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Inledning 

Psykisk ohälsa drabbar en stor del av befolkningen i Sverige idag. Organisationen OECD1 har i 

rapporten ”Mental Health and Work Sweden” angett att cirka 40-50 procent av befolkningen i 

OECD-medlemsländerna drabbas av psykisk ohälsa någon gång under livet.2 Det är även den 

vanligaste orsaken till sjukskrivning och Försäkringskassans analys från 2016 visar att 

psykiatriska diagnoser var de som ökade mest mellan åren 2010 och 2015.3 

 

Trots att den psykiska ohälsan drabbar en sådan stor del av befolkningen är det en grupp som 

sällan representeras på svenska museer. Vanligen presenteras psykiatrihistoria i första hand på 

medicinhistoriska museer och särskilda mentalvårdsmuseer, mycket sällan på kulturhistoriska 

museer med en mer allmän inriktning. De medicinhistoriska museerna behandlar vanligen just 

den medicinska biten av mentalvårdens historia, och visar exempelvis upp vilka 

behandlingsmetoder som har använts genom historien. Denna utgångspunkt placerar därmed 

läkaren och det medicinska perspektivet i centrum, medan patienten blir mer eller mindre 

osynlig. De särskilda mentalvårdsmuseerna har i många fall startats och drivits av ideella 

krafter, ofta tidigare skötare på det mentalsjukhus vars historia museet förmedlar. Detta medför 

att utställningarna tenderar att utgå från vårdpersonalens upplevelser och erfarenheter, vilket 

gör dessa museer till en typ av arbetsplatsmuseer.4  

 

Patientens röst blir därmed sällan hörd i utställningar om psykiatrihistoria. Detta speglar på 

många sätt hur personer med psykiska besvär ofta har bemötts av övriga delar av samhället, där 

de som har avvikit från normen inte har fått samma möjligheter att delta i 

samhällsgemenskapen som andra. Mentalsjukhusen var inrättningar som både skulle vårda och 

hjälpa de patienter som de hade hand om, samtidigt som dessa institutioner även fungerade som 

ett sätt att avskilja dem från övriga samhället. I antologin Inspärrad: Röster från intagna på 

sinnessjukhus, fängelser och andra anstalter 1850-1992 lyfts personliga berättelser från bland 

andra tidigare patienter på mentalsjukhus fram. 

                                                        
1 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) är en internationell organisation med syfte 
att verka för socialt och ekonomiskt välmående. 
2 Mental Health and Work: Sweden, författare okänd, OECD Publishing (2013), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264188730-en, 2019-04-03. 
3 ”Tema: Psykisk ohälsa”, författare okänd, Försäkringskassans hemsida, 
https://www.forsakringskassan.se/sjukvard/sjukdom/intyg-for-sjukpenning/tema-psykisk-ohalsa, 2019-04-15; 
”Sjukskrivning för rektioner på svår stress ökar mest”, författare okänd, Försäkringskassans hemsida, 
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/41903408-e87d-4e5e-8f7f-
90275dafe6ad/korta_analyser_2016_2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=, 2019-04-16. 
4 Mikael Eivergård, ”Psykiatri som kulturarv”, I industrisamhällets slagskugga – Om problematiska kulturarv, red. 
Lars-Erik Jönsson och Birgitta Svensson (Stockholm, 2005), 32-33.  
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Det framstod länge som i viss mån provocerande för den moderna förnuftiga människan att lyssna 

till de röster som avskilts och tystats i historieskrivningen, kanske särskilt de ”galna” rösterna. Att 

ta dessa röster som tystats ned och inte lyssnats till på orden krockade med vetenskapens credo att 

ge rationella förklaringar till olika fenomen.5 

 

Dessa berättelser har tidigare sällan getts en plats i det offentliga rummet, trots att psykisk 

ohälsa är mycket vanligt förekommande och drabbar de allra flesta i antingen första eller andra 

hand. I denna uppsats vill jag undersöka hur museer kan arbeta för att motverka stigmatisering 

av människor med psykisk ohälsa. Bakgrunden till detta är att jag uppfattar att det bland 

allmänheten finns en utbredd okunskap kring olika former av psykiatriska diagnoser, vilket 

påverkar hur personer som är drabbade av psykisk ohälsa blir behandlade i samhället. 

Okunskap är en viktig orsak till stigmatiseringen och jag ser därmed en möjlighet för statligt, 

regionalt och kommunalt finansierade museer att lyfta fram berättelser som bidrar till en ökad 

förståelse för människor med psykisk ohälsa. Museerna har i uppdrag att verka för mångfald 

och inkludering inom museiverksamheterna liksom ökad folkbildning,  

 

Jag har valt att undersöka hur den psykiatriske patienten gestaltas i den nyproducerade 

basutställningen på Mentalvårdsmuseet i Säter. Jag för även ett mer generellt resonemang kring 

hur psykisk ohälsa representeras på svenska museer och hur dessa representationer eventuellt 

påverkar besökarnas uppfattningar av människor med psykisk ohälsa. I uppsatsens 

diskussionsavsnitt redogör jag bland annat för mina förslag på hur museianställda skulle kunna 

arbeta mer specifikt med frågor rörande psykisk ohälsa, grundat på de resultat som 

litteraturstudierna, utställningsanalysen och intervjuerna ger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
5 Roddy Nilsson och Maria Vallström (red.), ”Inledning”, Inspärrad: Röster från intagna på sinnessjukhus, 
fängelser och andra anstalter 1850-1992 (Lund, 2016), 13.  



 5

Syfte 

Syftet med studien är dels att undersöka hur personer med psykisk ohälsa gestaltas i 

utställningar på en utvald psykiatrihistorisk utställning, dels att undersöka hur de publika 

verksamheterna på museerna skulle kunna arbeta för att öka allmänhetens medvetenhet och 

kunskap om psykisk ohälsa, och därmed motverka stigmatisering. 

 

Jag har utgått från följande frågeställningar: 

1. Hur har den psykiatriske patienten gestaltats på svenska museer under 1900- och fram 

tills idag? 

2. Hur gestaltas den psykiatriske patienten i min valda utställning? 

3. Hur kan museer eventuellt motverka stigmatisering av människor med psykisk ohälsa?   

 

Metod 

För att besvara frågeställningarna genom min studie har jag valt att använda mig av flera olika 

metoder. Utställningsanalysen på Mentalvårdsmuseet i Säter är viktig för att belysa ett exempel 

på hur representationen av människor med psykisk ohälsa kan se ut på ett museum med 

mentalvårdshistorisk inriktning i Sverige idag. Jag valde ut detta museum eftersom det drivs av 

Landstinget och inte av ideella krafter som annars är vanligt vid denna typ av museer, och på så 

vis har en professionell inriktning. Mentalvårdsmuseets utställning är ett exempel på hur 

representationerna kan yttra sig och visar därmed inte på hur psykisk ohälsa presenteras på 

övriga psykiatrihistoriska museer eller i andra utställningar med detta tema.  

 

Det hade varit optimalt att även analysera en utställning med psykiatri som tema på ett allmänt 

kulturhistoriskt museum, exempelvis något av Sveriges länsmuseer, då detta möjligen hade 

kunnat visa på en utställning med en annan typ av inriktning. Detta har dock inte varit möjligt 

under tidsperioden för denna uppsats, då det inte har funnits någon utställning med psykiatriskt 

tema på något av Sveriges allmänna kulturhistoriska museer under denna period. 

Utställningarna analyserar jag utifrån några av Anders Högbergs teorier i Mångfaldsfrågor i 

kulturmiljövården Tankar, kunskaper och processer 2002-2012 (2013).6 Jag presenterar dessa 

teorier mer ingående i presentationen av de teoretiska utgångspunkterna, under samma rubrik. 

 

                                                        
6 Anders Högberg, Mångfaldsfrågor i kulturmiljövården: Tankar, kunskaper och processer 2002-2012 (Lund, 
2013). 
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För att fördjupa mina resonemang kring hur stigmatisering av människor med psykisk ohälsa 

yttrar sig i Sverige idag har jag intervjuat Lena Flyckt, psykiater och docent vid Karolinska 

institutets enhet Centrum för psykiatriforskning. Hon har specialiserat sig på forskning kring 

schizofreni och självskadebeteende vid emotionellt instabil personlighetssyndrom, samt har ett 

särskilt engagemang för att undersöka effekten av stigmatisering och vad som kan göras för att 

motverka detta.7 Flyckt är även vice ordförande i Psykiatrifonden, vilket är en ideell fond som 

arbetar för öka kunskapen om psykisk ohälsa i samhället samt minska fördomarna kring dessa.8 

Intervjun genomfördes via ett Skype-samtal, inför vilken jag hade förberett sex huvudfrågor 

rörande hur stigmatisering av människor med psykisk ohälsa kan yttra sig i Sverige idag, hur 

individer och samhället i stort påverkas av stigmatisering samt vad som skulle kunna göras för 

att motverka detta.  

 

Jag har även haft mailkontakt med Lars Hansson, professor vid Lunds universitets medicinska 

fakultet samt verksam inom forskargruppen Psykisk hälsa och psykiatrisk hälso- och 

sjukvårdsforskning.9 Liksom Flyckt är han engagerad i frågor kring stigmatisering och är en av 

medlemmarna i Psykiatrifondens vetenskapliga råd, som gör bedömningar av ansökningar om 

forskningsanslag.10 Den främsta orsaken till att jag valde att kontakta just Flyckt och Hansson 

är att de är två forskare med stor kunskap och erfarenhet kring psykiatriska diagnoser, samt har 

insikt i hur stigmatisering kan påverka både individer och samhälle. Att de även har ett stort 

engagemang för att förbättra situationen för människor med psykisk ohälsa har också varit 

viktigt för mitt val av informanter, eftersom ett tydligt engagemang är viktigt för att skapa 

förändring i samhället.  

 

Hur verksamma aktörer på svenska museer uppfattar sin roll i att förmedla psykiatrihistoria och 

verka för att minska fördomar kring psykisk ohälsa är en annan viktig aspekt inom detta 

område. Utrymmet för uppsatsen har inte tillåtit någon omfattande undersökning av hur 

personal och andra aktörer förhåller sig till dessa frågor, men för att få en inblick i synen på 

detta kan yttra sig på ett svenskt länsmuseum har jag valt att intervjua Helena Magnusson, 

avdelningschef för publik verksamhet på Västerbottens museum i Umeå. 

                                                        
7 ”Lena Flyckt”, författare okänd, Karolinska institutet, https://ki.se/people/lenfly, 2019-02-22. 
8 ”Om Psykiatrifonden”, författare okänd, Psykiatrifonden, http://www.psykiatrifonden.se/om-psykiatrifonden, 
2019-02-22. 
9 ”Lars Hansson”, författare okänd, Lunds universitet, https://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/lars-
hansson(7761389f-4e48-4523-96ad-40f41985a349).html, 2019-03-08.   
10 ”Psykiatrifondens vetenskapliga råd”, författare okänd, Psykiatrifonden, 
http://www.psykiatrifonden.se/vetenskapligt-rd, 2019-03-10. 
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Teori 

Utöver intervjuerna och utställningsanalysen har litteraturstudier varit centrala för mitt 

skrivande. En viktig studie för denna uppsats är Anders Högbergs Mångfaldsfrågor i 

kulturmiljövården.11 Högberg är arkeologiprofessor vid Linnéuniversitetet i Kalmar och har i 

studien undersökt hur hanteringen av mångfaldsfrågor inom svensk kulturmiljövård yttrar sig, 

genom att studera ett 40-tal verksamheter och projekt mellan åren 2002 och 2012. Han lyfter 

fram att det finns svårigheter hos kulturmiljövården när det handlar om att utforma det dagliga 

arbetet för att verksamheterna ska uppfylla de samhällspolitiska målen med koppling till 

mångfaldsfrågor.12 

 

För sina analyser av hur mångfaldsfrågor hanteras inom svensk kulturmiljövård idag har 

Högberg utgått från tio olika begrepp och utgångspunkter; ”Integrationsbegreppets innebörd”, 

”Rörelse och stabilitet”, ”Komplexitet”, ”Representativitet”, ”Kollektiv och individuell 

identitet”, ”Essentialism och konstruktivism”, ”Ethnos och demos”, ”Kunskapsinnehåll”, 

”Organisatoriska aspekter” samt ”Målgrupper och deltagarroller”. Han har valt ut dessa 

eftersom han uppfattar att de ges särskild mening i de studerade kulturarvsinstitutionernas 

mångfaldsarbete.13 Några av de perspektiv som Högberg använder sig av i sina analyser 

uppfattar jag är användbara även i min undersökning. Jag har därför valt ut de begrepp som jag 

anser är relevanta för mitt studieområde och utgått från dessa när jag utfört 

utställningsanalysen. Eftersom Högberg i första hand har fokuserat på etnisk och kulturell 

mångfald, medan jag studerar mångfald utifrån människors psykiska hälsa, har jag fått omtolka 

några av begreppen för att de bättre ska passa mitt ämnesområde.  

