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Inledning 
 

Vi valde att samarbeta med Västerbottens Medicinhistoriska förening & museum i detta            

projekt. Medicinhistoriska museet är beläget vid norra entrén i Norrlands Universitetssjukhus.           

Museet har stora glasfönster, vilket gör att besökare av museet får en insyn i museet även när                 

det är stängt. Vid entrén till museet står en monter där museet anordnar en miniutställning vid                

namn Föremål i fokus. Här väljs ett föremål ut från museets samlingar, med tillhörande              

utställningstext. På museets hemsida läggs bilder ut på montrarna med en kort beskrivning av              

monterns innehåll. Vid projektets uppstart var förslaget från museet att kategorisera deras            1

befintliga samlingar. Detta förslag kom att omförhandlas i början av mars, då restriktioner i              

samhället blev en följd av viruset COVID-19. Dessa restriktioner innefattar bland annat            

begränsade folksamlingar och social distansering.   2

När COVID-19 bröt ut fick vår grupp inspiration till att göra en ny utställning i               

montern, fast denna gång med munskydd som föremål i fokus. Vi valde munskydd då det har                

blivit en stark symbol för COVID-19. Genom att ställa ut ett högst samhällsaktuellt ämne så               

visar vi även på att Västerbottens Medicinhistoriska förening & museum är samtida likväl             

som att de visar upp relevanta historiska händelser. De ledord som vi har använt oss av i                 

projektet är: pandemi, smittspridning, skydda/hygien, dåtid vs. nutid, COVID-19, munskydd,          

informera, spräcka hål på myter.  

Vår förhoppning är således att genom denna utställning sprida fakta om munskyddet            

och dess funktion, både i nutid men även historiskt. Vi önskar sprida saklig och relevant               

information, och att vi som följd kan spräcka hål på de myter som byggts upp kring                

munskyddet. När skyddar egentligen munskyddet? Och när gör det mer skada än nytta?  

 

1 Västerbottens Medicinhistoriska förening & museum, Föremål i fokus, http://umeamedhist.se/foremal-i-fokus/ 
(Hämtad 2020-04-29). 
2  Folkhälsomyndigheten, Bromsa smittan - det här kan du som privatperson göra, 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/alla-har-ansvar-att
-forhindra-smitta-av-covid-19/bromsa-smittan--det-har-kan-du-som-privatperson-gora/ (Hämtad 2020-04-29). 
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Syfte 
 

Projektets syfte är att skapa en utställning med munskydd i fokus, med förhoppningen att              

projektet kommer att ställas ut i framtiden på Medicinhistoriska museet i Umeå. Då det i               

nuläget inte är möjligt med en fysisk utställning är tanken att slutprodukten därtill även ska               

resultera i en virtuell utställning i form av en hemsida som folk kan ta del av på internet. Den                   

virtuella utställningen ska vara möjlig att ta del av i slutet av maj 2020. Vi vill, genom detta                  

utställningskoncept, förmedla kunskap om munskyddet och dess funktion. Både ur ett           

historiskt och samtida perspektiv. De frågor som har varit vägledande i detta projekt är              

följande: 

 

● Hur ska vi ställa ut föremålet och temat?  

● Munskyddets funktion? Vad det är vi vill förmedla för information om föremålet            

munskydd till de som besöker utställningen.  

● Varför har munskyddet blivit så starkt förknippat med pandemin COVID-19?  

 

Metod och teori 
  
Vår metod har skiftat under arbetets gång. Då projektet till en början hade syftet att               

kategorisera Medicinhistoriska museets samlingar så anordnade vi en intervju med          

Västerbottens museum. De vi intervjuade var Lars Trygg som är museitekniker, Helena            

Forsberg som är museets föremålsantikvarie samt Christina Linder Bengtsson som arbetar           

med att registrera museiföremålen i databasen Sofie. Vi fick veta, under intervjun, att det var               

Västerbottens museum som hjälpte Medicinhistoriska museet att registrera deras föremål i ett            

Excel-dokument, när Medicinhistoriska museet skulle flytta. Efter en mailförfrågan till          

Harriet Söderström angående att få ta del av dokumentet så fick vi det snabbt i vår ägo. Vi                  

gick igenom alla föremål som var nedtecknade, men insåg att vi som studenter inte är               

tillräckligt insatta internt i klassifikationssystem och ännu mindre hur vi skulle skapa ett nytt              

system med nya kategorier. Vi valde, efter rådfrågning med Söderström, att istället göra en              

utställning i deras monter Föremål i fokus. Utställningen, som även läggs ut på museets              
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hemsida, lyfter fram ett medicinhistoriskt föremål. Detta innebar dock att vi blev tvungna att              3

tänka om hela projektet. Nu skulle vi fokusera på ett föremål, men vi kom snabbt överens om                 

att fokusera på munskydd. Vi valde munskyddet på grund av dess starka koppling med den               

pågående pandemin. På så sätt skulle vi lyfta fram ett samhällsaktuellt ämne som även faller               

under museets fokus - medicinhistoria.  

