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Bakgrund  

Västerbottens Medicinhistoriska förening & museum startade 1984, 200 år efter att det första 
riktiga sjukhuset byggdes i Umeå. 2004 öppnades museet i en rund lokal i Rotundan som låg 
i anslutning till Norrlands universitetssjukhus. Landstinget bestämde att huset skulle rivas för 
att skapa lokaler för psykiatrin.  Rivningsbeslutet togs, trots protester från föreningen, i april 1

2015 av byggnadsnämnden i kommunen.  2017 revs byggnaden och museet kunde öppna sina 2

dörrar för besökare i en ny lokal, beläget vid sjukhusets norra entré, den 25 november 2019.  3

Museets och styrelsens ordförande, Harriet Söderström, har varit i kontakt med Märit 
Simonsson, programansvarig på Branschutbildningen för museer och kulturarv med ett 
projektförslag till programmets studenter. Förslaget som Söderström la fram var att påbörja 
en sortering samt registrering av museets föremål.  
 
Vi anordnade en intervju med personal från Västerbottens museum den tolfte mars. Helena 
Forsberg som är föremålsantikvarie, Christina Linder Bengtsson som registrerar in museets 
föremål i databasen Sofie samt museitekniker Lars Trygg som även är den som utvecklade 
Sofie. Sofie är ett arkivsystem som är baserat på webben, som är till för museer så att de kan 
hantera sina samlingar. 
 
Under intervjun så fick vi veta att det var Forsberg, Linder Bengtsson och Trygg som hjälpte 
Västerbottens Medicinhistoriska förening & museum att skriva in deras föremål inför 
rivningen av Rotundan. Medicinhistoriska museet hade nämligen lånat flera föremål av 
Västerbottens museum, och dessa föremål skulle förflyttas till länsmuseets egna arkiv. Då 
samlingarna låg, mer eller mindre, osorterade antog sig Västerbottens museum uppgiften att 
skriva in alla föremål i programmet Microsoft Excel. Detta gällde båda museernas samlingar. 
Forsberg nämner, vid intervjun, att det är detta Excel-dokument som Medicinhistoriska 
museet än idag använder. Intervjun var tacksam, och särskilt i det skede som vi var i där och 
då. Vi hade ännu inte haft något möte med Medicinhistoriska museet, och kände oss därmed 
begränsade i vad vi kunde, skulle och borde genomföra. Vid mailförfrågan angående 
intervjun hade vi aldrig trott att just de personer som vi kontaktade skulle ha så stor insikt i 
Medicinhistoriska museets samlingar. Vi fick en genomgång av Excel-dokumentet och vad 
de olika anmärkningarna innebar, men på grund av sekretess kunde inte länsmuseet skicka 
dokumentet till oss utan godkännande från Medicinhistoriska museets styrelse. Efter kontakt 
med Harriet Söderström så skickade Söderström dokumentet till oss i styrgruppen. 
 
Till en början hade vår grupp tänkt att skapa ytterligare kategorier till Medicinhistoriska 
museets excel-dokument för att utöka dess sökalgoritm, däremot insåg vi att vi som 
universitetsstudenter inte är nog internt insatta i detta klassifikationssystem och att det inte är 
ett uppdrag som museet är i behov av. Dessutom med den begränsade kommunikationen som 
nu sker på grund av viruset COVID-19 kan arbetet bli svårare att genomföra. Så med den 

1 Anteckningar, besök av personal från Västerbottens Medicinhistoriska förening & museum, 2018-11-20. 
2 Lundström, Emma, I Umeå rivs historiska byggnader, Internationalen, 2018-09-20, 
http://www.internationalen.se/2018/09/i-umea-rivs-historiska-byggnader/ (Hämtad 2020-03-05). 
3 Västerbottens Medicinhistoriska förening & museum, Om Föreningen, http://umeamedhist.se/om-foreningen/ 
(Hämtad 2020-03-06). 
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information vi införskaffat oss beslutade vi att göra någonting mer konkret. Nu är planen att 
vi med vår research från båda museerna samt tillgång till Medicinhistoriska museets och 
Västerbottens museums samlingar och arkiv, skapa en utställningsmonter till 
Medicinhistoriska museets Föremål i fokus. Det valda temat utifrån föremål, research och 
platsmiljö blir Skydd mot smittspridning, som är det samtidsrelevanta ämnet i samhället år 
2020.  (Se även bilaga 1) 