 

Det första perspektivet från Högbergs analysmall som jag har valt att använda för min 

utställningsanalys är det han kallar Rörelse och stabilitet. Med detta syftar han exempelvis på 

när människor förflyttar sig från en plats till en annan, till exempel mellan två olika länder, och 

hur denna process uppfattas. Han lyfter fram hur platserna många gånger framstår som stabila 

enheter, att det finns en ursprungsplats varifrån en person reser ifrån och en ny dit denne 

anländer. Platserna ses som stabila och självklara, vilket även gör att personens kulturella 

identitet uppfattas som stabil och självklar. Men Högberg menar att det inte är en självklarhet 

att en persons kulturella identitet grundar sig på den plats denne kommer ifrån eller kommer 

                                                        
11 Anders Högberg, Mångfaldsfrågor i kulturmiljövården: Tankar, kunskaper och processer 2002-2012 (Lund, 
2013). 
12 Ibid., 11. 
13 Ibid., 63-65. 
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till, utan att det istället kan vara resan i sig som har störst betydelse för personens 

identitetsbildande. I detta scenario hamnar därmed rörelse i fokus. Utifrån rörelse-perspektivet 

ses alla former av kulturella identiteter som i ständig förändring.14  

 

Perspektivet rörelse och stabilitet uppfattar jag är en givande utgångspunkt även i min studie av 

hur psykiatrihistoria och psykisk ohälsa representeras inom museisektorn idag. Kategorierna 

”frisk” respektive ”sjuk” kan utifrån stabilitetsperspektivet betraktas som mer eller mindre 

stabila enheter. Utifrån detta perspektiv så ses en person som antingen frisk eller sjuk, medan 

sjukdom och friskhet utifrån rörelseperspektivet skulle kunna uppfattas som mer flytande 

tillstånd.  

 

Ett annat exempel på hur kategorierna frisk respektive sjuk kan uppfattas som rörliga är hur 

synen på vilka tillstånd som ges en sjukdomsstämpel och vilka som inte ses som 

sjukdomstillstånd har förändrats över tid. Idéhistorikern Annika Berg beskriver i sin studie De 

samhällsbesvärliga: Förhandlingar om psykopati och kverulans i 1930- och 40-talets Sverige 

(2018) bland annat vad diagnosen psykopati innefattade under 1900-talets början. Exempelvis 

kunde homosexualitet klassas som ett symptom för psykopati, vilket kunde leda till att en 

person som haft sexuellt umgänge med någon av samma kön kunde bli intagen på 

mentalsjukhus endast på grund av sin sexuella läggning. Sexuella handlingar mellan personer 

av samma kön var olagliga under denna tid, men Berg menar att det berodde på situationen om 

detta skulle klassas som kriminellt eller som ett sjukdomssymptom, och därmed resultera i 

vistelse i fängelse eller mentalsjukhus.15 Homosexualitet avkriminaliserades 1944, men var 

fortfarande klassat som ett sjukdomstillstånd. År 1977 ströks homosexualitet ur 

Socialstyrelsens klassificeringslista över sjukdomar.16 Samhällets syn på homosexualitet har 

därmed genomgått en stor förändring under en relativt kort tidsperiod. 

 

Ett annat begrepp som Högberg använder sig av är komplexitet, vilket fungerar som en 

fördjupning av perspektivet rörelse och stabilitet i relation till mångfaldsbegreppet. Utifrån 

stabilitetsperspektivet, där kulturella identiteter ses som fasta, blir reproduktionen av vad som 

är lika inom en gemenskap viktigt. Gruppen definieras därmed utifrån ett antal attribut som 

                                                        
14 Anders Högberg, Mångfaldsfrågor i kulturmiljövården: Tankar, kunskaper och processer 2002-2012 (Lund, 
2013), 48-49. 
15 Annika Berg, De samhällsbesvärliga: Förhandlingar om psykopati och kverulans i 1930- och 40-talets Sverige 
(Stockholm, 2018), 173. 
16 Lars Jonsson, ”Historia”, https://www.rfsl.se/om-oss/historia/, 2019-05-29. 
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klassats som representativa för just denna gemenskap. Genom perspektiv där kulturella 

processer uppfattas som rörliga blir organisering av variationer viktigt att lyfta fram. Här 

betonas istället variationer bland människor oavsett kulturella identiteter och 

gränsöverskridande kulturella processer blir därmed viktiga.17 Överfört till mitt ämnesområde 

skulle komplexitet exempelvis kunna beskrivas som den variation som finns mellan personer 

med samma typ av psykiatriska problematik. Reproduktion av likhet tenderar att skapa 

stereotypa föreställningar om personer med en viss typ av psykisk ohälsa, medan organisering 

av variation ger en bredare och mer rättvis bild av hur det är att leva med olika typer av 

psykiska sjukdomar och ohälsotillstånd. 

 

Nästa perspektiv från Högbergs analysmall som jag uppfattar är relevant för mitt studieområde 

är Representativitet. Genom detta perspektiv studeras relationen mellan det som fackmännen 

inom kulturmiljövården pekar ut som representativt för historien och hur allmänheten och 

lekmännen upplever densamma. Högberg betonar den förändring som har skett i synen på 

kulturarvsinstitutionernas makt över vad som lyfts fram som bevarandevärt och vad de väljer 

att inte satsa resurser på att bevara. Han menar att detta tidigare inte uppfattats som 

problematiskt inom kulturmiljövårdens verksamheter, eftersom det i allmänhet har varit 

fackmännen som haft tolkningsföreträde. De kulturmiljöer, artefakter och berättelser som 

fackmännen har bestämt ska utgöra det gemensamma kulturarvet har därmed gjorts till 

kollektiva minnen, i och med att dessa tolkningar av historien har spridits genom exempelvis 

skolundervisningen. På så vis skapas en hegemonisk ordning, där de professionella inom 

kulturmiljövården innehar tolkningsföreträde över vilka minnen som ska få representera den 

gemensamma historien.18 Högberg menar att ”Det officiella har gjorts till en norm som ses som 

representativ för alla, men som i själva verket är exkluderande för många.”19 

 

Den svenska kulturmiljövårdens överordnade position i frågan om att definiera representativa 

berättelser om historien har tidigare sällan ifrågasatts inom professionen, trots att detta ibland 

har krockat med allmänhetens individuella upplevelser av historien. Högberg tar upp 

representationen av det industrihistoriska kulturarvet som exempel, som utvärderades av 

                                                        
17 Anders Högberg, Mångfaldsfrågor i kulturmiljövården: Tankar, kunskaper och processer 2002-2012 (Lund, 
2013), 49-50. 
18 Ibid., 51-52. 
19 Ibid., 51. 
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regeringen under slutet av 1990-talet.20 Slutrapporten från 1999 visar att många grupper i 

samhället, exempelvis kvinnor, etniska minoriteter samt personer med olika typer av 

sjukdomar, är underrepresenterade i gestaltningarna av det industrihistoriska kulturarvet.21 Idag 

är representativitet någonting som diskuteras både inom och utanför kulturarvsinstitutionernas 

verksamheter. I Riksutställningars rapport Museerna och mångfalden: En analys av hur den 

svenska museisektorn kan stödja och ta tillvara på utvecklingspotentialen i det mångkulturella 

Sverige (2014) betonar ansvarig utgivare Eric Fugeläng att svenska museer har en skyldighet 

att arbeta för att det som utnämns till det gemensamma kulturarvet faktiskt ska visa på en 

representation av befolkningen.22 

 

Begreppet representativitet är aktuellt för mitt studieområde på två sätt. Det första perspektivet 

handlar om representation av människor med psykisk ohälsa och berättelser som rör 

psykiatrihistoria på i museernas verksamheter. Tidigare har jag belyst att människor med 

psykisk ohälsa sällan finns representerade på svenska museer och därmed är en marginaliserad 

grupp inom kulturmiljövårdens verksamheter.23 Detta perspektiv blir därmed relevant för att 

tydliggöra underrepresentationen och genom detta diskutera hur verksamma inom 

kulturmiljövården skulle kunna arbeta för en ökad representation av denna grupp inom de olika 

verksamheterna. Det andra perspektivet handlar om vilka möjligheter som ges till allmänheten 

att kunna påverka representationen av psykiatrihistoria och psykisk ohälsa på svenska museer. 

Särskild hänsyn anser jag bör tas till personer med koppling till ämnesområdet. Hur tar 

professionen hänsyn till hur exempelvis tidigare patienter på mentalsjukhus samt personer som 

lever med psykisk ohälsa idag uppfattar psykiatrins historia och vad som är viktigt att bevara? 

Jag kommer även att kort beröra begreppet Målgrupper och deltagarroller, vilket handlar om 

vilka som ges tillträde till att delta i kulturarvsproduktionen enligt ovan. Högberg betonar att 

”Verksamheten handlar om dialog, inte om enkelriktad kunskapsförmedling.”, vilket innebär 

att besökarna inte ska ses som passiva mottagare av den information som museet förmedlar.24 

                                                        
20 Anders Högberg, Mångfaldsfrågor i kulturmiljövården: Tankar, kunskaper och processer 2002-2012 (Lund, 
2013), 51. 
21 Erik Hofrèn & Lars-Erik Jönsson, SOU 1999:18: Betänkande av Utredning om förslag om formerna om den 
närmare inriktningen av satsningen på industrihistoriska kulturarvet (Stockholm, 1999), 29 ff. 
22 Eric Fugeläng, Museerna och mångfalden: En analys av hur den svenska museisektorn kan stödja och ta tillvara 
på utvecklingspotentialen i det mångkulturella Sverige, Riksutställningar (Visby, 2014). 
23 Mikael Eivergård, ”Psykiatri som kulturarv”, I industrisamhällets slagskugga – Om problematiska kulturarv, 
red. Lars-Erik Jönsson och Birgitta Svensson (Stockholm, 2005), 32-33. 
24 Anders Högberg, Mångfaldsfrågor i kulturmiljövården: Tankar, kunskaper och processer 2002-2012 (Lund, 
2013), 61. 
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Istället bör olika målgrupper vara delaktiga i produktionen, för att ge en mångsidig 

representation av det ämne som behandlas.25 

 

För att undersöka orsaker till avsaknaden av representation av människor med psykisk ohälsa 

på många svenska museer, har jag använt mig Laurajane Smiths ”The authorized heritage 

discorse” som presenteras i Uses of Heritage (2006).26 Smith är professor vid Australian 

National University, där hon är verksam vid institutionen Centre of Heritage and museum 

studies. I sin forskning fokuserar hon i första hand på att belysa hur maktstrukturer inom 

kulturarvsfältet påverkar vad som väljs ut för att representera det gemensamma kulturarvet, och 

vad som väljs bort.27 Smith menar att det finns en förgivet tagen uppfattning som bygger på att 

kulturarv existerar i sig själv och därmed inte behöver problematiseras. Enligt detta synsätt kan 

de av ”det sunda förnuftet” utsedda kulturarven definieras som föremål, byggnader eller platser 

som utmärker sig genom att exempelvis vara stora, gamla, estetiskt tilltalande och 

monumentala. Dessa föremål, byggnader eller platser uppfattas därmed ha inneboende 

egenskaper som gör dem till kulturarv.28  

 

I Uses of Heritage argumenterar Smith för sin ståndpunkt som grundar sig i att kulturarv inte 

existerar i sig själv, utan menar att det finns en hegemonisk diskurs som påverkar hur vi 

uppfattar begreppet kulturarv, vad som räknas som bevarandevärt och vad som inte anses 

tillhöra denna kategori. Enligt denna teori kan kulturarv därför beskrivas som en kulturell 

praktik snarare än en samling av specifika objekt, företeelser eller platser. Diskursen har hon 

valt att kalla ”The authorized heritage discorse”. Den verkar genom att befästa vissa tolkningar 

som självklara vid konstruktionen av kulturarv och exkluderar därmed alternativa idéer kring 

vad som kan räknas dit. Samtidigt menar Smith att ”the ’work’ that ’heritage’ ’does’ as a social 

and cultural practice is obscured, as a result of the naturalizing effects of what I call the 

’authorized heritage discourse’.29 Denna diskurs skapar därmed en dold maktstruktur där vissa 

värden värderas högre än andra. 