Att ställa ut ett aktuellt ämne är svårt, särskilt när forskningen om COVID-19 är              

pågående och således föränderlig. Sjukdomen skördar liv och berör många, det är därmed             

väsentligt att vi inte sprider falsk information och särskilt inte när informationen kommer från              

en museiinstitution. Vi har därför lagt ned mycket tid att läsa vetenskapliga artiklar om              

munskydd och dess funktion, och huruvida det faktiskt hjälper mot smitta eller ifall             

munskyddet endast ger en falsk känsla av skydd. Artiklar som vi har tagit del av har                

mestadels bekräftat att munskyddet skyddar till viss del, men då viruset kan inträda kroppen              

på andra sätt så inger det mer känslan av att vara trygg. Vi har under projektet ständigt haft i                   

åtanke var, hur och vad vi presenterar föremålet och dess ämne med så att det inte ska bli för                   

mörkt men samtidigt inte heller för skämtsamt presenterat så att folk som har anhöriga som               

har blivit drabbade eller som själva blivit sjuka, tar illa vid.  

När museet stängde sina dörrar för allmänheten den 6 april fick vi veta att vi inte                

längre skulle kunna genomföra utställningen fysiskt, vilket ledde till att vi fick tänka om              

projektet ytterligare. Vi valde att planera utställningen med förhoppningar om att den i             

framtiden kan ställas ut på museet, vilket inte innebar några större förändringar för oss i just                

det stadiet. En annan fråga dök istället upp - ska vi digitalisera utställningen? Hur ska vi gå                 

tillväga för att genomföra det, och vilka plattformar skulle passa oss bäst i det syftet? Här                

valde vi att kontakta Jon Svensson som är it-pedagog vid Humlab, och anordnade ett möte via                

Zoom med honom och hans kollega Mattis Lindmark. Mötet ägde rum den 24 april, tre               

veckor innan projektets slut. Tidsbristen begränsade våra alternativ att göra en avancerad            

digitalisering av utställningen, vilket gjorde att vi kom fram till att 2d-bilder på hemsidan              

Weebly kunde vara ett lämpligt alternativ. Vi skapade därefter vår hemsida, som innehåller             

fem flikar. Den första fliken, och därmed hemsidans startsida, innehåller själva utställningen            

med bilder och texter. Bilderna kommer från projektets moodboard och från Västerbottens            

3 Västerbottens Medicinhistoriska förening & museum, Föremål i fokus, http://umeamedhist.se/foremal-i-fokus/ 
(Hämtad 2020-04-29). 
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Medicinhistoriska förening & museum. Vi har även använt oss av hemsidan Pixabay som             

innehåller bilder som är gratis att använda, och som inte kräver att användaren nämner              

fotografen eller hemsidan vid bruk. Bland bilderna finns två stycken egenskapade skisser av             4

monterns fram- och baksida, för att ge besökaren en tydlig bild av vad vi vill få ut av                  

montern. Andra fliken består av vår utställningstext, där vi även har lagt in ett bildspel med                

två bilder på munskydd som Medicinhistoriska museet hade i sina samlingar. Vi valde att              

lägga in utställningstexten på en egen flik, då vi tror att fler kommer att läsa den på grund av                   

att den är lättillgänglig och inte kräver att besökaren laddar ned en PDF-fil. Under den tredje                

fliken skriver vi enbart om Västerbottens Medicinhistoriska förening & museum. Fliken           

innehåller fakta om vilka de är och vad de gör, museets öppettider och en karta som går att                  

zooma ut och in på som visar var museet ligger. Vi tipsar även besökarna om att bli                 

medlemmar i föreningen, med en länk som tar besökaren till museets hemsida. Den fjärde              

fliken innehåller ett kontaktformulär där besökaren kan lämna in en berättelse till oss som              

handlar om COVID-19 eller munskydd, det kan vara sådant som besökaren själv har varit              

med om, som någon anhörig varit med om eller tankar om den rådande situationen. Det går                

att skicka in sin berättelse helt anonymt, då varken namn eller e-postadress krävs. Givetvis              

kan insändaren välja att ta med denna information ifall så önskas. Vid kontaktformuläret har              

vi lagt till att insändaren ska meddela ifall de vill vara anonyma utifall att berättelserna ska                

användas för framtida bruk. Vi skickade även en förfrågan till Harriet Söderström ifall             

museet vill ta del av dessa eventuella berättelser, vilket de gärna ville. Hemsidans sista flik               

handlar om oss, vilka vi är som har skapat utställningen. Namn och bild på alla               

gruppmedlemmar finns här. Längst ned på denna flik finns både en QR-kod och en knapp               

som tar besökaren till Branschutbildningen för museer och kulturarv på Umeå Universitets            

hemsida där de kan läsa mer om vår utbildning.  5

Utställningen har planerats genom ett besök på museet innan det stängde för            

allmänheten. Vi fotograferade montern från olika vinklar och mätte den för att se vilken              

storlek vi hade att arbeta med. Montern är 50x50x50 cm, inne i montern finns upphöjningar               

som gör det möjligt att placera föremål i olika nivåer. I dagsläget är montern utställd med                

pannspegel som Föremål i fokus, vilket underlättade vårt arbete då vi fick en utökad              