 
Syfte  

Vårt arbete var till en början ett utredningsprojekt, vilket innefattar att vi skulle komma på 
exempel till ändringar och utvecklande av Västerbottens Medicinhistoriska förening & 
museets redan befintliga arkiv och samlingar.  Tanken var att vi skulle utöka och skapa nya 4

klassificeringskategorier, taggningar eller dylikt, utifrån särskilda perspektiv som exempelvis 
hållbarhet, klass och genus.  
 
Vårt syfte är nu att utifrån Medicinhistoriska museets samlingar, skapa en utställning till 
deras Föremål i fokusl som presenteras i deras monter. Vi har då tänkt oss temat Skydd mot 
smittspridning, då det är aktuellt i dagsläget med pandemin för viruset COVID-19. Med 
denna förändring i arbetet blir det nu ett konstruktionsprojekt som ska genomföras. Det 
innebär att vi arbetar utifrån specifika förutsättningar, som att skapa en ny produkt. Projektet 
har ett förbestämt start- och slutdatum och planeringen sker stegvis under projektets gång.   5

Målsättning  

Vår målsättning var till en början att skapa ett relevant och översiktligt system för museets 
samlingar, som underlättar arbetet för museets personal. Detta har ändrats under processens 
gång, med tanke på COVID-19. 

Vår målsättning nu, är att skapa en monter som ska sprida kunskap om smittspridning och hur 
det hanterats både förr i tiden och i nutid. Det ska ge besökare mer kunskap om hur man kan 
skydda sig från sjukdomar och bidra med lärdomar som kan minska hysterin men som 
samtidigt gör att folk tar försiktighetsåtgärder på allvar.  

Avgränsning  

Valda avgränsningar för detta projekt innefattar att vi förhåller oss till Umeå kommun som 
plats, eftersom arbetet lättare ska kunna följas upp av lärare. För att arbetet och kontaktnätet 
inte ska bli allt för brett görs ett samarbete med 2 museer, Medicinhistoriska museet i första 
hand men även Västerbottens museum som referensgrupp för rådgivning.  
 
Vi kommer främst att använda oss av Medicinhistoriska museets samlingar. Skulle någonting 
saknas i deras samlingar, som kan finnas i Västerbottens museets samlingar, så önskar vi att 
vi kan komma överens om att låna dessa objekt till vår utställning. Den tid som är avsatt för 

4 Wisén, Jan & Lindblom, Börje, Effektivt projektarbete: handbok i projektledarskap, 9., [omarb.] uppl., 
Norstedts juridik, Stockholm, 2015, s. 20. 
5 Ibid., s. 21-22. 
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projektet är till och med den 15 maj 2020 och allt arbete ska därmed anpassas inom tidsramen 
fram till dess.  
 
Strategi  
 
Vår strategi att arbeta med projektet är begränsat då vi inte har samma möjligheter att arbeta 
fysiskt med Medicinhistoriska museets samlingar. Vi har fått tänka om projektet, men har via 
Excel-dokumentet funnit en väg att kunna lyckas med projektet utan några fysiska träffar till 
att börja med. Fortsätter COVID-19 att spridas under resten av våren minskar våra chanser att 
kunna genomföra Månadens föremål på museet. Vi hoppas då på att istället kunna genomföra 
projektet digitalt.  