 

Smith betonar två av de aspekter som är styrande inom ”The authorized heritage discorse”. Den 

första verkar genom att dölja hur värderingar som är dominerande i samtiden appliceras på 

                                                        
25 Anders Högberg, Mångfaldsfrågor i kulturmiljövården: Tankar, kunskaper och processer 2002-2012 (Lund, 
2013), 60-61. 
26 Laurajane Smith, Uses of heritage (Milton, 2006). 
27 ”Professor Laurajane Smith”, författare okänd, https://researchers.anu.edu.au/researchers/smith-l, 2019-03-24. 
28 Laurajane Smith, Uses of heritage (Milton, 2006), 11. 
29 Ibid., 11. 
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dåtida företeelser, utan att denna process synliggörs. Den andra säkerställer att en liten grupp 

människor, med olika expertområden med koppling till kulturarvsfrågorna, innehar makten 

över tolkningarna av vad som ska räknas till kategorin ”kulturarv” samt hur detta ska 

presenteras. Diskursen styr därmed vilka som ges möjlighet att definiera vad som är värt att 

bevara och vilka som inte ges denna möjlighet.30 

 

Begreppsförklaringar: Psykisk ohälsa och stigmatisering 

Begreppet psykisk ohälsa är vanligt förekommande i dagens samhälle, både i media och i andra 

sammanhang. Min uppfattning är att den betydelse som läggs i begreppet skiftar, vilket skapar 

en osäkerhet kring vad som menas med begreppet. I den här uppsatsen har jag valt att använda 

mig av Folkhälsomyndighetens definition av psykisk ohälsa. På Folkhälsomyndighetens 

hemsida beskrivs begreppet så här: ”Psykisk ohälsa används ofta som en övergripande term 

som täcker både psykiska besvär och psykisk sjukdom. Begreppet psykisk ohälsa rymmer olika 

former av psykiska besvär och även kliniskt definierade sjukdomstillstånd.”31  

 

Psykiska besvär beskrivs här innefatta symtom som exempelvis nedstämdhet, ångest eller 

sömnsvårigheter, där symtomen inte är så omfattande att en diagnos kan ställas. För att det 

psykiska ohälsotillståndet ska kunna definieras som en psykisk sjukdom krävs att symtomen 

överensstämmer med kriterierna för en psykiatrisk diagnos.32  Några exempel på diagnoser 

inom kategorin psykiska sjukdomar är depression, utmattningssyndrom, schizofreni, bipolär 

sjukdom, posttraumatiskt stressyndrom, dissociativa störningar och tvångssyndrom, vilka 

därmed tillsammans med psykiska besvär, som exempelvis ångest eller sömnsvårigheter, 

räknas in i begreppet psykisk ohälsa. 

 

Begreppet stigmatisering har haft ett flertal olika betydelser genom åren. Ursprungligen 

myntades termen i det antika Grekland, där det användes som beteckning på den kroppsliga 

märkning som skars eller brändes in i huden. Dessa märken användes för att exempelvis 

markera vilka som var brottslingar eller slavar.33 Inom sociologin används begreppet 

stämplingsteori synonymt med stigmatisering, vilket i detta sammanhang innebär att individer 

                                                        
30 Laurajane Smith, Uses of heritage (Milton, 2006), 12-13. 
31 ”Begrepp”, författare okänd, Folkhälsomyndigheten, https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-
levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/psykisk-halsa/begrepp-psykisk-halsa/, 2019-06-30. 
32 Ibid. 
33 Erving Goffman, Stigma: Den avvikandes roll och identitet (1963), sv. övers, 3:e uppl., (Stockholm, 2011), 9.	
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med någon form av beteende eller attribut som skiljer sig från normen, exempelvis psykisk 

sjukdom eller beroendeproblematik, får en social ”stämpel” som avvikande av omgivningen.34 

Denna ”stämpel” har en negativ laddning och påverkar ofta individens möjlighet att delta i den 

samhälleliga gemenskapen på samma villkor som andra.35 Det är den sociologiska definitionen 

av begreppet stigmatisering som används inom bland annat det psykiatriska området och är 

även den definition som jag utgår ifrån i denna uppsats. 

 

Presentation av temat samt forskningsläge 

Denna uppsats behandlar temat representation av människor med psykisk ohälsa i utställningar 

och publik verksamhet inom museisektorn. Som jag betonade i inledningen så är psykisk ohälsa 

ett stort problem i samhället idag, vilket i allt högre grad uppmärksammas inom den 

akademiska världen, i media och i övriga samhället. Trots att det pratas mer om psykisk ohälsa 

idag än tidigare så möts många som lever med psykisk ohälsa av fördomar och okunskap. 

Internationellt har relativt mycket forskning genomförts kring stigmatisering i samband med 

psykisk ohälsa. I antologin The Stigma of Mental Illness – End of the Story? (2017) presenterar 

ett stort antal forskare inom psykiatri eller närliggande områden hur stigmatiseringen yttrar sig i 

olika delar av världen och delar med sig av förslag på att motverka den på bästa sätt.36 

 

Trots att psykisk ohälsa är ett aktuellt ämne, både i samhället som helhet och inom den 

akademiska världen, så har mycket lite skrivits om hur psykisk ohälsa representeras inom 

museisektorn. I antologin I industrisamhällets slagskugga – Om problematiska kulturarv 

behandlas kulturarv som på olika sätt uppfattas som svårhanterliga, i första hand kapitlen 

”Psykiatri som kulturarv” av Mikael Eivergård och ”Mentalsjukhuset i hembygden” av Marie 

Lennestig.37 I dess texter diskuteras bland annat vilka problem som finns kring hur personer 

som varit intagna på mentalsjukhus representeras, och inte representeras i svenska 

museiutställningar. 

 

                                                        
34 ”Stämplingsteori”, författare okänd, Nationalencyklopedin, 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/stämplingsteori, 2019-09-09. 
35 Erving Goffman, Stigma: Den avvikandes roll och identitet (1963), sv. övers, 3:e uppl., (Stockholm, 2011), 12. 
36 Norman Sartorius & Hugh Schulze, Reducing the Stigma of Mental Illness: a Report from a Global Programme 
of the World Psychiatric Association (Cambridge, 2005); Wolfgang Gaebel, Wulf Rössler & Norman Sartorius 
(red.), The Stigma of Mental Illness – End of the Story? (Cham, 2017). 
37 Mikael Eivergård, ”Psykiatri som kulturarv”, I industrisamhällets slagskugga – Om problematiska kulturarv, 
red. Lars-Erik Jönsson och Birgitta Svensson (Stockholm, 2005); Marie Lennestig, ”Mentalsjukhuset i 
hembygden”, I industrisamhällets slagskugga – Om problematiska kulturarv, red. Lars-Erik Jönsson och Birgitta 
Svensson (Stockholm, 2005). 
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Några av få texter där museer och stigmatisering behandlas tillsammans presenteras i antologin 

Exhibiting Madness in Museums: Remembering psychiatry through collection and display 

(2011) med historikerna Catharine Coleborne och Dolly MacKinnon som redaktörer.38 Både 

Coleborne och MacKinnon har särskilt inriktat sig på synen på psykisk sjukdom genom 

historien och har i denna antologi samlat artiklar som är relevanta för detta område. Här 

behandlas ämnen som exempelvis olika typer av psykiatrihistoriska samlingar samt hur dessa 

har använts i skilda syften och hur fotografier av tidigare patienter, miljöer och byggnader på 

sjukhusområdena kan ha en annan funktion idag än vad de från början var avsedda att användas 

till. 

 

Avgränsningar och källor 

För denna uppsats har jag valt att undersöka hur psykiatriska patienter samt människor med 

psykisk ohälsa representeras, och tidigare har representerats, på svenska museer, samt 

undersöka hur museer skulle kunna arbeta med frågor kring stigmatisering och psykisk ohälsa 

på ett sätt som kan verka för att förbättra situationen för individer med psykiska besvär. 

Eftersom detta är ett brett studieområde och uppsatsens omfattning är begränsad så har jag valt 

att endast lyfta fram några exempel på hur psykisk ohälsa representeras inom museisektorn 

idag. Detta gör jag genom att utföra och redovisa en ingående utställningsanalys av 

basutställningen på Mentalvårdsmuseet i Säter. Därmed har jag valt att grundligt analysera en 

utvald utställning istället för att utföra flera mindre omfattande utställningsanalyser. Jag valde 

att besöka Mentalvårdsmuseet i Säter eftersom det är ett psykiatrihistoriskt inriktat museum 

som drivs av Landstinget och inte drivs ideellt, vilket är det vanligaste bland särskilda 

psykiatrihistoriska museer. 

 

Stigmatisering av människor med psykisk ohälsa är ett globalt problem och en jämförande 

studie av skillnader och likheter mellan attityder och bemötande av dessa frågor i olika delar av 

världen hade varit intressant att undersöka. Det hade även varit givande att studera hur museer i 

andra länder än Sverige förhåller sig till psykisk ohälsa, stigmatisering och psykiatrihistoria. 

Dessa områden faller dock inte innanför ramen för vad som ryms i denna uppsats. 

 

I de delar av uppsatsen som behandlar stigmatisering i koppling till psykisk ohälsa får 

stigmatisering av människor som lever med sjukdomen schizofreni mycket fokus. Detta beror i 

                                                        
38 Catharine Coleborne & Dolly MacKinnon (red.), Exhibiting Madness in Museums: Remembering psychiatry 
through collection and display (New york och Oxford, 2011). 
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första hand på att det är en av de sjukdomar som omgivningen har allra mest fördomar om och 

människor som har denna diagnos får därför många gånger utstå mer diskriminering än 

människor med annan form av psykisk ohälsa. Forskningen och anti-stigmaarbetet verkar lägga 

mycket fokus på att minska stigmatiseringen kring schizofreni, vilket speglar sig även i min 

uppsats. Det finns dock många andra psykiska sjukdomar där individer som lever med dessa får 

utstå stora proportioner diskriminering och stigmatisering. I denna uppsats har jag dock valt att 

lägga särskilt fokus på arbetet för att minska stigmatiseringen av människor med schizofreni, 

dels av utrymmesskäl och dels på grund av att det är en av de sjukdomar som är mest 

missförstådd. Större delen av uppsatsen behandlar dock inte specifika sjukdomar, utan psykisk 

ohälsa mer generellt. 

 

Som nämnts i teoridelen har Mångfaldsfrågor i kulturmiljövården och Uses of Heritage varit 

viktiga för uppsatsens teoretiska grund. Den förstnämnda utgår jag ifrån vid 

utställningsanalysen på Mentalvårdsmuseet i Säter, medan ”The authorized heritage discorse” i 

första hand blir relevant i diskussionen om museernas roll i att välja ut vad som är relevant att 

bevara och presentera som kulturarv. Artikeln ”Collecting Psychiatry’s Past: Collectors and 

Their Collections of Psychiatric Objects in Western Histories” (2011) av Catharine Coleborne 

samt utvalda artiklar ur I industrisamhällets slagskugga har jag använt mig av för att få en 

överblick över hur psykisk ohälsa har presenterats på museer genom åren, vilket presenteras i 

kapitel två.39 

 

Uppsatsens disposition 

Uppsatsens huvuddel har jag valt att dela in i tre kapitel. I kapitel två beskriver jag kort hur 

synen på psykisk ohälsa yttrade sig i Sverige under mentalsjukhusens tid samt hur 

mentalvådshistoria har presenterats i museiutställningar under 1900-talet och fram tills idag. 

Kapitel tre utgörs av utställningsanalysen på Mentalvårdsmuseet i Säter. I kapitel fyra beskrivs 

hur stigmatisering av människor med psykisk ohälsa yttrar sig idag samt förslag på vad som 

kan göras för att motverka detta. Här lyfter jag även fram några förslag på hur museisektorn 

skulle kunna arbeta med dessa frågor. Uppsatsen avslutas med ett diskussionskapitel, där jag 

bland annat för en diskussion kring hur museer på ett givande sätt skulle kunna arbeta mot 

stigmatisering av människor med psykisk ohälsa. 

                                                        
39 Catharine Coleborne, ”Collecting Psychiatry’s Past: Collectors and Their Collections of Psychiatric Objects in 
Western Histories” Exhibiting Madness in Museums: Remembering psychiatry through collection and display, red. 
Catharine Coleborne & Dolly MacKinnon, (New york och Oxford, 2011). 
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2. Gestaltning av psykiatrihistoria i svenska museiutställningar 

Mycket lite finns skrivet om hur psykiatrihistoria har presenterats på museer och i 

kulturhistoriska samlingar innan nedläggningen av mentalsjukhusen under 1900-talet senare 

hälft. Catharine Coleborne lyfter fram att det i många delar av världen länge har funnits en 

tradition inom sjukvården att skapa samlingar av äldre behandlingsmetoder i utbildande syfte. 

Det är svårt att säkert veta om dessa samlingar innehöll föremål som använts inom psykiatrin, 

men det är troligt eftersom psykiatrin utgjorde en del av sjukvården. Denna typ av samlingar 

var inte avsedda för offentligheten, utan för den egna personalen samt elever på sjukhuset. 

