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ture of society today and what makes a person commit a crime.  

Two years master’s thesis in Archive, Library and Museum studies.  
 

Ämnesord 
Fängelsemuseum, utställning, etik, mörkt kulturarv, autenticitet 

Key words 
Prison Museum, Exhibition, Ethics, Dark Heritage, Authenticity 

 
  



 

 3 

Tack till 

Sveriges Fängelsemuseum för allt material ni bistått med och alla intressanta sam-
tal. 

Yvonne Backe Forsberg, min handledare, för ovärderlig hjälp. 

 

Kristian för hjälp med bilden och för att du lyssnat.  



 

 4 

Innehållsförteckning 

Inledning .............................................................................................. 7	
Syfte och frågeställningar .................................................................................. 10	
Fängelser som lokaler för museiverksamhet ...................................................... 11	
Forskningsöversikt ............................................................................................. 12	
Teoretiska utgångspunkter ................................................................................. 14	
Metodredovisning .............................................................................................. 19	

Triangulering ............................................................................................................. 19	
Intervjuer .................................................................................................................... 21	
Observationer ............................................................................................................. 22	
Litteraturstudier ......................................................................................................... 23	
Avgränsning och begränsning ................................................................................... 24	

Etik ..................................................................................................................... 25	
Fallstudierna ...................................................................................... 27	

Sveriges Fängelsemuseum i Gävle .................................................................... 27	
Sigrid Olsdotter Granlund, 1777 ........................................................................ 29	

Audioguide ................................................................................................................. 29	
Montertext .................................................................................................................. 30	
Observation ................................................................................................................ 31	

Carin Olsdotter, 1847 ......................................................................................... 32	
Audioguide ................................................................................................................. 32	
Montertext .................................................................................................................. 33	
Observation ................................................................................................................ 34	

”Stickan”, 1986 .................................................................................................. 35	
Audioguide ................................................................................................................. 35	
Montertext .................................................................................................................. 36	
Observation ................................................................................................................ 38	

Analys av fallstudierna ..................................................................... 39	
Diskussion kring Sigrid Olsdotter Granlund ...................................................... 39	

Skapandet av cellen ................................................................................................... 39	
Analys av Sigrid Olsdotter Granlund ......................................................................... 40	

Diskussion kring Carin Olsdotter ....................................................................... 43	
Skapandet av cellen ................................................................................................... 43	
Analys av Carin Olsdotter .......................................................................................... 44	

Diskussion kring ”Stickan” ................................................................................ 47	
Skapandet av cellen ................................................................................................... 47	
Analys av Stickan ...................................................................................................... 47	

Jämförelse mellan individerna ........................................................................... 52	
Slutdiskussion .................................................................................... 54	

Slutkommentarer ................................................................................................ 58	
Vidare forskning ................................................................................................ 59	



 

 5 

Sammanfattning ................................................................................ 61	
Käll- och litteraturförteckning ......................................................... 62	

Otryckt material ................................................................................................. 62	
I uppsatsförfattarens ägo ............................................................................................ 62	

Tryckt material ................................................................................................... 62	
Bilaga 1. Bildlista ............................................................................... 65	
Bilaga 2: Intervjufrågor ................................................................... 66	
Bilaga 3: Intervju del 1 ..................................................................... 67	
Bilaga 4: Intervju del 2 ..................................................................... 77	
Bilaga 5: Intervju del 3 ..................................................................... 87	
 

 
  



 

 6 

  



 

 7 

Inledning 

Att ett brott leder till ett straff är något som alla i vårt samhälle är medvetna om 
och något som även mycket små barn får lära sig. Alla handlingar får konsekven-
ser, så väl goda som mindre goda. Begår du ett brott utför du en olaglig handling 
och får följaktligen spendera en viss tid i fängelse som straff. Detta är något som 
har varit en sanning och en självklarhet under en lång tid i vårt samhälle. Men 
straffen har inte alltid sett likadana ut, och följaktligen inte heller fängelserna.  

Idag har många gamla fängelseanstalter stängt igen sin verksamhet för att 
istället flytta till nya, modernare lokaler med högre säkerhet och bättre miljöer för 
de intagna. Det gör att många gamla fängelser står tomma och istället har börjat 
användas i andra syften. Många fängelselokaler tjänar idag som vandrarhem eller 
hotell med konferensmöjligheter, till exempel vid det gamla fängelset i Falun som 
idag är vandrarhem eller det i Karlstad som nu har namnet Hotell Bilan (Falu 
Fängelse Vandrarhem; Clarion Collection Hotell Bilan). Andra fängelser, som 
Långholmen i Stockholm, har även kombinerat hotell- och konferensverksamhet-
en med olika evenemang och upplevelser som gärna är förknippat med fängelset, 
till exempel olika rymningslekar (Långholmen>Aktiviteter). Gemensamt för alla 
dessa exempel är att varje gammalt fängelse som idag fungerar som något annat 
också är som ett museum över fängelset och har utställningar med gamla föremål.  

Eilean Hooper-Greenhill, en engelsk forskare som skulle kunna beskrivas som 
en nyckelperson inom museiologin, menar att just fängelselokaler fungerar som 
väldigt bra utrymmen för just museer. I sin bok Museums and the Shaping of 
Knowledge från 1992 menar hon att museer idag, i vår moderna tid, är så mycket 
mer än kulturtempel med nationalskatter. Ett museum är inte längre en stor lokal 
med dammiga glasmontrar utan istället en plats för lärande, vilken kan vara in-
rymd i vilken lokal som helst, däribland ett gammalt fängelse (Hooper-Greenhill 
19992, s. 1-2). 

International Council Of Museums, ICOM, definierar ett museum enligt föl-
jande: 

Ett museum är en permanent institution utan vinstintresse som tjänar samhället och dess ut-
veckling, som är öppen för allmänheten, som förvärvar, bevarar, undersöker, förmedlar och 
ställer ut – i studiesyfte, för utbildning och förnöjelse materiella och immateriella vittnesbörd 
om människan och hennes omvärld. (ICOM’s etiska regler 2016, s. 30). 
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Enligt den definitionen är Sveriges Fängelsemuseum i Gävle det enda fängelse-
museet i Sverige idag. Museet ligger på Hamiltongatan 1 och 3 i centrala Gävle, 
invid slottet och Gavleån, inhyst i lokaler som tidigare använts som just fängelse 
under flera hundra år. Man säger själv att man är ”ett museum i två fängelser” 
(Sveriges Fängelsemuseum>Utställningar) och syftar då dels till det gamla slotts-
häktet, dels till det nyare cellfängelset, se karta nedan1.  

 

År 1984 öppnades fängelsemuseet av Birger Lindroos, som då arbetade som kri-
minalvårdsinspektör vid anstalten och som sedan slutet av 1970-talet har samlat in 
föremål för att rädda dem undan den då stundande nedläggningen (Kallings & 
Miljand, 2011, s. 7). Hans museum var inrymt i slottshäktets lokaler och bestod i 
mångt och mycket av de föremål han samlade in.  

Under mitten av 1990-talet bedrevs ett stort arbete för att stoppa rivningen av 
cellfängelset som, tack och lov för denna studie, lyckades. I början av 2000-talet 
övertogs driften av museet av Birgitta Bohlund och Katarina Kallings Nilsson och 
museet kunde samtidigt utökas, från att bara ha varit i slottshäktet till att nu få 
                                                
1 Alla fotografier och bilder i uppsatsen används med tillstånd av Sveriges Fängelsemuseum.  
2 Nu Katarina Kallings.  

Bild 1. Karta över Sveriges Fängelsemuseums båda lokaler. Källa: Sveriges Fängelsemuseum 
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tillgång till tio celler på B-botten i cellfängelset (Kallings & Miljand, 2011, s. 7-
14). Den nya utställningen ”Hotell Hamilton” började byggas i cellfängelset och 
denna invigdes år 2004, samtidigt som Lindroos utställning i slottshäktet fortfa-
rande hölls öppen (Kallings & Miljand, 2011, s. 22). Till slottshäktet producera-
des en ny basutställning år 2005 som fick namnet ”Androm till skräck och varna-
gel” och som visar de offentliga skam- och kroppsstraffen som var i bruk under 
1700- och 1800-talet (Kallings & Miljand, 2011, s. 30).  

Från början hette museet Fängelsemuseet i Gävle, men bytte år 2006 namn till 
Sveriges Fängelsemuseum, eftersom att de insåg att de var det enda fängelsemu-
seet enligt ICOM:s definition (Kallings & Miljand, 2011, s. 36). 

År 2013 uppdaterades utställningen i cellfängelset med ny teknik och lite an-
nat innehåll, och fick namnet ”Hotell Hamilton 2.0” för att visa på att de har mo-
derniserat den för framtiden (Sveriges Fängelsemuseum>Utställningar).  

Sveriges Fängelsemuseums syfte är att dokumentera, problematisera och tillgäng-
liggöra kriminalvårdens historia utifrån sina samlingar. De ansvarar även för att 
dokumentera material från anstalter som läggs ned samt att ta hand om fångkons-
ten på ett nationellt plan (Kallings & Miljand, 2011, s. 35). Med fångkonst menas 

Bild 2. Cellfängelset i Gävle, som inrymmer hälften av Sveriges Fängelsemuseums utställning-
ar. Foto: Författaren 
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de konstnärliga uttryck som skapas av intagna på landets alla anstalter, och ett 
urval av de verk som museet har i samlingarna finns utställda i Cellfängelset. 

Inom ramarna för masterprogrammet i ABMs musei- och kulturvetenskapsin-
riktning praktiserade jag på sagda museum under fem veckors tid, och bestämde 
mig under den perioden för att skriva min uppsats utifrån deras utställningar. Jag 
har länge varit intresserad av museer som inkluderar det så kallade mörka kultur-
arvet i sina utställningar och framför allt har mitt intresse legat i hur människor 
ställs ut relaterat till detta mörka kulturarv. Om hänsyn tas till individen bakom 
det som ställs ut, eller om det bara blir ett gottande i en annan människas lidande 
för att stilla besökarnas morbida nyfikenhet.  

Med mörkt eller svårt kulturarv menar jag sådant som kan vara problematiskt 
att presentera för allmänheten, som kan sammankopplas med människor i sam-
hällets utkant eller i utsatta situationer, eller föremål eller situationer som kan 
upplevas som jobbiga. Exempel på mörka eller svåra kulturarv kan vara allt möj-
ligt; alla de föremål som finns kvar från Auschwitz, föremål från Titanic och 
Estonia, minnesmuseer över folkmorden i Rwanda, men även museer som fängel-
semuseer, medicinhistoriska museer eller mentalvårdsmuseer. Det behöver heller 
inte endast röra sig om materiella saker, även det immateriella kulturarvet kan 
upplevas som mörkt eller svårt. Antropologen Sharon Macdonald menar att det 
svåra eller mörka kulturarvet är det som en stor del av befolkningen önskar inte 
fanns eller önskar glömma (Macdonald 2006, s. 9).  

Personligen tycker jag att det är väldigt viktigt att ett museum inser vilken på-
verkanspotential det har som myndighet, och att genom att inte ta ställning i en 
fråga så tar man ändå ställning. Särskilt viktigt är det när ett museum förvaltar ett 
mörkt och svårt kulturarv. Museer bör vara medvetna om sin roll och faktiskt våga 
ifrågasätta, tänka nytt och prata om ett ämne som känns jobbigt eller tabubelagt. 
Genom att sticka huvudet i sanden och låtsas som ingenting kommer man ingen-
stans. Samtidigt är det en svår balansgång att skapa intressanta och tankeväckande 
utställningar utan att någon kan ta illa upp av det som förmedlas. Här finns en av 
de mest intressanta frågorna som ett museum behöver handskas med enligt mig, 
avvägningen mellan vad man vill ställa ut och vad som är möjligt att ställa ut. 
Detta är jag nyfiken på och ämnar undersöka mer i denna uppsats.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur människors levnadsöden ställs ut på 
Sveriges Fängelsemuseum i Gävle, och vilken hänsyn som tas till individen 
bakom brottet. Många museer idag har svåra material i sina samlingar och jag vill 
undersöka hur personalen handskas med det materialet. Fokus kommer att ligga 
på utställningar med människor i utsatta situationer och hur man skapar en upple-
velse av autenticitet i dessa utställningar utan att exponera någons levnadsöde.  
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Jag kommer att utgå från Sveriges Fängelsemuseums utställningar, där jag 
kommer att jämföra tre stycken utställda individer från tre olika tidsepoker: en 
kvinna från 1700-tal, en kvinna från mitten av 1800-talet samt en man från sent 
1900-tal. Syftet med undersökningen är att se om det finns någon skillnad i hur 
dessa olika individer ställs ut, och vad det i så fall beror på. Jag kommer även dis-
kutera hur man har löst de eventuella problem och svårigheter man har stött på vid 
skapandet av dessa utställningar, samt hur man skapar en upplevelse av autentici-
tet. För att kunna göra denna undersökning har jag valt följande frågeställningar: 

• Hur ställs människors levnadsöden ut på Sveriges Fängelsemuseum? Finns det 
någon skillnad i hur olika individers öden ställs ut och vad beror det på i så 
fall? 

• Finns det något material som har varit problematiskt eller rent av omöjligt att 
ställa ut? Hur löstes det i så fall?  

•  Hur har utställningarna skapats för att ge en upplevelse av autenticitet på Sveri-
ges Fängelsemuseum?  

 

Fängelser som lokaler för museiverksamhet 
Sveriges Fängelsemuseum i Gävle är det enda fängelsemuseet i Sverige enligt 
ICOM:s definition (se sida 7), varvid de kan kalla sig just ”Sveriges” fängelsemu-
seum. Däremot finns det, som tidigare nämnts, flera gamla fängelseanstalter som 
idag används i andra syften, främst hotell-, vandrarhem- och konferensverksam-
het, och som samtidigt har en liten museiutställning. Ett sådant exempel på nyan-
vändning av en fängelsebyggnad är Långholmen i Stockholm. Långholmen har 
varit i bruk som fängelse i olika skepnader under cirka 250 år, men stängde slut-
giltigt sin institutionsverksamhet år 1975. Först år 1989 öppnades en annan verk-
samhet på platsen, och nu bedrivs ett hotell med konferensmöjligheter i lokalerna 
(Långholmen>Långholmens historia).  

Långholmen har ett litet museum som erbjuder guidade visningar av utställ-
ningen men låter även besökarna ströva omkring själva. Man kan ta del av varda-
gen i fängelset genom att titta in i en fängelsecell, läsa om fängelsevillkoren och 
hur fångarna behandlades (Långholmen>Aktiviteter>Museum). Många andra 
fängelserelaterade aktiviteter erbjuds också, så som ”Rymningen”, ”Fångarna på 
Långholmen”, ”Fångkampen” och ”Fängslande guidning”, vilka alla är aktiviteter 
som lämpar sig i samband med en konferens eller dylikt (Långshol-
men>Aktiviteter).  
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I Tavastehus i Finland finns ett fängelsemuseum som till mångt och mycket 
liknar Sveriges Fängelsemuseum, eftersom de båda museerna är inrymda i cell-
fängelser. Tavastehus fängelsemuseum berättar precis som Sveriges Fängelsemu-
seum om kriminalvårdens historia och samtid, och har utställningar på tre våning-
ar i fängelsebyggnaden. Själva byggnaden stod färdig år 1871 och användes som 
fängelse fram till 1993. Även här liknar dess historia den som finns i Gävle, ef-
tersom det fängelsemuseet byggdes 1847 och var i bruk till 1986. Själva museet i 
Tavastehus invigdes år 1997, men är i nuläget stängt för renovering (Hameen-
linna>Services>Museums>Prison museum).  

Ett av de mest kända internationella fängelsemuseerna är Robben Island Mu-
seum i Sydafrika. Här har politiska fångar isolerats ända sedan slutet av 1600-
talet, och ön besöks årligen av flera tusen människor som vill ta del av denna 
historia. Besökarna bokar en guidad tur med färja och buss, och guiden är alltid en 
person som själv har suttit fängslad på Robben Island. Som avslutning av den gui-
dade turen besöks Nelson Mandelas cell (Robben Island>Tours>Tour types>The 
tour experience).  

Även Alcatraz hör till de världskända fängelser som idag blivit museum. 
Fängelset på ön Alcatraz Island var i bruk mellan 1934 och 1963 och ansågs vara 
ett av världens mest rymningssäkra fängelser. I dagsläget kan ön besökas av turis-
ter som kan gå en tur på egen hand i fängelsets miljöer med en audioguide till 
hands. Det finns även andra utställningar och videoklipp bland annat att ta del av 
som besökare (National Park Service>Californa>Alcatraz Island>Plan your vi-
sit>Things to do>Guided tours). 

Forskningsöversikt 
Den franske filosofen och idéhistorikern Michel Foucault skriver i sin bok Över-
vakning och straff (2003) om fängelse- och straffväsendets uppbyggnad och för-
ändringar under de senaste 300 åren. Han skriver bland annat om ett antal föränd-
ringar i straffväsendet som sker runt om i Europa och USA under slutet av 1700-
talet och början av 1800-talet, en period som han menar blir en ny tidsålder för 
straffväsendet. Han fokuserar främst på avskaffandet av de så kallade kvalfulla 
straffen, nämligen kropps- och skamstraffen (Foucault 2003, s. 12). Övergången 
innebär att den mänskliga kroppen blir ett mellanled i bestraffningen, istället för 
en måltavla. Istället för att rent fysiskt tortera en människa berövar man denne 
dess frihet. Det kan hävdas att genom att spärra in och frihetsberöva en människa 
är straffet fortfarande fysiskt, eftersom personen i fråga rent fysiskt måste befinna 
sig i fängelset, men det är inte längre kroppen som rent konkret tar straffet. Istället 
är det själva personen som inte längre har tillgång till sin egen frihet som bestraf-
fas (Foucault 2003, s. 15-16).  
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De röster som under slutet av 1700-talet höjdes mot de kvalfulla avrättningar-
na menar att det är barbariska handlingar och en hämndlysten aktion från maktens 
sida (Foucault 2003, s. 75). Man menar att det finns, vad Foucault kallar, en 
”mänsklighet” inneboende i alla människor, även hos de värsta bland mördare. 
Denna mänsklighet bör respekteras när ett straff ska utses, så att inte straffet blir 
en hämnd istället för att vara just ett straff (Foucault 2003, s. 76). Här tas de första 
stegen mot vad som idag kallas fångvård och kriminologi, där dagens rättsväsende 
är fokuserat på att vårda snarare än att bestraffa. De tankar som Foucault presente-
rar om att en människa är mer än sitt brott är tämligen intressanta, och något som 
jag kommer att utgå från i min uppsats.  

Boken Slottshäktet som blev Fängelsemuseum – en dokumentation av gamla 
länshäktet i Gävle (2002), skriven av Birger Lindroos och Jan G. Ljungström, 
berör den tidigaste versionen av Fängelsemuseet i Gävle. Fängelsemuseet grunda-
des 1978 av Lindroos själv, som då arbetat inom kriminalvården i drygt 50 år. År 
2001 övertogs arbetet med museet av den nuvarande museichefen Katarina Kal-
lings. Lindroos och Ljungström redogör både för fängelseväsendets historia i all-
mänhet och Gävles fängelsehistoria i synnerhet, samt om museets uppkomst. Man 
berättar bland annat om ett urval av de människor som suttit fängslade i Gävle 
genom åren, och menar att det är upp emot ett tiotusental personer som blivit in-
spärrade på häktet och fängelset (Lindroos & Ljungström 2002, s. 51). 

Även i antologin Det bekönade museet (2005) finns ett kapitel som rör Sveri-
ges Fängelsemuseum, kallat ”Att beköna ett fängelse”. Kapitlet är uppbyggt som 
en intervju med museichefen Katarina Kallings Nilsson2 om hur skapandet av mu-
seet och utställningarna har gått till. Fokus ligger på de utställda kvinnorna i mu-
seet, på deras historier och arbetet bakom att hitta dessa. I intervjun beskrivs bland 
annat hur arbetet med den första cellen, i vilken Carin Olsdotter är utställd, gick 
till och de problem som framkom vid det arbetet (Aronsson, Kallings Nilsson och 
Meurling 2005, s. 231-236). Detta kommer att tas upp vidare från sida 32 och 
framåt, eftersom hon är en av de utställda individerna som denna uppsats ämnar 
undersöka.  