4 Pixabay, https://pixabay.com/sv/ (Hämtad 2020-05-12). 
5 Föremål i fokus, https://foremalifokus.weebly.com/ (Hämtad 2020-05-12). 
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förståelse av museets förväntningar av montern. Museet har modeller av huvuden som kan             

användas i montern, vilket passar utmärkt i vårt syfte för att placera munskydden på. Efter               

besöket skapade vi tillsammans en moodboard där vi samlade bilder som vi tyckte var              

relevanta till vårt projekt. Vår moodboard innefattar bland annat en bild på den faktiska              

montern, museets typsnitt och färgkoder och diverse slags munskydd (se bilaga #3). När vi              

var klara med vår moodboard, och visste på ett ungefär hur vi ville organisera föremålen, så                

började vi skissa upp montern på ett papper. Till en början blev det först en grov skiss för att                   

veta vart vi ville placera alla föremål och hur de skulle få plats i monterns yta på 50cm x                   

50cm x 50cm. Därefter tog Josefine i vår arbetsgrupp på sig att göra en mer detaljerad skiss                 

av montern som skulle presenteras på hemsidan och för projektbeställare Söderström. För att             

göra skissen så tydlig som möjligt och få med olika vinklar av montern så gjordes två                

varianter. Den första bilden visar montern sedd inifrån museets lokal och kan sägas vara              

monterns framsida. Den andra bilden visar montern sedd utifrån museets lokal och det är den               

sidan som besökare ser när de passerar förbi genom sjukhusets korridor. Vi har valt att               

placera den moderna skyddsmasken riktad utåt mot korridoren för att vi tror att det skulle               

kunna väcka mest reaktioner, i och med att många nu går runt med liknande munskydd. Det                

moderna munskyddet indikerar även på att museet visar upp en del av samtidens historia              

utöver äldre medicinhistoriska ting. 10 cm på papperet motsvarar en meter i verkligheten (se              

bilaga #6). 

Det som också har gjorts under all läsning av alla olika artiklar, är en observation.               

Enligt boken “Etnologiskt fältarbete” (2011) av Lars Kaijser och Magnus Öhlander så gör vi              

observationer dagligen utan att vi tänker på det. Vi kan få en hel del information genom att                 

göra en observation av miljöer, platser och människor, om vi vet vart vi ska titta. Ett exempel                 

som författarna skriver om är att allt inte sägs i ord utan det kan sägas i kroppsspråk och                  

andra vanor när vi pratar. Boken “Kulturanalytiska verktyg”(2017) av Billy Ehn och Orvar             6

Löfgren skriver om att vi observerar olika saker. Det är inte ofta som vi märker samma saker                 

som andra personer kanske ser. Efter att ha gjort en observation så kan man sedan analysera                

6
 Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus (red.), Etnologiskt fältarbete, 2., [omarb. och utök.] uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 2011, s.113 - 115. 
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den för att se vad för kulturvanor man kan hitta. Författarna skriver även att perspektiv har                7

en betydelse och vart observatören är någonstans när hen gör observationen. Ett begrepp som              

nämns är “scapes”. Detta begrepp beskriver att vi upplever en miljö på olika sätt beroende på                

vad för tema som är i förgrunden. Ett exempel som författarna nämner är olika medier,               

exempel musik. I vårt fall är temat munskydd. Begreppet “emoscape” är också något som              

författarna skriver om och som brukar användas för att mäta den känsloladdade stämningen             

som kan finnas på exempelvis en flygplats. Det som också gäller med en observation är att                

man aktivt måste bestämma sig vad man ska titta efter och vilket mål man strävar efter med                 

observationen. Observationen har genomförts för att se hur och varför just munskyddet är så              8

förknippat med COVID-19 och hur detta har påverkat samhället. Anteckningarna från           

observationen finns i samma dokument där versionerna av utställningstexterna är. Processen           

har gått till så att vi först har läst artikeln och sedan har vi skrivit ned det vi har observerat. I                     

samma dokument finns också länkarna till de artiklar som har använts i observationen.   9

Vid skapandet av projektets utställningstexter så skrevs det fyra versioner utifrån           

olika vetenskapliga artiklar och en text som vi fick ta del av från Medicinhistoriska museet.               

Dessa texter har sedan valts ut för att till slut göra en femte version som kommer att användas                  

på hemsidan. Enligt boken “Museum Exhibition” (1994) av David Dean så ska            

utställningstexterna vara korta och precisa och inte ha onödiga ord eller beskrivningar. Det             

gäller också att texten fångar läsarens intresse rätt fort så att läsaren inte blir uttråkad och                

slutar läsa den information som ges. Detta är något som har tänkts på extra mycket under                10

själva skrivprocessen av texterna. De är korta och tar upp den information som ska förmedlas.               

Det har skrivits fyra versioner på olika sätt för att få fram den bästa versionen av varje rubrik                  

som ska vara med, och för att göra dem så intressanta som möjligt. Målet vi hade med                 

projektet är att det ska vara seriöst men inte för allvarligt, och detta tänk har vi även haft när                   

det gäller texterna. (Se bilaga #2) 

7 Ehn, Billy & Löfgren, Orvar, Kulturanalytiska verktyg, 1., [omarb. och utök.] uppl., Gleerup, Malmö, 2017, 
s.49 - 50. 
8 Ibid., s.51 - 53. 
9 Google Docs, Utställningstexter samt observation till utställningen Föremål i fokus: Skydd mot smittspridning, 
https://docs.google.com/document/d/1Oos39ZXdMRTBtGFniaG4pZCRXqCY0giE5nwAKNwrZ-M/edit?usp=sha
ring. 
10 Dean, David, Museum exhibition: theory and practice, Routledge, London, 1994, s117. 
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När det kommer till teorier så har “Museum Exhibition - Theory and Practice”(1994)             

av David Dean använts. Det boken nämner är att alla utställningar har en process med faser.                