Under mitten av 1900-talet började vissa publika museer använda sig av medicinska samlingar 

för att sprida information om sjukdomar, hälsa och hygien. Under 1900-talets senare hälft 

började allt fler psykiatrihistoriska utställningar byggas, vilket sammanföll med den stora 

nedläggningsprocessen av mentalsjukhusen.40 Den typ av mentalvård som bedrivits på 

mentalsjukhusen, där patienterna många gånger levde helt avskärmade från övriga samhället, 

klassades som utdaterad och inhuman.41 

 

I antologin I industrisamhällets slagskugga: Om problematiska kulturarv behandlas frågor 

kring hur människor och berättelser som tidigare varit mer eller mindre orepresenterade inom 

svenska museiverksamheter skulle kunna inkluderas i det gemensamma kulturarvet.42 Texterna 

fokuserar på representationer av olika samhällsgrupper från industrisamhällets Sverige, och 

handlar exempelvis om hur berättelser kring tidigare intagna på mentalvårdsanstalter och 

fängelser sällan representeras i museiutställningar i Sverige, vilket därmed kan leda till en 

kulturell osynlighet.43 

 

I kapitlet ”Psykiatri som kulturarv” av etnologen Mikael Eivergård tydliggörs hur ett 

exkluderande av mentalvårdshistoria inom kulturminnesvården kan yttra sig. Eivergård utgår 

från sin hemstad Östersund, där det tidigare funnits ett stort mentalvårdssjukhus; Frösö sjukhus. 

Sjukhuset byggdes under 1900-talets början och hyste tusentals patienter, samtidigt som det 

                                                        
40 Catharine Coleborne, ”Collecting Psychiatry’s Past: Collectors and Their Collections of Psychiatric Objects in 
Western Histories” Exhibiting Madness in Museums: Remembering psychiatry through collection and display, red. 
Catharine Coleborne & Dolly MacKinnon, (New york och Oxford, 2011). 
41 Mikael Eivergård, ”Psykiatri som kulturarv”, I industrisamhällets slagskugga: Om problematiska kulturarv, red. 
Lars-Erik Jönsson och Birgitta Svensson (Stockholm, 2005), 25-26. 
42 Lars-Erik Jönsson och Birgitta Svensson (red.), I industrisamhällets slagskugga: Om problematiska kulturarv 
(Stockholm, 2005). 
43 Lars-Erik Jönsson och Birgitta Svensson, ”Ord på vägen”, I industrisamhällets slagskugga: Om problematiska 
kulturarv, red. Lars-Erik Jönsson och Birgitta Svensson (Stockholm, 2005), 16-19. 
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utgjorde en viktig arbetsplats för stadens invånare.44 Eivergård beskriver vidare hur det idag 

inte finns några tecken på att det stått ett mentalsjukhus på den plats där Frösö sjukhus en gång 

var beläget. Området utgörs idag av ett antal olika verksamheter, bland annat ett apotek, en 

tandläkarmottagning, en gymnasieskola och en förskola. Det finns inga informationsskyltar 

eller något annat som berättar om platsens historia, och Eivergård menar att detta tyder på att 

det inte anses önskvärt att skylta med historien kring mentalsjukhuset då detta skulle kunna 

påverka områdets attraktionskraft negativt. Samtidigt lades stora resurser ner för bevarandet 

och förmedlandet av historien kring Östersunds regemente. Jamtli, Jämtlands läns museum, 

fick i uppdrag att producera skyltar med information om regementets historia och det restes 

monument och minnesstenar på området.45 Här framträder alltså en tydlig skillnad mellan hur 

de båda platsernas historia värderas, trots att både regementet och mentalsjukhuset har varit 

viktiga institutioner i staden.  

 

I Marie Lennestigs artikel ”Mentalsjukhuset i hembygden”, ur nämnda antologi, beskrivs en 

liknande historia som den som förmedlades i Eivergårds artikel. Säter har, liksom Östersund, 

haft ett stort mentalsjukhus som påverkat en stor del av de boende i staden, vare sig de var 

intagna eller arbetande på sjukhuset. Lennestig är etnolog och föreståndare för 

Mentalvårdsmuseet i Säter. Hon menar att det finns stora brister kring förmedlingen av 

mentalvårdshistoria, liksom socialhistoria i stort, på exempelvis Dalarnas länsmuseum och 

andra kulturarvsinstitutioner i länet. Falu gruva fick en plats på UNESCO:s världsarvslista år 

2002 och framstår därmed som en mycket viktig del av Dalarnas historia. Men även 

socialhistoria kopplat till industrierna förbises, då exempelvis gruvarbetets koppling till 

lungsjukdomar inte lyfts fram i kulturarvsförmedlingen, menar Lennestig. Hon lyfter även fram 

att det inte finns någon anställd på Dalarnas museum som har ansvar för Dalarnas 

medicinhistoria.46  

 

På Dalarnas museums hemsida presenteras de fasta och de tillfälliga utställningarna 

tillsammans med en kort beskrivning av utställningarnas innehåll. Utifrån det jag kan utläsa 

från hemsidan finns det ingen utställning som berättar om mentalsjukvård, eller ens någon form 

av sjukvård. Museet utgörs bland annat av utställningarna ”Dalakonst”, ”Selma Lagerlöf”, 

                                                        
44 Mikael Eivergård, ”Psykiatri som kulturarv”, I industrisamhällets slagskugga: Om problematiska kulturarv, red. 
Lars-Erik Jönsson och Birgitta Svensson (Stockholm, 2005), 25-26. 
45 Ibid., 25-27. 
46 Marie Lennestig, ”Mentalsjukhuset i hembygden”, I industrisamhällets slagskugga: Om problematiska 
kulturarv, red. Lars-Erik Jönsson och Birgitta Svensson (Stockholm, 2005), 88. 
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”Dalahästar” och ”Världsarvsstaden”, där den sistnämnda behandlar Dalarnas historia som 

industristad, med Falu gruva i fokus.47 Jag uppfattar att det är en framgångshistoria som målas 

upp på Dalarnas museum, där befolkningen i landskapet framställs som starka, arbetsamma och 

kreativa människor, med unik, gemensam konstnärlig stil. Även framgångsrika personer med 

anknytning till Dalarna har en framträdande roll i utställningarna, exempelvis författaren Selma 

Lagerlöf som fått en egen utställning uppkallad efter sig, innehållande berättelser om den tid då 

Lagerlöf levde och verkade i Dalarna.48 Genom att välja ut berättelser som stämmer överens 

med de normer som anger framgång, friskhet och arbetsamhet som eftersträvansvärda 

mänskliga egenskaper, väljer de också bort berättelser som inte stämmer överens med dessa 

normer. Utställningarna visar därmed inte på den mångfald som befolkningen representerar. 

 

Även om berättelser om den svenska mentalvårdshistorien överlag är frånvarande på museer 

med allmän kulturhistorisk karaktär, finns det exempelvis medicinhistoriska museer där 

mentalvården är representerad. Eivergård tydliggör dock att dessa utställningar övervägande 

behandlar mentalvårdshistoria ur ett medicinskt perspektiv, där läkarens roll står i centrum. 

Patienten blir därmed närmast osynlig i denna typ av utställningar. Det finns även ett antal 

mindre specialmuseer som vanligtvis har skapats av tidigare skötare på nu nedlagda 

mentalsjukhus. Dessa museer drivs ofta ideellt och har många gånger karaktären av 

arbetsplatsmuseer, där skötarens arbetssituation står i centrum.49 

 

Härmed kan vi konstatera att tidigare intagna på mentalsjukhus sällan får sin röst hörd i 

svenska museiutställningar. Vad kan detta medföra? Eivergård menar att det industrisamhälle 

som de stora mentalsjukhusen växte fram ur kan beskrivas som ”ett storskaligt sorterings- och 

klassificeringsprojekt”.50 Samhällets metod att sortera ut och isolera dem som inte ansågs leva 

upp till de sociala normer som rådde manifesterades genom mentalsjukhusen. Självklart fanns 

det personer som var i behov av omvårdnad, men Eivergård framhåller att isoleringen av 

åtminstone en del av individerna snarare handlade om samhällets intressen att utesluta dem som 

ansågs avvikande. Att utesluta dessa personers berättelser från kulturarvsvårdens sida kan 

därmed sägas bekräfta detta utanförskap. Han menar att kulturmiljövården bör erbjuda 

                                                        
47 ”Världsarvsstaden Falun”, författare okänd, https://www.dalarnasmuseum.se/index.php/besok-
oss/utstallningar1/51-permanenta-utstaellningar/utstaellning/54-made-in-dalarna, 2019-02-03. 
48 ”Selma Lagerlöf”, författare okänd, https://www.dalarnasmuseum.se/index.php/besok-oss/utstallningar1/51-
permanenta-utstaellningar/utstaellning/1003-att-satta-tankar-i-rorelse, 2019-02-03. 
49 Mikael Eivergård, ”Psykiatri som kulturarv”, I industrisamhällets slagskugga: Om problematiska kulturarv, red. 
Lars-Erik Jönsson och Birgitta Svensson (Stockholm, 2005), 30-33. 
50 Ibid., 35. 
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berättelser som fler kan identifiera sig med.51 ”Det handlar om ett slags process där det egna 

livet kan ges en fästpunkt i något större, kanske i en kollektiv erfarenhet”.52 

 

Representation av människor med psykisk ohälsa på Västerbottens museum 

För att ge ett exempel på hur ansvariga på ett svenskt länsmuseum idag ser på representationen 

av människor med psykisk ohälsa valde jag att intervjua Helena Magnusson som är chef för 

den publika avdelningen på Västerbottens museum i Umeå. Museet har under senare år bland 

annat riktat in sig på att lyfta fram berättelser om människor som tillhör minoritetsgrupper, 

exempelvis i utställningen ”Prioritet minoritet” (2017-11-19 till 2018-09-02), där romer, judar, 

samer, sverigefinnar och tornedalingar fanns representerade, och i vandringsutställningen ”Vi 

är romer” (2017-09-17 till 2018-04-15).53 I utställningen ”Skam” (2017-10-01 till 2018-02-18) 

berördes områden som uppfattats, och kanske fortfarande uppfattas, som skambelagda. Här 

behandlades ämnen som exempelvis sjukdom, fattigdom och rasbiologi genom berättelser om 

människor som på olika sätt har fallit utanför normen.54 Eftersom Västerbottens museum har 

haft ett relativt stort fokus på minoriteter och normbrytande identiteter blev jag intresserad av 

att få en överblick över hur museet arbetar med frågor kring psykisk ohälsa och 

psykiatrihistoria, samt om de i någon utställning har berört historien kring det tidigare 

mentalsjukhuset i Umeå; Umedalens sjukhus. 

 

På frågan om Västerbottens museum har haft någon eller några utställningar med psykisk 

ohälsa och/eller psykiatrihistoria som tema svarar Magnusson nej. Hon lyfter dock fram att 

berättelser om människor med psykisk ohälsa har funnits med i utställningar som ”Vi är romer” 

och ”Prioritet minoritet”, där några av de personliga berättelser som utställningens informanter 

bidragit med innefattade berättelser om psykisk ohälsa. Museet har även visat 

konstutställningar av konstnärer som lever med psykisk ohälsa och uttrycker detta i sin konst. 

Magnusson har en önskan om att i framtiden kunna arbeta mer med frågor kring psykisk ohälsa 

och psykiatrihistoria. Hon menar dock att det är ett svårt ämne att arbeta med, eftersom det 

krävs att mycket stor försiktighet intas för att undvika att de som exempelvis delar med sig av 

berättelser kring sin psykiska ohälsa ska råka ut för negativa effekter på grund av att de bidragit 

                                                        
51 Mikael Eivergård, ”Psykiatri som kulturarv”, I industrisamhällets slagskugga: Om problematiska kulturarv, red. 
Lars-Erik Jönsson och Birgitta Svensson (Stockholm, 2005), 35-37. 
52 Ibid., 37. 
53 ”Prioritet minoritet”, författare okänd, Västerbottens museum, https://www.vbm.se/utstallningar/prioritet-
minoritet/, 2019-08-10; ”Vi är romer”, författare okänd, Västerbottens museum, 
https://www.vbm.se/utstallningar/vi-ar-romer/, 2019-08-10. 
54 ”Skam”, författare okänd, Västerbottens museum, https://www.vbm.se/utstallningar/skam/, 2019-08-10. 
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med information till museets arbete. Därför tror hon att det kommer dröja relativt länge innan 

en sådan utställning kommer att kunna visas på Västerbottens museum. Om en utställning om 

psykisk ohälsa skulle bli aktuell för produktion på museet skulle hon vilja göra den tillsammans 

med människor med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, inte skapa en utställning om dem utan 

att de är delaktiga i den.55 

 

Magnusson menar även att det troligtvis skulle vara svårt att hitta informanter som vill berätta 

om sina egna upplevelser av psykisk ohälsa, eftersom det är ett sådant tabubelagt ämne att prata 

om.56 På grund av att det finns mycket fördomar kring psykisk ohälsa, vilket kan göra det svårt 

för många att berätta öppet om sina psykiska besvär, delar jag Magnussons uppfattning om att 

det kan vara svårare att hitta informanter som vill delta i en utställning om psykisk ohälsa. 

