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I vår utställning så skrevs det fyra olika versioner av utställningstexten, varav vi förde 

samman de delar som vi gillade från vardera text till en slutgiltig version - version 5. Version 

5 är den text som vi har valt att presentera i samband med utställningen och som går att finna 

på utställningens hemsida: http://foremalifokus.weebly.com/  

 

Version 5 
 

Munskyddets historiska bakgrund 

Munskydd kom under 1920-talet och skyddade då munnen. Det var först 1976 som det kom 

en studie av Aorn J som påvisade att även själva näsan också skulle täckas för. De allra första 

munskydden bestod av några få lager gasväv. Det var först under 1950-talet som 

tygmunskyddet kom och började användas. Det var ofta som tygmunskydden hade broderade 

initialer för att visa att munskyddet var personligt och det tvättades troligen privat. Det var på 

1960-talet som det mer moderna munskyddet kom, nämligen engångsmunskyddet. 

 

 

Munskydd som skydd för virus? 

Munskydden var tänkt att framförallt skydda patienter från infektioner under operationer.  

Engångsmunskyddet skyddar från salivdroppar som innehåller virus och bakterier. 

Engångsmunskyddet är tänkt att skydda från väldigt små droppar som knappt går att se med 

ögat. Dessa mikroskopiska droppar kallas för aerosoler, som består av kroppsvätskor eller 

saliv som följer med vid hostningar och nysningar. Engångsmunskydd har en 

filtreringsfunktion som varar under en begränsad tid. 
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Under en studie (Respiratory virus shedding in exhaled breath and efficacy of face masks) 

som gjordes mellan 2013 till 2016 testades det om munskydd var effektiva att skydda från 

influensadroppar när de gjorde utandningar i omkring 30 minuter med munskydd och 30 

minuter utan munskydd. Studien visade att engångsmunskydd kan skydda mot virus. 

Munskydden är effektiva mot att stoppa influensapartiklar eller virus, men enligt studien så är 

de inte lika effektiva mot aerosoler. Studien gjordes också för att se om munskydd är 

effektiva mot Coronaviruset som härjar nu.  

 

I nuläget så är det oklart om munskydd faktiskt skyddar mot virus eller inte och det pågår 

forskning och debatter om ämnet. 

 

Extra fakta om Munskydd: 

Munskydd kallas också för medicinskt munskydd för att det ofta används i medicinska 

operationer. Om man ska använda ett munskydd gäller det att man tar på det på rätt sätt, för 

att uppnå full effekt. Detta gäller också när man ska ta av ett munskydd.  

 

Om föremål i montern 
 

Om det gamla munskyddet:  

I montern finns det två gamla munskydd. Det som har broderade initialer är ett munskydd 

utav tyg och tvättades ofta för att få bort bakterier för att kunna användas igen. Det andra 

munskyddet är gjort av några lager gasväv. 

 

Om det moderna munskyddet:  

Det moderna munskyddet är ett munskydd som bara används en gång. Med andra ord så är 

det ett engångsmunskydd. Det används bara en gång för att minska risken för spridning av 

virus och bakterier. Det gäller att man tar på och av ett munskydd på rätt sätt för att minska 

spridning av virus och infektioner. 
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Bilderna i montern:  

I montern finns det med två bilder i var sin ram. På den ena bilden visas hur läkare använder 

moderna engångsmunskydd under en operation. På den andra bilden visas hur munskyddet 

används av en person i vardagligt bruk, vilket har blivit alltmer vanligt under den rådande 

Corona-pandemin.  

 

 

Matrjosjkor med munskydd:  

Matrjosjk-dockorna med varsitt munskydd som ni kan se placerade i montern (riktade och 

kan ses bäst från museets utsida) har vi valt att lämna utan beskrivande text. Varför de finns 

med i montern, varför de är placerade som de är och varför de alla bär munskydd är alltså 

öppet för dig som besökare att få tolka fritt!  

 

Källor: 
Text från Harriet, ordförande hos Västerbottens Medicinhistoriska förening & museum:  

"Munskydd blev allmänt accepterat på 20-talet men täckte då bara munnen, därav storleken. 

1937 kom en studie som visade på att även näsan borde täckas ( Aorn J 1976:24 53-67). De 

första munskydden bestod av några lager gasväv, sedan kom tygmunskyddet under 50 talet. 