I kandidatuppsatsen Att musealisera ett fängelse – utmaningar i samlandet 
och förmedlingen för kriminalvårdshistoriska museer (2006) skriver Ingrid Blom-
kvist om Sveriges Fängelsemuseum och dess plats i museisverige. Som förvaltare 
av kriminalvårdshistoriens kulturarv har de i många fall ett problematiskt material 
på museet och Blomkvist sätter det i perspektiv till hur andra museer med olika 
typer av problematiska kulturarv handskas med de utmaningar som detta medför.  

Blomkvist resonerar kring mänskligt utanförskap och vad det kan innebära i 
olika sammanhang, och menar på att just ett fängelsemuseum måste handskas med 
problemet att göra utställningarna aktuella. Hon jämför med museer som behand-

                                                
2 Nu Katarina Kallings.  
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lar Förintelsen och menar att de behandlar en sluten del av historien, medan ett 
fängelsemuseum både behandlar historia och samtid. Kriminalvården är ständigt 
aktuell i samhället, vilket gör att man stöter på andra problem på ett fängelsemu-
seum än till exempel ett museum över Förintelsen, även om man också har många 
områden som överlappar (Blomkvist 2006, s. 3-4). 

De båda välkända fängelserna, som sedermera blivit museer, Robben Island 
och Alcatraz diskuteras i artikeln ”Shades of Dark Tourism” (2003), skriven av 
Carolyn Strange från Kanada och Michael Kempa från Australien. De skriver om 
det så kallade mörka kulturarvet som dessa båda fängelser symboliserar och var-
för det är så lockande för turister. De hänvisar till en artikel från ett flygbolags 
ombordtidning där det står om fängelsemuseer som turistattraktioner och att det 
inte är något skamligt i att ha en dragning till det morbida, och menar att det kan 
vara en anledning till att dessa platser med mörkt kulturarv är så välbesökta 
(Strange & Kempa 2003, s. 386-387). Genom artikeln diskuterar författarna om 
hur de båda gamla fängelserna upplevs av besökarna och om platsens autenticitet 
och historia har trivialiserats när det har blivit en populär turistattraktion (Strange 
& Kempa 2003, s. 386-388). Man diskuterar även svårigheterna med att visa på de 
båda platsernas fulla kulturarv. Både Alcatraz och Robben Island har en större 
historia än vad som bara innefattar fängelserna, men det är inte många besökare 
som är intresserade av detta. De flesta förväntar sig att få se några av världens 
mest kända fängelser, och är därför inte mottagliga för någon annan information 
än den de förväntar sig att få (Strange & Kempa 2003, s 388).  

Teoretiska utgångspunkter 
Eva Silvén och Anders Björklund skriver i introduktionen till sin antologi Svåra 
saker: ting och berättelser som upprör och berör (2006) om hur museer och kul-
turarvsinstitutioner har en tendens att samla in och visa upp föremål som anses 
accepterade för vårt kollektiva minne. De ställer sig frågan om vem som samlar in 
och bevarar det som inte är lika accepterat av samhället, det som är farligt eller 
tabubelagt, politiskt laddat eller motbjudande. De svåra sakerna, helt enkelt 
(Silvén & Björklund 2006, s. 6). För att ta reda på detta startades projektet Svåra 
saker, där museer runt om i landet fick bidra med föremål som ansågs passa de 
kriterier som getts. En uppsjö av olika föremål med historier kom in, och projektet 
utvidgades till att bli en mobil fältstation som reste runt i landet. Där kunde besö-
kare ta del av de olika svåra föremålen, och även bidra med egna berättelser och 
associationer som uppkom vid åsynen av dessa (Silvén & Björklund 2006, s. 7). 

Fler och fler skriver om det svåra och mörka kulturarvet, även om fältet fort-
farande är i behov av djupare studier. I masteruppsatsen Mörkt Kulturarv: En ana-
lys av Armémuseums basutställning (2014) skriver Sanna Ekström Eriksson om 
det problematiska det innebär att göra en utställning om krig och dess historia. 
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När man presenterar ett krig är det lätt att fokusera på stora slag och hjältedåd, 
men Ekström Eriksson diskuterar istället vad som händer med de som kommer i 
skymundan i utställningar men som fortfarande drabbas av kriget. Hon utgår från 
Armémuseums basutställning och menar att deras material inte nödvändigtvis 
behöver vara ett mörkt kulturarv, men att den typen av kulturarv som kopplas till 
krig ofta kan upplevas som svåra (Ekström Eriksson 2014, s. 7).  

I antologin I industrisamhällets slagskugga: om problematiska kulturarv 
(2005) skriver Lars-Eric Jönsson och Birgitta Svensson med flera om grupper som 
på olika sätt har hamnat utanför i samhället. De har riktat in sig på kriminalitet, 
psykisk sjukdom och andra sociala problem och hur dessa företeelser förehåller 
sig till begreppet kulturarv (Jönsson & Svensson, 2005, s. 13). De menar att dessa 
individer visserligen kan ha blivit marginaliserade av samhällets normer, men att 
de inte befinner sig i samhällets marginaler. Istället menar Jönsson och Svensson 
att kriminalvårdsinstitutioner och mentalvårdssjukhus befinner sig i samhällets 
mitt, snarare än i någon marginal (Jönsson & Svensson, 2005, s. 6). Men ändå 
faller man ofta utanför det kollektiva minnet, vilket gör att de minnen och berät-
telser som finns från denna typ av institutioner ofta glöms bort eller blir osynliga. 
I antologin diskuterar man bland annat hur dessa osynliga kulturarv ska kunna 
göras synliga och framför allt användbara för människor (Jönsson & Svensson 
2005, s. 16). 

Som tidigare nämnts avhandlar antologin bland annat kriminalvårdens kultur-
arv, och i kapitlet ”Fångvården i Nordiska museet” skriver Dan Waldetoft om just 
detta. Fokus ligger här på Nordiska museets dokumentation av Långholmen när 
det fängelset skulle avvecklas. Från museets håll har man gjort ett antal rädd-
ningsaktioner för att bevara kriminalvårdens historia. Från början har man främst 
tillvaratagit de äldre föremålen och inte fokuserat lika mycket på samtidshistoria, 
men även detta blev aktuellt då Långholmen till sist lades ned (Waldetoft, 2005, s. 
67-69).  

Terence M. Duffy skriver i sin artikel ”Museums of ’human suffering’ and the 
struggle for human rights” (2001) om museer som på något sätt handlar om 
mänskligt lidande, och i allra högsta grad behandlar det mörka kulturarvet. Han 
diskuterar bland annat museer som berör folkmord, Förintelsen och slavhandeln, 
och hur ett sådant museum kan väcka starka känslor. Dessa platser och utställ-
ningar behöver inte bara vara upprörande, utan de kan även ha en försonande ver-
kan i bearbetningen. Bland dessa andra typer av svåra museer passar även fäng-
else- och tortyrmuseer in. Duffy menar att dessa typer av museer kan väcka en 
diskussion om mänskliga rättigheter och vad frihetsbegreppet egentligen innebär 
(Duffy 2001, s. 15). Detta är något som man också strävar efter på Sveriges Fäng-
elsemuseum.  

I boken Memorial museums: The global rush to commemorate atrocities 
(2007) skriver Paul Williams om olika typer av minnesmuseer och dess funktion i 
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den läkande processen efter en katastrof eller traumatisk händelse. Han skriver 
bland annat om hur vissa personer som besöker platserna för dessa händelser för 
att själv få en större förståelse för vad som har hänt och vad platsen symboliserar, 
medan andra bara är där för att ta del av andra människors lidande och gotta sig i 
morbid nyfikenhet (Williams 2007, s. 142).  

Liknande ämne tangeras i masteruppsatsen Att gotta sig i det gamla – en 
undersökning av autenticitet på två svenska museer (2014) av Thomas Kaneklint 
och Maria Naalisvaara, i vilken de redogör för det svårdefinierade begreppet au-
tenticitet och hur det brukas på museer (Kaneklint & Naalisvaara 2014). Genom 
intervjuer med både personal och besökare på två svenska museer för de en dis-
kussion om vad som är ett autentiskt föremål eller en autentisk upplevelse. Många 
besökare anser att det är mycket viktigt med originalföremål i utställningar ef-
tersom det skapar en särskild känsla och ”närhet” till historien, och att man i de 
fall som museet har använt sig av en kopia bör vara tydlig med att tala om detta 
(Kaneklint & Naalisvaara 2014, s. 44-45). Även personalen tycker över lag att det 
är viktigt med autentiska föremål i utställningarna men diskuterar kring att det 
ibland kan behöva finnas kopior och rekonstruktioner, ofta på grund av att ori-
ginalföremålet är mycket ömtåligt och inte skulle kunna bevaras ordentligt i en 
utställningsmiljö. Vid sådana situationer råder delade meningar om vad ett mu-
seum bör berätta för sina besökare, för ingen vill ju ljuga eller lura sina besökare 
samtidigt som man kanske inte vill tala om hela sanningen med risk för att göra 
besökarna besvikna (Kaneklint & Naalisvaara 2014, s. 45-48).  

Den amerikanske historikern Randolph Starn redogör kort för begreppet au-
tenticitet och dess betydelse framförallt för byggnadshistoria och monument, i 
artikeln ”Authenticity and historic preservation: towards an authentic history” 
(2002). Han menar att begreppet egentligen är svårt att använda eftersom det är 
svårt att definiera, och att begreppet kan ha olika betydelse för olika personer. 
Somliga tycker att autenticiteten uppstår när ett föremål bevaras och behålls i sitt 
nuvarande skick, medan andra anser att det är mest autentiskt att restaurera för att 
återställa föremålet till dess ursprungliga utseende. Detta är ett vägande av åsikter 
och ståndpunkter som även kommer att genomsyra denna uppsats.  

Anne-Marie Hede från Australien och Maree Thyne från Nya Zeeland skriver 
om hur besökaren upplever autenticitet, med utgångspunkt i ett personmuseum 
över författaren Jane Frames barndomshem. I sin artikel ”A journey to the authen-
tic: Museum visitors and their negotiation of the inauthentic” (2010) menar de att 
det icke-autentiska i ett museibesök har blivit lika vanligt förekommande som det 
autentiska, till exempel genom att guider och personal klär sig i tidstypiska men 
nyproducerade kläder för att göra känslan och upplevelsen autentisk även om klä-
derna inte är det i sig själva (Hede & Thyne 2010, s. 686-687). Museet som de har 
undersökt består till största delen av föremål som är kopior, rekonstruktioner eller 
tidstypiska och på så sätt passar in i tiden för denne författares barndomshem. 
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Författarna undersöker huruvida detta påverkar besökarnas upplevelse av museet 
som autentiskt eller ej, och kommer fram till att de allra flesta av besökarna ändå 
tycker sig ha fått en autentisk upplevelse trots att föremålen inte är autentiska. 
Dessa resultat ifrågasätter den allmänna uppfattningen om att föremål måste vara 
autentiska för att museet ska upplevas som äkta och autentiskt (Hede & Thyne 
2010, s. 701-702).  

I boken Culture and Authenticity från 2007 undersöker den amerikanske an-
tropologen Charles Lindholm autenticitet från många olika perspektiv, men 
kanske främst vilken roll den spelar i kulturella upplevelser så som inom konst, 
musik och resor. Lindholm diskuterar även han, liksom Hede och Thyne i deras 
artikel, om människors förmåga att acceptera det icke-autentiska och ändå få en 
känsla av en autentisk upplevelse. I många fall behöver inte upplevelsen i sig vara 
autentisk utan det kan räcka med att man som besökare får en känsla av autentici-
tet för att man ska uppleva det som äkta. Lindholm diskuterar även att turister i 
många fall inte ens är intresserade av det som faktiskt är äkta, utan bara vill få 
sina förväntningar uppfyllda. Om man åker till London förväntar man sig att se 
röda telefonkiosker, röda dubbeldäckare och svarta taxibilar, eftersom att det är 
den bilden som media och filmer har gett av staden. Han menar att turismnäringen 
i många fall utnyttjar detta och ger folk vad de förväntar sig och vill ha, snarare än 
en faktisk autentisk upplevelse av den inhemska kulturen (Lindholm 2007, s. 43-
44). 

Den engelske konsthistorikern och museologen David Phillips diskuterar i sin 
bok Exhibiting Authenticity (1997) om det överhuvudtaget finns något som är 
autentiskt på ett museum. Han menar att eftersom ett föremål tas ur sin autentiska 
kontext och tidsrymd när det placeras på ett museum kommer det aldrig att kunna 
vara en helt autentisk upplevelse att se det i utställningen, då det inte är dess rätta 
miljö. Även Phillips diskuterar, liksom Lindholm, huruvida en upplevelse av en 
stad faktiskt är autentisk eller om man bara upplever det som man förväntar sig 
finna där och förknippar med staden, som de röda telefonkioskerna i London till 
exempel (Phillips 1997, s. 197).  Om man inte upplever det som man förknippar 
med staden kommer det inte kännas äkta, även om man kanske egentligen har 
upplevt den äkta staden och stadslivet istället. Men då det inte överensstämmer 
med ens förväntningar och föreställningsbild kommer det inte upplevas som au-
tentiskt.   

I boken Holocaust Memory Reframed (2014) skriver den amerikanska förfat-
taren Jennifer Hansen-Glucklich om den typ av museer som kanske i allra högsta 
grad platsar under benämningen ”mörk kulturarv” – nämligen museer om Förin-
telsen. Hon utgår från tre olika museer och deras arbete med att tillgängliggöra 
detta mörka kulturarv och presentera det på ett sätt som gör det både respektfullt 
och representativt. I sin bok beskriver hon bland annat hur dessa typer av museer 
får stora tillströmningar av besökare som på ett nästan pilgrimsliknande vis vall-



 

 18 

färdar till museerna för att ta del av de berättelser som finns där. Vidare diskuterar 
Hansen-Glucklich föremålens funktion på dessa museer, och vikten av dess auten-
ticitet. Genom att ha föremål i utställningarna som till exempel kommer från kon-
centrationslägren och på så vis är autentiska kan en bro byggas mellan dåtid och 
nutid och en större förståelse kan uppnås. En känsla av äkthet kommer med de här 
föremålen som dagens museibesökare kan relatera till och därför även kanske 
kunna börja förstå hur det var (Hansen-Glucklich 2014, s. 120-121). Men hon 
presenterar även en tanke om att alla dessa äkta föremål och autentiska berättelser 
kan bli för mycket, att alla dessa minnen svämmar över i museernas utställningar 
och på så vis leder till glömska snarare än hågkomst (Hansen-Glucklich 2014, s. 
12-13).  

När man diskuterar autenticitet och skapande av en känsla av äkthet är det lätt 
att komma in på ämnet forskningsetik. Forskningsetik är något som alla som skri-
ver uppsatser och arbeten på högre nivå blir tvungna att hantera och ta ställning 
till. I boken Mikrohistoria: en introduktion för uppsatsskrivande studenter (2014) 
ger Anna Götlind och Helena Kåks, som titeln antyder, en övergripande bild över 
uppsatsskrivande och de olika aspekter av denna process som är nödvändiga att 
reflektera över. Bland annat skriver de just om etik i forskning och hur man som 
forskare bör förhålla sig till vissa material.  

Beroende på ämne för studien tillämpas forskningsetiken på olika sätt. All 
forskning som gäller nu levande människor ska enligt lag etikprövas innan studien 
genomförs, och personerna ska inte riskera att fara illa vare sig fysiskt eller psy-
kiskt (Götlind & Kåks, 2014, s. 173). Det är inte så svårt att tänka sig att man bör 
ha ett samtycke från berörda individer samt ett godkännande att studien är etiskt 
hållbar, just när det gäller människor vid liv idag. Mer problematiskt blir det dock 
när en studie behandlar människor i historien, som kanske sedan länge är bort-
gångna och därför inte kan ge sitt samtycke till studien. Att studera en historisk 
person är ett göra intrång på ett personligt plan utan att individen i fråga har god-
känt detta (Götlind & Kåks, 2014, s. 173).  

Vidare diskuterar Götlind och Kåks hur man bör handskas med sitt material 
när man studerar sedan länge döda personer. De vrider och vänder på problemet 
med att anonymisera individerna eller att gå ut med deras namn, och konstaterar 
att det inte finns något rätt svar i den frågan. Det blir till ett ställningstagande för 
forskaren i respektive fråga, och det finns ett antal aspekter att ta i beaktning inför 
ett sådant beslut. I frågor som rör historiska personer som inte längre är i livet är 
det en balansgång gällande om man ska lyfta fram deras unika historia eller om 
man ska ta hänsyn till eventuella nu levande släktningar som kan ta illa vid sig, 
och därför anonymisera. Särskilt svår blir denna balansgång när det gäller histo-
riska personer i samhällets utkant, till exempel kriminella eller psykiskt sjuka in-
divider, eller människor som på annat sätt lider eller hamnat utanför samhället. Då 
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blir den etiska aspekten genast mycket mer påtagligt, och följaktligen blir beslutet 
ännu mer komplicerat (Götlind & Kåks, 2014, s. 179).   

Att anonymisera en person har självklart en poäng, fokus hamnar då på hand-
lingen i sig och på mer generella drag och beteenden, vilket kan vara väldigt gi-
vande då det inte är personen i sig som är viktig. Men genom att aktivt låta bli att 
använda en persons namn eller kännetecken tar man också historien från indivi-
den; man separerar händelse och person på ett sätt som kanske inte alltid är önsk-
värt. Om namnet på en person lämnas kvar blir denne dels mer levande och får 
även stå för sin historia på ett annat sätt än om den hade anonymiserats, vilket i 
många fall kan vara bättre (Götlind & Kåks, 2014, s. 180). 

En annan etisk aspekt som också diskuteras i Götlinds och Kåks bok är den 
rörande forskarens egen åsikt i frågan, eller snarare forskarens förförståelse och 
tolkning. De menar att det självklart är viktigt att forskaren själv kan motivera 
varför hen valt att göra på ett visst sätt, men det är minst lika viktigt att hen vet 
varför hen har agerat på ett visst sätt. Att vara medveten om att ens egna erfaren-
heter och värderingar påverkar hur man ser på sitt material är av största vikt för att 
göra ett så bra arbete som möjligt. Att ha ett självkritiskt och reflexivt förhåll-
ningssätt gör att ens studie kommer hålla en högre objektiv nivå och vara mer 
etiskt tillämpningsbar än om man som forskare ställer sig helt okritisk till sin egen 
insats (Götlind & Kåks, 2014, s. 181-182).  

Metodredovisning 

Triangulering 
Denna studie kommer att genomföras med hjälp av tre olika metoder: intervjuer, 
en fallstudie med observationer samt litteraturstudier. Dessa olika metoder kom-
mer att redogöras för nedan. För att analysera resultatet kommer en metod som 
Martyn Denscombe kallar triangulering användas (Denscombe 2000, s. 184). Det 
finns olika typer av triangulering och metoden kan användas i olika syften. Ge-
mensamt för de olika varianterna är att alla innebär att man använder sig av flera 
olika källor, metoder, teorier eller forskare för att få en mer övergripande förstå-
else för forskningsämnet. Metoden är mer vanlig inom naturvetenskapliga ämnen 
såsom geologi, arkeologi och lantmäteri, där man ofta använder sig av två kända 
positioner för att kunna bestämma en tredje. Triangulering är dock en tillämp-
ningsbar metod även inom samhällsvetenskaper och humanistiska ämnen, men då 
dessa ämnen sällan har några direkta svar och fasta punkter tar man istället ut-
gångspunkt i trianguleringsprincipen för att få en mer övergripande kunskap 
(Denscombe 2000, s. 185).  

Att använda triangulering mellan olika metoder är den vanligaste användning-
en inom samhällskunskaper, menar Denscombe. Här jämförs resultaten från olika 
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metoder för att kunna se skillnader eller likheter för att på så sätt kunna styrka en 
undersökning eller visa på dess brister. Man kan även använda sig av triangule-
ringsmetoden inom en och samma undersökningsmetod, då för att kontrollera 
träffsäkerheten i sina resultat (Denscombe 2000, s. 185-186).  

