att besöken på museer har stor påverkan på undervisningsarbetet både för lärare 

och elever (se sidan 17) visar på att det är ett fält som är värt att fortsätta utveckla 

och förstärka och den faktor att det finns en ojämlikhet i skolors möjlighet att ta del 

av det pedagogiska arbetet är en fråga som måste lösas. Kalmar läns museums 

samarbete med Kalmar läns trafik är ett bra sätt att komma runt problemet med 

tillgänglighet men gör ingenting för de skolor som av olika anledningar kanske inte 

har råd eller måste prioritera sina medel på annat håll.  
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8. Slutsatser 

1. Hur väljer Kalmar läns museum att framställa fynden från Sandby borg? Hur 

återspeglas allas rätt till kultur i utställningen?  

Fynden framställs ur ett främst europeiskt perspektiv vilket riskerar att lämna ute en 

del av befolkningen i ett mångkulturellt samhälle. 

All informationstext är på svenska och för en upplevelse på engelska krävs i regel 

en guidning även om ett informationsblad på engelska finns att tillgå på plats.  

Möjligheten att få anpassade guidningar på svenska och engelska är ett försök att 

inkludera så många som möjligt. 

Museets möjlighet att anpassa tidslängd, språkbruk och innehåll efter besökarens 

önskemål gör utställningen tillgänglig för olika grupper med olika behov  

Den öppna planlösningen i utställningen möjliggör fri rörelse för de 

rörelsehindrade.  

 

2. Hur förhåller sig Sandby borgutställningen till museisektorns mål om ökad 

digitalisering av verksamheten? 

En datorskärm i utställningen erbjuder de besökande att besöka projektets hemsida 

där flertalet digitala upplevelser går att ta del av. 

Många av upplevelserna kräver förkunskaper som om de saknas riskerar att 

exkludera en del av de besökande.   

 

3. Hur förhåller sig Sandby borgutställningen till museisektorns mål om ökad 

samverkan med andra aktörer i samhället? 

Ett brett program från museets sida ger skolor möjlighet att på ett bra sätt anpassa 

sitt besök efter de berörda åldrarna samt deras aktuella kursplan.  

Möjligheten för skolor i länet att få en gratis resa med Kalmar läns Trafik gör att 

fler få möjlighet att ta sig till museets lokaler. 

Att inte enbart fokusera sitt program på historiska teman utan också demokratiska 

frågor gör att museet är aktuellt för skolor inte bara i historieundervisningen utan 

också i samhällsämnen och diskussioner rörande demokratiska frågor.   
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9.3 Källor 

Utställning om Sandby borg på Kalmar läns Museum  

9.4 Muntliga källor 

Ola Palmgren, antikvarie/pedagog vid BLEKINGE MUSEUM, Karlskrona, 2017-

12-14  

Pia-Lena Björnlund, Pedagogiska enheten vid Kalmar läns museum, Kalmar 2017-

12-14 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Museilag (2017:563) 

Svensk författningssamling 2017:563 

t.o.m. SFS 2017:774SFS nr: 2017:563 

Departement/myndighet: Kulturdepartementet  

Utfärdad: 2017-06-08  

Ändrad: t.o.m. SFS 2017:774 

Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)  

Källa: Regeringskansliet/Lagrummet.se  

 

Inledande bestämmelser 

1 § I denna lag finns bestämmelser om det allmänna museiväsendet. Med det 

allmänna museiväsendet avses  

1. statliga museer,  

2. regionala museer,  

3. kommunala museer, och 

4. andra museer i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än hälften 

av antalet ledamöter är utsedda av stat, kommun eller landsting. 

2 § Med ett museum avses i denna lag en institution som är öppen för 

allmänheten och som förvärvar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut 

materiella och immateriella vittnesbörd om människan och människans omvärld. 

3 § Med museihuvudmän avses i denna lag staten, kommunerna och landstingen. 

Det som sägs om museihuvudmän gäller även den som utsett mer än hälften av 

antalet ledamöter i ett sådant museum som avses i 1 § 4. 

Ändamål 

4 § Ett museum ska utifrån sitt ämnesområde bidra till  

samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och 

fri åsiktsbildning. 

Ansvarsfördelning 

http://rkrattsbaser.gov.se/sfsr?bet=2017:563
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5 § Museihuvudmännen ska säkerställa att ett museum har ett bestämmande 

inflytande över verksamhetens innehåll. 

Publik verksamhet 

6 § Utställningar och annan publik verksamhet vid ett museum ska vara 

kunskapsbaserad och präglas av allsidighet och öppenhet. 

7 § Utställningar och annan publik verksamhet vid ett museum ska vara 

tillgänglig för alla och anpassad till användarnas olika förutsättningar. 

Kunskapsuppbyggnad 

8 § Ett museum ska bidra till forskning och annan kunskapsuppbyggnad, bland 

annat genom att ha hög kompetens inom sitt ämnesområde. 