Risk- och SWOT-analys  

Risk- och SWOT-analysen är inte fast utan är under arbetets gång föränderlig.  Detta för att 6

vi i början räknat ut vilka möjliga faktorer vi kan komma att stöta på under projektet men 
också för att vi ska kunna lägga till och hantera nya hinder som tillkommer när arbetet 
hamnar i utförandefasen. Riskmatrisen används därför kontinuerligt projektarbetets gång.  
 
I SWOT-analysen (se bilaga 1.) har vi analyserat att det största hotet mot vårt projekt nu och i 
framtiden är situationen med COVID-19. Detta kan begränsa oss med de rekommendationer 
som regeringen sätter och om det kan tänkas att bli värre. Detta gäller även om vår 
kontaktperson blir sjuk. Däremot så försöker vi även se något positivt i detta. Nämligen att 
öva oss i att arbeta via internet och försöka hitta alternativa vägar att kommunicera. Det har 
också analyserats att det som är styrkan i vår grupp är att vi är få och ha ett bra samarbete, 
men att detta också kan ses som en svaghet. Det som ses som en svaghet är att vi trots allt är 
få i gruppen och att detta kan göra att vi missar nya synvinklar.  

Metod  
Vi kommer att använda oss av Medicinhistoriska museets Excel-dokument som innefattar 
föremålen i deras samlingar. Detta är vår utgångspunkt i projektet. Ifall Medicinhistoriska 
museets samlingar inte innehåller alla föremål som vi söker till denna utställning kommer vi 
kontakta Västerbottens museum för förfrågan om att låna föremål från deras samlingar. Dessa 
föremål kommer vi i förväg att söka efter i deras databas Sofie.  
 
När vi har hittat de föremål som vi känner är relevanta för vår utställning kommer vi kontakta 
Medicinhistoriska museet, och eventuellt Västerbottens museum, för att få bekräftat att detta 
är möjligt att genomföra. Vi kommer då skriva utställningstexter till utställningen. Vecka 14 
kommer vi besöka Medicinhistoriska museet för att få se vilka förutsättningar vi har med 
utställningen. Detta innefattar exempelvis storlek på monter, placering av monter, ljussättning 
samt färgschema. 
 

6 Wisén, Jan & Lindblom, Börje, Effektivt projektarbete: handbok i projektledarskap, 9., [omarb.] uppl., 
Norstedts juridik, Stockholm, 2015, s. 49-53.  
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Aktiviteter/arbetsuppgifter och tidsplan 

Vår tidsplan är begränsad mellan 2020-03-02 med ett slutdatum på 2020-05-15. Vi har fasta 
slutdatum för vissa aktiviteter, som exempelvis deadlines, redovisningar och projektets slut. 
Ganttschemat kommer under projektets gång att fyllas på, och anmärkningar efter t.ex. möten 
kommer att antecknas. (Se bilaga 2) 

Budget och finansiering  

Västerbottens Medicinhistoriska förening & museum är en ideell förening. Detta medför att 
vi har en mycket begränsad, om inte obefintlig, budget att röra oss med. Trots detta så 
genomför vi ett arbete som har ett värde, och enligt EU ska vår arbetstid vara likvärdig en 
timlön på 65 kr. Detta gäller alla tre i projektgruppen. Detta medför en totalsumma på 93 600 
kr ifall vi arbetar åtta timmar per dag, fem dagar i veckan - i 12 veckor. 
 
Vi har i budgeten räknat på att två av tre gruppmedlemmar åker lokaltrafik på en totalsumma 
på 2700 kr. Tredje gruppmedlemmen har egen bil, och kan få ersättning för bensin. Den 
summan har vi uppskattat till 1500 kr på 12 veckor. För transportutgifter har vi tänkt Umeå 
Universitet som en potentiell finansiär. Utöver det har vi kontorsmaterial som vi har 
uppskattat till 40 kr per vecka, vilket innebär en totalsumma på 480 kr på 12 veckor. 
Kontorsmaterial kan vi tänka oss att stå för själva, det innebär att det hamnar under kategorin 
“Egna utgifter”. För att kunna skapa Föremål i fokus måste vi ha material att arbeta med, 
vilket vi har uppskattat till en totalsumma på 800 kr. Här önskar vi att Medicinhistoriska 
museet kan tänka sig stå för den kostnaden. (Se bilaga 3) 