Dessa faser som Dean skriver om är “Conceptual phase”, “Development phase”, “Functional            

phase” och “Assessment phase”. “Conceptual phase” är fasen där det gäller att komma på              

ideer till vad det är som ska bli utställningen och vad den ska handla om, eller vad den ska ha                    

för tema. “Development phase” är fasen där man börjar göra skisser, planer på hur              

utställningen ska se ut och börja bygga den. Dean delar upp denna fas i två delfaser. Dessa                 

två delfaser är “Planning stage” och “Production stage”. “Planning stage” är det som sätter              

standard och kvalitet på själva utställningen. Det är även under denna fas som det sätts mål                

för utställningen för att se om de faktiskt uppfylls senare när utställningen har gått klart.               

“Production stage” är den fas där utställningen börjar att ta form och byggs upp. Några               

exempel som Dean tar upp är att skriva texter såsom utställningstexter och för             

reklamändamål, se över vilka föremål som kan användas och “installera” utställningen, som            

Dean kallar det. Utifrån detta så kan man säga att vårt projekt kommer mest att vara en                 11

blandning mellan “Planeringsfasen” och “Produktionsfasen”. Vi kommer att planera själva          

utställningen och genomföra den till viss del digitalt, men vi kommer som mest bara att               

planera den så att den skulle kunna genomföras fysiskt på Medicinhistoriska Museet vid ett              

senare och säkrare tillfälle. 

 

Avgränsningar och källmaterial 
 
De avgränsningar som avsatts för detta projekt är dels kring tid, litteratur, material och              

kontaktnät. Då projektet pågår från vårterminens början till slut är tiden inte tillräcklig för att               

göra något av större karaktär och vi har då valt att designa en utställning som ska rymmas i en                   

monter hos Västerbottens Medicinhistoriska förening och museum, samt en digital          

utställningsversion i form av en hemsida. För skapandet av utställningens hemsida har vi             

använt oss av tidigare införskaffade kunskaper vid lektionstillfällen på Humlab vid Umeå            

universitet, samt med vägledning från Jon Svensson, it-pedagog. Vi använder oss då av             

verktyget Weebly för att skapa hemsidan, då den uppfyller våra behov och är detta verktyg               

11 Dean, David, Museum exhibition: theory and practice, Routledge, London, 1994, s.8 - 18. 
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som vi alla i gruppen har goda kunskaper kring för att kunna använda under denna               

begränsade tid.  

 Vad gäller information och källor kring munskydd, virus och smittspridning, fick vi 

från vår lärare AnnCristin Winroth tipset att kontakta Fredrik Elgh, överläkare vid 

Institutionen för klinisk mikrobiologi vid universitetet. Tanken var att vi skulle få 

möjligheten att intervjua Elgh kring Covid-19 då han är epidemiker och forskar kring virusets 

smittspridning. Elgh var tyvärr nu fullt upptagen med forskningsarbetet kring den pågående 

pandemin men var vänlig med att förse oss med aktuella publikationer innehållande fakta 

kring viruset och skydd mot smittspridning. Det är bland annat denna publikation som vi har 

använt som underlag vid skapandet av utställningstexten, och även en text om munskydd som 

Medicinhistoriska museet hade sedan innan. I nuläget finns det inte så mycket fakta om 

COVID-19, då det är ett pågående forskningsfält, och många av de källor som finns är 

osäkra. Därför kände vi att vi ville få bra källor från någon som har detta som sitt 

expertisområde.  

Det källmaterial som har använts under projektets gång är de många olika artiklar som              

har använts för att skapa de texter som skulle vara en del av utställningen. Ett annat                

källmaterial som har använts och skapats är de anteckningar som har förts under de              

observationer som har utförts på olika artiklar. När det kommer till litteratur som har använts               

under projektets gång så har “Museum Exhibition - Theory and Practice”(1994) av David             

Dean, “Etnologiskt fältarbete” (2011) av Lars Kaijser och Magnus Öhlander samt           

“Kulturanalytiska verktyg”(2017) av Billy Ehn och Orvar Löfgren varit till god hjälp            

gällande metoder och teorier. Vi har tillgodosetts med relevant litteratur och artiklar av Märit              

Simonsson, gällande bland annat att skapa utställningar och hur museer har anpassat sig efter              

COVID-19 . 

 

Projektorganisation och bemanning 
  
I vår projektgrupp är vi tre medlemmar. Alva Johansson, Josefine Forsman och Mika             

Pettersson. Vi valde, vid projektets startskede, att Josefine Forsman skulle få rollen som             

projektledare. Detta på grund av hennes kreativa egenskaper och samarbetsförmåga. Därefter           

tillsattes Alva Johansson rollen som projektgruppens sekreterare, och är därmed ansvarig för            
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att se till så att relevant information antecknas vid möten och intervjuer. Mika Pettersson,              

som har skött kommunikationen med interna och externa parter under projektets gång, fick             

rollen som projektets kommunikatör. Utöver våra roller har Alva skrivit utställningstexter,           

Josefine har ritat upp skisser på montern och skapat vår hemsida och Mika har skrivit på                

projektrapporten samt hemsidan. Vi har hjälpts åt med samtliga uppgifter, trots olika            

ansvarsområden.  