Det finns också en typ av triangulering som kallas datatriangulering, vilken 
innebär att man använder flera olika informationskällor, antingen genom olika 
informanter eller till exempel genom att samla in material från olika tidpunkter för 
att på så sätt validera sina fynd och resultat (Denscombe 2000, s. 186). Genom att 
använda sig av forskartriangulering kan man undvika att man får ett vinklat resul-
tat genom att man använder sig av flera olika forskare för att försäkra sig om att 
de har en objektiv inställning till forskningsämnet. Om flera forskare säger samma 
sak eller tolkar data på samma sätt blir det ett mer troligt resultat eftersom att det 
är en mindre risk att resultaten och tolkningarna är färgade av den individuella 
forskaren. Säger de däremot olika saker om fynden och tolkar dem olika kan det 
också vara ett väldigt bra resultat, eftersom att man då kan peka ut luckor i forsk-
ningen eller utveckla sina metoder för att de ska bli än mer objektiva än tidigare 
(Denscombe 2000, s. 187).  

Ännu en trianguleringsmetod kallas för teoritriangulering och där använder 
man sig helt enkelt av olika teorier för att angripa ett forskningsproblem. Man 
undersöker hur ett problem tolkas utifrån olika teoretiska perspektiv och drar slut-
satser därefter (Denscombe 2000, s. 187).   

Denscombe menar att det inte går att bevisa att forskaren har rätt med hjälp av 
triangulering inom humaniora, eftersom det till exempel inte går att mäta vad en 
person upplever som autentiskt på ett museum. Sådana upplevelser är högst per-
sonliga och det finns inga fasta punkter att utgå ifrån. Däremot kan triangulering 
användas inom dessa ämnen för att till exempel få en mer träffsäker mätning eller 
få en mer fullständig bild (Denscombe 2000, s. 188-189).  

En nackdel med trianguleringsmetoden är att man som forskare kan förvänta 
sig att de olika metoderna ska styrka varandra och därför blir lite blind för de 
gånger då de eventuellt inte ger samma resultat utan något helt annat. Då kan man 
som forskare undermedvetet välja bort dessa ”felaktiga” resultat eftersom de inte 
understryker det man vill se (Densombe 2000, s. 189-190). Om man som forskare 
däremot är medveten om detta och öppen för alla typer av resultat som triangule-
ringen kan bidra med tror jag att det kan vara en mycket lämplig metod.  

Inom ramen för denna uppsats kommer en metodologisk triangulering att an-
vändas där syftet är att få en mer övergripande bild. Som nämndes i början av 
detta kapitel kommer jag att använda mig av intervjuer av anställda på museet, 
observationer av utställningarna samt litteraturstudier. Dessa tre metoder kommer 
jag sedan att jämföra med varandra för att få en mer fullständig bild av mitt forsk-
ningsområde.  
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Intervjuer 
Tre informanter på Sveriges Fängelsemuseum har intervjuats under relativt fria 
former i gruppintervjuer utifrån ett antal utgångsfrågor, där följdfrågor har adde-
rats utifrån hur intervjuerna utvecklade sig. Informanterna har valts ut på grund av 
sin roll på museet och sin delaktighet i utställningsproduktionen och samlings-
verksamheten. De utvalda personernas roller på museet är som museichef, musei-
intendent och antikvarie. Alla har god kunskap om museet och den problematik 
som rör dessa utställningar, och kommer på så vis att kunna bidra med relevant 
information för syftet för denna uppsats. Detta är ett recept på en lyckad under-
sökning, enligt Denscombe, att informanterna är utvalda med en tanke om att de 
kommer kunna bidra till arbetet (Denscombe 2000, s. 251).  

Steinar Kvale och Svend Brinkmann skriver i boken Den kvalitativa forsk-
ningsintervjun (2014) om att det är lätt att tro att den personliga intervjun är enkel 
att genomföra, då den är närliggande med vardagens samtal (Kvale & Brinkmann 
2014, s. 31). Det är lätt att träffa en informant, ställa några frågor och spela in 
samtalet. Det krävs inte mycket förberedelse för detta. Under själva bearbetningen 
av materialet är det dock mycket möjligt att vissa problem uppstår, då intervjuaren 
märker att materialet inte är tillräckligt eller att andra frågor dyker upp. Genom att 
istället planera sin intervju och ha ett tydligt syfte och väl förberedda frågor är det 
större chans att intervjun blir lyckad (Kvale & Brinkmann 2014, s. 31).  

I uppsatsens startskede var tanken att de tre informanterna skulle intervjuas 
separat. Detta för att jag ansåg att en personlig intervju skulle ge mer användbart 
material och för att alla skulle få komma till tals utan att bli överröstade av en 
starkare röst. När tiden för intervjun väl var kommen framkom ett önskemål från 
informanterna att ha en gruppintervju istället. Detta för att de är en väldigt liten 
arbetsgrupp som är delaktiga i varandras projekt, och de ansåg att de skulle ge tre 
snarlika intervjuer om de intervjuades separat. Eftersom jag gjorde min praktik på 
Sveriges Fängelsemuseum hade jag själv observerat detta nära samarbete mellan 
informanterna, och tyckte därför att det var rimligt att ha en gruppintervju istället.  

Nackdelarna med en gruppintervju, att inte alla kommer till tals då det even-
tuellt är någon som har en högre röst än någon annan, kändes inte tillräckligt på-
fallande för att jag skulle argumentera mot informanternas önskan. De är vana att 
arbeta i grupp och låta alla ta plats. Det faller sig också naturligt att någon tar led-
ningen på vissa frågor för att sedan backa under andra, eftersom de som sagt har 
olika roller på museet. Om den personliga intervjuformen skulle användas finns 
en överhängande risk att de tre intervjuerna kommer att låta mycket lika varandra, 
på grund av deras nära samarbete. Med Kvales och Brinkmanns förmaningar i 
bakhuvudet kommer intervjufrågorna att planeras och genomarbetas noga innan 
intervjun genomförs, och på så sätt kommer denna intervjuform vara lämplig i 
sammanhanget.  

Syftet med intervjuerna är, i linje med syftet för uppsatsen, att få reda på vil-
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ken roll informanterna har haft i skapandet av utställningarna och hur detta gick 
till, om det finns något material som har varit svårt eller omöjligt att ställa ut och 
hur man har arbetat för att skapa autenticitet i utställningarna. De frågor som legat 
till grund för intervjuerna går att läsa i Bilaga 2.  

Fördelen med att ha ett antal frågor att utgå ifrån är att informanterna kommer 
att kunna prata fritt utifrån ett givet ämne och kunna gå djupt in i sina svar. Om vi 
kommer in på ett allt för stort sidospår kan jag enkelt leda tillbaka samtalet till 
syftet genom att ställa ännu en sedan tidigare formulerad fråga. Det gäller dock att 
kunna vara flexibel också, och snappa upp de sidospår som kan vara relevanta för 
undersökningen genom att ställa följdfrågor. Dessa är svåra att förutse och går 
därför inte att förbereda, utan det är sådant som får ske på plats i intervjusituation-
en.  

Etiken spelar en stor roll i en intervjuundersökning och Kvale och Brinkmann 
redogör för några etiska frågor vid olika forskningsstadier i en undersökning. Det 
rör sig bland annat om att tänka igenom sitt syfte, att få ett informerat samtycke 
till intervjuerna och att ta hänsyn till eventuell påverkan av intervjupersonerna 
(Kvale & Brinkmann 2014, s. 99-100, Tablå 4.1).  

Till transkriberingen av intervjuerna har jag valt att rätta vissa ord, till exem-
pel ändrat ”asså” till ”alltså” när ordet inte varit särskilt betonat. Om betoningen 
istället har legat på just uttalet ”asså” har jag låtit det stå.  

Informanterna inklusive jag själv anges med initialer i fetstilt och varje ny 
person som bryter in i samtalet får en ny rad. Jag har valt att inte ha med den åter-
koppling som både jag och övriga informanter gör, i form av jakande ord eller 
läten, då jag anser att det skulle stycka upp texten och försvåra läsningen. Denna 
form av återkoppling görs mest för att visa den som talar att denne fortfarande har 
vår uppmärksamhet och att vi förstår vad denne säger, och är helt enkelt en upp-
muntran till att fortsätta tala.  

För att förtydliga mina frågor och när jag pratar har jag valt att göra detta 
fetstilt, så att det ska bli lättare att hitta. Jag har valt att göra alla mina kommenta-
rer eller inlägg i diskussionen fetstilta och inte enbart mina frågor, eftersom att 
dessa i många fall var inbakade i kommentarer snarare än renodlade frågor (Bi-
laga 3-5).  

Observationer 
En del av denna forskningsstudie kommer att bestå av observationer på Sveriges 
Fängelsemuseum under ett antal tillfällen. Syftet med dessa observationer är att 
både ge en objektiv överblick över de olika utställningsrummen och deras inred-
ning, samt en högst subjektiv beskrivning av min egen uppfattning av de olika 
utställningarna. Observationerna redogörs sedan för i ett enskilt kapitel för respek-
tive individ, precis som de montertexter som finns i utställningarna. Dessa finns 
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att läsa från sida 27 i uppsatsen. En diskussion kring dessa individer baserat på 
bland annat observationerna och montertexterna finnas att läsa från sida 39. 

I antologin Handbok i kvalitativa metoder (2011) av Göran Ahrne och Peter 
Svensson finns ett kapitel skrivet av Philip Lalander som handlar om observation-
er och etnografi. Lalander skriver främst om observationer av människor och 
grupper, vilket inte är helt tillämpningsbart i min studie, men han har ändå vissa 
goda poänger. Då jag i mina fallstudier kommer observera utställningsmiljöer är 
det av mindre vikt om jag gör en dold eller öppen observation, då den utställda 
interiören inte kommer att påverkas av att jag är där. Däremot är det av relevans 
att reflektera över vem jag som forskare är och vilken förförståelse jag har, och att 
det kan spegla min tolkning av observationen (Lalander, 2011, s. 93).  

Observationerna kommer att dokumenteras med hjälp av stödanteckningar för 
mitt eget minnes skull och jag kommer att redogöra för hur cellerna ser ut rent 
konkret, vad som finns i möbelväg och liknande. Utöver det kommer jag också att 
redogöra för min personliga upplevelse av de olika cellmiljöerna; hur jag uppfat-
tade stämningen i cellerna och hur jag tolkade de utställda individernas uttryck. 
Detta gör att observationerna kommer att vara både objektiva och högst subjektiva 
på samma gång.  

I boken Kvantitativ metod från början (2010) skriver Annika Eliasson bland 
annat om olika roller som forskaren kan träda in i vid en observation. Den roll 
som stämmer bäst överens med hur jag kommer att utföra min studie kan kallas 
den renodlade observatören, och innebär att jag som forskare endast observerar 
och dokumenterar scenen jag befinner mig i. Jag har ingen möjlighet att påverka 
denna, vilket också är rimligt då det rör sig om en utställningsmiljö och inte besö-
karna i den. Eliasson menar dock att forskarens personliga tolkningar och förvänt-
ningar kan färga slutresultatet, vilket kan vara en nackdel. En fördel med denna 
typ av observationsmetod är att resultatet ofta blir autentiskt, då ingen yttre påver-
kan finns (Eliasson, 2010, s. 23-24). För att undvika att bli allt för färgad kommer 
jag att vara noga med att ange vad som är mina personliga upplevelser under ob-
servationerna och vad som är fakta.  

Litteraturstudier 
Litteraturstudierna i denna uppsats kommer att fungera som den tredje delen i 
trianguleringsmetoden, tillsammans med intervjuerna och observationerna. Studi-
erna kommer att utgå från den litteratur som har nämnts under kapitlet Forsk-
ningsöversikt och teoretiska utgångspunkter. Särskilt stor vikt kommer att läggas 
vid den litteratur som rör Sveriges Fängelsemuseum, men även de källor som rör 
autenticitet och andra fängelsemuseer eller museer med svåra material i sina sam-
lingar kommer att beröras.  
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Avgränsning och begränsning 
I denna uppsats har jag valt att fokusera på Sveriges Fängelsemuseum och deras 
utställningar och interna arbete som enda fallstudie. Detta för att jag genom att 
fokusera på endast ett museum kommer att kunna göra en djupare studie. Ett annat 
tillvägagångssätt hade kunnat vara att jämföra med andra fängelsemuseer, där 
Långholmens museum hade varit ett självklart val. I enlighet med denna uppsats 
syfte kändes dock inte detta relevant, eftersom en sådan jämförande undersökning 
skulle bli för ytlig på grund av tidsbegränsningen. Jag vill kunna gå ner på djupet i 
utställningarna på Sveriges Fängelsemuseum och de anställdas tankar och åsikter, 
och har därför valt bort en jämförande studie med andra museer. Detta skulle dock 
kunna bli ett projekt för en framtida avhandling eller liknande.  

Undersökningen har avgränsats till att gälla tre utställda individers levnadsö-
den. Dessa individer har valts eftersom att de representerar tre olika tidsperioder 
och deras levnadsöden har ställts ut på tre olika sätt. Genom att välja ganska olika 
individer från olika tidsperioder får jag ett större tidsmässigt omfång, och kommer 
därför att kunna undersöka deras skillnader och likheter tydligare. Att inkludera 
fler av de individer vars levnadsöden ställs ut på museet skulle inte tillföra något 
ytterligare till denna uppsats. Precis som att jag endast valt ett museum för att 
kunna göra en djupare studie har jag valt ett mindre antal individer för att verklig-
en ha möjlighet att fokusera på dem. Flera individer skulle göra studien ytligare, 
och lämpar sig snarare för ett arbete med ett större omfång.  

Något som hade kunnat bli en begränsning i dessa undersökningar är sekre-
tesslagen. Sveriges Fängelsemuseum förvaltar handlingar från Kriminalvården 
som är sekretessbelagda, eftersom de tillämpar 70 års sekretess. Detta för att 
skydda tredje part och värna om individens integritet. Det är självklart att dessa 
handlingar inte är offentliggjorda, men detta är inte något som har försvårat arbe-
tet för mig eftersom jag inte haft någon nytta av några sekretessbelagda handling-
ar.  

För mina intervjuer har jag valt ut tre personer från museet som jag tror kom-
mer att kunna ge mig mest material till min uppsats. Detta för att deras roller på 
museet är relevanta för mina frågeställningar (chefen med yttersta ansvaret, ut-
ställningsproducenten som gjort utställningarna och antikvarien som ansvarar för 
föremålen). Något som dock kan begränsa intervjuernas innehåll är den så kallade 
intervjuareffekten (Denscombe 2000, s. 244-245). Den syftar till att både den in-
tervjuade och intervjuaren kan ha förutfattade meningar om varandra, vilket kan 
leda till undanhållande av information eller felaktiga och förhastade tolkningar. 
För att minimera denna risk gäller det att vara så pass neutral och tillmötesgående 
som möjligt, och inte låta ens egen person ta över från den intervjuade för mycket 
(Denscombe 2000, s. 246). Ett professionellt men samtidigt öppet och mottagande 
tillvägagångssätt är nyckeln till en lyckad intervju med minimerade risker för per-
sonlig påverkan.  
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Etik 
Forskningsetiken i ett projekt som detta är viktig, eftersom undersökningen be-
handlar människor i utsatta situationer. Därför är det viktigt att ha ett tydligt syfte 
med undersökningen, eftersom den annars riskerar att endast stilla en form av 
morbid nyfikenhet och ett vältrande i andras olycka. I just detta arbete blir de 
etiska aspekterna särskilt viktiga, eftersom en av de undersökta individerna i ut-
ställningarna, ”Stickan” från 1986, fortfarande skyddas av sekretesslagen.  

Det är av stor vikt att deltagarnas intressen skyddas, både de informanter som 
deltar i intervjuerna och de utställda individerna som jag ämnar undersöka. Som 
forskare och ansvarig för en undersökning är det viktigt att så långt det är möjligt 
skydda deltagarna från skador till följd av sin medverkan i undersökningen, i form 
av fysisk, psykologisk och personlig skada (Denscombe 2000, s. 195-196). 

Så långt det är möjligt krävs informerat samtycke av deltagarna i studien. Det 
innebär att de är väl informerade om vad studiens syfte är och hur den information 
som de själva bidrar med kommer att användas i forskningen, och att de har gett 
sitt samtycke till detta (Denscombe 2000, s. 197-198). För att denna studie ska 
kunna genomföras kommer ett sådant samtycke finnas från samtliga informanter, 
men då studien också berör individer som är bortgångna eller skyddas av sekre-
tesslagen är det tyvärr inte möjligt att få ett sådant samtycke från dessa. De kom-
mer dock att användas i undersökningen i alla fall, eftersom deras identitet redan 
värnas om i utställningarna.  

De intervjuade informanterna i denna uppsats har blivit tillfrågade om att vara 
anonyma, men har valt att vara öppna med sina namn och positioner. Detta för att 
de av egen utsago är ”väldigt öppna med de svåra frågeställningar vi ställts inför” 
(mailkonversation med K. Kallings 15-01-2016). Jag finner heller ingen anledning 
till att anonymisera mina informanter när de själva inte efterfrågat det, eftersom 
att det ändå blir ganska uppenbart vilka de är. Eftersom min studie är en djupdyk-
ning på deras museum och de är ganska få anställda där är det ganska lätt att räkna 
ut vilka mina informanter är, även om jag hade utelämnat deras namn. Att ano-
nymisera hade kanske varit mer relevant i en större studie eller i en studie där fler 
museer deltar, men just i detta fall känns det irrelevant.  

Personligen anser jag att det är viktigt att ha i åtanke att de utställda indivi-
derna är riktiga människor. Precis som Foucault menar har de eller har haft ett liv 
utanför fångenskapen (Foucault, 2003, s. 75-76). De definieras inte av sina brott, 
utan det finns en person bakom också som kan vara lätt att glömma bort. Jag anser 
att det är viktigt att ha ett empatiskt förhållningssätt och kunna sätta sig in i situat-
ionen själv, och tänka hur jag hade velat bli behandlat om det vore jag och mitt 
levnadsöde som hade ställts ut. Hur skulle jag vilja att mitt arv förvaltades och 
framställdes? Hur berör den här berättelsen nu levande släktingar? Genom att hela 
tiden ha det tankesättet i bakhuvudet tror jag att en kan ha ett ödmjukt förhåll-
ningssätt och att undersökningen blir både vetenskaplig och respektfull.  
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Eftersom jag tillbringade mina fem praktikveckor under utbildning på Sveri-
ges Fängelsemuseum finns en risk att jag har färgats av detta. Min ambition med 
denna studie är dock att vara objektiv, men jag är medveten om att jag kan ha på-
verkats undermedvetet. 
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Fallstudierna  

I detta kapitel kommer fallstudierna att presenteras. Först kommer en introduktion 
till Sveriges Fängelsemuseum med korta beskrivningar över de utställningar som 
finns, och sedan kommer materialet kring de utställda individerna att redovisas i 
kronologisk ordning. Det börjar med Sigrid från 1777, följt av Carin från 1847 
och sist Stickan från 1986. Först presenteras texten som läses i de audioguider 
som museet tillhandahåller alla sina besökare, så att de kan gå runt i utställningar-
na på egen hand och lyssna till informationen. Därefter presenteras montertexten 
från de respektive cellerna och i uppsatsen är den skriven på samma sätt som den 
är i utställningen, med radbrytningar och versaler på samma ställen. Detta för att 
montertexterna är formulerade på så vis för att framhäva vissa ord eller meningar, 
och jag vill inte att det pedagogiska greppet ska gå förlorat genom att skriva tex-
ten i ett enda stycke istället. Slutligen presenteras min observation av utställning-
en, hur jag uppfattade den och vad jag kände när jag besökte den.   
 

Sveriges Fängelsemuseum i Gävle 

Inom den yttre borggården till Gävle slott, strax öster om det gamla cellfängelset, reser sig en 
byggnad som ur kriminalpolitisk synpunkt är historisk. I byggnaden fanns tidigare Gävle-
borgs länshäkte, det första officiella i länet, vanligen kallat slottshäktet i Gävle. Vindflöjeln 
på taket visar årtalet 1732, det år häktet stod klart efter en förödande eldsvåda som ödelade 
både slottet och det närliggande fånghuset 1727. Häktet användes aktivt från 1590-talet till 
1847, då det nya cellfängelset togs i bruk. Därefter användes det gamla slottshäktet som re-
servfängelse fram till 1892 och sedan som tjänstebostad för fängelsedirektörer och vaktkon-
staplar. Ända sedan 1580-talet, flera år innan Johan III lät uppföra den mäktiga slottsborgen 
med tinnar och torn, har fångar förvarats på slottsområdet.  

(Lindroos & Ljungström 2002, s. 9). 
 
Sveriges Fängelsemuseum ligger invid slottet i Gävle och längs Gavleån, på Ha-
miltongatan 1 och 3. Som tidigare nämnt består museet av två fängelser med en 
varsin permanent utställning.  