Samtidigt upplever jag att det hos vissa med olika typer av psykiska besvär verkar finnas ett 

stort behov av att sprida kunskap om den egna diagnosen, för att på så vis minska den 

stigmatisering de upplever. Organisationen Hjärnkoll arbetar aktivt för att minska 

stigmatiseringen kring psykisk ohälsa, bland annat genom föreläsningar och utbildningar som 

hålls av organisationens ambassadörer. Ambassadörerna har egen erfarenhet av psykisk ohälsa 

eller erfarenhet av att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa.57 Det finns även ett stort 

antal podcasts och YouTube-kanaler med där människor med olika typer av psykiska besvär 

berättar öppet om sina erfarenheter. Ett exempel på en svensk poscast med syfte att öka 

kunskapen om psykisk ohälsa ”Pillerpodden”, som drivs av Siri Strand och Emma Westas 

Rödin. Avsnitten handlar bland annat om hur det kan vara att leva med emotionellt instabilt 

personlighetssyndrom, ätstörningar, ångest och utmattningssyndrom, som programledarna 

själva har erfarenhet av.58 På YouTube finns en uppsjö av videor där människor med olika 

typer av psykiatriska diagnoser eller psykiska besvär producerar videor där de berättar om sina 

erfarenheter. Med detta i åtanke tror jag att museerna skulle kunna utgöra ytterligare en kanal 

där personer med erfarenheter av psykisk ohälsa kan dela med sig av sina erfarenheter och på 

så vis både hjälpa andra med liknande besvär och sprida kunskap om psykisk ohälsa. 

 

 

 

                                                        
55 Intervju med Helena Magnusson 2019-22-05. 
56 Ibid. 
57 ”Om oss”, författare okänd, Hjärnkoll, https://hjarnkoll.se/om-oss/, 2019-08-31. 
58 Siri Strand och Emma Westas Rödin, ”Om oss”, https://pillerpodden.com/om-oss/,2019-08-31. 
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3. Mentalvårdsmuseet i Säter: En utställningsanalys  

Som nämnts i inledningen har jag valt att analysera Mentalvårdsmuseets nyligen uppdaterade 

basutställning för att fördjupa mina kunskaper kring representationer av människor med 

psykisk ohälsa på svenska museer idag. Museet öppnades första gången år 1987, i den tidigare 

vårdavdelningen 21A. Insamlingen av föremål i syfte att skapa ett museum hade dock påbörjats 

redan på 1950-talet, då personal på Säters sjukhus började inse att stora förändringar skulle ske 

inom mentalvården. Grunden till museet lades därmed av vårdpersonal som ville bevara 

berättelser och föremål som var viktiga för att kunna föra vidare sjukhusets historia. 1991-1992 

övergick ansvaret för museet från sjukhuset till Landstinget Dalarna, och idag drivs museet av 

avdelningen Kultur- och bildning inom landstinget.59 

 

Den uppdaterade basutställningen är vid tiden för mitt besök på museet 2019-05-06 färdig att 

öppnas för grupper och besökare, men på några ställen i utställningen fattas fortfarande några 

utställningstexter. Jag bedömer dock att den är tillräckligt färdigställd för att jag ska kunna göra 

en givande analys av innehållet. Dessutom ser jag fördelar med att analysera en nyproducerad 

utställning, eftersom det visar på ett exempel på hur den aktuella synen på psykiatrihistoria 

yttrar sig på ett psykiatrihistoriskt museum idag.  

 

En överblick över utställningens innehåll 

Utställningen består av tre huvudsakliga rum där olika områden inom psykiatrin och 

mentalsjukhusets historia presenteras. I korridoren som besökaren passerar genom för att ta sig 

till den första utställningssalen finns bland annat en presentation av museet och dess innehåll. I 

inledningstexten sammanfattas utställningen så här: ”Välkommen till Mentalvårdsmuseet i 

Säter. Ett museum om det stora mentalsjukhuset, psykiatrihistorien och hur det är att vara 

människa. Ett människans och själens museum.” 

 

När jag kommer in i den första utställningssalen (1) är det som först fångar min 

uppmärksamhet ett badkar som är placerat i mitten av rummet på en upphöjd sektion. Över 

badkaret är en segelduk fastspänd, med hål för patientens huvud. I utställningstexten beskrivs 

att badkaret representerar den tidigare behandlingsmetoden långbad, vilket ordinerades av 

läkaren i syfte att lugna patienter. Långbadet innebar att patienten fick bada i kroppstempererat 

vatten under en lång stund, ibland under en hel dag. Den fastspända segelduken, ett så kallat 

                                                        
59 ”Museets bakgrund och tillkomst”, författare okänd, 
https://www.regiondalarna.se/mentalvardsmuseet/historik/museets-bakgrund/, 2019-07-17. 
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badlock, användes för att patienten skulle stanna kvar i badkaret samt förhindrade 

självmordsförsök genom drunkning. Ett exempel på en annan typ av äldre behandlingsmetod 

som presenteras i denna del av utställningen är insulinbehandlingar, vilket innebar att patienten 

försattes i insulinkoma. Bakom badkaret och presentationerna av behandlingsmetoder finns en 

skärm som visar korta, svartvita filmklipp på tidigare patienter som rör sig i det jag uppfattar är 

tidigare sjukhussalar. Sammanfattningsvis innehåller denna sal i första hand återgivelser av 

sjukhusets historia, behandlingsmetoder, delar ur tidigare patienters journaler, beskrivningar av 

de dagliga rutinerna på sjukhuset samt skärmar med korta, ljudlösa filmklipp som visar tidigare 

patienter. Här presenteras även framsteg i den psykiatriska vårdens historia, som exempelvis 

införandet av psykofarmaka på 1950-talet.  

 

Innehållet i nästa utställningssal (2) hänger på många sätt samman med den föregående salen. 

Här fortsätter beskrivningen av tidigare behandlingsmetoder, där exempelvis ett 

lobotomiredskap visas upp tillsammans med en beskrivning av hur det har använts. Längs den 

högra väggen, sett från ingången till salen, hänger långa rader med porträtt av tidigare patienter 

på sjukhuset.60 Det finns inga tillhörande namn eller personbeskrivningar till porträtten, utan de 

är anonyma. I denna sal finns även en låda där besökare har möjlighet att bidra med lappar där 

de beskriver hur de mår. I övrigt finns exempelvis journalutdrag samt beskrivningar av 

vardagslivet på sjukhuset. I den sista utställningssalen (3), som jag har valt att kalla 

Konstrummet, visas tavlor och konsthantverk skapad av tidigare patienter upp. Innehållet i 

denna del av utställningen kommer jag att beskriva närmare under rubriken Rörelse och 

stabilitet och Komplexitet. 

 

I det följande går jag igenom utvalda delar av utställningen mer i detalj och analysera dessa 

utifrån fyra olika begrepp och perspektiv från Anders Högbergs analysmall: rörelse och 

stabilitet, komplexitet, representativitet samt målgrupper och deltagarroller.61 

 

Rörelse och stabilitet & Komplexitet 

Utmärkande för utställningen uppfattar jag är att den inte framställer mentalsjukhuset som en 

rakt igenom hemsk plats där människor plågades med diverse inhumana behandlingsmetoder. 

Utställningssalarna är ljusa och välkomnande och jag uppfattar att det funnits en intention att 

                                                        
60 Fotografi på uppsatsens omslagssida. 
61 Anders Högberg, Mångfaldsfrågor i kulturmiljövården: Tankar, kunskaper och processer 2002-2012 (Lund, 
2013), 64-65.  
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motarbeta tendensen att framställa de tidigare mentalsjukhusen som mörka, skräckfyllda 

platser. I bakgrunden hörs lugn, instrumental musik i dur-toner, vilket bidrar till att 

utställningen i stort upplevs positiv trots att vissa inslag, exempelvis tidigare 

behandlingsmetoder, kan upplevas som skrämmande. Jag uppfattar dock inte att 

mentalsjukhuset framställs som en enbart trevlig och positiv plats, utan att utställningen ger en 

relativt nyanserad bild av hur det kunde vara att vara intagen på Säters sjukhus. I den 

avslutande utställningstexten beskrivs att samhället ville ge de sjuka ”det bästa samtiden har att 

erbjuda”, vilket visar på att det fanns goda intentioner med mentalsjukhusen, även om många 

av de behandlingsmetoder som användes inte anses effektiva eller humana idag. På så vis 

gestaltas berättelsen om mentalsjukhuset på ett sätt som inte framställer det som en plats där 

antingen goda eller onda handlingar utfördes, utan en komplex och mångbottnad institution. 

 

I en del av den första utställningssalen (1) beskrivs Säters fasta paviljong. Detta var en 

avdelning som hade hand om svårskötta manliga patienter, där vissa av de intagna hade begått 

grova brott och istället för att hamna i fängelse blev placerade på fasta paviljongen. Vid denna 

text finns även beskrivningar av Sala-ligan och Sigvard Nilsson-Thurneman, som utförde 

hänsynslösa rånmord under 1930-talet. Bredvid denna text finns tre böcker utplacerade; ”Fallet 

Thurneman”, ”Den magiska cirkeln: Hela historien om salaligan” och ”Svartenbrandt”. Både 

Thurneman och Lars-Inge Svartenbrandt (Lars Ferm) har under perioder varit intagna på Säters 

fasta paviljong och är två av Sveriges mest kända brottslingar. I och med att deras namn är så 

pass välkända förstår jag att det finns ett intresse hos många besökare att läsa om dem. 

Samtidigt anser jag att det är en svår avvägning att lyfta fram personer som har begått grova 

brott i en utställning om psykiatrihistoria och psykisk ohälsa, eftersom det finns en vanlig 

fördom som kopplar ihop psykisk sjukdom med farlighet. På så vis reproduceras stereotypen av 

den psykiskt sjuka som farlig och oberäknelig, vilket därmed kan kopplas samman med 

stabilitetsperspektivet från Högbergs analysmall. Det handlar dock om en svår balansgång, 

eftersom fasta paviljongen trots allt var en del av Säters sjukhus och därför inte bör uteslutas 

från berättelsen om sjukhuset. Jag menar därmed inte att delarna med Thurneman och 

Svartenbrandt bör tas bort från utställningen, men föreslår att de kompletteras med en text som 

problematiserar fördomen om psykiskt sjuka som farliga. 
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I Konstrummet (3) presenteras ett 

antal av de verk som tidigare 

patienter inom psykiatrin har skapat. 

Fokus ligger inte på patientrollen, 

utan på hur de var som personer samt 

som konstnärer. Ett exempel på de 

personporträtt som visas i denna del 

av utställningen är en berättelse om 

Ester Henning (1887-1985). I 

utställningstexten om Henning 

beskrivs hennes uppväxt i korta drag, där besökaren bland annat får veta att hon växte upp i en 

fattig skomakarfamilj i Värmland samt började arbeta som piga redan vid tolv års ålder. Här 

beskrivs även att hon hade en dröm om att bli konstnär och att hon flyttade till Stockholm vid 

24 års ålder för att studera konsthantverk. Några år senare insjuknade hon i psykisk sjukdom 

och spenderade totalt 66 år på olika mentalsjukhus. Här specificeras inte vilken typ av psykisk 

sjukdom som Henning led av. Bredvid denna beskrivning visas ett porträttfoto av henne, 

liksom några av hennes målningar.  

 

Hon började teckna, måla, skulptera och brodera i ett rasande tempo. En paradox i Esters liv var 

den att hon först kunde sjunka ned i konsten efter att hon blivit inskriven i vården. Utanför 

sjukhuset fanns visserligen friheten, men också de ekonomiska bojorna som lämnade lite tid för 

skapande åt arbetarklassens kvinnor som måste försörja sig genom hårt kroppsarbete.62 

 

Fokus ligger inte på hennes psykiska ohälsa och vilken/vilka diagnoser hon eventuellt fick 

under sin tid som patient. Istället är det hennes konstnärskap som betonas, vilket vävs samman 

med livet på mentalsjukhus och hennes bakgrund som arbetarklasskvinna. I texten beskrivs 

även de svårigheter det innebar att i Hennings samhällsposition kombinera skaparintresset med 

att få ihop sitt levebröd. Sammanfattningsvis uppfattar jag att detta personporträtt ger en 

mycket nyanserad och mångfacetterad bild av Hennings liv, vilket jag kopplar samman med 

rörelseperspektivet i Högbergs analysmall. Hon presenteras inte som en stereotyp av en 

mentalsjukhuspatient, utan som en unik person med en rik livshistoria. Detta är ett exempel på 

hur man kan arbeta för att motverka stigmatisering av människor med psykisk ohälsa. 