Utöver projektgruppen har vi kontakt via mail med Medicinhistoriska museets          

ordförande, Harriet Söderström. Det är även Söderström som är projektbeställare i detta            

projekt. Då syftet med projektet är att Medicinhistoriska museet ska kunna använda sig av              

projektresultatet i framtiden så är det även museet som är projektets styrgrupp. Styrgruppens             12

uppgift är att ge projektgruppen återkoppling under projektets gång. Till följd av att vi inte               

har kunnat anordna några fysiska möten med museet så har all kommunikation skett med              

Söderström, och det är via henne som vi har fått all feedback. 

Då detta projekt sker via Branschutbildningen för museer och kulturarv vid Umeå            

Universitet så har vi fått handledning av Märit Simonsson, AnnCristin Winroth, Per Holm             

samt Jon Svensson. Simonsson är programansvarig, och har under andra halvan av projektet             

varit vår främsta kontaktperson. Holm, som är projektkoordinator vid Humlab, har varit vår             

kontaktperson under projektets första halva. Jon Svensson har hjälpt oss med frågor gällande             

digitaliseringen av projektet. Vi har haft kontakt med AnnCristin Winroth för handledning av             

projekt och Fredrik Elgh, som är verksam vid avdelningen för virologi.  

 

Tid- och resursåtgång 
 
Projektet startades upp den 2 mars. Projektets slutpunkt är 15 maj och det är även det datum                 

som denna rapport ska lämnas in. Vi har, med andra ord, haft åtta veckor på oss att jobba med                   

projektet och göra det klart. När det gäller de resurser som har använts under projektets gång                

så har det varit problematiskt på grund av rådande läget som har med COVID-19 att göra. En                 

stor del av det material som vi har fått tillgång till är med hjälp av vår kontaktperson på                  

Medicinhistoriska museet, Harriet Söderström. Den hjälp vi har fått är bilder och texter från              

12 Gustavsson, Tomas, Agile: konsten att slutföra projekt, 3., [rev.] uppl., Liber, Stockholm, 2014, s. 60-63. 
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museets samlingar som kan vara till hjälp och för att användas som underlag för att skapa                

hemsidan som kommer att visa utställningen.  

Vid projektets uppstart så skapade vi bland annat ett gantt-schema och en budgetplan.             

Ett gantt-schema är en tidsplan över projektet, som innefattar start- och slutdatum och vilka              

aktiviteter som ska hinnas med under den begränsade tiden. Gantt-schemat och budgeten            13

skrevs innan vi fick veta att projektet inte skulle gå att genomföra fysiskt. Trots de               

begränsningar som projektet har inneburit så har vi lyckats följa gantt-schemat (se bilaga #4).              

Budgetplanen är inte längre aktuell, då vi bland annat hade räknat med transportutgifter och              

utställningsmaterial. Således är de enda utgifter som fortfarande är aktuella det ideella arbete             

som vi genomför. Enligt EU har ideella arbeten fortfarande ett värde av 65 kr per timme.                

Utöver arbetstiden har några enstaka utgifter lagts ut på resor och ett ritblock, utgifter som vi                

själva har stått för.  

Eftersom vårt projekts form har ändrats så pass mycket på grund av COVID-19 så har               

det varit mycket planering kring och hur tidsplaneringen har sett ut. Under den tid som vi                

skulle börja utföra själva projektet så var det en hel del funderingar angående hur vi skulle                

utföra projektet när vi inte längre kunde göra det fysiskt. Det var också en del diskussioner                

om vi skulle göra 3D-modeller av föremålen för att göra den digitala utställningen mer              

interaktiv. Det som vi i gruppen kom fram till var att det inte skulle hinnas med något som är                   

så pass komplicerat och då det inte är någonting som vi är familjära med. Vi beslutade därför                 

att göra en hemsida med 2D-bilder för att hinna i tid. Vi har under projektets fyra sista veckor                  

arbetat parallellt med att skapa utställningstexten, skissa montern, bygga upp hemsidan samt            

att skriva projektrapporten. Hemsidan färdigställdes den 12 maj. Rapporten färdigställdes och           

lämnades in till vår handledare Märit Simonsson den 15 maj 2020. 

Problem, hinder och avvikelser 
Vi har under projektets gång stött på en del hinder till följd av COVID-19. Det främsta                

hindret i vårt projekt har varit restriktioner om begränsade folksamlingar och social            

distansering. På grund av Medicinhistoriska museets placering i Norrlands         

13 Wisén, Jan & Lindblom, Börje, Effektivt projektarbete: handbok i projektledarskap, 9., [omarb.] uppl., 
Norstedts juridik, Stockholm, 2015, s. 68. 
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universitetssjukhus, och då COVID-19 är ytterst smittsamt, så blev det redan där            

problematiskt. Tänk om vi smittar någon, eller om vi själva blir smittade?  

Detta leder även till ett annat hinder, riskgrupper. COVID-19 slår hårdare på vissa             

personer, och mildare mot andra. En av våra gruppmedlemmar ingår i en av dessa              

riskgrupper, vilket har resulterat i att vi inte har kunnat träffas fysiskt hela projektgruppen.              