I Slottshäktet visas fängelsets tidigaste historia från 1732 fram till dess att det 
modernare Cellfängelset byggdes och stod klart för användning år 1847. Här visas 
de tidiga skam- och kroppsstraff som var i bruk under 1700-talet och den första 
hälften av 1800-talet, innan fängelsereformen om frihetsberövande straff ersatte 
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dessa. Utställningen är döpt till ”Androm till skräck och varnagel” och inleds med 
ett antal miniatyrdockor som visar olika straff, så som rådbråkning eller den så 
kallade spanska fiolen. Vidare kommer man in i Stora arresten, där ett antal per-
soner sitter fängslade tillsammans, både kvinnor och män. Här finns även en un-
derjordisk fängelsehåla som är så tidig som från år 1553.  

Vidare i utställningarna passerar man ett så kallat gatlopp, som var en form av 
straff där en person tvingades att löpa ett antal sådana ”lopp” mellan två rader av 
uppställda män som fick slå en med pinnar medan man passerade. Efter detta lopp 
kommer man till ett rum som berör häxeri och en kvinna vid namn Katarina Bure, 
som dömdes till häxeri och brändes på bål. Därefter kommer man in till Dödsar-
resten där Sigrid Olsdotter Granlund sitter och väntar på sin avrättning, och hon är 
den första personen som kommer att undersökas i denna uppsats.  

För att ta sig vidare i utställningen får man vända i Dödsarresten och passera 
genom häxerirummet igen, för att sedan komma in i ett rum där Erik Jansson sit-
ter, en predikant som bildade en egen sekt och kom på kant med Svenska kyrkan 
och slutligen tvingades emigrera till Amerika tillsammans med sina anhängare.  

Efter detta kommer man ut i en liten museibutik och därefter är besöket i 
Slottshäktet klart. Då får man bege sig över gatan och in innanför murarna till det 
stora Cellfängelset som alltså stod klart år 1847 och användes fram till år 1986, då 
verksamheten stängde ner och flyttades till en ny, modern anläggning i Bomhus 
strax utanför Gävle. Utställningen i Cellfängelset är belägen en trappa upp, i tio 
stycken celler på våningen som kallas B-botten.  

Utställningen i Cellfängelset är döpt till Hotell Hamilton 2.0, vilket är vad 
fängelset kallades eftersom att det ligger på Hamiltongatan i Gävle. Siffrorna 
”2.0” indikerar att utställningen har uppdaterats och moderniserats för framtiden, 
vilket gjordes år 2013. Utställningen tar sin början år 1847 när Cellfängelset bör-
jade användas och i den första cellen, cell 35, finner vi Carin Olsdotter, som är 
den andra personen som undersöks i denna uppsats.  

Vidare i cellerna möter vi först en utställning om fängelsereformen som ledde 
fram till att cellfängelser började byggas. Därefter följer en cell med tema kring 
vårdande och vaktande i fängelset. I cell 38 finner vi återigen en person, denna 
gång Karl Rosenberg som sitter i en cell från år 1916. Sen passerar man en cell 
om frigivandet, och kommer sedan till cell 40 där Stickan sitter. Cellen är inredd 
som den såg ut 1986 när fängelset stängde, och Stickan är den tredje och sista 
personen som undersöks i denna uppsats.  

Cellen därpå har en utställning om olika kreativa flyktförsök och föremål som 
tillverkats i fängelset. Därefter följer en cell med konst som skapats av de intagna 
i fängelset. Näst sista cellen fokuserar på dödsstraffet som straffmetod och har 
några exempel från regionen. Slutligen i den tionde och sista cellen på B-botten i 
Cellfängelset finns ett faktarum som besökarna kan stanna till i en stund.  
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Sigrid Olsdotter Granlund, 1777 

Audioguide 

Här sitter Sigrid Olsdotter Granlund och väntar på sin avrättning. Hon är dömd till döden för 
barnamord. Barnamord var ett av de största samhällsproblemen i Sverige under 1700-talet, 
och för att förstå hur dessa kvinnor tänkte måste vi försöka förstå det samhälle som de levde i. 
Att vara ogift och bli med barn var bland det mest skamliga som kunde hända. Man förlorade 
sitt anseende och riskerade också att bli förskjuten av både familj och arbetsgivare. Bakom de 
flesta barnamord fanns flickor och kvinnor som riskerade att förlora allt. I ett så ojämnställt 
samhälle, tycker du att kvinnorna var ensamt skyldiga?	

Men Sigrid hade ett val,	hon hade en man som ville gifta sig med henne, men hon valde att 
tacka nej. Varför får vi aldrig veta. (Audioguide spår 5, Slottshäktet, Sveriges Fängelsemu-
seum) 

Bild 3. Ritning föreställande B-botten i Cellfängelset i Gävle, där Sveriges 
Fängelsemuseum har sin utställning ”Hotell Hamilton 2.0”. Den röda färgmar-
keringen visar entrén och trappan som leder upp till utställningen. De gula 
partierna är själva utställningen, med de undersökta individerna Carin Olsdot-
ter och Stickan markerade. Det gröna utrymmet används för temporära utställ-
ningar. Övriga utrymmen är besökstoaletter, kontor, möteslokaler eller pentryn. 
Källa: Sveriges Fängelsemuseum, med färgtillägg från Kristian Elmeskog. 
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Montertext 
 

BARNAMORD 
Sigrid Olsdotter Granlund, 1777 
 
Född i Arbrå. Arbetar som hushållerska hos  
Fänrik Gustaf Gyllengahm i Alfta. 
 
”Tillstår att hon efter att ha övat köttsligt 
umgänge med soldaten Per Flint, den 15 maj 
framfött ett levande flickebarn, som hon genast 
efter födslen mördat och å lönn lagt.” 
 
PER HAR FRIAT TILL SIGRID 
MEN FÅTT NEJ. 
Misstankar om att Sigrid var gravid fanns, 
men hon hade nekat. 
 
När Sigrid var på ett bröllop i Arbrå, 
hittar två pigor på gården ett blodigt förkläde 
och en efterbörd i källaren. 
 
Sigrid grips på bröllopsfesten 
och sänds med fångskjuts till Gävle slottsarrest.  
 
SIGRID ERKÄNNER VID RÄTTEGÅNGEN 
att hon fött ett levande flickebarn 
som gråtit. Barnet lämnas i källaren. 
Efter en timme finner hon barnet dött. 
Hon gömmer det då i sin kista. 
 
Sigrid döms att 
”sig själv till välförtjänt straff 
och androm till varnagel, 
HALSHUGGAS OCH I BÅLE BRÄNNAS.” 
Per Flint döms för lägersmål till 
10 daler silvermynt i böter. 
 
Förra veckan var det sagt att avrättningen 
skulle ske vid Alfta härads galgbacke. 
Bålet var byggt och stora skaror 
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av nyfikna åskådare hade samlats.  
Sigrid stod och väntade, men –  
BÖDELN KOM ALDRIG. 
 
Nu sitter Sigrid åter i slottshäktet. 
Avrättningen sker nästa vecka. (Montertext Dödsarresten, Sveriges Fängelse-

museum).  
 

 

Observation 
I rummet längst in på slottshäktet sitter Sigrid Olsdotter Granlund i det som på 
museet benämns som Dödsarresten. Som besökare går man in genom en låg dörr 
med rejäla gångjärn och lås. Väggarna är riktigt tjocka och fönstret försett med 
täta galler. Det enda möblemanget som finns i rummet är en säng med en halm-
madrass samt en liten träkista som står på golvet vid fotänden av sängen. Lite 

Bild 4. Sigrid Olsdotter Granlund i Dödsarresten i Slotts-
häktet, Sveriges Fängelsemuseum. Foto: Författaren 



 

 32 

halm ligger utspritt på trägolvet. Väggarna är vita och smutsiga, men det är ändå 
tämligen ljust i rummet.  

På sängen sitter en kvinna. Hon har händerna knäppta i knät och tittar frånva-
rande ut genom det gallerförsedda fönstret. Hon ser trött och något åldrad ut. Hon 
är iklädd någon form av festkläder, med en finare klänning med förkläde, och 
någon form av dekorerade sjalar över axlar och hår.  

På den inre väggen i rummet syns skuggan av en mansfigur. Av siluetten att 
döma ser det ut som att mannen står med armarna i kors och jag får känslan av att 
han övervakar henne. Någon form av den ständigt närvarande mannen som dömer 
den oskötsamma kvinnan.  

Rummet är avskärmat med hjälp av en låg glasvägg, så att besökarna inte ska 
kunna gå fram till kvinnan men ändå få gott om utrymme och möjlighet att be-
trakta henne och läsa montertexten. Eller, så gott om utrymme det är möjligt att ge 
i en trång dödsarrest.  

När besökaren går in i rummet aktiveras en rörelsesensor som gör att locket 
på kistan smäller till helt plötsligt, som för att symbolisera det spädbarn som lades 
i en kista enligt montertexten. Detta händer mycket plötsligt och jag tror inte att 
jag är ensam om att hoppa till när det händer.  

Utöver att cellen är ganska sparsamt inredd, det är inte mer än en säng och en 
kista, känns den på något underligt vis ändå relativt trivsam. Detta kan vara på 
grund av att det är en solig och fin vårdag när jag gör denna observation, och att 
solen i det ljusa rummet tillsammans med fågelkvittret utanför gör att det inte alls 
känns som en särskilt farlig eller hemsk miljö. Jag tror dock att känslan kan vara 
en annan under en mörk vintereftermiddag. Det finns ingen ljuskälla i rummet 
förutom fönstret, så kvällstid och under vinterhalvåret var det nog inte särskilt 
trivsamt att sitta i detta rum.  

Känslan i detta rum är inte att det är synd om den här kvinnan, hon är inte ett 
offer för samhällets normer eller liknande. Känslan jag får i detta rum är snarare 
att hon är trött men beslutsam, och kanske till och med lite stursk.  

Carin Olsdotter, 1847 

Audioguide 

I den här cellen är året 1850 och här sitter Carin Olsdotter fängslad för stöld. Hon var gravid 
och hade också med sin son Petrus hit. Att bli gravid utan att vara gift var katastrofalt för 
kvinnorna på den här tiden. Det spelade oftast ingen roll om hon varit med män frivilligt eller 
om hon blivit våldtagen. I vilket fall som helst riskerade hon att bli utstött av sin familj och 
hon kunde också förlora sitt arbete.	

Carin kom från Söderala socken i Hälsingland,	men blev utstött då hon födde Petrus,	eller 
”horungen” som man kallade honom eftersom hon inte var gift med hans pappa.	Hon tar sig 
hit till Gävle i hopp om att få arbete,	men hittar ingen försörjning och tvingas stjäla för att 



 

 33 

överleva.	Under den här tiden är arbetslöshet, fattigdom och nöd	de största orsakerna till den 
höga brottsligheten i samhället.	

Carin Olsdotter var dömd till 28 dagars fängelse på vatten och bröd	och under den tiden 
föder hon en dotter här i cellen.	Båda hennes barn kom senare att adopteras bort. (Audioguide 
spår 2, Cellfängelset, Sveriges Fängelsemuseum). 

Montertext 
 
FYLLERI & STÖLD 

Carin Olsdotter 1847 
Blir GRAVID som OGIFT 
OCH FÖDER EN SON 
som hon ger namnet Petrus. 
I kyrkoboken blir han inskriven som 
”OÄKTA”, då det bara var barn 
födda inom äktenskapet som var ”äkta”. 
 
Carin blir 
MORALISKT FÖRDÖMD 
av både släkt och vänner. 
Hon lämnar då sin hemby 
Söderala i Hälsingland, och  
VANDRAR TILL GÄVLE. 
 
Utan några inkomster börjar hon 
STJÄLA MAT OCH KLÄDER 
till sig och sonen för att överleva.  
Hon söker sig till hamnen och kanske 
SÄLJER HON DÄR SIN KROPP 
mot lite mat i magen 
och en varm säng att sova i. 
 
Under tiden hon sitter häktad 
FÖDER HON EN DOTTER I CELLEN 
som får namnet Maria Eleonora. 
 
Carin döms till 28 dagars 
FÄNGELSE PÅ VATTEN OCH BRÖD, 
men ska enligt lag amma dottern 
i 1 månad innan hon får påbörja straffet. 
Innan straffet träder i kraft  
SÄNDS BÅDA BARNEN IVÄG. 
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Hur det gick för barnen är okänt, 
men Carin hittar vi två år 
senare på Norrmalms kvinnofängelse 
i Stockholm. Där sitter hon dömd 
för stöld ännu en gång. 
 
I fångförteckningen finns 
ett litet kors vid hennes namn. 
HON BLEV 35 ÅR GAMMAL. (Montertext cell 35, Sveriges Fängelsemu-

seum). 

 
 

Observation 
Den första känslan jag får när jag tittar in i denna cell är att det är så kalt och 
otrivsamt. Det känns som en förvaring, inte ett ställe där en människa faktiskt 
bodde. Jag antar att det var så förr i tiden i ett fängelse, att tanken var att det inte 

Bild 5. Carin Olsdotter tillsammans med sonen Petrus och 
den nyfödda Maria Eleonora i cell 35, Cellfängelset, Sveri-
ges Fängelsemuseum. Foto: Författaren 
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skulle vara särskilt hemtrevligt och mysigt. Uttrycken hos de som sitter i cellen, 
kvinnan och pojken (spädbarnet ligger i en korg och syns inte riktigt), är nedslaget 
och hopplöst. De ser trötta och slitna ut, som att de saknar livsgnista. Direkt väcks 
tankar om hur det var för ett litet barn att bo i den här lilla cellen tillsammans med 
sin mamma.  

När jag kliver in i det lilla utrymme som besökarna tillåts röra sig i aktiveras 
rörelsesensorn som gör att spädbarnet börjar gråta. Först blir jag lite skrämd över 
det plötsliga ljudet, men ganska snart övergår det i medlidande. Medlidandet för 
personerna är en överhängande känsla för hela besöket i denna cell. I kombination 
med den text jag läser och det jag får uppläst för mig i audioguiden tycker jag 
otroligt synd om personen framför mig. Hennes liv kan inte ha varit lätt om hon 
tvingades att stjäla för att överleva, och även sälja sin kropp. Direkt tänker jag på 
hur det vore att själv vara i den situationen, att bli utstött från sin hembygd och i 
ren desperation göra nästan vad som helst för att överleva och även få sina barn 
att klara sig.  

Då jag står i det lilla utrymmet ganska länge för att betrakta och anteckna ak-
tiverar jag rörelsesensorn gång på gång, och spädbarnet i korgen fortsätter att 
skrika. Det blir ganska stressande och även lite distraherande efter ett tag, och jag 
skulle kunna tänka mig att somliga besökare blir så pass stressande och obekväma 
av situationen att de lämnar cellen. Kanske utan att ha hunnit läsa eller lyssna 
klart, varvid det är lätt att man missar hennes livsberättelse. Spädbarnsgråten är 
både effektfull och distraherande på samma gång. Detta är något som Katarina 
Kallings Nilsson också reflekterar över i artikeln ”Att beköna ett fängelse” (2005). 
Där redogör hon för processen om skapandet av denna cell, och berör då sin oro 
över att scenen i cellen blir allt för övertydlig men samtidigt generaliserande 
(Aronsson, Kallings Nilsson & Meurling 2005, s.233). Alla de tre personerna i 
cellen förmedlar en mycket tydlig känsla av nedstämdhet.  

”Stickan”, 1986 

Audioguide 

Innan du knackar på vill jag berätta om Stickan som avtjänar ett straff här inne. Han har suttit 
både här och på nya Gävleanstalten många gånger, oftast för narkotikabrott och stöld. Han 
växte upp med en alkoholiserad far och blev som åttaåring fosterhemsplacerad, men det var 
ett dåligt fosterhem där han blev illa behandlad. Han tog sig ut på gatorna istället och där han 
fick han nya vänner. Tillsammans testade de hur långt de kunde gå innan någon sa ifrån.	

Tillslut skickades Stickan till uppfostringsanstalt som 13-åring	och som 15-åring dömdes 
han till ungdomsfängelse.	På den vägen är det -	Stickan har suttit i fängelse i över trettio år av 
sitt liv.	

	När man är vuxen har man fullt ansvar för sina handlingar.	Stickan har begått brott och ett 
brott ska självklart sonas med ett straff,	men man kan undra om Stickan hade levt i kriminali-
tet och missbruk under så lång tid	om han hade fått kärlek, trygghet och fostran i god tid.	Var 
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det någon som sa ifrån när Stickan for illa som barn,	och var det någon som sa ifrån när han 
började bete sig illa?		

Kanske valde de flesta att titta bort.	
Knacka gärna på dörren, kliv in och se hur Stickan har det! (Audioguide spår 7, Cellfäng-

elset, Sveriges Fängelsemuseum).	
 

Montertext 
 
NARKOTIKAINNEHAV 

”Stickan” 1986 
 
Då vi har 70 års sekretess på museet, 
kallar vi honom för Stickan. 
Han har dömts för stölder och 
narkotikabrott flera gånger, 
och har suttit både här och på 
många andra anstalter. 
 
Stickan växte upp i ett hem med en 
alkoholiserad och våldsam pappa. 
När han var 8 år gammal tyckte hans mor att det var bäst att han 
fick komma till ett fosterhem istället. 
 
MEN DET VAR 
INGET BRA FOSTERHEM. 
Han sveks av vuxenvärlden och blev 
illa behandlad av dem som borde 
varit hans stöd och goda 
förebilder under uppväxten. 
 
HAN LEVDE SITT LIV 
UTE PÅ GATORNA 
där andra osedda barn och ungdomar 
blev hans vänner. 
 
Stickan sänder till 
UPPFOSTRINGSANSTALT. 
Som 15-åring dömdes han till 
UNGDOMSFÄNGELSE. 
 
Som mycket ung började Stickan att dricka alkohol. 
Och på 60-talet kom det lagliga 
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amfetaminpreparatet 
Preludin ut på marknaden. 
 
För att finansiera sitt eget 
MISSBRUK 
säljer han 
DROGER 
till andra. 
 
Stickan har nu sammanlagt 
SUTTIT I FÄNGELSE 
I ÖVER HALVA SITT LIV. (Montertext cell 40, Sveriges Fängelsemuseum).  
 

Bild 6. Stickan i cell 40, Cellfängelset, Sveriges Fängelse-
museum. Foto: Författaren 
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Observation 
Audioguiden ber en att lyssna klart innan man öppnar dörren till Stickans cell. 
Genom att göra det får man en inblick i hans liv och ställs också inför frågan om 
hans liv hade sett annorlunda ut om han haft en tryggare och kärleksfullare upp-
växt som barn. Jag tycker att det här är ett intressant grepp. Dörren till Stickans 
cell står alltid lite på glänt bara, medan övriga celldörrar är vidöppna, och genom 
att man uttryckligen ber folk att vänta med att gå in blir det en naturlig paus i mu-
seibesöket utanför hans celldörr. Jag anser att det gör att folk lyssnar mer på vad 
som faktiskt sägs, och tar in informationen mer. När museet är öppet kan man se 
besökare som står längst bort i rummet och tittar sig omkring utan att fokusera på 
något. Man kan se att de lyssnar, och då vet man att de lyssnar på Stickans berät-
telse. Genom att ge besökarna informationen och sedan frågeställningarna tror jag 
att de flesta tänker efter mer när de väl tittar in i cellen, än vad de skulle ha gjort 
om den varit öppen från början.  