Förvaltning av samlingar 

9 § Ett museum ska aktivt förvalta sina samlingar för att nå verksamhetens mål. 

10 § Regeringen får meddela föreskrifter om att de statliga museerna får överlåta 

föremål ur sina samlingar till andra museer inom det allmänna museiväsendet. 

Regeringen får även meddela föreskrifter om förfoganden över sådana föremål i 

de statliga museernas samlingar som har ett begränsat kulturhistoriskt värde. 

Samverkan och spridning i hela landet 

11 § Museerna och museihuvudmännen ska samverka i syfte att ge alla tillgång 

till museernas samlade resurser, bland annat genom att ställa föremål ur de egna 

samlingarna till varandras förfogande. 

12 §/Upphör att gälla U:2018-01-01/ Bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen 

(1991:900) om anknytning till kommunens område eller dess medlemmar 

hindrar inte att ett kommunalt museum avgiftsfritt ställer föremål ur sina 

samlingar till förfogande för ett museum i det allmänna museiväsendet som är 

beläget utanför kommungränsen. 

12 §/Träder i kraft I:2018-01-01/ Bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen 

(2017:725) om anknytning till kommunens område eller dess medlemmar 

hindrar inte att kommunala museer avgiftsfritt ställer föremål ur sina samlingar 

till förfogande för ett museum i det allmänna museiväsendet som är beläget 

utanför kommungränsen. Lag (2017:774). 
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Bilaga 2 

Mailkontakt med Pia-Lena Björnlund På Kalmar Länsmuseum från 14 december 2017. 

Kursiverad text markerar svar.  

  

Är det bara guidningar mot betalning som erbjuds av utställningen? 
Nej, så till vida att vi erbjuder guidning av utställningen som ingår i entrépriset, på 
sommarsäsong och vissa helger.   

 

Vilka språk kan ni erbjuda guidningar på? 
I nuläget endast svenska och engelska. Engelskaguidning erbjuds dock enbart om man 
bokar detta särskilt och inte på allmänvisning på sommarsäsong eller helger. 

 

Vilka anpassningar kan ni göra om man tänker på funktionsnedsättningar, ålder 

och liknande? 
I princip vilka som helst. Vi anpassar alltid våra visningar utefter gruppen vi har framför oss. 
Utställningen fungerar för de flesta vad gäller texter, montrar, ljussättning och tillgänglighet 
rent fysiskt. Vissa föremål kan ligga väl högt upp i montrarna dock, för tex små barn eller en 
person i rullstol.  Men vi kan alltid justera språkbruk, tidsåtgång och tema/fokus utefter 
önskemål från gruppen, om vi får önskemålen i förväg. Vi är dock begränsade i hur stora 
grupper vi kan ta emot. Det är en liten och trång lokal. Är det grupper på fler än 30 personer 
kan visningen bli en negativ upplevelse. 
 

Mailkontakt med Ola Palmgren på Blekinge Museum från 14 december 2017. 

Kursiverad text markerar svar. 
 

Vilka program erbjuds för skolelever på Blekinge museum? vilka åldrar riktar man sig 

till? erbjuder ni program som berör demokratiska frågor utöver det rent historiska eller 

berörs de frågorna på något annat sätt? 
 

Vi erbjuder program från åk 0 till 3.e ring på gymnasiet. Det är primärt kopplat till våra 

utställningar, permanenta och tillfälliga. Seblekingemuseum.se under skola. Vi kommer 

att omarbeta en del program under 2018, då vi håller på med en större omstrukturering 

på museet. Flest besökare får vi från åk 3-6 där det oftast handlar om 

förhistoria/medeltid. Vi har under 2017 gjort två satsningar på högstadie/gymnasium. 

Det ena går ut på att eleverna tar fram sina egna berättelser ur ett material om ett 

särskilt område utanför Karlskrona. Kartmaterial, läsa landskap, foto, litteratur och 

arkivmaterial presenteras för dem. De skriver sin berättelse, läser in den och sedan 

kopplar vi filerna till en geografisk punkt. Sedan kan man gå runt och lyssna på 

elevernas berättelser. Det andra programmet är riktat till gymnasiet och tar upp 

källkritik. Eleverna får ta del av allt material som finns om Ronneby blodbad 1564, och 

får sedan analysera materialet med utgångspunkt från källkritiska studier. Detta är 

något som skolan har efterlyst. 

Som länsmuseum ligger det naturligtvis i vårt uppdrag att arbeta med demokratifrågor. 

Vi har ett samarbete med Blekingearkivet och region Blekinge kring demokratiåret. Det 

blir program om kvinnlig rösträtt nästa år. 

 

http://blekingemuseum.se/
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Bilaga 3 

Alla bilder är tagna av författaren själv.  

Bilder 

 

Bild 1 
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Bild 2 