Detta har vi löst genom att främst arbeta digitalt. Vi använder oss av Google Docs, där vi                 

skriver respektive arbeten tillsammans och använder chattfunktionen i samma program för att            

diskutera. När behov finns för att prata och se varandra så har vi använt oss av programmet                 

Zoom, det är även via Zoom som vi har haft handledning med våra lärare på Umeå                

Universitet. De gånger då vi har behövt ses, så har de två andra medlemmarna gjort detta                

tillsammans och sedan återkopplat till vår tredje gruppmedlem. Under tiden som dessa            

fysiska besök har skett så har vår tredje medlem arbetat med andra punkter i projektet.  

Den 2 april meddelade vår kontaktperson på museet, Harriet Söderström, via mail att             

museet skulle stänga sina dörrar den 6 april. Vid det tillfället fanns fortfarande möjligheten              

att vi skulle kunna genomföra projektet, då montern syns utåt även när museet är stängt.               

Dagen som museet stängde igen dörrarna uppstod ett nytt hinder. Söderström kontaktade oss             

och berättade att det nu inte längre var möjligt att genomföra utställningen fysiskt, så länge               

restriktioner om social distansering finns kvar. Anledningen till detta var att de ville undvika              

stopp i korridoren belägen utanför museet, för att på så sätt minska risken för smittspridning.               

Följden av detta har blivit att hela projektet måste genomföras digitalt, och så även              

utställningen. Då ingen av oss har avancerade datakunskaper så blev även denna fråga ett              

problem. Vilket program passar bäst för vårt ändamål? Behöver vi skapa en egen hemsida?              

Räcker det med en skiss? Kan vi göra en interaktiv utställning? Vi valde därför att kontakta                

Jon Svensson för rådfrågning. Dagen efter vår förfrågan fick vi en tid för handledning med               

honom och Svenssons kollega Mattis Lindmark via Zoom. Under handledningen fick vi tips             

på program, hemsidor och mobilapplikationer som kunde vara användbara vid vårt projekt.            

De berättade att det inte skulle finnas tid för oss att skapa interaktiva 3d-modeller, utan att det                 

istället kunde vara en god idé att fokusera på 2d-modeller med tillhörande text. Vi valde               

därför att skapa en hemsida via plattformen Weebly som vi känner till sedan tidigare.  
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Vid projektets uppstart så gjorde vi en SWOT-analys där vi skrev ned våra nuvarande              

styrkor och svagheter, och eventuella möjligheter och hot. I SWOT-analysen nämner vi att             

våra svagheter bland annat är att vi är begränsade med fysiska möten, att vi är en liten grupp                  

och att vi har ett något otydligt syfte/mål med projektet. Vilket vi har nämnt i texten ovanför.                 

Vidare förutspådde vi att kommande hot med projektet var just COVID-19 och ovissheten             

om projektets genomförande. Samtliga svagheter och kommande hot har därmed blivit sanna,            

men på grund av att vi har varit förberedda på att detta kunde inträffa så har vi snabbt kunnat                   

arbeta runt de hinder som uppstått. (Se bilaga #5) 

 

Erfarenheter under projektets gång 
 
Genom att arbeta med detta projekt har vi fått lära oss hur vi bygger ett projekt från grunden,                  

och alla de steg som måste tas redan vid uppstarten av ett projekt. Vi har genom föreläsningar                 

och kurslitteratur fått lära oss om bland annat SWOT-analyser, retorik och projektplaner. Vi             

har fått erfara hur det går till när projektet hindras och måste omplaneras, vilket vi känner är                 

en bra erfarenhet inför arbetslivet och skarpa projekt. Eftersom utställningen för tillfället inte             

kan genomföras fysiskt så har vi behövt förhålla oss till en digitalisering av projektet, vilket               

även det har varit en lärorik process. Planeringsstadiet utförs på samma sätt som innan              

museet stängde sina dörrar, ifall Medicinhistoriska museet önskar att genomföra projektet i            

framtiden. Då vi har haft en kontinuerlig dialog med Harriet Söderström så har vi även fått                

goda erfarenheter av att anpassa oss efter deras förhållningssätt och önskemål.  

Trots goda erfarenheter av projektet så har vi som tidigare nämnt stött på många              

hinder, vilket i sig ändå kan ses som bra erfarenheter. Det som har hindrat oss mest är                 

omförhandlingar av projektets mål och syfte. Vi startade projektet med syftet att skapa nya              

klassificeringskategorier till museets redan befintliga samlingar, vilket senare        

omförhandlades till att skapa och genomföra utställningen Föremål i fokus. När museet            

stängde dörrarna för allmänheten blev projektet istället helt digitaliserat, utan några fysiska            

möten. Det har varit en påfrestning att ständigt tänka om hur vi ska genomföra projektet,               

vilket har lett till att det har blivit många ändringar och särskilt i projektplanen. Det har i sin                  

tur varit en tidskrävande process i en redan rätt snäv tidsplan. Vi har även fått erfara                

problematiken med att ställa ut någonting som omfattar en pågående forskning. Då            
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COVID-19 är nytt innebär detta att forskningsresultat kan komma att ändras, därför har vi              

funnit det svårt att veta vilken fakta som är korrekt. Det har därför funnits en oro att den fakta                   

som är aktuell vid projektets slutskede kan ha hunnit bli inaktuell innan utställningen har              

möjlighet att genomföras i sin fysiska miljö. Detta har dock varit god träning för oss inför                

framtiden, då forskning ofta kan innebära denna problematik samt vikten av att ha en              

källkritisk blick.  