När man väl öppnat dörren slås man av en ganska hemtrevlig syn. Den här 
cellen är ljusare och mer inredd, och jag tänker att det mer liknar ett studentrum i 
en korridor snarare en än fängelsecell. Jag tror att det lätt kan bli en känsla av att 
”jaha, där sitter han ja, och har det rätt bra”, men med frågorna från audioguiden i 
bakhuvudet kan man ändå reflektera mer över cellen. Jag tänker på vad i Stickans 
liv som har lett till att han har hamnat här, och hur det hade kunnat vara an-
norlunda. Jag tänker också på hur mitt liv har sett ut och vad som har gjort mig till 
den jag är idag. Min uppväxt har varit väldigt trygg och kärleksfull, tack och lov, 
men om den hade varit annorlunda kanske det hade varit jag som hade suttit i den 
där cellen. Jag tror att man med hjälp av de här frågorna i bakhuvudet kan se på 
Stickan och hans liv på ett mer medkännande sätt, och inte döma honom som en 
”skurk” direkt, utan faktiskt kunna se att det finns en person bakom brottet. In-
nerst inne i honom finns en liten pojke som inte fick den uppväxt han förtjänade, 
och det är inte bara hans fel att han sitter här idag. Att vuxenvärlden svek honom 
spelar nog en ganska stor roll i vilken riktning hans liv tog, även om varje männi-
ska såklart har ett val och måste stå för konsekvenserna av sina handlingar.  
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Analys av fallstudierna 

I detta kapitel kommer de olika fallstudierna att diskuteras utifrån den triangule-
ringsmetod som tillämpas genom hela uppsatsen, där resultatet från intervjuerna 
jämförs med observationerna och litteraturstudierna för att få en så pass övergri-
pande bild som möjligt. Materialet presenteras utifrån respektive individ, med en 
del rörande skapandet av cellen och en del med analyser kring detta. Sedan följer 
en rubrik som rör en bild som publicerades på Sveriges Fängelsemuseums Fa-
cebook-sida den 22 januari 2016 och som i allra högsta grad passar in i denna 
uppsats frågeställning. Slutligen förs en jämförande diskussion mellan de tre un-
dersökta individerna för att se vad som förenar dem och vad som skiljer dem åt.  
 

Diskussion kring Sigrid Olsdotter Granlund 

Skapandet av cellen 
Även om Sigrid är den tidigaste personen i utställningarna utifrån denna under-
sökning var hon inte den som skapades först. Utställningen i Slottshäktet, 
”Androm till skräck och varnagel”, byggdes först efter att utställningen i Cell-
fängelset var klar. Sigrid föddes ur en fråga om varför kvinnor så ofta lyfts fram 
som offer (K. Kallings, intervju del 2, 2016-02-19). De funderade länge och väl 
kring det, och det är också något som syns i utställningen, då flertalet kvinnor där 
visar på en annan bild av kvinnan än som det typiska offret. I Stora arresten sitter 
Sara som väcker ganska mycket uppmärksamhet hos besökarna då hon sitter till-
bakalutad på en stol och dricker ur en flaska som kan antas innehålla något alko-
holhaltigt. Särskilt väcker hon uppmärksamhet då det även kan se ut som att hon 
är gravid, något som många besökare reagerar på. Tillsammans med henne sitter 
även Kerstin som ber en kyrkoherde dra åt helvete. Detta menar Kjellberg är för 
att det är så himla synd om Carin Olsdotter i Cellfängelset, att man ville ha star-
kare kvinnor i den här utställningen och visa att kvinnan inte bara var ett offer i 
historien (D. Kjellberg, intervju del 2, 2016-02-19).  

Sigrid sitter i dödscellen, något som Kjellberg refererar till som ”dramaturgins 
höjdpunkt”, och de var mycket måna om att ha en kvinna och inte en man där (D. 
Kjellberg, muntligt 19-02-2016). Det var inte självklart att det skulle bli just Si-
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grid, för det var lite problematiskt att hitta en person som passade in i deras mål-
bild av cellen. De ville ha en barnamörderska som hade fått ett dödsstraff, men de 
hade svårt att hitta någon som faktiskt hade blivit avrättad. De flesta barnamör-
derskor de kunde finna i de gamla fångrullorna hade blivit benådade. Att det var 
en autentisk person var viktigt i det här skedet, särskilt eftersom både Carin och 
Stickan i Cellfängelset är konstruerade personer. Framför allt var det viktigt för 
dem själva att göra något äkta, för att kunna stå för det själva (D. Kjellberg, inter-
vju del 2, 2016-02-19).  

Sigrid är iklädd fina kläder där hon sitter på sin bädd och väntar på sitt straff. 
Detta är också en autentisk detalj, men samtidigt en slump. När cellen ritades 
visste man ännu inte vem som skulle sitta där, men kvinnan ritades iklädd fina 
kläder. När man sen fann Sigrid och bestämde att hon skulle bli personen i utställ-
ningen insåg man också att hon hade hämtats till fängelset från en bröllopsfest. 
Vid bröllop brukar man vara finklädd, vilket stämde väl överens med den prototyp 
över cellen som hade ritats upp. Ett lyckligt sammanträffande som gjorde att det 
nästan kändes menat att det skulle vara just hon som skulle sitta där (K. Kallings 
& D. Kjellberg, intervju del 2, 2016-02-19).  

Då Sigrid är från 1700-talet omfattas hon inte av någon sekretess, varvid man 
valde att ställa ut henne med namn och allt precis som hon var. Inget censurerades 
och det var heller inget man reflekterade över, men Kjellberg menar att hon 
kanske hade tänkt annorlunda om hon gjort utställningen idag (D. Kjellberg, in-
tervju del 3, 2016-02-19).  

I en kompletterande mailkonversation efter intervjun berättar Kallings att man 
vid ett tillfälle haft ett besök av en flicka från Hälsingland som visste att hon haft 
en barnamörderska i släkten och som hette Granlund i efternamn, precis som Si-
grid. Flickan hade förstått att det här måste vara hennes släkting, och hade blivit 
lite chockad. Kallings menar dock att det var så pass långt tillbaka i tiden som 
Sigrid levde att det inte borde vara känsligt för nu levande släktningar (Kallings, 
mailkonversation 2016-03-07).  
 

Analys av Sigrid Olsdotter Granlund 
Sigrid är den av de undersökta utställda individerna som är direkt tagen ur kyrk-
böckerna och inte censurerad eller omskriven på något sätt. Detta motiveras från 
Sveriges Fängelsemuseums håll med att det var så pass längesen som hon levde 
och att det knappast skulle beröra nu levande släktingar på ett negativt sätt (Kal-
lings, mailkonversation 2016-03-07). Det framkommer dock också att en flicka 
från en skolklass som var på besök på museet kände igen Sigrid som en släkting, 
då hon visste att hon hade en barnamörderska i släkten och att de delade samma 
efternamn. Den flickan blev lite chockad av det, men det framkommer inte om det 
var en bra eller dålig typ av chock. Detta tycker jag visar att det visst finns en 
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chans eller risk att besökare dels kan känna igen sina gamla släktingar och dels 
kan bli berörda av deras historia och att de ställs ut på museet utan omsvep.  

Så frågan är alltså om det är försvarbart att ställa ut en individ rätt och slätt 
utan att ha någon form av medgivande från nu levande släktingar som kan beröras 
av detta? Jag kan förstå resonemangen att det var så pass längesen att några nu 
levande släktingar inte borde beröras, men samtidigt är det fortfarande en männi-
ska i en väldigt utsatt situation som det handlar om. Det blir samma problematik 
som om det är okej att ställa ut ett skelett från stenåldern, för där har man ju verk-
ligen inget medgivande från individen själv eller från några släktingar. Är det vad 
den här människan hade velat? Dilemmat blir ju dock att om man alltid resone-
rade så skulle det vara väldigt svårt att ställa ut något över huvud taget på museer-
na, om man skulle behöva be om lov för allting. Museernas utställningar skulle 
troligen bli mycket fattiga och innehållslösa, vilket går helt emot deras syften om 
att tillgängliggöra kulturarvet för allmänheten.  

Autenticiteten är något som museer ofta får tampas med, då en utställning ofta 
når fram till besökarna bättre om föremålen och historierna är äkta. Att kunna 
säga att det här är den faktiska skarprättarbila som användes vid den sista avrätt-
ningen i Sverige skapar en bättre stämning och relation till historien än om det 
hade varit en rekonstruktion av samma bila. Därför finns det absolut en viktig 
poäng i att Sigrid Olsdotter Granlund är helt och hållet tagen ur kyrkböckerna och 
att ingenting är påhittat kring henne. Hennes livshistoria är densamma som går att 
läsa sig till i samtida dokumentation, och den presenteras som sådan och utan 
några tillägg. Det enda som de inte kan veta säkert är hur hon såg ut, och därför 
blir själva dockan som föreställer Sigrid en rekonstruktion. I det här fallet upple-
ver jag det som oväsentligt att man inte vet exakt hur hon såg ut, eftersom det 
relevanta är att hennes livshistoria är autentisk.  

Phillips diskuterar, som tidigare nämnts under kapitlet Teoretiska utgång-
punkter (från sida 14), om det ens är möjligt för museer att göra en autentisk ut-
ställning eftersom det är väldigt få föremål som är tänkta att användas i utställ-
ningssyfte. Föremålet i sig är äkta men museibesöket ger inte en upplevelse av 
autenticitet eftersom föremålet inte var tillverkat i det syftet (Phillips 1997, s. 
197). På samma sätt borde man kunna säga att Sigrid inte heller kan ge en upple-
velse av autenticitet, om man ska resonera som Phillips, eftersom att inget lev-
nadsöde är tänkt att hamna i en utställning. Från museet menar man dock att Si-
grid visst förmedlar äkthet och autenticitet, eftersom att hennes levnadsöde är di-
rekt taget från kyrkböckerna (D. Kjellberg, intervju del 2, 2016-02-19).  

För att göra utställningen så etiskt korrekt som det bara är möjligt hade det gi-
vetvis varit bäst att kunna be om tillstånd av Sigrid själv eller en släkting för att få 
ställa ut hennes levnadsöde. Tyvärr var inte detta möjligt då Sigrid själv är avliden 
sedan länge och några nu levande släktingar inte var kända för museet vid denna 
tidpunkt. Bevisligen finns det dock fortfarande personer i livet som är besläktade 
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med Sigrid, eftersom man fick besök av en flicka från Hälsingland som hade 
släktband till henne (Kallings, mailkonversation 2016-03-07). Men det var ingen-
ting som man från museets håll reflekterade över när utställningen skapades, men 
Kjellberg menar att hon kanske skulle ha tänkt annorlunda om hon gjort utställ-
ningen idag istället (D. Kjellberg, intervju del 3, 2016-02-19). 

Utöver nonchalerandet av nu levande släktingar är framställningen av Sigrid 
ändå värdig. Man lyfter fram henne som en kvinna med ett eget val och inte som 
ett offer, vilket kvinnan annars ofta tenderar att bli i historien. Detta var ett väldigt 
medvetet val från museets sida, då man inte ville minska ner hennes egen roll i sitt 
brott. Hon begick det här brottet och hade ett val att rädda sitt eget skinn genom 
att tacka ja till erbjudandet om giftermål, men valde att avböja det och får följakt-
ligen ta sitt straff (Montertext Dödsarresten, se sida 30). Samtidigt framställer 
man henne respektfullt, utan någon form av vältrande i hennes öde. Det blir inte 
ett gottande i hennes lidande och i hennes brott, utan istället presenteras hennes 
historia utan några värderingar och så ställs några frågor kring varför hon agerade 
som hon gjorde. Jag tror att besökarna som ser denna utställning kanske får sig en 
liten tankeställare och funderar på varför hon gjorde de val som hon gjorde, varför 
hon valde si och inte så, istället för att bara fascineras av att det här är en kvinna 
som snart ska dö. Man kan också som besökare se personen bakom brottet, som 
Foucault diskuterar kring i boken Övervakning och straff, och se att det finns mer 
till en människa än det brott som denne har begått (Foucault 2003, s. 76). 

Något som verkligen slog mig med Dödsarresten som Sigrid sitter i var den 
kontrast som blev mellan å ena sidan det relativt ljusa och ”fräscha” rummet, so-
len som sken in och fågelkvittret utanför; å andra sidan det faktum att det är just 
en dödsarrest. De personer som har suttit i detta rum har suttit i väntan på sin död.  

Det blir en märklig paradox mellan det trevliga och trivsamma i miljön och 
det mörka och hemska som den egentligen symboliserar. Jag tror att det är lätt att 
människor tänker sig att i ett fängelse förr i tiden var det mörkt, murrigt, kalt och 
otrevligt. Kanske lite fuktiga väggar, smutsigt och allmän misär. När denna före-
ställda bild inte stämmer överens med verkligheten kan det bli lite svårt att ta in. 
Fågelkvitter finns sällan med i människors föreställningsbild om gamla fängelser. 
Detta tangerar det Lindholm skriver om, att människor förväntar sig en viss sak 
vid ett besök på ett visst ställe. Besöket upplevs som autentiskt när man har fått se 
eller uppleva det som man på förhand har förväntat sig ska finnas där (Lindholm 
2007, s. 43-44). I de exemplen rörande Alcatraz och Robben Island från Strange 
och Kempas artikel visar sig samma sak, att besökarna ofta har en förväntning på 
sitt besök och därför har svårt att ta in något annat än det som man tror ska finnas 
på platsen (Strange & Kempa 2003, s 388). 

Det kan te sig märkligt att den cellen som faktiskt är mest äkta av de tre som 
har undersökts i denna uppsats skulle kunna upplevas som den minst äkta, om 
man utgår från Lindholms och Strange och Kempas tankar. Men även om cellen 
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inte ser ut som en dödsarrest vid första anblick så finns ändå känslan av fängelse 
där, med den tjocka, låga dörren och de rejäla gallren för fönstret. När man ser sig 
om lite i cellen och tar in atmosfären känner åtminstone jag att det här inte är en 
särskilt trivsam cell trots allt. Här var det nog inte särskilt muntert att sitta, fågel-
kvittret till trots.  

Även om det blir en märklig krock mellan det vardagliga och det mörka tror 
jag ändå att det är just den kontrasten som kan bidra till intressanta tankar och 
diskussioner hos besökarna. Jag tror att det kan väcka tankar kring människan 
bakom brottet och allmänna tankar om vardagslivet. För personer blev fängslade 
och avrättade även under fina sommardagar och utanför murarna fortsatte livet 
som vanligt med fågelkvitter och allt.  

Diskussion kring Carin Olsdotter 

Skapandet av cellen 
Vid skapandet av cellen där Carin Olsdotter sitter ville man från museets håll ha 
en kvinna med två stycken barn. Detta för att man dels ville lyfta den ogifta kvin-
nan med hennes oäkta barn, dels för att belysa det faktum att kvinnor faktiskt 
födde barn i fängelset och att det fanns en kvinnlig fångvakterska som också age-
rade som barnmorska (K. Kallings, intervju del 1, 2016-02-19). Det faktum att 
barn ens vistades i fängelset förvånar många.  

Kallings menar att det inte var det lättaste att hitta en autentisk kvinna att pla-
cera i denna cell, då deras krav var specifika. Istället hittade hon två kvinnor, 
varav den ena var ogifta Carin Olsdotter som kom in till fängelset tillsammans 
med sin oäkta son Petrus. Den andra var Mariqua Calista Nord, som hade fött ett 
barn i fängelset. Det visade sig dock att hon var av en känd resandesläkt, varvid 
man valde bort hennes namn för att undvika att reproducera en myt om att resan-
defolket är folk som stjäl. Det var inte det viktiga i denna cell, utan fokus skulle 
ligga på kvinnan i fängelset (Aronsson, Kallings Nilsson & Meurling 2005, s. 
234-235).  

Den lösning man valde blev istället att gjuta samman dessa två personer till 
en, som fick bära Carin Olsdotters namn. Det rådde vissa tveksamheter här, då 
både Kjellberg och Kallings var något skeptiska till att göra en rekonstruktion. 
Kjellberg säger att hon egentligen är emot att använda sig av rekonstruktioner då 
hon föredrar ”äkta vara” eftersom det blir mer slagkraftigt, men de båda insåg att 
det inte var genomförbart i denna cell (K. Kallings & D. Kjellberg, intervju del 1, 
2016-02-19).  

Kallings menar också att de är öppna med att det är en konstruerad person. 
Det är dock ingenting som de kommunicerar till besökarna under visningar 
(Aronsson, Kallings Nilsson & Meurling 2005, s. 236) men om en fråga upp-
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kommer så berättar de gärna om problematiken kring denna individ och hur de har 
resonerat (K. Kallings, intervju del 1, 2016-02-19). Hela problematiken redogörs 
också för i antologin Det bekönade museet, varvid hon menar att de inte hymlar 
med bakgrunden till arbetet (Aronsson, Kallings Nilsson & Meurling 2005, s. 
236). 

 

Analys av Carin Olsdotter 
Carin Olsdotter sitter i den första cellen som möter besökarna när de kommer in i 
cellfängelset och utställningen Hotell Hamilton 2.0. Hon var också den första av 
de undersökta individerna som skapades, likaså den mest omskrivna i och med att 
hon var med som exempel i boken Det bekönade museet (2005). På museet hade 
man i förhand bestämt vilken typ av karaktär som man ville ha utställd i denna 
cell, nämligen en kvinna med två barn. Detta för att visa på att även kvinnor satt i 
fängelset och hur deras situation där var. Man ville även visa att barnen bodde 
med sina mödrar i fängelset och att barn även föddes i fängelset, där kvinnliga 
fångvaktare också fick agera barnmorskor. Men dessa kriterier gjorde det svårare 
att hitta någon individ som man kunde använda sig av och man fick därför sam-
manfoga de båda personerna Carin Olsdotter och Mariqua Calista Nord. På grund 
av tidigare nämnda omständigheter kring Mariqua Calista Nords namn valde man 
att kalla den skapade karaktären för Carin Olsdotter.  

Att göra denna rekonstruktion av ett människoöde och mer eller mindre hitta 
på en människas liv blir problematiskt. Å ena sidan finns argumentationen med att 
man inte vill reproducera fördomar om en grupp som redan är utsatta i dagens 
samhälle, och på så vis råka generalisera istället för att kunna se individen bakom 
brottet. Å andra sidan är det kanske inte helt etiskt försvarbart att lägga ihop två 
individer till en, men bara låta den bära den enas namn. Det kan anses lite tvek-
samt att ge en person hela skulden för någon annans brott. Men från museets håll 
menar man att de båda hade begått samma typ av brott, så att Carin inte blir be-
skylld för att ha utfört fler brottsliga handlingar än vad hon faktiskt begått, utan 
bara fått ett extra barn och lite annan livshistoria från Mariqua Calista Nord (K. 
Kallings, intervju del 1, 2016-02-19). Men till syvende och sist anser jag ändå att 
agerandet är rimligt, att man väljer att inte exponera Mariqua Calista Nord på 
grund av hennes namn och kopplingar till resandefolket och generaliseringar av 
dessa.  

Här kommer man dock in på en annan aspekt rörande denna individ, och det 
är att man väljer att inte representera resandefolket på museet. Om man ser till 
hela utställningen är den väldigt homogen. Någon form av mångfald och represen-
tativitet är inte riktigt synlig. Därför hade det kunnat vara en idé att ställa ut 
Mariqua Calista Nord för att göra utställningen mer inkluderande och inte lika 
homogen. Men vill man vara representerad på denna typ av museum, egentligen? 
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Är det något att sträva efter? Det finns självklart en poäng i att representera sam-
hället som det ser ut, men det finns också en poäng i att inte exponera redan ut-
satta samhällsgrupper i den här typen av museum. Det visar ju människor i sam-
hällets utkant och det är inte alltid lätt att se individen bakom brottet. Enklare är 
att generalisera och se personen som en representant för större grupper och anta 
att alla med det utseendet eller den historien är si och så och agerar på det här sät-
tet. Därför finns det absolut en poäng i att endast exponera en samhällsgrupp som 
inte är utsatta på samma sätt, utan som är i maktposition och som oftare ses som 
individer än som representanter för grupper. I en perfekt värld vore det helt opro-
blematiskt att ställa ut en mångfald på den här typen av museum, men som redan 
konstaterat är inte världen perfekt, och risken att reproducera farliga fördomar är 
större än de vinningar som kan göras med en mer representativ utställning. Detta 
är något som Ingrid Miljand framhåller i ett samtal under ett av mina besök på 
museet. Det är svårt att veta huruvida man ska representera alla på denna typ av 
museum, eller om vissa grupper kanske mår bättre av att inte representeras (I. 
Miljand, personlig kommunikation, 2016-01-19). Att detta dock är en mycket svår 
problematik och att det varken finns något rätt eller fel syns också tydligt i inter-
vjun, där Miljand berättar om ett fall där hon deltagit i en diskussion kring 
huruvida man bör ställa ut fotografier föreställande människor med missbildning-
ar. Diskussionen landar i att man bör göra det, eftersom det vore sämre att undan-
hålla dessa och på så vis glömma dem (I. Miljand, intervju del 2, 2016-02-19). 
Denna diskussion påminner om denna rörande Carin Olsdotter, och om det är 
bättre att representera eller om man genom att skydda gör berörda personer en 
tjänst.  