 

                                                        
62 Utställningstext om Ester Henning, Mentalvårdsmuseet i Säter. 
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Även de övriga personporträtten i Konstrummet presenteras på ett sätt som jag uppfattar ger en 

nyanserad bild av livet på mentalsjukhus. Det finns en stor variation både i hur de olika 

personerna beskrivs samt vilken typ av konstverk som visas upp. Karl Erik ”Kalle” Nordin 

(1867-1947), som liksom Henning hade ett stort intresse för konsthantverk, beskrivs som en av 

de patienter som trivdes så bra på Säters sjukhus att han inte ville bli utskriven. I 

utställningstexten beskrivs att ”Han var pålitlig och kunde ges både ansvar och friheter. Karl 

beskrivs som en alltid snäll och gemytlig person.” Beskrivningen av Nordin fungerar som en 

motpol till de tidigare intagna som presenteras som farliga, exempelvis Thurneman. På så vis 

blir detta även en motpol till stereotypa föreställningar om personer med psykisk sjukdom som 

farliga och opålitliga. 

 

I konstrummet uttrycks många olika typer av känslor, vilket jag upplever skapar en ökad 

förståelse och sympati för de tidigare patienterna. Ett konstverk som jag uppfattar som särskilt 

känslosamt föreställer en tiger med ledsen min, tillsammans med texten ”En blå tiger som 

längtar hem”. Representationen av berättelser visar på att det både fanns personer som trivdes 

mycket bra på mentalsjukhuset i Säter och andra som hade stor hemlängtan. Detta ger en 

nyanserad bild av livet på mentalsjukhuset som en varken 

rakt igenom inhuman och hemsk plats eller en helt och 

hållet trevlig plats där alla behandlas väl. 

Representationen av olika perspektiv och upplevelser i 

denna del av utställningen kopplar jag till begreppet 

Komplexitet från Högbergs analysmall, eftersom jag 

uppfattar att detta motverkar stereotypa föreställningar av 

människor som lever med psykisk ohälsa. Därmed bryts 

bilden av den psykisk sjuke som farlig och gestaltar det 

tidiga patienterna som mångbottnade individer med 

känslor, åsikter, fritidsintressen och olika 

livserfarenheter. Patienterna ges en röst och deras känslor 

uttrycks där personerna framställs som mångsidiga och 

lätta att relatera till.  

 

Som nämnts i inledningen har synen på vad som uppfattas som sjukt respektive friskt 

förändrats över tid. Där lyfte jag fram homosexualitet som exempel, vilket under större delen 

av 1900-talet klassades som en psykisk sjukdom. Detta nämns inte i utställningen, utan 
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tillståndet ”sjuk” framställs som relativt fast. Jag föreslår därför ett tillägg till de befintliga 

utställningstexterna där detta område diskuteras. En annan detalj som kan noteras är att en del 

utdaterade ord och begrepp i beskrivningar av patienterna används i utställningstexterna, 

exempelvis ord som ”sinnesslö” och ”vanartig”. Dessa ord kan uppfattas negativa och 

nedlåtande idag och kan därmed bidra till en ökad stigmatisering. Orden kan ha använts 

medvetet, för att illustrera hur psykiatripatienter betraktades på den tiden, men jag anser att 

utställningen hade vunnit på att på något sätt kommentera ordvalen.  

 

Representativitet & Målgrupper och deltagarroller 

Det är en relativt jämn könsfördelning bland de personporträtt som visas i utställningen. 

Personporträtten berättar om både manliga och kvinnliga patienter på ett likvärdigt sätt, medan 

könsidentiteter sällan nämns i beskrivningar av exempelvis olika behandlingsmetoder. 

Någonting som saknas i utställningen är information om och representation av HBTQ+-

personer på mentalsjukhuset, vilket som tidigare påpekats utgjorde en del av patienterna på 

Sveriges mentalsjukhus. Detta skulle exempelvis kunna nämnas i en avdelning av utställningen 

där sjukdomsstämpelns föränderliga tillstånd diskuteras.  

 

Klassperspektivet lyfts fram på ett sätt som kopplar samman livet på mentalsjukhuset med 

samhället i övrigt. Detta exemplifieras bland annat i personporträttet av Henning. I 

utställningen beskrivs även att patienter eller deras anhöriga mot betalning kunde förbättra 

villkoren och att det fanns tre olika patientklasser; första, andra och tredje klass. Patienterna i 

tredje klass kunde inte betala för sin egen vårdvistelse, utan det var fattigvården i patientens 

hemsocken som fick betala för denna. Patienter i andra och tredje klass fick samma typ av mat 

och villkor på sjukhuset, men de i andra klass betalade för sin egen vistelse. I första klass 

kostade vårdvistelsen mer och patienterna i denna grupp fick bättre mat än de övriga klasserna. 

På vissa andra mentalsjukhus fanns en särskild vårdavdelning för förstaklasspatienterna, där 

standarden på rummen var bättre, inredningen finare och det fanns möjlighet att få en privat 

sköterska. Att detta lyfts fram i utställningen kopplar ihop psykiatrihistoria med samhället i 

övrigt på ett sätt som fördjupar förståelsen för den tid som speglas i utställningen. 

 

Den museiintendent som är på plats när jag besöker museet informerar om att de inte har 

samarbetat med någon referensgrupp under produktionen av utställningen. Han uppger att 

frågor har ställts till sakkunniga inom psykiatrin, men att ingen som själv har erfarenhet av att 

vara patient på ett mentalsjukhus eller som lever med någon typ av psykisk ohälsa har varit 
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delaktig i utställningsproduktionen. Detta kopplar jag samman med både Högbergs diskussion 

om den hegemoniska ordning som länge har rått inom museivärlden liksom Laurajane Smiths 

teori ”The authorized heritage discorse”. Det hade varit önskvärt att inkludera personer med 

egen erfarenhet inom området, för att bättre få med patientperspektivet i utställningen. Jag 

anser dock, trots detta, att utställningsproducenten presenterar patienterna på ett nyanserat och 

respektfullt sätt. 

 

Sammanfattningsvis uppfattar jag att Mentalvårdsmuseet har lyckats bra med att representera 

Sjukhusets historia och tidigare patienter på ett sätt som jag tror bidrar till minskad 

stigmatisering av människor med psykisk ohälsa. Ovan har jag lyft fram några detaljer som 

skulle kunna förändras för att i ännu högre utsträckning motarbeta emot stigmatiseringen, men 

jag menar att det är det sammantagna budskapet som besökaren lämnar museet med som är av 

störst betydelse. Ett viktigt mål med utställningar om psykisk ohälsa anser jag bör vara att i så 

hög utsträckning som motverka en uppdelning i ”vi och dem”, där det finns en tydlig 

gränsdragning mellan personer med och utan psykisk ohälsa. Detta uppfattar jag att museet i 

stort har lyckats med, även om det som tidigare påpekats finns detaljer som skulle kunna 

förändras för att ännu tydligare uppnå detta. Eftersom psykiatrihistoria och information om 

psykisk ohälsa sällan representeras på svenska museer idag anser jag att det är mycket positivt 

att Mentalvårdsmuseet i Säter behandlar detta ämnesområde på ett så grundligt sätt.  
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4. Stigma och psykisk ohälsa idag 

Lena Flyckt har i sin roll som psykiater och docent vid Karolinska institutet särskilt intresserat 

sig för frågor kring stigmatisering och psykisk ohälsa. Hon menar att stigmatisering är ett stort 

problem för många som lever med psykisk ohälsa idag, även om hon uppfattar att allmänhetens 

attityder gentemot vissa typer av diagnoser har förbättrats under de senaste 5-10 åren.63 Lars 

Hansson, professor i psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning vid Lunds universitet, 

instämmer i att stigmatisering och fördomar är ett stort hinder för dem som drabbas av psykiska 

besvär och psykiska sjukdomar.64 En av de diagnoser som både Flyckt och Hansson lyfter fram 

som särskilt stigmatiserande är schizofreni, där stigmatiseringen kring diagnosen snarare har 

ökat under de senaste åren. Flyckt menar att detta bland annat kan bero på rapporteringar i 

media, där exempelvis våldsbrott ibland sammankopplas med psykossjukdomar. Detta sänder 

ut ett budskap om att psykossjukdomen kan vara orsaken till att personen har begått ett 

våldsbrott, trots att det inte finns något stöd i forskningen för att personer med exempelvis 

schizofreni skulle vara farligare än andra. Konsekvensen av detta blir att det skapas en 

obefogad rädsla bland allmänheten för människor som lever med psykossjukdomar, vilket i sin 

tur leder till fördomar och stigmatisering.65 

 

Okunskapen kring psykiska sjukdomar kan leda till konsekvenser inom olika områden i 

samhället. Ett exempel som Flyckt lyfter fram är att människor som lever med psykiska 

sjukdomar ibland inte får samma hjälp för somatiska66 sjukdomar som andra människor får. Det 

gäller i synnerhet personer med schizofreni, men även personer som lever med andra psykiska 

sjukdomar, som exempelvis depression eller ångestsyndrom. Detta, menar hon, beror bland 

annat på att det kan finnas en rädsla för att förvärra de psykiska symtomen genom 

behandlingen, trots att det inte finns någon vetenskaplig grund till det. Ett annat område där 

fördomar och okunskap påverkar människor med psykiska besvär negativt är på 

arbetsmarknaden. Flyckt uppger att det idag endast är 7-10% av personer med schizofreni som 

har ett arbete på öppna marknaden i Sverige. Hon påpekar är svårt att uppskatta exakta siffror 

på hur många av dem som skulle kunna arbeta om de får rätt förutsättningar till det, men menar 

att dagens tillgängliga forskning visar på att cirka 60% av människor som lever med schizofreni 

skulle kunna arbeta, om de får det stöd de behöver. Att så många utesluts på grund av sina 

                                                        
63 Inspelad intervju med Lena Flyckt den 13/3 2019. 
64 Mailkonversation med Lars Hansson. 
65 Inspelad intervju med Lena Flyckt den 13/3 2019. 
66 Sjukdomar som inte är psykiska utan kroppsliga. 



 29

psykiska besvär innebär därmed både en individuell och samhällelig förlust.67 Hansson lyfter 

fram att stigmatiseringen i sig kan påverka det psykiska måendet negativt, vilket då kan skapa 

ytterligare lidande hos personer som redan lever med psykisk ohälsa.68 

 

Claire Henderson, lektor på Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience vid King's 

College i London, pekar liksom Flyckt och Hansson på att schizofreni är en av de mest 

stigmatiserade psykiatriska diagnoserna. I artikeln ”Disorder-specific Differences” beskriver 

hon några exempel på skillnader i attityder gentemot personer med olika typer av psykiatriska 

diagnoser, samt hur stigmatiseringen kan yttra sig. Henderson lyfter fram att stigmatiseringen 

kan yttra sig på olika sätt, bland annat genom en strävan efter att upprätthålla en social distans 

till människor med psykiska sjukdomar, att stereotypa föreställningar reproduceras och 

betraktas som sanna samt negativa, känslomässiga reaktioner riktat mot personer med psykisk 

ohälsa. Risken att utsättas för denna typ av reaktioner från omgivningen är större för en person 

med schizofreni jämförd med en person med depression. Hon hänvisar till US General Social 

Survey’s undersökning från 2006, som visade att 62% av de amerikaner som deltog i 

undersökningen var ovilliga att arbeta tillsammans med någon med diagnosen schizofreni, 

medan 47% var ovilliga att arbeta nära en arbetskamrat med depression. På frågan om 

deltagarna skulle kunna tänka sig att bo granne med en person med schizofreni svarade 45% 

nej, medan 20% svarade nej till natt bo granne med en person med depression.69 Detta visar på 

att vissa typer av diagnoser är mer stigmatiserande än andra och kan behöva fokuseras särskilt 

på i arbetet med att minsta stigmatisering av alla typer av psykiska sjukdomar. 

 

Ett annat område som Hansson betonar som särskilt viktigt för att minska stigmatiseringen av 

människor som lever med psykisk ohälsa är det som kallas självstigma. Självstigma innebär att 

en person med psykisk ohälsa tar till sig omgivningens fördomar och accepterar dem som 

sanna, vilket innebär att man hindrar sig själv från att exempelvis söka jobb eller delta i andra 

typer av aktiviteter och därmed stigmatiserar sig själv.70 Detta lyfts även fram som en viktig del 

av arbetet mot stigmatisering i ett flertal av de artiklar som publicerats i The Stigma of Mental 

Illness – End of the Story?, bland annat i ”Improving Treatment, Prevention, and 

                                                        
67 Inspelad intervju med Lena Flyckt den 13/3 2019. 
68 Mailkonversation med Lars Hansson. 
69 Claire Henderson, ”Disorder-specific Differences” The Stigma of Mental Illness – End of the Story? Red. 
Gaebel, Wolfgang, Rössler, Wulf & Sartorius, Norman (Cham, 2017), 84-85. 
70 Mailkontakt med Lars Hansson. 
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Rehabilitation”. Här betonas att självstigma är en stor anledning till att många inte söker hjälp 

hos sjukvården för sina psykiska besvär. 71 

 

Vad kan göras för att motverka stigmatisering? 