 

Projektets resultat - kvantiteter 
 
Det mål som vi hade att planera och genomföra utställningen har alltså inte kunnat              

genomföras helt, då allting har skett digitalt. Att genomföra en faktisk utställning i fysisk              

form är således ett mål som vi inte har lyckats uppnå. Vi har därmed inte heller fått ta del av                    

museibesökarens upplevelse av utställningen, vilket var någonting som vi hade sett framemot            

vid projektets uppstart. Då vi ställer ut ett komplext och samhällsaktuellt ämne så hade det               

varit lärorikt att få konstruktiv kritik av besökare. 

Vi har däremot lyckats med att skapa en virtuell utställning i form av en hemsida, där                

vi har fått fram all väsentlig information som vi önskade ta med. Vi har därmed uppnått det                 

syfte som återfinns i början av denna rapport. Projektets resultat har blivit mer omfattande än               

vad vi till en början hade planerat, vilket i slutändan endast har varit positivt.  

 

Värdering av resultat 
 
Vi har skapat en lättöverskådlig hemsida som innefattar allt som vi ville ta med i               

utställningen. Hemsidan innefattar bland annat egenproducerat material som vår skiss av           

montern samt vår utställningstext. På hemsidan har vi på sista fliken skrivit vilka vi är, och                

där har vi även valt att lägga in länkar till programmet Branschutbildning för museer &               

kulturarv för att kunna marknadsföra vår egen utbildning och visa på vad vi som studenter får                

skapa och genomföra under studietiden. Vi har fått en djupare förståelse över hur skarpa              

projekt planeras och genomförs, vilket är en god förutsättning inför vår framtid som             

museologer. Vi har genom projektarbetet dessutom fått praktiska erfarenheter och utökade           
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teoretiska kunskaper av att forska på ett aktuellt, men även historiskt, föremål där vi också               

har fått användning av våra museologiska och etnologiska kunskaper. 

 

Andra effekter av projektet 
 
Någonting som inte fanns med på agendan vid projektets start var att skapa en hemsida. När                

förslaget kom upp så var vi till en början lite skeptiska med tanke på tidsbegränsningen. Det                

visade sig dock att det var möjligt att genomföra, utan att påverka andra delar av projektet                

negativt. Hemsidan blev istället ett verktyg som underlättade vår process att digitalisera            

utställningen och få med alla de bitar som vi fann relevanta att ta med. Vi lyckades på så sätt                   

även utöka projektet att innefatta insamlandet av berättelser, utan att det skulle innebära             

utskick av frågelistor eller dylikt. Insamlingen av besökarens berättelser kom som ett förslag             

av vår lärare AnnCristin Winroth under en handledning den 7 april, vilket ägde rum efter               

inlämningen av projektplanen och var således ingenting som vi till en början planerade på att               

ta med. (Se bilaga #1 för projektplanen) 

Vad vi mer har fått ut av projektet är en djupare förståelse kring viruset COVID-19               

och vad munskyddet har för roll i det hela, utifrån de anteckningar som togs vid               

observationen av nyhetsartiklar. Det verkar som att munskydd har haft en större användning i              

början av pandemin och det är en mängd olika nyhetsartiklar som diskuterar om munskydden              

överhuvudtaget hjälper mot COVID-19. Dessutom har vi kunnat observera, på till exempel            

Facebook och Youtube, internetfenomenet memes som har med munskydd att göra. Vi har             

även lagt märke till hur människor försöker att vara kreativa och hitta andra alternativ till               

munskydd, vissa skapar till och med egna. Utöver att munskydden kan skydda mot             

smittspridning i en viss grad och att de inger en trygghet hos individen, så kan de personligt                 

skapade munskydden även vara ett sätt för människor att uttrycka sin identitet och stil.  

 

 
Förslag med anledning av projektresultatet 
 

Genom projektets gång så har vi fått en större museologisk förståelse kring allt förarbete som               

krävs inför skapandet av en utställning. Vi har fått stor användning av de teoretiska              
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kunskaper som vi har lärt oss under tidigare terminer av vår utbildning, såsom under kursen               

Museologi B: Pedagogik, utställning och representation (VT19). Detta innefattar bland annat           

kunskaper om att skapa utställningstexter, ett föremåls betydelse samt olika tillvägagångssätt           

som går att tillämpa vid forskning. 