Jönsson och Svensson skriver om industrisamhällets kulturarv och om margi-
naliserade grupper och vikten av representation på museer. För att människor ska 
kunna ta till sig kulturarvet som en del i sin identifieringsprocess är det av största 
vikt att det på museerna finns föremål och historier som de kan relatera till (Jöns-
son & Svensson, 2005, s. 10). I och med att man på Sveriges Fängelsemuseum 
väljer att undanhålla Mariqua Calista Nord från sina utställningar försvårar man 
också denna identifieringsprocess som Jönsson och Svensson menar är så viktig.  

Den här bakgrundsinformationen, med att det är två personer som ligger till 
grund för Carin Olsdotter, är inte något som kommuniceras till besökarna i mon-
tertexten eller i audioguiden. Däremot menar museipersonalen att man berättar 
detta om någon frågar, och tycker att de val man gjorde ändå är försvarbara i och 
med att man dels gör det och dels har berättat om hela skapandeprocessen i anto-
login Det bekönade museet från år 2006 (K. Kallings, intervju del 1, 2016-02-19). 
I den antologin redogörs tankarna kring skapandet av Carin Olsdotters cell, och 
man menar då att det är en publicerad bok som vem som helst kan läsa, och därför 
är det alltså ”ute i offentligheten”. Jag kan förstå varför man anser det, och ja, man 
är ju öppen med skapandet av cellen. Det går att ta till sig informationen om man 
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aktivt söker den. Men genomsnittsbesökare gör inte aktiva informationssökningar 
om saker de har sett på museer, utan de antar att det som presenteras där är san-
ningen, om inget annat anges. Därför tror jag att många besökare tror att Carin 
Olsdotter är en äkta person och de har egentligen ingen anledning att tro an-
norlunda. Det gör också att skenet av autenticitet upprätthålls, vilket är viktigt på 
ett museum för att skapa ett möte som berör. Att det inte är en äkta individ är 
kanske inte det allra mest relevanta här, utan det kanske är viktigare att själva 
historien och problematiken kommer fram snarare än att besökaren vet att det är 
en helt sanningsenlig berättelse.  

Hede och Thyne menar i sin artikel att besökarna ofta kan skapa sig en auten-
tisk upplevelse utifrån rekonstruerade föremål, vilket också kan vara fallet i den 
här utställningen (Hede & Thyne 2010, s. 701-702). Oavsett om besökaren vet om 
att det är en rekonstruerad persons historia eller ej tror jag att själva upplevelsen 
kan bli äkta. Men det kan också vara så att om informationen om att det inte är en 
äkta individ kommer fram kan det bryta illusionen om att allt är på riktigt. Däri-
genom kan det göra att besökaren ifrågasätter hela utställningen och inte vill tro 
på någonting såvida det inte uttryckligen står att det är äkta. Och då har man tapp-
pat besökaren, om denne ifrågasätter allt och letar fel istället för att ta del av de 
historier och problem man egentligen vill belysa. Det är en väldigt svår situation 
där det egentligen inte finns något rätt eller fel, eftersom det finns så många 
aspekter till problemet. Men eftersom att man från museets håll ändå är relativt 
transparenta med sin arbetsprocess är det motiverat att handla på det sätt man har 
gjort.  

I uppsatsen av Kaneklint och Naalisvaara diskuteras ett liknande problem med 
autenticiteten i utställningarna. De informanter från olika museer som de har pra-
tat med säger att det är en klurig situation eftersom att man dels inte vill ljuga för 
sina besökare men dels heller inte berätta hela sanningen, eftersom att det kan 
göra besökarna besvikna (Kaneklint & Naalisvaara 2014, s. 45-48). Samma pro-
blematik anser jag gäller här på Sveriges Fängelsemuseum. Man vill inte tala om 
att Carin Olsdotter är en rekonstruerad individ, men man vill heller inte säga för 
mycket och därmed riskera att förstöra någons upplevelse. Därför anser jag att 
man ändå har nått någon form av medelväg här, i och med att man berättar att det 
är en rekonstruktion om någon undrar, men att den informationen inte är nödvän-
dig för att få en autentisk upplevelse. Besökaren kan sätta sig in i situationen ändå 
och fundera över de frågor som man ämnar väcka, och det är kanske ändå det som 
är huvudsaken.  
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Diskussion kring ”Stickan” 

Skapandet av cellen 
I cell nummer 40, en cell som är bevarad från år 1986 då cellfängelset i Gävle 
stängde och verksamheten flyttade till Bomhusanstalten, sitter Stickan. Stickan är 
en konstruktion av tre olika individer som alla har suttit på cellfängelset. Detta för 
att museet tillämpar 70 års sekretess och inte vill exponera en person så nära i 
tiden (K. Kallings, intervju del 1, 2016-02-19). Kallings menar att de absolut inte 
vill vara en del av den exponering och profitering som människor i samhällets 
utkant kan utsättas för, och att man därför valde att göra en konstruktion.  

Stickan är som sagt en konstruktion av tre människor som alla har suttit på 
cellfängelset i Gävle. Kallings har undersökt deras levnadshistorier och även träf-
fat dem för intervjuer, och på så sätt kunnat pussla ihop delar ur deras liv för att 
skapa Stickan. De tre individerna som varit inspiration för honom meddelades 
aldrig om detta, men har alla tre varit på besök på museet och sett utställningarna. 
När de har kommit till Stickan har de alla känt igen sig, men inte på ett sätt som 
vittnar om att det är deras liv som ställs ut, utan snarare på ett sätt om att ”det var 
så här det var” (K. Kallings, intervju del 1, 2016-02-19). Kallings menar att så 
ofta är fallet på museet, att både personer som antingen suttit på fängelset eller 
arbetat där känner igen Stickan och hävdar att de vet vem det är. Detta troligen för 
att hans livshistoria är så typisk, att alla som har någon anknytning till kriminal-
vården kan känna igen vissa drag hos personer i deras närhet.  

Man hade kunnat välja att bara använda sig av en person som inspiration för 
Stickan och bara anonymiserat dennes namn, men valde att inte göra det på grund 
av att det ändå är en utsatt situation och bevisligen är det ändå många människor 
som känner igen sig eller andra i honom (D. Kjellberg, intervju del 1, 2016-02-
19).  

Två av de tre som varit inspiration till Stickan lever ännu, vilket såklart också 
gör det viktigt att hålla på sekretessen. I den första montertexten från när utställ-
ningen byggdes stod det inget om att detta var en konstruktion av ett typiskt liv. 
Den informationen tillkom först när utställningen renoverades år 2013, och nu 
inleds monterns text med att säga att de kallar honom Stickan på grund av sekre-
tessen (D. Kjellberg, intervju del 1, 2016-02-19).   

 

Analys av Stickan 
Den utställda individen som på museet kallas för Stickan är den senaste personen 
rent tidsmässigt. Hans cell är inredd som cellerna såg ut 1986 när cellfängelset i 
Gävle stängde och flyttade till Bomhusanstalten. Då man på museet tillämpar 70 
års sekretess på sitt material faller denna tidsperiod fortfarande inom ramarna för 
sekretessen, varvid man inte kan exponera en person med namn från denna tid. 
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Därför har man från museets håll dels valt att kalla den utställda personen för 
Stickan, och dels har man valt att basera Stickans levnadsöde på flera olika perso-
ner istället för bara en (K. Kallings, intervju del 1, 2016-02-19).  

I audioguiden låter det som att Stickan är en verklig person (se sida 35). Även 
i montertexten låter det som att Stickan bara är ett smeknamn för någon som 
egentligen är en verklig person, och att de bara inte kan ange det riktiga namnet på 
grund av sekretessen. Detta är dock ingenting som kommuniceras till besökarna.  

Genom att sammanfoga tre individers livshistoria till en och samma i Stickans 
karaktär gör att man minskar risken att någon av de inblandade ska känna igen sig 
själv och på så vis känna sig uthängd, eller att någon annan ska kunna förstå vem 
det handlar om. På ett sätt är det ett genomtänkt agerande som faller väl ut, ef-
tersom ingen besökare med säkerhet har kunnat säga precis vem Stickan är, även 
om många tycker sig känna igen honom. Detta är troligen för att de har lyckats 
väldigt bra med att skapa ett typiskt levnadsöde som inte är för generellt för att 
verka icke trovärdigt, men samtidigt inte för specifikt för att kunna kopplas till en 
enskild individ.  

En intressant skillnad i agerande på Sveriges Fängelsemuseum jämfört med 
Robben Island är att på det senare museet finns en tradition av att låta gamla 
fångar arbeta som guider på museet (Robben Island>Tours>Tour types>The tour 
experience). Detta är en intressant aspekt i mina ögon och jag anser att det trolig-
en kan bidra till en särskilt autentisk upplevelse, eftersom informationen man som 
besökare får verkligen är förstahandsinformation när guiden själv har varit fängs-
lad på platsen. Det är kanske inte möjligt att ha samma typ av system på Sveriges 
Fängelsemuseum, på grund av sekretessen till exempel, men det är intressant att 
leka med tanken på hur upplevelsen av museet skulle ha kunnat bli i så fall. Det 
finns dock en risk med att ha en tidigare fånge som guide, och det är att detta kan 
stjäla fokus från själva fängelsemuseet och den större bild som man vill förmedla.   

De tre individerna som ligger till grund för Stickan har alla varit på besök på 
museet och sett den man vars levnadsöde de inspirerat till, men ingen av dem har 
känt igen sig i honom till fullo. De har snarare kunnat känna igen typen av person 
eller kunnat känna igen att det var så det var att sitta i fängelse här eller på någon 
annan anstalt, men ingen av dem har sett sig själva i honom helt och hållet. Detta 
är något som gör Stickan till en lyckad och trovärdig karaktär.  

Något som är värt att reflektera över är att de tre individerna som inspirerat 
till Stickan inte är invigda i den kunskapen. De är inte medvetna om att deras liv 
och leverne ligger till grund för denna karaktär i utställningen. Att man från mu-
seets håll valt att inte delge dem den informationen beror till största del på att det 
inte ansågs relevant, just eftersom det inte är någons fulla livshistoria tagen rakt 
av utan bara delar av varje individ. Frågan är om det eventuellt hade gjort mer 
skada än nytta att veta om detta?  
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Att man från museets håll har valt att inte kommunicera informationen om att 
rekonstruktionen är baserad på flera personer finns det också flera aspekter kring 
som är värda en reflektion. En aspekt är att museet undanhåller information från 
besökarna, medan en annan aspekt är att det kanske inte är relevant för besökarna 
att veta sanningen. De kanske inte får en bättre upplevelse av utställningen om de 
skulle veta att det inte är en person som är Stickan utan tre stycken. Genom att 
inte veta kan man skapa sig en egen uppfattning om vad som är äkta (Hede & 
Thyne 2010, s. 701-702). Egentligen sägs det aldrig att det inte skulle kunna vara 
en rekonstruktion av flera personer, men i montertexten är det lätt att tolka in att 
det endast rör sig om ett levnadsöde (”Då vi har 70 års sekretess på museet, kallar 
vi honom för Stickan”, sida 36).  

Autenticiteten är en avgörande faktor i frågan om huruvida det är rätt eller fel 
att inte berätta om bakgrunden till Stickan. Genom att inte berätta att det rör sig 
om flera personer som inspiration och låta det framstå som att man bara har ano-
nymiserat en person och gett denne ett smeknamn blir Stickan mer autentisk för 
besökaren. Vilket blir en paradox, då det egentligen inte alls är lika äkta som att 
berätta att det är en rekonstruktion. Hade man istället berättat att Stickans livshi-
storia är ett hopplock av flera olika personers liv hade det varit sant rent tekniskt, 
men hade troligen uppfattats som mindre autentiskt ur besökarnas synpunkt. Det 
blir en paradox och en fråga om vart autenticiteten bör ligga: i upplevelsen eller i 
matieralet?  

Enligt Phillips finns det få delar i en utställning som är helt autentiska, ef-
tersom att i stort sett ingenting skapades för den kontexten (Phillips 1997, s. 197). 
Även om ett föremål är äkta och bevarat var dess ursprungliga syfte inte att ställas 
ut i en monter på ett museum, varvid det heller inte blir autentiskt i den kontexten. 
Här kan man då diskutera huruvida Stickan, rekonstruktionen av flera människors 
levnadshistorier, faktiskt är autentisk enligt Phillips mening. Den karaktären är 
inte autentisk i sig utan skapades för museets räkning, och skulle då kunna räknas 
som en autentisk del av museet i Phillips mening. Phillips tankar och resonemang 
blir en intressant kontrast till att Stickan skulle kunna vara den minst autentiska 
personen i utställningen.  

Om man lämnar Phillips resonemang, som visserligen är väldigt intressanta 
men inte något som jag tänker utgå ifrån, kan man istället ställa sig frågan vad 
man som museum vill förmedla i sina utställningar. Vill man förmedla ett auten-
tiskt material eller en upplevelse av autenticitet? Utifrån det synsättet tycker jag 
att Sveriges Fängelsemuseum agerande kring den utställda individen Stickan är 
rimligt, eftersom att besökarna kan få en bättre uppfattning om livet på fängelser 
och en känsla av äkthet, än vad de troligen skulle ha fått om de vetat om att han 
var en rekonstruktion. Hede och Thyne menar att besökarna kan skapa sig en au-
tentisk upplevelse även om materialet inte är helt äkta, vilket jag anser vara fallet 
gällande Stickan på Sveriges Fängelsemuseum (Hede & Thyne 2010, s. 701-702).   
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Sveriges Fängelsemuseum har fokuserat på att lyfta alla de frågor kring varför 
han hamnade i fängelse och om vuxenvärlden svek honom som barn. Det gör att 
tanken kommer in på huruvida det faktiskt bara är Stickans fel att han sitter där 
han sitter, eller om det finns andra faktorer som har påverkat hans val. Genom att 
ställa dessa frågor belyser man från museets håll personen bakom brottet. För-
hoppningsvis får man besökarna att inse att en människa inte är ett monster bara 
för att hen har begått ett brott, precis som Foucault också menar (Foucault, 2003, 
s. 75-76). Det är också intressant att diskutera kring varför en människa begår ett 
brott, om det är samhället som har svikit eller om det finns någon annan anled-
ning. Jag tror att den diskussionen hade hamnat lite mer i skymundan om det hade 
framkommit tydligare att Stickan är en rekonstruktion, eftersom att man kanske 
inte hade upplevt utställningen och honom själv som lika äkta.   

Götlind och Kåks skriver, som tidigare nämnts i kapitlet Forskningsöversikt & 
teoretiskt perspektiv, att man genom att anonymisera en person tar dennes historia 
från personen i fråga och gör den mer generell (Götlind & Kåks, 2014, s. 180). I 
fallet med Stickan är det precis så man har agerat, man har låtit det typiska lev-
nadsödet stå i fokus, snarare än individen. Visserligen hade det inte varit etiskt 
försvarbart att presentera Stickan med ett riktigt namn heller, på grund av den 70-
åriga sekretessen på denna typ av material, men det är ändå inte den unika perso-
nen som är i fokus. Denna cell syftar snarare till att väcka diskussioner om sam-
hället idag och hur vi hanterar barn och ungdomar som riskerar att hamna utanför 
samhället. Liknande ämnen tas upp av Strange och Kempa i sina undersökningar 
av Alcatraz och Robben Island. De menar att det väsentliga kanske inte är utställ-
ningen i sig alla gånger utan snarare de diskussioner och tankar som kan väckas 
hos besökarna när de får ta del av museets verk (Strange & Kempa 2003, s. 393). 
Tankar om mänskliga rättigheter och samhällets ansvar är sådana som kan väckas 
vid ett besök på ett fängelsemuseum, oavsett om det rör sig om Alcatraz eller Sve-
riges Fängelsemuseum i Gävle. Eftersom att alla fängelsemuseer har gemensamt 
att de behandlar mänsklig lidande bör utställningar utformas på ett sådant sätt att 
de uppmuntrar till diskussion och vidare tankar hos besökarna.  
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Ett sådant exempel är denna bild och text som publicerades på Sveriges Fäng-
elsemuseums Facebook-sida den 22 januari 2016: 

Du som har besökt Sveriges Fängelsemuseum kommer väl ihåg Stickan? Egentligen ska ha 
sitta på Bomhusanstalten, men eftersom han trivs så bra här i sin gamla cell, så får han sitta 
här istället. 

Stickan heter egentligen något annat. Som alla figurer du möter här på Sveriges Fängelse-
museum är Stickans historia baserad på ett verkligt levnadsöde. Personen som en gång var 
Stickan dog för ett antal år sedan, men han får leva kvar hos oss i cell 40. 

Att berätta om människan bakom brottet är en av våra viktigaste uppgifter här på Sveriges 
Fängelsemuseum. Du som kommer till oss möter inte bara ”bovar”, ”mördare” eller ”knar-
kare”, utan här möter du även människan bakom brottet. Vi ursäktar inte brottet, men vi tror 
att det är väldigt viktigt att vi ser att de som sitter bakom lås och bom är mer än sina brott, vi 
är alla människor som med rätt hjälp kan läka och utvecklas. (Bild 7). 

 

Bild 7. Skärmdump från Sveriges Fängelsemuseums Facebook-sida, 22 
januari 2016. 
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I texten som publicerades i samband med bilden, se citatet ovan3, presenteras ka-
raktären Stickan som baserad på en enda person. Detta kommer sig på grund av en 
kommunikationsmiss internt, enligt Kallings (Kallings, mailkontakt 2016-10-07). 
När inlägget skulle skrivas blev inte alla delar ur skapandeprocessen med, där-
ibland det faktum att han är baserad på tre individer, eftersom att det inte var in-
läggets syfte att belysa. När denna felaktighet sedan upptäcktes kändes det för 
krångligt att rätta till misstaget i sociala medier, eftersom man ansåg att en sådan 
rättelse bara skulle förvirra och att syftet skulle gå förlorat (Kallings, mailkontakt 
2016-10-07).  Här tangeras återigen Stranges och Kempas tankar kring vad som är 
det väsentliga med en utställning, att diskussionerna som kan väckas är viktigare 
än det faktiska materialet (Strange & Kempa 2003, s. 393). 

 

Jämförelse mellan individerna 
Det finns en skillnad i hur individerna på fängelsemuseet ställs ut. Generellt sätt 
går det att säga att ju äldre individen i fråga är i samlingarna, desto mer äkta är 
materialet kring denne. Av de tre utställda individerna som har undersökts i den 
här uppsatsen är det Sigrid Olsdotter Granlund som är den äldsta, då hennes cell 
och utställning är daterad till 1777. Hon är också den av de tre individerna som är 
helt autentisk och direkt tagen ur kyrkoböckerna.  

Carin Olsdotter är den individen som är näst äldst i den här undersökningen, 
då hennes cell och utställning är daterad år 1847. Hon är en rekonstruktion av två 
olika levnadsöden och skiljer sig följaktligen från Sigrid, eftersom att hon inte är 
en helt autentisk person. Anledningen till att man från museets håll har valt att 
göra på detta viset har redogjorts för tidigare (se sida 43), och beror till största del 
på att man inte hittade någon individ som passade in i den mall som man på för-
hand bestämt sig för att ha i denna cell. Man hittade till slut två stycken personer 
som passade in någorlunda och valde därför att sammanföra dessa för att få fram 
den individ som man ville, för att kunna lyfta de frågor som man ville lyfta. En 
annan aspekt till att man valde att göra en rekonstruktion av Carin Olsdotter är för 
att den ena av de två individerna som bygger henne var av en känd resandesläkt 
och man ville helt enkelt inte reproducera fördomar på grund av det.  

Den tredje och yngsta individen i utställningarna är den person som kallas för 
Stickan och är från fängelsets sista år i bruk, 1986. Eftersom att Stickan fortfa-
rande innefattas av sekretesslagen kan man inte ställa ut honom med namn som 
till exempel i Sigrids fall. Från museets håll kommuniceras det i vissa fall till be-
sökare att Stickan är en verklig person som de bara har gett ett smeknamn för att 

                                                
3 Texten från bilden är utskriven som ett citat för att den ska vara tillgänglig i uppläsningsprogram.  
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inte avslöja hans egentliga identitet. I själva verket består Stickan av tre personers 
levnadsöden som har vävts samman för att skapa ett typiskt levnadsöde. Detta för 
att skydda de tre individerna som inspirerat till Stickan, då de alla tre var vid liv 
vid skapandet av utställningarna. I dagens läge är två av dem fortfarande vid liv.  