Stigmatiseringen behöver bekämpas på många plan. Hansson menar att det behövs stora 

samhälleliga förändringar för att minska stigmatiseringen av människor med psykisk ohälsa: 

 

Omfattande och framförallt långsiktiga antistigma insatser för att förbättra attityder som bygger 

på en strategi som har social kontakt med personer med psykisk ohälsa som grund. Dessa 

insatser måste bygga på att förändra människors beteenden mot personer med psykisk ohälsa. 

Det räcker inte att förändra attityder och kunskaper.72 

 

Han poängterar att det inte räcker med endast attitydförändringar för att motverka 

stigmatiseringen, även om det också är en viktig del i processen. Förändrade attityder gentemot 

människor med olika typer av psykiska besvär behöver även följas av förändrade beteenden 

gentemot dem. Detta gäller såväl i arbetslivet som inom sjukvården, i det privata livet och i 

övriga delar av samhället. Det skulle kunna handla om att i arbetslivet ge det stöd som behövs 

för att en person med psykisk ohälsa ska kunna klara av sitt arbete och må så bra som möjligt 

på arbetsplatsen. Det räcker på så vis inte att arbetsplatsen endast accepterar och har kunskap 

om personens psykiska besvär, utan det måste också till handling för att förbättra situationen i 

praktiken. 

 

Henderson och Flyckt betonar massmedias inflytande över allmänhetens attityder gentemot 

människor med psykisk ohälsa. Henderson lyfter fram att det finns tydliga bevis för att skadliga 

attityder riktat mot människor med olika typer av psykiatriska diagnoser kan förvärras genom 

negativa representationer i media. Människor med psykisk ohälsa framställs ofta som 

inkompetenta och farliga, eftersom den majoriteten av de representationer som förekommer i 

media är negativa.73 Flyckt menar att det skulle behövas pressetiska regler som liknar de regler 

som har införts för att motverka diskriminering av människor grundat på exempelvis etnicitet.74  

På hemsidan för Allmänhetens pressombudsman (PO) lyder nummer 10 på listan av etiska 

                                                        
71 Wolfgang Gaebel m.fl, ”Improving Treatment, Prevention, and rehabilitation”, The Stigma of Mental Illness – 
End of the Story? Red. Gaebel, Wolfgang, Rössler, Wulf & Sartorius, Norman (Cham, 2017), 537. 
72 Mailkontakt med Lars Hansson. 
73 Claire Henderson, ”Disorder-specific Differences”, The Stigma of Mental Illness – End of the Story? Red. 
Gaebel, Wolfgang, Rössler, Wulf & Sartorius, Norman (Cham, 2017), 86. 
74 Inspelad intervju med Lena Flyckt den 13/3 2019. 
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pressregler såhär: ”Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, 

politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i 

sammanhanget och är missaktande.”75 Funktionalitet, och därmed även psykisk funktionalitet, 

finns inte med på denna lista, vilket därför sänder ut ett budskap om att det exempelvis är 

tillåtet att nämna en gärningspersons eventuella psykiska sjukdomstillstånd i samband med 

rapportering av ett brott.  

 

Flyckt lyfter fram att media, i samband med uppskakande händelser där exempelvis en person 

under inflytande av en psykos begår ett allvarligt våldsbrott, ofta betonar den eventuella 

psykossjukdomen som den främsta orsaken till brottet, medan andra faktorer, som exempelvis 

droganvändning, hamnar i skymundan. De flesta av dessa våldsbrott begås av personer utan 

känd psykiatrisk diagnos. Eftersom exempelvis människor med psykisk ohälsa statistiskt sett 

inte begår fler brott än befolkningen i övrigt menar hon att detta inte bör nämnas i 

rapporteringen. Hon lyfter även fram att uttryck som ”jag känner mig lite schizofren” eller ”hon 

har blivit depressionstjock” bör undvikas.76 Dessa etiska regler uppfattar jag således bör gälla 

även vid representationer av människor med psykisk ohälsa på museer. 

 

I The Stigma of Mental Illness – End of the Story? presenteras ett stort antal faktaunderbyggda 

förslag på strategier för att motarbeta stigmatiseringen av människor med psykisk ohälsa. I 

artikeln ”Fields of Intervention” beskriver Richard Warner, som var psykiater och direktör vid 

Mental Health Center i Boulder County i Colorado, ett förslag på en metod som använts av 

WPA (World Psychiatric Association) för att motverka stigmatisering av människor med 

psykisk ohälsa, i synnerhet schizofreni. Metoden bygger på att en lokal arbetsgrupp med 10-20 

personer skapas. I arbetsgruppen finns representanter från målgrupperna för projektet, 

exempelvis skolpersonal, arbetsgivare och poliser, liksom personer som lever med psykisk 

ohälsa samt anhöriga till dessa. Målgrupperna väljs ut grundat på vilka grupper som har mycket 

kontakt med människor som lever med psykisk ohälsa och där anti-stigma arbetet anses kunna 

göra mest nytta. Arbetsgruppen utarbetar en plan som är specialanpassad för varje målgrupp. 

Några viktiga mål för kampanjen är att uppmärksamma att stigmatiseringen existerar och att 

öka gruppens kunskaper om psykisk ohälsa. Genom detta projekt vill man inte bara förändra 

attityder riktade mot människor med psykisk ohälsa, utan även förändra hur omgivningen beter 

                                                        
75 ”Etiska regler för press, TV och radio”, författare okänd, Allmänhetens pressombudsman, 
https://po.se/pressetik/, 2019-08-11. 
76 Inspelad intervju med Lena Flyckt den 13/3 2019. 
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sig mot dem.77 Delar av denna metod uppfattar jag kan vara användbar även inom 

museisektorn, där exempelvis de delar som riktar sig mot skolverksamheterna skulle kunna 

vara särskilt användbara. 

 

Hur museer kan arbeta med frågor kring psykisk ohälsa 

Den finns många olika sätt som museerna skulle kunna arbeta för att minska stigmatiseringen 

och öka allmänhetens kunskaper om psykisk ohälsa. En viktig målgrupp för museerna är barn 

och ungdomar som besöker museerna tillsammans med sina skolklasser. I det anti-

stigmaprogram som Warner beskriver är mellan- och högstadieelever en viktig målgrupp för 

projektet, eftersom det har visat sig effektivt att redan vid tidig ålder påverka uppfattningen om 

människor med psykisk ohälsa. I Calgary och Boulder innefattade programmet projekt som 

exempelvis ”Watch your language”, vilket uppmanade till att inte använda nedvärderande ord 

om människor med psykisk ohälsa, och ”No one is to blame for schizofrenia”.78 Eleverna fick 

bland annat lyssna på berättelser från personer med psykisk ohälsa och delta i en tävling där 

deltagarna fick skapa konst med anti-stigmabudskap. Projekten har visat sig effektiva för att 

motverka stigmatisering och öka förståelsen för hur det är att leva med psykisk ohälsa. I 

Calgary fick eleverna svara på frågor kring psykisk ohälsa före och efter projektet. Innan 

projektet svarade 16% av eleverna att de inte kände att de behövde distansera sig från 

människor med schizofreni i exempelvis skolan eller i det sociala livet. Efter projektet hade 

denna siffra ökat till 30%.79 Dessa metoder tror jag skulle kunna användas även inom 

museiverksamheterna, exempelvis i samband med att skolklasser besöker en utställning med 

psykisk ohälsa som tema.  

 

Ett problem som tidigare påpekats är att patientperspektivet sällan finns representerat i 

psykiatrihistoriska utställningar. Det hade varit optimalt att låta personerna som utställningen 

handlar om själva berätta om sina upplevelser, men när berättelserna handlar om personer som 

exempelvis levde på ett mentalsjukhus i början av 1900-talet är detta oftast inte möjligt. I 

antologin Inspärrad: Röster från intagna på sinnessjukhus, fängelser och andra anstalter 1850-

1992 lyfter forskare inom olika discipliner fram personliga berättelser om människor som vid 

                                                        
77 Richard Warner, ”Fields of Intervention” The Stigma of Mental Illness – End of the Story? Red. Gaebel, 
Wolfgang, Rössler, Wulf & Sartorius, Norman (Cham, 2017), 435-436. 
78 Ibid., 438-439. 
79 Ibid., 439. 
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olika tidpunkter mellan år 1850-1992 varit intagna på anstalt.80 Texterna lyfter fram berättelser 

om intagna på anstalter exempelvis som mentalsjukhus, fängelser, uppfostringsanstalter. 

Författarna till texterna har velat fokusera på de intagnas egna upplevelser och berättelser, för 

att på så vis ge dem en egen röst i en annars till stor del institutionsinriktad och anonym 

historieskrivning. Svårigheterna med ett sådant perspektiv utgörs bland annat av att 

källmaterialet av berättelser utifrån de intagnas perspektiv är mycket begränsat. De dokument 

som finns bevarade utgår i de flesta fall från myndigheternas perspektiv.81  

 

För att hitta berättelser som utgår från den intagnas egna upplevelser har författarna bland annat 

använt sig av personliga brev och inlagor till myndigheter som skrivits av intagna och sedan 

arkiverats. Antologins redaktörer, Roddy Nilsson och Maria Vallström, betonar det pusslande 

och letande bland olika typer av källmaterial som detta perspektiv ofta kräver. 

Arbetet med att gräva fram personliga berättelser kan exempelvis innebära att söka efter brev 

som har skrivits av intagna, skrivelser som de skickat till myndigheter, självbiografier och 

tidningsartiklar.82 Dessa metoder föreslår jag att museerna också skulle kunna använda sig av, 

för att exempelvis kunna lyfta fram mer personliga berättelser om tidigare patienter på 

mentalsjukhus. 

 

Hansson betonar den personliga kontakten med personer som har erfarenhet av psykisk ohälsa 

som mycket viktig för att minska okunskapen och stigmatiseringen. Ett förslag för att 

genomföra detta är att exempelvis personer med erfarenhet av psykisk ohälsa får dela med sig 

av sina berättelser och att det sedan resulterar i en utställning. Museer skulle även kunna 

anordna föreläsningar där publiken får lyssna till personernas egna ord om sina upplevelser. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
80 Roddy Nilsson och Maria Vallström (red.), Inspärrad: Röster från intagna på sinnessjukhus, fängelser och 
andra anstalter 1850-1992 (Lund, 2016). 
81 Roddy Nilsson och Maria Vallström (red.), ”Förord”, Inspärrad: Röster från intagna på sinnessjukhus, 
fängelser och andra anstalter 1850-1992 (Lund, 2016), 9. 
82 Ibid., 9-13. 
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5. Avslutande diskussion 

Som tidigare påpekats har psykiatrihistoria sällan presenterats på svenska museer. På 

medicinhistoriska museer brukar det finnas ett hörn med psykiatrihistoria där i första hand äldre 

typer av behandlingsmetoder beskrivs, men där patientens röst sällan blir hörd. På de ofta 

ideellt drivna psykiatrihistoriska museerna behandlas livet på mentalsjukhuset vanligen ur 

personalens synvinkel. På de allmänhistoriskt inriktade museerna, som får skattemedel för att 

bedriva kulturminnesvård och skapa utställningar som speglar hela samhället, är det mycket 

sällan som psykiatrihistoria eller nutidsberättelser med koppling till psykisk ohälsa 

representeras. Varför har temat psykiatri varit mer eller mindre exkluderat inom museisektorn? 

Och varför blir patientens röst sällan hörd på medicinhistoriska och psykiatrihistoriska museer? 

 

Enligt ”The authorized heritage discorse” har professionen inom museisektorn länge haft 

tolkningsföreträde när det handlar om att definiera vad som är viktigt att bevara för framtiden 

samt vad som är viktigt att förmedla till allmänheten.83 I och med att psykiatrihistoria och 

psykisk ohälsa överlag har varit ett frånvarande tema på svenska museer visar detta på att det 

förmodligen har varit ett ämne som av professionen inte har uppfattat som viktigt att presentera 

som kulturarv. En anledning till detta tror jag kan vara att psykiatrihistoria räknas till gruppen 

”svåra kulturarv”, eftersom det innefattar berättelser om människor som har mått dåligt och om 

institutioner där behandlingsmetoder som idag betraktas som inhumana brukades. Än idag är 

psykisk ohälsa ett ämne som många tycker är svårt att prata om, men som börjar framträda allt 

mer i exempelvis böcker, tv-program, podcasts och på nätet. Ju fler plattformar, där museerna 

utgör en, som tar upp ämnen som psykiatrihistoria och psykisk ohälsa, desto mindre tabubelagt 

tror jag att ämnet kommer att uppfattas. 