De frågeställningar som återfinns i projektets syfte har blivit besvarade under           

projektets gång. Vi har funnit ett bra sätt att ställa ut föremålen och temat, utifrån de                

förutsättningar vi har haft. Vi har försökt hålla utställningen så lättsam som möjligt, med              

förhoppningen om att ingen ska känna sig stött av montern. Ämnet är trots allt komplext och                

högst aktuellt. Vi har läst artiklar och fördjupat oss i källmaterial, och har på så sätt kommit                 

fram till vad vi funnit relevant att förmedla via utställningen och har även fått en djupare                

förståelse för munskyddet och dess funktion. Vi har däremot inte lyckats få fram ett konkret               

svar till varför munskyddet har blivit så starkt förknippat med COVID-19. Våra observationer             

av artiklar, litteratur och Internetforum har däremot tytt på att det kan bero på att munskyddet                

är väl känt sedan tidigare, och är förknippat med steril sjukvård. Munskyddet har varit väl               

omtalat i tidningar och debatter huruvida det hjälper mot smittspridning eller inte. Kanske             

kan det vara så att människor tänker att de ska ta det säkra före det osäkra och bära                  

munskydd? Memes, som är bilder eller korta filmer som sprids och blir populära via Internet,               

har sedan pandemins start handlat mycket om hur människor skapar sina egna, mer eller              

mindre konventionella, munskydd. 

Gällande projektets framtid så är det ännu oklart ifall utställningen faktiskt kommer            

att genomföras på museet. Projektresultatet överlämnas till Medicinhistoriska museet efter          

projektets slutdatum. Museet har visat intresse för att vid ett senare tillfälle genomföra             

utställningen, vilket har motiverat oss till att planera utställningen så utförligt som möjligt.             

Eftersom att vi under projektets gång har haft etappöverlämningar till vår kontaktperson på             

museet så har vi fått kontinuerlig feedback från Söderström. Den sista etappen blir således att               

slutföra samtliga uppgifter i projektet innan överlämningen sker. I boken Agile: konsten att             

slutföra projekt nämner Tomas Gustavsson behovet av att skapa en plan för att kunna lämna               

över ansvaret till en annan organisation. I vårt fall är vår moodboard, projektplanen,             14

14  Gustavsson, Tomas, Agile: konsten att slutföra projekt, 3., [rev.] uppl., Liber, Stockholm, 2014, s. 182-183. 
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projektrapporten samt hemsidan det material som vi har skapat för att ge Medicinhistoriska             

museet all väsentlig information som vi önskar ha med i montern. 
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Sammanfattning  
 
Syftet med det här projektet: “Föremål i fokus: Skydd mot smittspridning” är att skapa en               

digital utställning som senare ska kunna installeras i en monter på Västerbottens            

Medicinhistoriska förening & museum. Tanken med projektet var från början att skapa ett             

nytt klassificeringssystem till museet, vilket sedan omförhandlades till att skapa en fysisk            

utställning till deras Föremål i fokus, men när museet stängdes ned på grund av viruset               

COVID-19 kom vi fram till idén att göra utställningen virtuell. Föremålet som är i fokus är                

munskyddet, då det är högst aktuellt just nu med den rådande situationen kring COVID-19.  

De mål vi har haft under detta projektarbete är att planera och genomföra             

utställningen Föremål i fokus. Vi vill, genom utställningen, lyfta fram munskyddets funktion            

och historia. Vi vill förmedla saklig och relevant information, och en av våra främsta              

frågeställningar har varit varför munskyddet har blivit så förknippat med COVID-19           

pandemin. 

När det kommer till projektets resultat så har dessa uppnåtts inom den tidsram som              

projektet innefattar. Vi har skapat en utställning digitalt med hjälp av internetverktyget            

Weebly och som senare ska gå att utföras på på Medicinhistoriska museet, om museet så               

önskar. Vi har lagt ned mycket tid för att läsa artiklar som har hjälpt oss i processen att skapa                   

en seriös utställning med tillhörande utställningstext. Det har varit en utmaning att forska om              

ett pågående ämne där många blir smittade och det i många fall fått en dödlig utgång. Vi har                  

därför lagt stor vikt i att utställningen ska vara saklig, utan att kännas skrämmande. När det                

kommer till frågan om varför själva munskyddet har blivit så förknippat med COVID-19 så              

har den inte riktigt kunna besvarats på ett konkret sätt, då nyhetsartiklar, debatter och              

forskning ständigt ändras och ny information tillkommer. Utifrån det vi har observerat så har              

munskyddet sedan tidigare varit känt för att skydda vid operationer mot virus och bakterier.  

Utifrån detta så tolkar vi det därmed som att det är därför som munskyddet har blivit så                 

populärt nu under pandemin, eftersom att när människor känner sig rädda eller hotade så är               

det naturligt för oss att söka oss till det som är bekant då det kan inge en viss trygghet. 
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Bilagor  
 

Länk till utställningens hemsida/slutprodukt  

https://foremalifokus.weebly.com/  

 
Bilaga #1 

Projektplan: 

https://docs.google.com/document/d/1epp7WEO8pZLnRCOw6nZ0R8nSAK62lkrEp_Cyi7n5

4uQ/edit?usp=sharing 

 

Bilaga #2 

Utställningstexter och observation: 

https://docs.google.com/document/d/1Oos39ZXdMRTBtGFniaG4pZCRXqCY0giE5nwAKN

wrZ-M/edit?usp=sharing  

 

Bilaga #3 

Moodboard: 

https://docs.google.com/presentation/d/1v2yi2zVWWyuu0DRj_iOxYP2-w0zxNcoT-mM3L_

SEWaI/edit?usp=sharing  
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Bilaga #4 

Gantt-schema

 

 

 

Bilaga #5 

SWOT-analys 
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Bilaga #6 

Skiss av montern sedd från inifrån samt utifrån lokalen hos Västerbottens Medicinhistoriska 

förening & museum. 
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