Projektorganisation 
Vår projektgrupp består endast av tre personer, Alva Johansson, Josefine Forsman och Mika 
Pettersson. I boken Agile - konsten att slutföra projekt så skriver Tomas Gustavsson att det 
kan vara till en fördel att vara få i en projektgrupp, då det är färre som ska enas om beslut och 
möten blir kortare. Till vår nackdel så finns det risker att missa vinklar som hade kunnat 
komma fram ifall fler ingick i projektgruppen.  Josefine Forsman är projektledare och är 7

projektets ansikte utåt, hon är kreativ och har en samarbetsförmåga.  Mika Pettersson är 8

gruppens kommunikatör och sköter kommunikationen med Medicinhistoriska museet, 
Västerbottens museum samt med lärare på universitetet och andra eventuella intressenter. 
Alva Johansson är projektets sekreterare och för anteckningar vid samtliga möten och 
intervjuer. Efter ett test för Personlig kartläggning av teamroller samt ett test för 
Karaktärsbestämning tillhandahållet av vår lärare Per Holm, kunde vi konstatera att det 
någon hade lägre på hade den andra högt på och på det viset kompletterar vi varandra med 
våra färdigheter och får ett effektivare samarbete i gruppen.  Samtliga i projektgruppen utför 9

resterande uppgifter tillsammans. 
 

7 Gustavsson, Tomas, Agile: konsten att slutföra projekt, 3., [rev.] uppl., Liber, Stockholm, 2014, s. 56. 
8 Wisén, Jan & Lindblom, Börje, Effektivt projektarbete: handbok i projektledarskap, 9., [omarb.] uppl., 
Norstedts juridik, Stockholm, 2015, s. 85-86. 
9 Holm, Per, projektkoordinator vid Humlab, Umeå, Universitet. Projektets administration och kommunikation, 
föreläsning, 2020-02-28. 
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Styrgruppen består av Västerbottens Medicinhistoriska förening & museum, i och med att det 
är föreningen som kommer att använda sig av projektresultatet. Det är även föreningen som 
kommer att vara framtida förvaltare av resultatet. Vi kommer att använda oss av styrgruppen 
för att få återkoppling genom processen så att vi inte frångår deras förväntningar av oss. Det 
är projektbeställaren, Harriet Söderström, som bjuder in relevanta personer till 
demonstrationer av resultatet - där vi som utförare får feedback.  10

 

Samarbeten  

(se bilaga 4) I detta projekt samarbetar vi främst med vår uppdragsgivare, Västerbottens 
Medicinhistoriska förening & museum. Harriet Söderström, föreningens ordförande, är vår 
kontaktperson och projektbeställare. I dagsläget är det endast Harriet som vi har haft kontakt 
med på museet.  
 
Vårt projektarbete sker via vår utbildning Branschutbildningen för museer och kulturarv på 
Umeå Universitet, med Per Holm som ansvarig lärare för projektet och med Märit Simonsson 
som programansvarig.  
 
Vi har även samarbetat med Västerbottens museum, som är medlemmar i deras förening. 
Västerbottens museum kan ses som en referensgrupp i detta projekt, då de är experter inom 
ämnet och har haft en rådgivande funktion i vårt arbete - utan att ha ett direkt engagemang.  11

Där har vi haft kontakt med Helena Forsberg, Christina Linder Bengtsson och Lars Trygg. Vi 
har, efter kontakt med Helena, fått besöka dem på deras arbetsplats. Christina Linder 
Bengtsson, som är registreringsassistent, gav oss en genomgång hur hon registrerar deras 
samlingar i databasen Sofie. 
 