 

Som tidigare påpekats så är patientperspektivet sällan representerat på många medicinhistoriska 

museer och mentalvårdsmuseer. Jag uppfattar att detta kan kopplas samman med den 

maktstruktur som rådde på mentalsjukhusen, där vårdpersonalen hade tolkningsföreträde. Den 

information som går att hitta om de flesta av de tidigare patienterna på mentalsjukhusen finns i 

första hand i journaler, vilka har författats av läkare och vårdpersonal. Denna maktbalans blir 

därmed märkbar även i utställningsproduktionen, där berättelserna i många fall utgår från 

vårdgivarnas perspektiv. Här blir diskursen synlig igen. Vad hade hänt om tidigare patienter 

och människor med erfarenhet av psykisk ohälsa själva hade fått utforma en utställning om 

                                                        
83 Laurajane Smith, Uses of heritage (Milton, 2006), 11. 
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psykiatrihistoria? Hade fokus fortfarande legat på behandlingsmetoder och vårdpersonalens 

perspektiv? Förmodligen hade det blivit en helt annan typ av utställning, där besökaren får en 

tydligare uppfattning om hur den kunde vara att vara patient på ett mentalsjukhus. 

Förhoppningsvis skulle det även kunna leda till en mindre stereotyp uppfattning om de 

psykiatriska patienterna, då en mångfald av patientperspektiv nyanserar bilden av de tidigare 

patienterna.  

 

I intervjun med Helena Magnusson uttrycker hon en önskan om att i framtiden skapa en sådan 

utställning med psykisk ohälsa som tema, där personerna utställningen handlar om är delaktiga 

i utställningsproduktionen. En psykiatrihistorisk utställning som utformats utifrån läkarnas och 

vårdpersonalens perspektiv kan visserligen bidra med en ökad förståelse för hur det kunde vara 

att arbeta på ett mentalsjukhus samt vilka behandlingsmetoder som har använts genom 

historien, vilket jag tycker är viktiga delar av mentalsjukhusens historia som också bör 

representeras. Jag anser dock att eftersom det idag är en sådan överrepresentation av 

vårdgivarperspektivet i utställningar om psykiatrihistoria, bör fokus i huvudsak ligga på att öka 

representationen av patientperspektiv. Personliga berättelser från personer med erfarenhet av 

psykiatri och psykisk ohälsa är viktiga för att minska stigmatiseringen, vilket ytterligare 

motiverar att särskilt fokus bör läggas här. 

 

Även om jag förespråkar ett nära samarbete mellan museipersonal och människor med 

erfarenhet av det område som behandlas menar jag inte att de professionella 

utställningsproducenterna inte ska vara delaktiga i utställningsproduktionen. De har trots allt en 

utbildning och erfarenhet av utställningsproduktion som de flesta av informanterna inte har. 

Det är dock viktigt att representanter från den grupp som utställningen handlar om är delaktiga 

i produktionen och att det sker ett nära samarbete mellan informanter och 

utställningsproducenter. Som påpekats i kapitel fyra är just den personliga kontakten mellan 

besökare och människor med erfarenhet av psykisk ohälsa central för att på ett effektivt sätt öka 

förståelsen för olika typer av psykiska besvär. Om det endast är utställningsproducenterna som 

berättar om människor med psykisk ohälsa, utan att dessa är delaktiga i produktionen, uppfattar 

jag att det skapas en större distans mellan dem som besöker utställningen och dem som 

utställningen handlar om. 

 

I kapitel tre besvarade jag frågeställningen om hur de tidigare patienterna på Säters sjukhus 

presenteras Mentalvårdsmuseet. Jag uppfattade att utställningen särskilde sig från många andra 
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psykiatrihistoriska utställningar, grundat på de beskrivningar av olika typer av utställningar 

med psykiatrihistoriskt tema som presenteras i exempelvis Mikael Eivergård artikel ”Psykiatri 

som kulturarv”. Utställningen på Mentalvårdsmuseet verkade ha en mer patientinriktad vinkel i 

sitt berättande än andra utställningar av denna typ. Detta syntes tydligast i ”Konstrummet”, där 

personernas livsberättelser och konstverk hamnade i centrum. 

 

Den kanske viktigaste frågeställningen för denna uppsats har varit den svåraste att besvara: Hur 

kan museer eventuellt motverka stigmatisering av människor med psykisk ohälsa? Det finns 

egentligen många svar på denna fråga, eftersom det inte bara finns ett sätt att bekämpa 

stigmatiseringen av människor med psykisk ohälsa. I kapitel fyra gav jag dock några förslag på 

hur museer skulle kunna arbeta med dessa frågor på ett givande sätt, grundat på de kunskaper 

som intervjuerna med Lena Flyckt och Lars Hansson samt litteraturstudierna har gett mig.  

 

En viktig delfråga att besvara är varför museer bör vara delaktiga i anti-stigmatiseringsarbetet. I 

Riksutställningars rapport Museerna och mångfalden beskrivs hur museisektorn har ett ansvar 

för att verka för ett mer inkluderande samhälle och motarbeta främlingsfientlighet och rasism. 

 

ÖKAD POLARISERING och allt starkare främlingsfientliga, rasistiska och fascistiska röster har 

påmint oss om att de demokratiska fri- och rättigheterna även innebär ett ansvar och en 

skyldighet. En skyldighet för museer att, utifrån sina individuella förutsättningar, bidra till ökad 

förståelse och tolerans genom bland annat vidgade perspektiv på människans historia och en 

större mångfald av berättelser och perspektiv.84 

 

Rapporten handlar således främst om mångfaldsfrågor i koppling till etnisk och kulturell 

mångfald, men jag anser att den kan översättas till att omfatta även mångfald av psykiska 

funktionsvariationer. Diskriminering av människor på grund etnisk och kulturell tillhörighet 

och diskriminering av människor på grund av deras psykiska ohälsa är samhällsproblem som är 

viktiga att motarbeta och som bör behandlas likvärdigt. Trots detta är representation av 

människor med psykisk ohälsa frånvarande i styrdokument och rapporter från exempelvis 

Kulturrådet och Riksutställningar. I Museerna och mångfalden beskrivs några av de mål som 

Riksutställningar arbetat med under 2014, där en av punkterna handlar om att undersöka hur 

museerna ”som organisationer speglar, införlivar och tillvaratar samhällets etniska, kulturella, 

                                                        
84 Eric Fugeläng, Museerna och mångfalden: En analys av hur den svenska museisektorn kan stödja och ta tillvara 
på utvecklingspotentialen i det mångkulturella Sverige, Riksutställningar (Visby, 2014), 4. 



 37

sociala och socioekonomiska mångfald”.85 Visserligen kan psykiska funktionsvariationer 

omfattas av begreppet social mångfald, men jag anser att detta hade behövt förtydligas för att 

på riktigt inkludera psykisk ohälsa i arbetet för ökad mångfald.  

 

Trots att psykisk ohälsa generellt sett är mer eller mindre frånvarande inom den svenska 

museisektorn så finns det utställningar och projekt som faktiskt har påverkat utvecklingen i en 

positiv riktning.  Projektet FOKUS (Funktionshinder och Kulturarv, Utbildning och 

Samverkan), som drevs av HandikappHistoriska Föreningen och Upplandsmuseet under 2014 

och 2015, var ett projekt som fokuserade på att öka representationen av människor med olika 

typer av funktionshinder inom museernas verksamheter.86 Projektet omfattade många olika 

typer av funktionshinder, både psykiska och fysiska. I handboken som skrevs i samband med 

projektet, Bredda mångfalden: en handbok om människor med funktionsnedsättning i 

museernas arbete, ges konkreta förslag på hur museiverksamheter kan arbeta för en mer 

inkluderande verksamhet: 

 

 Uppdatera mångfaldsplanen. Se till att funktionshinder 

och funktionsnedsättning är en del i mångfaldsbegreppet på 

arbetsplatsen. 

 Höj kunskap och medvetenhet. Bjud in olika personer med 

erfarenhet av funktionsnedsättning till personalmöten, föreläsningar 

och utbildningar på museet. Prata inte om – prata med. 

 Anställ. Tänk igenom vad som krävs för att bredda mångfalden 

bland anställda och praktikanter. Sök via fler kanaler och genom nya samarbeten.87 

 

FOKUS hade som sagt en mer allmän inriktning där många olika typer av funktionshinder 

representerades och hade ingen särskild fokusering på just psykisk ohälsa. Målen för 

mångfaldsarbete på museer uppfattar jag dock som centrala för att uppnå en museiverksamhet 

där temat psykisk ohälsa inkluderas både i utställningsproduktioner, i samlingar och i 

pedagogiska program. 

 

                                                        
85 Ibid., 13. 
86 ”Projektet FOKUS”, författare okänd, https://hhf.se/projekt-fokus/projektet-fokus-mer-info/, 2019-09-02. 
87 Diana Chafik, Bredda mångfalden: en handbok om människor med funktionsnedsättning i museernas arbete 
(Stockholm, 2015), 19. 
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Sammanfattningsvis anser jag att det är av stor vikt att människor med erfarenhet av psykisk 

ohälsa involveras i kulturarvsproduktionen och att psykiatrihistoria blir en del av den allmänna 

historieförmedlingen. För att uppnå detta krävs förändring, både på statlig nivå och inom 

museiverksamheterna. Detta bör därför skrivas in i de direktiv som utformas centralt, för att 

visa verksamheterna att det är ett viktigt område att arbeta med. Slutligen handlar det till stor 

del om att museerna måste våga ta upp ämnet psykisk ohälsa. Att välja att inte prata om det är 

också en aktiv handling. 
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Sammanfattning 

I denna uppsats undersöker jag hur psykiatrihistoria och psykisk ohälsa presenteras och har 

presenterats på svenska museer, samt hur museisektorn skulle kunna arbeta för att bidra till 

arbetet mot stigmatisering av människor med psykisk ohälsa. 

 

Syftesformulering 

Syftet med studien är dels att undersöka hur personer med psykisk ohälsa gestaltas i 

utställningar på en utvald psykiatrihistorisk utställning, dels att undersöka hur de publika 

verksamheterna på museerna skulle kunna arbeta för att öka allmänhetens medvetenhet och 

kunskap om psykisk ohälsa, och därmed motverka stigmatisering. 

 

Jag har utgått från följande frågeställningar: 

1. Hur har den psykiatriske patienten gestaltats på svenska museer under 1900- och fram 

tills idag? 

2. Hur gestaltas den psykiatriske patienten i min valda utställning? 

3. Hur kan museer eventuellt motverka stigmatisering av människor med psykisk ohälsa?   

 

I kapitel två beskrivs att psykiatrihistoria överlag är frånvarande på de allmänhistoriskt 

inriktade museerna i Sverige. Det är i första hand på särskilda mentalvårdsmuseer och på 

medicinhistoriska museer som psykiatrihistoria förekommer. På de medicinhistoriska museerna 

beskrivs ofta olika typer av äldre behandlingsmetoder och det medicinska perspektivet hamnar i 

fokus. De särskilda mentalvårdsmuseerna har vanligen drivits av personer som tidigare arbetat 

på mentalsjukhus, vilket därmed gör att dessa typer av museer många gånger presenterar 

historien utifrån ett arbetsplatsperspektiv. Patientperspektivet blir därmed sällan framträdande i 

svenska museiutställningar om psykiatrihistoria. 

 

Jag valde att utföra en utställningsanalys på Mentalvårdsmuseet i Säter, vilken presenteras i 

kapitel tre. För analysen utgick jag från fyra olika begrepp och perspektiv från Anders 

Högbergs analysmall som presenteras i studien Mångfaldsfrågor i kulturmiljövården.88 Utifrån 

min tolkning av utställningen på Mentalvårdsmuseet presenteras en nyanserad bild av 

sjukhusets historia, där patientperspektivet är relativt tydligt. Jag påpekar dock att det under 

utställningsproduktionen inte har funnits någon referensgrupp med personer som själva har 
                                                        
88 Anders Högberg, Mångfaldsfrågor i kulturmiljövården: Tankar, kunskaper och processer 2002-2012 (Lund, 
2013). 
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erfarenhet av att vara patienter inom psykiatrin. Detta innebär därmed att de som gestaltas i 

utställningen inte själva har varit delaktiga i representationen. 

 

I kapitel fyra beskriver jag hur stigmatisering av människor med psykisk ohälsa kan yttra sig 

idag samt presenterar några förslag på hur stigmatiseringen kan motverkas. Förslagen på hur 

museer på ett effektivt sätt kan arbeta med frågor kring psykisk ohälsa grundar jag på den 

information jag har fått via litteraturstudier och intervjuer. En viktig del i arbetet mot 

stigmatiseringen är att låta människor få direktkontakt med personer med erfarenhet av psykisk 

ohälsa och lyssna till deras egna formuleringar om hur det är att leva med olika typer av 

psykiska besvär. Barn och ungdomar är en viktig målgrupp för museerna. Jag föreslår därför att 

skolprogram med anti-stigmatiseringsinriktning tas fram, i samband med en utställning med om 

psykisk ohälsa. I diskussionsavsnittet utvecklar jag mina resonemang och lyfter bland annat 

fram att inkludering av psykiska funktionsvariationer i museernas arbete med mångfaldsfrågor 

måste tydliggöras på riksdagsnivå, liksom inom museiverksamheterna. 
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