Ju närmre vår egen tid vi kommer i utställningarna, desto mindre autentiska 
blir individerna. Detta ter sig både självklart och lite underligt samtidigt. Det är 
självklart på så sätt att ju närmre vi kommer vår egen tid desto större chans eller 
risk finns det att det finns nu levande släktingar som kan känna igen sina anfäder. 
I Stickans fall är ju även inspirationskällorna fortfarande vid liv, vilket också gör 
att det är självklart att anonymisera i utställningen om honom. Det underliga 
kommer sig av att den tidigaste individen i undersökningen, Sigrid, är utställd 
precis som hon var men att man ändå fick besök av en nu levande släkting som 
kände igen henne. Så det var inte ”säkert” att ställa ut henne trots allt, även om det 
kan kännas längesedan 1777.  

Frågan är huruvida det är viktigt med autenticiteten i utställningarna eller ej. 
Som tidigare nämnts menar Hede och Thyne att besökare kan skapa sig en auten-
tisk upplevelse på ett museum även om museet i sig inte har några autentiska fö-
remål (Hede & Thyne 2010, s. 701-702). Samma princip kan troligen gälla för 
Sveriges Fängelsemuseum. Även om inte alla personer är helt autentiska blir ändå 
själva helhetsintrycket äkta. Detta på grund av att allting i utställningarna bottnar i 
något äkta, något autentiskt. De allra flesta föremål som finns i utställningarna är 
äkta och de flesta levnadshistorier som presenteras är även de tagna ur kyrko-
böckerna eller fångrullorna. Det finns en grund av äkthet och autenticitet i alla 
utställningarna, även om den har behövts justeras i vissa fall för att kunna använ-
das, som till exempel i Carins och Stickans fall. Hede och Thyne menar att besö-
karen kan fylla i luckorna själv om det finns något autentiskt att utgå ifrån, och det 
gör det sannerligen på Sveriges Fängelsemuseum, så att upplevelsen blir äkta är 
föga förvånande (Hede & Thyne 2010, s. 701-702).  
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Slutdiskussion 

Under denna rubrik kommer de frågeställningar som uppsatsen har vilat på att 
besvaras och diskuteras utifrån den trianguleringsmetod som har använts i upp-
satsarbetet. Trianguleringen går ut på att de svar från de olika metoderna som har 
använts kommer att jämföras för att på så sätt få en större helhetsbild (Denscombe 
2000, s. 188-189). För att göra detta har jag själv observerat tre stycken utställda 
individer på Sveriges Fängelsemuseum och intervjuat tre av de anställda: musei-
chefen, museiintendenten och antikvarien. Deras svar har tillsammans med mina 
egna observationer sedan jämförts med relevant litteratur för ämnet för att på så 
sätt skapa en större förståelse, vilket är syftet med användandet av triangulering i 
den här uppsatsen.  

De respektive frågeställningarna ställs upp som egna rubriker i detta kapitel 
och kommer att besvaras med ett kortare svar följt av en längre diskussion, för att 
sedan avslutas med några slutsatser.  

Under rubriken Slutkommentarer förs en kort diskussion om svårigheter att nå 
definitiva resultat och absoluta sanningar inom humaniora, eftersom man ofta 
arbetar med subjektiva tolkningar snarare än objektiva svar.  

Kapitlet avslutas med rubriken Vidare forskning som presenterar ett antal 
tänkbara ingångspunkter för att vidare undersöka det ämne som den här uppsatsen 
har påbörjat.  
 

•  Hur ställs människors levnadsöden ut på Sveriges Fängelsemuseum? Finns det 
någon skillnad i hur olika individers öden ställs ut och vad beror det på i så 
fall? 

 
Människorna som är utställda på Sveriges Fängelsemuseum ställs ut på ett sådant 
sätt att de ska vara så autentiska som möjligt och samtidigt värna om den enskilda 
individen. Museet använder sig av verkliga människor och äkta historier och an-
vänder dessa för att väcka tankar och diskussioner hos besökarna rörande aktuella 
frågor. De utställda individerna behandlas respektfullt och det är människan 
bakom brottet som står i fokus, snarare än den morbida nyfikenheten och gottand-
et i någon annans lidande. Det är genomgående likheter mellan alla de utställda 
individerna.  
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Det finns också skillnader i hur individerna ställs ut. Det beror dels på tidsa-
spekten, att de tre undersökta individerna är från olika tidsperioder, men även 
andra aspekter spelar in.  

Den tidigaste individen i undersökningen, Sigrid Olsdotter Granlund från 
1777, är den som är mest autentisk, eftersom att man från museets håll ansåg att 
man inte behövde censurera henne då det var så pass länge sen hon levde. Man 
ansåg att det inte fanns några nu levande släktningar som skulle kunna ta illa vid 
sig av att man ställde ut henne. Det var också viktigt för museet att kunna ställa ut 
henne precis som hon var, för att slippa rekonstruktioner så långt det var möjligt 
(D. Kjellberg, intervju del 1, 2016-02-19). De resonerade som så att den äkta va-
ran har mest genomslagskraft hos besökarna, och att de inte blir lika berörda om 
det visar sig vara på låtsas. 

När vi rör oss närmare vår tid blir de utställda individerna något mindre auten-
tiska. Det beror dels på att det finns en större risk att nu levande släktingar skulle 
kunna påverkas av utställningarna, men det är inte den enda anledningen. Något 
som påverkar hur en människa ställs ut och som har framkommit i undersökning-
en är aspekter som etniskt tillhörighet, som i fallet med Carin Olsdotter. Proble-
matiken kring utställandet av henne kommer att diskuteras vidare under nästa frå-
geställning. Det kan också vara så att personen i fråga fortfarande lever eller inne-
fattas av sekretesslagen, vilket såklart gör det ännu mer problematiskt. Så är fallet 
med Stickan, och även detta kommer att diskuteras under nästa frågeställning.  

Generellt sett anser jag att det är olika från fall till fall vad som gör att en per-
son kan ställas ut som den är eller om den bör anonymiseras eller omarbetas först. 
Det gäller att kunna vara öppen till alla aspekter som kan framkomma, och att det 
som fungerade i ett fall kanske inte alls fungerar i ett annat fall, eftersom att alla 
har olika förutsättningar och unika levnadsöden. Men en slutsats som jag kan se är 
att just tidsaspekten ändå väger ganska tungt när det gäller att skapa en autentisk 
utställning kring en verklig person.  

Med det sagt vill jag dock påpeka att det inte heller är oproblematiskt att ställa 
ut en individ som levde för mycket längesen. Det är fortfarande människor som 
det handlar om, oavsett när de levde. Det gör det hela till en etisk fråga som man 
bör ta ställning till i varje enskilt fall, vilket syfte man har med att ställa ut den här 
personen och vilka som eventuellt skulle kunna ta skada och hur man bäst bör 
undvika detta. För det måste finnas ett syfte med att ställa ut en individ, det måste 
vara någonting med den här individen som man kan lära sig något utifrån eller 
som kan hjälpa till att väcka viktiga frågor till diskussion. Att bara ställa ut en 
individ för att denne har haft ett spännande liv är inte helt försvarbart. Det blir 
som att gotta sig i någon annans lidande och görs bara för att stilla sin egen mor-
bida nyfikenhet, som Williams uttrycker det (Williams 2007, s. 142). 

Med hjälp av trianguleringsmetoden har jag kunnat besvara denna frågeställ-
ning på detta sätt, eftersom intervjuerna gav mig en insikt i arbetet bakom utställ-
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ningarna och hur man har tänkt, samt vilka problem man har stött på. Detta har 
sedan kunnat jämföras med mina egna observationer av utställningarna, där jag 
rent konkret kunde se hur individerna faktiskt ställs ut och även få en egen upple-
velse. Resultaten från dessa båda undersökningar har sedan vägts mot tillgänglig 
litteratur för att på så vis få en djupare förståelse för hur människor ställs ut på 
Sveriges Fängelsemuseum.   

 

•  Finns det något material som har varit problematiskt eller rent av omöjligt att 
ställa ut? Hur löstes det i så fall?  

 
Som nämnts ovan har det i undersökningen till denna uppsats framkommit att 
Sveriges Fängelsemuseum har material som både har varit problematiska och 
omöjliga att ställa ut som de är, utan någon form av omarbetning först. Man har 
flera gånger behövt anonymisera en människa eller göra en rekonstruktion ef-
tersom man inte vill exponera någons härkomst, när vissa faktorer spelar in. I fal-
let med Carin Olsdotter är detta tydligt. Den karaktären rekonstruerades av två 
personers livsöden, varav den ena, Mariqua Calista Nord, var av en känd resande-
släkt. I det här fallet hade användandet av hennes riktiga namn kunnat påverka fler 
än bara eventuellt nu levande släktningar. Att berätta om hennes ursprung hade 
kunnat leda till en generaliserad bild av resandefolket, som redan möts av många 
fördomar idag, och det var ingenting som man ville stå bakom från museets håll. 
Det gjorde henne problematisk att ställa ut och lösningen fick bli att man vävde 
samman hennes levnadsöde med Carin Olsdotters, och lät karaktären bära den 
senares mer neutrala namn. På så vis löste man sitt problem med att inte vilja re-
producera fördomar (K. Kallings, intervju del 1, 2016-02-19). 

Stickan var rent av omöjlig att ställa ut utan någon form av omarbetning, på 
grund av att han är från en tid som fortfarande innefattas av den 70-åriga sekretes-
sen som museet tillämpar. Därför fick man lov att anonymisera honom och skapa 
karaktären ”Stickan”, och för att ytterligare förstärka denna anonymitet och för att 
undvika att exponera någons liv har han skapats med inspiration av tre verkliga 
personers öden. Genom att basera karaktären på flera olika personer minimerades 
risken att någon av de berörda individerna skulle känna igen sig i Stickan, vilket 
var något att eftersträva (K. Kallings & D. Kjellberg, intervju del 1, 2016-02-19). 

Precis som i föregående frågeställning har jag tack vare intervjuerna kunnat ta 
del av de tankar som finns bland personalen på museet gällande det problematiska 
materialet. Jag har fått ta del av resonemang till varför man valde att göra på det 
ena eller andra sättet, och tillsammans med de andra delarna i trianguleringsmet-
oden har jag kunnat få en djupare förståelse för arbetet med att ställa ut människor 
på ett fängelsemuseum, och vilka svårigheter som man kan stöta på.  
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•  Hur har utställningarna skapats för att ge en upplevelse av autenticitet på Sveri-
ges Fängelsemuseum? 

 
För att besvara denna fråga behöver man först definiera vad man menar med en 
autentisk utställning. Jag menar att autenticiteten i det här fallet innebär att de 
utställda individerna är verkliga personer eller att de utställda föremålen är verk-
liga, alltså ej några rekonstruktioner. Utifrån den definitionen blir svaret på frågan 
att det är olika från fall till fall, eftersom olika metoder krävs för att skapa en 
känsla av äkthet. Somliga av de utställda individerna är helt äkta, som Sigrid Ols-
dotter Granlund, så där kommer autenticiteten automatiskt. Andra är baserade på 
verkliga personer men har rekonstruerats, som Carin Olsdotter och Stickan, och 
där skapas autenticiteten istället genom att historierna upplevs som verkliga och 
trovärdiga. I grund och botten skulle jag ändå säga att utställningarna är relativt 
autentiska, då ingen av individerna är en fiktiv karaktär utan alla bottnar ändå i en 
eller flera verkliga personer.  

Huruvida det är viktigare med en autentisk utställning än en autentisk upple-
velse är också en tolkningsfråga, och det är upp till var och en vad man anser vara 
viktigast. Jag anser att så länge man har en verklighetskoppling i sina utställningar 
så att de inte är helt påhittade kommer de kunna skapa en känsla av äkthet, och det 
kan i många fall vara viktigare än att veta att personer är helt och fullt äkta.  

Gällande autenticiteten kan slutsatsen dras att så långt det är möjligt är det 
bäst att använda sig av autentiska föremål och äkta levnadshistorier. Om det av 
olika skäl inte är möjligt, till exempel som i de fallen med individerna nämnda 
ovan, ligger fokus istället på att upplevelsen ska vara så autentisk som möjligt, 
vilket man kan åstadkomma med rekonstruktioner (Hede & Thyne 2010, s. 686-
687). 

Om rekonstruktioner används bör man noga fundera över hur man väljer att 
kommunicera detta. Antingen berättar man helt öppet att det är en rekonstruktion, 
eller så låter man bli att nämna det alls. Fördelen med att vara helt öppen med 
rekonstruktionerna är att man inte ljuger för besökaren utan har en transparent 
utställning. Nackdelen kan istället bli att upplevelsen mattas av något eftersom att 
man som besökare har fått veta ”hemligheten” och nu vet att det inte är ett äkta 
föremål till exempel. Om museet istället inte nämner att de har gjort en rekon-
struktion är det troligare att upplevelsen blir mer äkta, men samtidigt finns risken 
att besökaren känner sig lurad om detta framkommer. Vad som är viktigast är en 
fråga att ta ställning till från fall till fall, och framför allt är det viktigt att vara 
medveten om varför valet att göra si eller så har tagits. Detta för att kunna moti-
vera för besökaren om detta påtalas under besöket. 

Utifrån trianguleringsmetoden har det här svaret baserats mest på mina egna 
observationer och min upplevelse av utställningarna samt den litteratur som berör 
autenticitet i utställningar och besökares upplevelser av denna. Just i denna fråge-
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ställning har intervjuerna haft en något mer nedtonad roll utifrån triangulerings-
metoden sett, men har ändå bidragit med ett djup till frågan. Framför allt har in-
tervjuerna kunnat ge svar på de olika frågor som väckts utifrån observationerna, 
vilket har bidragit till helhetsbild över utställningarna på Sveriges Fängelsemu-
seum och dess autenticitet.  

Slutkommentarer 
När det gäller utställningar som i det här fallet på Sveriges Fängelsemuseum, eller 
andra museer med svåra material i sina samlingar, finns det inget rätt eller fel i hur 
man bör ställa ut dessa material. Det går heller inte att säga hur en besökare kom-
mer att uppleva utställningen, eftersom varje upplevelse är högst personlig och 
subjektiv. Det gör att det inom samhällsvetenskaper sällan finns några rätt eller 
fel, som Denscombe framhäver i sin diskussion om användandet av triangulering-
smetoden inom dessa vetenskaper (Denscombe 2000, s. 188-189). Däremot är 
trianguleringsmetoden bra inom samhällsvetenskaper eftersom den kan ge en bre-
dare uppfattning om ämnet, även om det inte går att ge några direkta svar. Med 
hjälp av trianguleringen i denna uppsats har jag kunnat jämföra olika synvinklar 
och utgångspunkter för att få en större förståelse för hur man bör handskas med 
det svåra materialet i utställningar och vad man bör tänka på för att inte riskera att 
någon människa hamnar i kläm.  

Under arbetet med denna uppsats har det framkommit att det inte finns någon 
färdig mall att följa eftersom att det är olika från fall till fall, och jag anser att det 
heller inte är möjligt att skapa en sådan mall, eftersom att det finns så många olika 
aspekter att ta hänsyn. En handlingsmodell som fungerar på vissa typer av materi-
al eller kontexter fungerar inte alls på andra. Därför är det svårt att säga hur mu-
seer ska agera i sådana här frågor eller om Sveriges Fängelsemuseum har agerat 
rätt eller fel i utställandet av Sigrid, Carin och Stickan.  

Vad som ändå går att säga är att det kan vara bra att vara lyhörd och transpa-
rent när man handskas med svåra material på det här sättet. Och även om det inte 
är genomförbart att skapa en utställningsmall för svåra saker kan det ändå vara bra 
att ha någon form av grund med olika punkter att utgå ifrån eller ta hänsyn till. 
Det kan till exempel bara vara en form av checklista där man kan kryssa av om 
man har tagit hänsyn till den här aspekten eller tänkt på hur det här kan bemötas, 
eller om någon kan ta illa upp av att man ställer ut det här materialet.  

Även om det är svårt att säga huruvida något är rätt eller fel i utställandet av 
människor i utsatta situationer på ett museum kan man i alla fall säga att vissa 
ageranden är bättre än andra, och att man får hoppas att museer alltid strävar efter 
att göra den bästa utställningen utifrån de förutsättningar de har för stunden. Det 
går alltid att göra om och göra bättre, för man lär sig alltid mer med tiden och 
kommer på nya aspekter att ta hänsyn till. Därför anser jag att utställningarna på 
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Sveriges Fängelsemuseum är respektfulla mot individerna och behandlar proble-
matiken på ett värdigt sätt, även om det såklart finns en förbättringspotential.  
 

Vidare forskning 
Det finns inga absoluta sanningar inom humaniora och samhällsvetenskaper. Det 
går alltid att göra en större undersökning, utgå från ett annat teoretiskt perspektiv, 
använda en annan metod och ta reda på mer. Det är det som gör dessa ämnen så 
intressanta, denna ständiga kunskapstörst som inte går att släcka. Så även i detta 
fall med undersökningen för denna uppsats. Tiden och formen för en masterupp-
sats begränsar materialet till att bli noga utvalt och endast vara en del av helheten. 
Därför finns det många ingångar på vidare forskning utifrån denna uppsats.  

En sådan ingång till vidare forskning skulle vara att undersöka alla de ut-
ställda individerna på Sveriges Fängelsemuseum. Till denna uppsats gjordes ett 
urval där tre stycken individer från tre olika tidsperioder fick representera hela 
utställningarna, men med mer tid och resurser skulle samma typ av undersökning 
kunna göras av hela museet. Därigenom skulle man kunna få en än större bild av 
hur olika människor kan ställas ut på ett museum och vilka svårigheter man kan 
stöta på och behöva ta hänsyn till. Vid en sådan större undersökning skulle man 
förhoppningsvis kunna komma fram till någon form av checklista som jag tidigare 
diskuterade, som man kan använda vid nya utställningar för att veta vad som kan 
vara viktigt att ta hänsyn till.   

Något som också skulle kunna fördjupa denna studie är att även göra en kvan-
titativ undersökning i form av enkäter som lämnas ut till besökarna. På så vis 
skulle man kunna få en bild av hur allmänheten faktiskt uppfattar utställningarna 
och utifrån det kunna göra en bättre bedömning om man har agerat rätt eller fel 
när man gjorde vissa val i utställningarna. En sådan enkätundersökning hade varit 
ett alternativt metodval till denna uppsats, men eftersom uppsatsen inte hade be-
sökarfokus utan istället utgick från museets håll ansågs det inte nödvändigt. Men 
det är mycket troligt att det vore nästa steg att ta om denna undersökning skulle 
fördjupas.  

En vidare forskning skulle också kunna innebära att man jämför Sveriges 
Fängelsemuseum med andra fängelsemuseum eller fängelser som bedriver annan 
verksamhet idag, för att se hur de har agerat och vilka problem de har stött på och 
löst. Detta kan gälla både på ett nationellt och internationellt plan. Det vore intres-
sant att jämföra Sveriges Fängelsemuseum i Gävle med de andra fängelsemuseer 
som har nämnts i den här uppsatsen, till exempel Långholmen. Här vore det in-
tressant att studera om det påverkar utställningarna att Långholmen även bedriver 
annan verksamhet än museidelen, och i så fall på vilket sätt. På ett internationellt 
plan vore det spännande att göra en liknande undersökning på till exempel Al-
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catraz och Robben Island för att kunna jämföra vilken hänsyn de respektive muse-
erna tar till de individers levnadsöden som de ställer ut.  

Om de rätta resurserna finns behöver inte en sådan jämförande studie begrän-
sas till att endast gälla fängelsemuseer, utan kan undersöka alla typer av museer 
som arbetar med svåra material eller människor i samhällets utkant. Medicinhisto-
riska museer vore intressanta jämförelseobjekt i en sådan studie, precis som 
Mentalvårdsmuseet i Säter. Dessa typer av museer behandlar också människor i 
svåra situationer och därför skulle det vara intressant att undersöka hur de har 
handskats med den problematiken för att göra utställningarna värdiga och värna 
om individens integritet.  

Det är bara tiden och resurserna som sätter gränser för hur stor en vidare 
undersökning kan bli, men det är definitivt ett område som har stor forskningspot-
ential eftersom intresset för museer med mörkt och svårt kulturarv är stort. Mu-
seer som institutioner ses ofta som sanningssägare istället för förmedlare av tolk-
ningar, varvid det är otroligt viktigt att göra nyanserade utställningar och särskilt 
när det gäller det svåra kulturarvet. Därför skulle en vidare undersökning på detta 
ämne definitivt kunna göra nytta, anser jag.  
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Sammanfattning 

Denna uppsats syfte var att undersöka hur människors levnadsöden ställs ut på 
Sveriges Fängelsemuseum i Gävle, vad som påverkar hur dessa människor ställs 
ut och om utställningarna är autentiska. För att undersöka detta valdes tre stycken 
individer ur utställningarna ut för en djupare analys, och urvalet baserades på att 
de alla är från olika tidsperioder. 