Information/kommunikation internt  

Eftersom att vi har en liten grupp med endast tre medlemmar så sker vår interna 
kommunikation via en grupp i Facebooks chattfunktion Messenger och via Google 
Drive-dokument när vi inte träffas fysiskt. På grund av råd från regeringen om begränsade 
sociala kontakter så finns det inte möjlighet för oss att anordna fysiska träffar i samma 
utsträckning som innan. Då projektarbetet sker via vår utbildning på Umeå Universitet så har 
vi avstämningar och handledning med ansvarig lärare på kursen, Per Holm. Dessa 
avstämningar sker via det digitala verktyget Zoom. (Se bilaga 4) 

Information/kommunikation externt 

Kommunikationen med vår uppdragsgivare har i dagsläget endast skett via mailkontakt. Detta 
har då varit med vår kontaktperson, Harriet.  
 

10 Gustavsson, Tomas, Agile: konsten att slutföra projekt, 3., [rev.] uppl., Liber, Stockholm, 2014, s. 60-61. 
11 Wisén, Jan & Lindblom, Börje, Effektivt projektarbete: handbok i projektledarskap, 9., [omarb.] uppl., 
Norstedts juridik, Stockholm, 2015, s. 83-84. 
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Då viruset COVID-19 har påverkat hela världen, och inte minst i Sverige, så har detta 
påverkat vårt projektarbete markant. Vi har inte kunnat anordna fysiska träffar med vår 
uppdragsgivare och kommunikationen med styrgruppen har endast kunnat ske via Internet. Vi 
är medvetna med de risker som kan uppstå med projektet, som att exempelvis inte kunna 
genomföra utställningen i en fysisk miljö. Ifall utställningen genomförs som planerat så 
måste vi ha en kommunikation utåt mot det publika. Detta gör vi främst genom att 
marknadsföra vårt arbete och göra besökare intresserade av att komma till vår utställning. Vid 
marknadsföring till publik, görs det dels i samband med Medicinhistoriska föreningen på 
deras plattformar, men även våra egna tänkbara medier. 
 

Förväntad slutprodukt  

Projektets förväntade slutprodukt var till en början att skapa nya utökade kategorier i det 
nuvarande excel-dokumentet som ska hjälpa till att beskriva föremål och göra det enklare för 
besökare att kunna söka reda på föremålen i databasen. På grund av begränsningar med detta 
projekt har vi, efter rådgivning av lärare på universitetet samt med Harriet Söderström, 
kommit fram till att istället skapa en monter med månadens föremål som förmedlar ökad 
kunskap om skydd mot smittspridning och som publik kan finna och beskåda när de besöker 
Medicinhistoriska museet. Denna monter kommer att synas utåt även utanför museets 
öppettider.  

Förväntat resultat  

Önskvärda resultat med projektet och som vi förväntar oss är att skapa en monter med 
Föremål i fokus på museet. Då COVID-19 är dagsaktuellt önskar vi kunna skapa en monter 
med föremål som är kopplade till ämnen som smittspridning, skyddsutrustning samt 
pandemier. 

Förväntade effekter  
Då Medicinhistoriska museet är en ideell förening så förväntar vi oss ingen ekonomisk 
vinning. Projektets effekter ska på så sätt gynna Västerbottens medicinhistoriska förening & 
museum genom att visa att museet följer med i samhällsaktuella ämnen och även locka dit 
besökare som vanligtvis hade gått förbi museet.  
 
Genom att skapa en utställning om Skydd mot smittspridning så önskar vi att besökare på 
Norrlands Universitetssjukhus finner detta samhällsaktuella ämne relevant och intressant. Vi 
hoppas att fler besökare kommer att besöka museet och få en utökad förståelse om hur 
smittspridning har hanterats historiskt men även i nutid. Vi vill genom utställningen minska 
rädslan för detta virus samtidigt som vi vill förmedla vikten av försiktighetsåtgärder som 
exempelvis god handhygien. 
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Bilaga 3: Budget 
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