På bilden med tygmunskydd ser man broderade initialer vilket borde visa på att munskyddet 

var personligt och troligen tvättades privat. Engångsmunskydd introducerades i början på 60 

talet" 

 

https://www.nature.com/articles/s41591-020-0843-2?fbclid=IwAR0pvygGg5MQEMjO-weo6

POzJBdUWxI2GY-8Jm6rBCR0Blq_e6CXkDQd46Y (Hämtad: 27/04 2020) 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Andningsskydd (Hämtad: 28/04 2020) 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Munskydd_(sjukv%C3%A5rd) (Hämtad: 28/04 2020) 

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-a

nd-how-to-use-masks (Hämtad: 28/04 2020) 

3 

https://www.nature.com/articles/s41591-020-0843-2?fbclid=IwAR0pvygGg5MQEMjO-weo6POzJBdUWxI2GY-8Jm6rBCR0Blq_e6CXkDQd46Y
https://www.nature.com/articles/s41591-020-0843-2?fbclid=IwAR0pvygGg5MQEMjO-weo6POzJBdUWxI2GY-8Jm6rBCR0Blq_e6CXkDQd46Y
https://sv.wikipedia.org/wiki/Andningsskydd
https://sv.wikipedia.org/wiki/Munskydd_(sjukv%C3%A5rd)
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks


Alva Johansson, Josefine Forsman & Mika Pettersson 
2020-05-15 

Museologiskt projektarbete i teori & praktik 
Modul 4. Projekt: fältarbetets genomförande & projektrapport 

 

https://illvet.se/medicin/skyddar-ansiktsmasker-mot-coronaviruset (publicerad: 19/03 2020, 

Hämtad 29/04) 

 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:783651/FULLTEXT01.pdf (2014, Hämtad: 

30/04 2020)  

 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1024662/FULLTEXT02 (2013, Hämtad 30/04 

2020) 

 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1311588/FULLTEXT01.pdf (Hämtad 05-05 

2020) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Observation av Covid-19 och munskyddets användning i 

samhället 

Vi har under projektets gång gjort egna undersökningar i form av observationer, både på 

internet, i tidningar och det som vi ser runt omkring oss i vår vardag. Detta för att bidra med 

information och pålitlig fakta om den rådande situationen med Covid-19, munskydd och hur 

det har påverkat vardagen. Här nedanför kan ni läsa våra sammanställda anteckningar från 

observationen samt källor. 

 

Anteckningar från observation från artiklar: 

Det var många hemsidor som vill sälja munskydd. Det finns många artiklar som säger olika 

angående om munskydd hjälper eller inte. Det är en del myndigheter som trycker på att man 

faktiskt ska använda munskydd, men det verkar fortfarande som att det är blandade åsikter 

om man ska använda munskydd eller om det faktiskt inte behövs. Det är svårt att avgöra vad 

som gäller när det är så många artiklar som skriver olika, och att COVID-19 är något som 

uppdateras och info ändras allt eftersom. WHO trycker på att man ska använda munskydd, 

men SVT skriver att det bara är de som är sjuka som ska använda munskydd för att minska 
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risken att andra smittas. Många av bilderna på Pixabay, när man söker på COVID-19, består 

av munskydd. Har munskydden blivit någon slags allmän fakta som man vet ska skydda mot 

bakterier och virus, och är det därför som så många använde det? Det första många tänkte på 

var att skaffa munskydd tillsammans med handsprit. Är det därför de har blivit så starkt 

förknippade med COVID-19? Det cirkulerar även en massa memes med munskydd, på 

plattformar som Facebook och Youtube. Munskydd var ett av de första sakerna som gick åt 

vid början av pandemin, och som det finns så lite om just nu i Sverige. Artikeln om memes 

nämner att humor blir en slags överlevnadsmekanism för oss människor att hantera 

situationen på. Vi vet att det är en allvarlig situation. Kan memes också trycka på 

uppmaningar som gäller för att starkare förmedla budskapet?  

 

Källor: 

Artiklar för observation om munskydd och Corona 

https://www.nature.com/articles/s41591-020-0843-2?fbclid=IwAR0pvygGg5MQEMjO-weo6

POzJBdUWxI2GY-8Jm6rBCR0Blq_e6CXkDQd46Y (Hämtad: 27/04 2020) 

https://www.dn.se/nyheter/varlden/enkelt-munskydd-racker-inte-mot-smittan/ (Hämtad: 

05/05 2020) 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19

/skydda-dig-och-andra/?fbclid=IwAR0sVgd_0s3Y41azkYAZ2mhlTn_nJj8Kc5_4AjX37jO8

wCDsEK7jE6zWXzs (Hämtad: 05/05 2020) 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/guide-coronaviruset (Hämtad: 06/05 2020) 

https://utforskasinnet.se/memes-och-coronaviruset-humor-i-motgang/ (Hämtad: 07/05 2020) 
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