Undersökningen har gjorts via intervjuer med museichefen, museiintendenten 
och antikvarien på museet, kompletterat med egna observationer av utställningar-
na samt litteraturstudier. De resultat som har framkommit under dessa olika meto-
der har sedan analyserats med hjälp av trianguleringsmetoden, som innebär att 
man jämför tre olika metoder för att få en mer övergripande bild av ämnet.  

Resultaten av studien visar att det är svårt att avgöra vad som är rätt eller fel 
vid utställandet av verkliga människor på ett museum, och särskilt eftersom det 
rör sig om ett museum med känsligt material eller så kallat mörkt eller svårt kul-
turarv. Ett fängelsemuseum visar människor i en utsatt situation och därför finns 
det många aspekter att ta hänsyn till när man skapar en utställning kring en män-
niskas liv.  

Det gick att se att de tre undersökta individerna ställdes ut på lite olika sätt 
och att deras olika tidsperioder var en aspekt som vägde in. Den äldsta individen 
var från 1777 och ställdes ut precis som hon var, eftersom man från museets håll 
ansåg att nu levande släktingar inte skulle kunna påverkas. Individen från 1847 är 
en rekonstruktion av två stycken kvinnor, varav den enas namn var en känd resan-
desläkt och museet ville inte riskera att reproducera fördomar. Den sista individen 
från 1986 innefattas fortfarande av sekretesslagen och är därför konstruerad av tre 
stycken personer för att anonymisera så mycket som möjligt, så att ingen ska 
känna sig exponerad.  

Studien har också kommit fram till att även om några av individerna på mu-
seet är rekonstruktioner har man ändå ämnat skapa så pass autentiska upplevelser 
som möjligt, för att på så vis kunna lyfta fram viktiga frågor. I många fall är det 
mer effektivt att upplevelsen blir äkta än att materialet är helt äkta. Huruvida det 
är etiskt rätt eller fel mot besökarna är en svår diskussion, eftersom det är olika 
från fall till fall och snarare beror på just vad man vill kommunicera till besökar-
na.  
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Bilaga 2: Intervjufrågor 

 
Syftet med intervjuerna är att få reda på hur det var att göra utställningarna, vilka 
diskussioner som hölls (och om vad), och hur arbetet fram till färdig utställning 
har sett ut. Vad deras roll är, hur de upplever utställningarna och om det finns 
något svårt/omöjligt material. Utifrån detta syfte har jag tänkt mig dessa frågor: 

 

• Kan du berätta om dig själv och din roll på museet? 

• På vilket sätt är du/har du varit delaktig i utställningarna? 

• Kan du berätta om utställningarna (med fokus på Sigrid Olsdotter Granlund, 
Carin Olsdotter och Stickan)? 

• Hur gick arbetet till? 

• Stötte ni på några problem? Hur löstes dessa? 

• Vad har varit problematiskt att ställa ut? 

• Hur upplever du utställningarna nu jämfört med då? 

• Hur reagerar besökarna? 

• Vad har upplevts positivt/negativt med utställningarna och arbetet med dessa?  
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Bilaga 3: Intervju del 1 

Sveriges Fängelsemuseum, Gävle 2016-02-19 
 
MW: Malin Wahl 
KK: Katarina Kallings 
DK: Desiree Kjellberg 

 
MW: Då börjar vi! Kan ni börja att berätta bara vilka ni är och vad ni har för roll på mu-
seet liksom? 

KK: Ja, jag är.. Jag heter Katarina Kallings och jag är då chef för fängelsemuseet. 
DK: Och jag heter Desiree Kjellberg och jag är, jag arbetar som intendent och har även form-

givit utställningarna på fängelsemuseet och arbetar med program och är projektledare. Jag kallas 
väl intendent, just nu. 

MW: Ja, vad bra. Hur har ni liksom varit delaktiga i utställningarna? Jag förstår att ni 
har varit väldigt delaktiga i det men liksom, vad… 

KK: Det är vi som är morsorna, kan man säga. Det är faktiskt så. Det är du och jag i mycket 
nära symbios som har producerat de här utställningarna.  

DK: Ja för det är ju du Katarina som är grunden för Sveriges Fängelsemuseum över huvud 
taget, för det kanske är bra att man tar med det, att det började med att du… Börja berätta histo-
rien. 

KK: Ja men det kan du ju ta historiken i dels min den där ”Två fängelser – ett museum” och 
dels så tar du den där 10-årshistoriken. 

DK: Ja i och för sig kanske du inte behöver berätta.  
KK: Ja det är ju bara för att jag är så less på att berätta [skratt] 
DK: Men det som inte står i den är väl just det här med hur jag kom in i självaste projektet. 

För jag pluggade etnologi på Gävle Högskola där Ann-Marie Björk var delaktig och hon berättade 
att Fängelsemuseet skulle byggas om och jag hade precis tagit examen som utställningsformgivare 
men kommit hem till Gävle och fått ett barn, och när hon sa det blev jag väldigt väldigt nyfiken för 
jag tänkte att där kanske jag kan vara med på ett hörn som ehh.. som praktikant eller assistent 
liksom. Så då tänkte jag att då ringer jag, så ringde jag och pratade med Katarina och så blev det 
liksom så att jag fick ta hela…  

KK: …hela projektet ja.. 
DK: … hela projektet så. 
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KK: För jag gick ju, asså jag var ju jättefrustrerad för jag menar ny i branschen, jag hade 
inget nätverk, inga kontakter så att det här gick ju ut då via Länsmuseet och de började tipsa mig 
om formgivare. Men det är ju det att alltså, tipsa mig om Björn Ed, till exempel, som är en sån där 
stjärnformgivare, han hade väl tagit tre miljoner… [skratt] 

DK: Men det finns ju ingen möjlighet.. 
KK: Nä och då, och jag kände ju också att ett sånt här projekt, där måste man verkligen bli 

nära med varandra… 
DK: Jaa. 
KK: …och just för att inte bara släppa projektet i knät på nån. För då tappar man ju kontrol-

len, det är ju så. 
DK: Och det var ju precis så jag ville arbeta också, för som en nyutexaminerad som utställ-

ningsformgivare men också intresserad av då etnologi och, jag hade läst även konstvetenskap, så 
ville jag, jag ville ju bli delaktig i historien, jag ville inte, jag har aldrig velat egentligen enbart 
arbeta som formgivare utan jag har velat vara med i liksom museiverksamheten, och jag tror också 
att man gör bättre utställningar på det sätt, så det är också därför jag hade sett till att jag hade en 
ganska bred utbildning. För jag ville in och göra museiutställningar och vara med i alla bitar, och 
då blev det att jag släppte etnologin, det var en b-kurs, och så gjorde jag den här utställningen 
istället… och lärde mig nog antagligen mycket mer här än vad jag hade gjort som på etnologistu-
dier. 

KK: Jo vi var ju, vi var ju nya båda två, jag menar jag kom ju direkt från utbildning i Upp-
sala, nyutexaminerad museolog med magister i etnologi, så att det här var ju, det var ju verkligen 
gungfly. Men det kändes ju alltså, du och jag vi fick ju, eller jag fick omedelbart förtroende för 
dig. 

DK: Jo men jag tyckte nog, alltså det var en sån här, få gånger i livet man får att det funkar, 
och det kändes att vi har bra kemi, och vi fick till ett bra samtal första gången vi träffades, så det 
kändes att det här är, det här kan kommer bli väldigt väldigt kul.      

MW: Men tror ni att det var en styrka liksom, att ni båda var ganska nya och liksom, 
inte hade så mycket, ja men liksom färgade…  

KK: Ja vi befann oss nog på samma nivå tror jag, på samma… 
DK: Ja, men med olika kompetenser. 
KK: Ja precis! 
DK: Ehm.. Så att jag tror att vi matchade varandra väldigt bra, och egentligen genom att vi 

också lite grann famlade båda två, så blev det väldigt intressanta samtal och att vi också på nått 
sätt banade en ny väg för oss själva i alla fall tillsammans… och lärde oss väldigt mycket på 
vägen. Och jag tror att det där är säkert både en för- och nackdel men jag tror att det kanske skulle 
vara lättare om vi inte var, som nu om vi gjorde utställningen då skulle det gå mycket lättare och vi 
skulle kanske komma ett steg längre, men jag tycker att det var en, ändå att vi kom… 

KK: Förvånansvärt bra! Blev det. 
DK: Jag tror att det kan vara farligare om man kommer och har ett helt arbetsliv bakom sig 

och har gjort ”vanliga”, arbetat som, ja att det är längesen man pluggade till exempel, då tror jag 
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att det kan vara en fara på ett annat sätt att ta sig an den här historien, för att den kräver nog ett 
ganska flexibelt tänkande som man fortfarande har när man är nyutexaminerad. 

KK: Ja men vi var ju som läskpapper båda två. 
DK: Ja jag tror det. 
KK: För jag kan ju inte… Jag kan ju nu tycka att jag vilar på gammal kunskap, att liksom 

dom där första åren, att man sög in så extremt, alltså både teoretisk teori men också enormt med 
faktakunskaper om kriminalvården… som ligger som en bas till allt vi gör. 

DK: Jag tror att överhuvudtaget den här historien kräver ett väldigt flexibelt tänkande, att 
man hela tiden aldrig känner sig färdig eller nöjd med sig själv också, även om vi vilar på gammal 
kunskap nu så blir det ändå att vi har ett… Och jag tror alltid när det gäller, när det är såna här 
historier så har man det, eller när man är utexaminerad, men sen tror jag att det finns på andra 
ställen kanske en, men det kanske bara är mina fördomar, att det finns en trygghet med att arbeta 
med lättsamma saker, men arbetar man med jobbiga saker som det här då tror jag man krävs att ha 
ett flexibelt tänkande för man blir hela tiden utsatt för nya tankegångar.  

KK: Ja, hela tiden. Ja men jag tror inte vi, vi skulle inte nöja oss på, med att jobba med van-
liga kulturhistoriska frågor. Jag skulle ju lessna direkt, jag menar, det här måste vi alltså reflektera 
över oss själva dagligen. Var står jag? Så det, jag menar… Det går ju inte att kliva in här och ha en 
massa fördomar eller ha inställning… Alltså vara rädd, konservativ, utan vi måste ju… Eller inte 
bara måste, vi är sådana att vi har ett öppet sinnelag. 

DK: Ja det är därför vi har valt att vara kvar, tror jag. 
KK: Ja precis. 
DK: Men jag kände ju efter att jag hade gjort dom har två utställningarna, nu kanske jag går 

litegrann i förväg, så kände jag att nu måste jag göra nånting som inte är blodigt, nu måste jag göra 
nånting som är väldigt väldigt snällt. Och då gjorde jag en, i stort sett en krukutställning, en ut-
ställning om krukor och form och färg och godis.. Och det var ju på Länsmuseet Gävleborg och 
det var ju väldigt skönt samtidigt som jag blev uttråkad och jag märkte att jag hela tiden vred och 
ville hitta… 

KK: Du ville problematisera. 
DK: Jag ville hitta nånting, jag ville problematisera, jag hade fått ett behov av att inte bara 

göra nånting, för det var en väldigt ytlig utställning egentligen och det var svårt att… På den tiden, 
det var svårt att få till att få den här vridningen, att få problematisera den 

KK: Men jag tycker att du fick till det med Kris och kreativitet.   [namn på utställning] 
DK: Jae, jag tycker inte att jag nådde ända fram men det var väldigt väldigt svårt och jag 

hade inte tillräckligt med kunskap… 
KK: Ja men ville de ha det då? 
DK: Nej de ville inte det heller. Så det var ju lite så också.. 
KK: Nej och då blir du ju inte triggad. 
DK: Näe… 
KK: För det är ju det som jag tycker är så fantastiskt med vårt samarbete, att vi hela tiden 

[gestrikulerar att de bygger på]… ja nu hörs inte det vad jag gör, men vi bygger å bygger å bygger 
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å bygger från en idé.. alltså ingen dålig idé men vi bygger hela tiden på den och det leder hela 
tiden vidare till nånting bättre. 

DK: Ja det krävs att man har, just som projektledare, ja men säg att du var liksom projektle-
dare när jag var formgivare och det krävs ett… För att problematisera på ett fördjupat sätt och 
försöka göra saker och ting annorlunda och rätt att man ser ett perspektiv, då krävs det att man är 
två, det är väldigt svårt att vara ensam och göra det. Två eller fler och så där, men att komma till 
en projektgrupp och vara den enda som har det, det är väldigt väldigt svårt. 

MW: Men tror ni också att ni liksom vågade ni göra andra grejer, eller liksom såhära, 
eftersom ni var ganska nya båda två, inte hade så mycket erfarenhet och inte visste hur det 
”skulle vara”.. att ni vågade göra nya grejer… Förstår ni hur jag menar? Alltså att ni inte 
hade i bagaget att såhär gör man en utställning, det ska vara det här.. 

KK: Ah nej, det… Jag vet inte, nu minns ju inte jag om jag var ängslig eller inte, eller om 
man inte vågade… Fast näe, jag var nog, jag känner att jag var nog ganska ofärgad. Jag visste nog 
inte ens att ”såhär ska det vara”. 

MW: Näe men jag menar, jag kan tänka mig att det är ganska… att vara lite naiv eller 
vad jag ska säga är väl ofta en fördel?  

KK: Ja det är det, och det kan man väl sätta på min, det kommer man kunna sätta på min 
gravsten… Att liksom ”Naiv & nyfiken ända in i döden” liksom… För man måste liksom vara 
både nyfiken och naiv, för är… om man inte var det då skulle man inte våga dra igång såna här 
grejer… det är ju helt galet egentligen. 

DK: Jag hade nog… med tanke på att jag var nyutexaminerad och… som formgivare så hade 
jag ganska mycket… jag har aldrig varit speciellt traditionell i det utan jag arbetade fram mycket i 
det här hur det skulle vara, men samtidigt finns det väldiga ramar i det att det är små rum och det 
var ju… 

KK: Precis, det tror jag var lite räddningen också. 
DK: Ja, för att min utbildning var ju ändå väldigt konstnärlig så jag hade ändå ganska fria 

tankar och jag hade ändå ganska mycket space:ade idéer som man inte kunde genomföra på grund 
av att det fanns både ekonomiska ramar och rumsliga ramar, men däremot hade vi väldigt mycket 
samtal om hur vi skulle framställa de här personerna till exempel, dockorna som finns i utställ-
ningarna, hur vi skulle göra och… jag kan ju tycka idag att det blev ganska traditionella utställ-
ningar, men sen är det ju innehållet, där hade vi ju… där vågade vi inte gå hela vägen då, för vi 
hade en styrelse som hade inte fullt likadana tankar som vi hade, och dom fick vi brottas med 
litegrann, och det är ju såna här smådetaljer men smådetaljer är också viktiga, som huruvida det 
skulle vara kvar porrbilder på väggarna i Stickans cell till exempel, om vi skulle dölja det eller om 
vi skulle låta det vara öppet, och var det… skulle man låta barn gå här eller inte… och det är just 
det här med barnfrågan, det löste vi genom att vi sa att från början att det var en 7-årsgräns men att 
då att man fick ta med barn på eget… 

KK: Eller njaaaa, var det så?  
DK: Ja vi skrev det. 
KK: Gjorde vi det? Jag har för mig att vi satte att man fick gå med i målsmans sällskap upp 

till 12 år. 
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DK: Var det så det var? Jag kanske minns fel. 
KK: Ja, jag tror inte att vi hade nån åldersgräns, utan det var på föräldrarnas… 
DK: Jag har för mig att vi hade åldersgräns ja… Men självklart att man ändå… att föräldrar-

na fick ta eget ansvar så att vi ändå var tydliga med att ja självklart får man ta med sig barn under 
7 år, men att vi rekommenderar inte det här för barn under sju år eller om det var tolv år eller vad 
det var, jag minns inte. 

KK: Jo men upp till 12 år i målsmans sällskap, det hade vi kvar ganska länge, det tog vi nog 
bort 2012-2013… 

DK: Men det är liksom som så självklart egentligen, man går inte på museum själv. 
KK: Näe, men det var ju vårt sätt att säga att det är du som förälder som får ta ansvaret. Så är 

det ju. Och även att då, det har ju aldrig varit något problem, det har ju aldrig vänts emot oss på 
något vis, utan det är väl snarare så att har det kommit in barn som varit väldigt ängsliga, där för-
äldrarna inte haft förmåga att stötta dem, då har ju vi klivit in och hanterat situationen, så att där 
har vi ju… ja där har vi ju lyckats tycker jag, väldigt mycket. 

MW: Hur reagerar besökare över lag? Alltså, får ni mycket återkoppling på utställ-
ningarna? 

KK: De blir ju berörda. För det är ju lite så vi jobbar, att nå människorna, inte att de ska gå 
härifrån och vara faktaspäckade utan att de ska ha fått insikter och blivit berörda och göra kopp-
lingen till nutiden, till sin samtid, att så här var det förr men per automatik när du ser hur männi-
skor har blivit behandlade så gör du ju kopplingen till dina egna referensramar…  

DK: Vi förstår ju att folk blir, eller det har vi ju vetat hela tiden att folk skulle bli berörda 
utav historien, det är också litegrann därför det är så viktigt att värdarna tar en kontakt och pratar 
med besökarna innan de går in så att besökarna sen kan prata med dem efteråt, så att det inte känns 
som att då kommer man fram och pratar, utan det måste tas en personlig, etablerad kontakt med 
besökarna först, och det är därför vi alltid gör introduktioner, och det är väldigt väldigt bra, för då 
kan vi också ta hand om om de som blir berörda och behöver prata om utställningarna efteråt, för 
det händer ju emellanåt, och i alla fall från början, jag vet inte hur det är nu, så fick vi ju ganska 
många panikångest. Jag minns  att det var folk som grät och fick panikångest och det var ju i sko-
lor och många unga tjejer…  

KK: Ja, i Slottshäktet? 
DK: Ja, men även här utanför, att de fick cellskräck och… jag vet inte om det var för att plå-

ten runt yxan luktade mer järn från början, när de kom in där i den här sista cellen där yxan är… 
KK: Ja där luktar det ju blod 
DK: …där dödsstraffet är, så var det väldigt stark järnlukt från början  
KK: Men jag tror att den finns där nu också, det bara det att vi är så vana vid den 
DK: Men inte får väl folk lika många såna reaktioner? 
KK: Näe men jag tror att… Nä men vet du vad, vi har inte längre visningarna inne, vi står ju 

inte, vi tränger ju inte ihop oss 15 pers där inne längre… 
DK: Ja det kanske är så, det blev värre då… 
KK: Ja, jag tror det var då det hände alltså.          
DK: Ja, det är lite trångt med 15 pers i en cell. 
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KK: Ja allra helst en jättevarm majdag sådär. 
MW: Men blir folk när dom ser, blir dom upprörda, asså är det nån som har, har ni fått 

såna reaktioner att folk blir, ja men mer åt arg-spektrat…? 
DK: Mot oss? 
MW: Ja, utifrån utställningarn? 
KK: Nääee, nej det tycker jag inte. Snarare så kommer ju kommentarerna innan de har gått 

in… och det kan jag  ju förvåna mig över att människor inte tänker mer på vad vi står för när de 
kommer hit,  för många kan då tycka liksom att ja men det här skulle vi minsann  ha tillbaks lite, 
när de kommer nerifrån Slottshäktet så kommer de upp hit och så talar de om för mig att jag det 
där med skampåle och  lite spöslitning, det skulle vi minsann ha tillbaks idag för det mjäkas ju så 
med fångarna, de har det ju så bra och så förväntar de sig att de ska få medhåll… Och där får jag 
ju, bita mig i tungan… men jag menar då får man ju hålla sig  lugn och ändå säga att vi får se om 
du tycker samma sak  när du har gått igenom här. 

MW: Brukar du få respons efteråt då också? 
KK: Näe, nej då skäms dom nog lite, så att du får man ju inte höra nånting. 
DK: Nej och jag tror inte människor, vi har inte det i oss att vi erkänner sånt inför okända 

människor heller att å jag hade del, utan det gör man inte. 
MW: Det blir ju också lite av en form av tyst återkoppling istället. 
KK: Precis. 
MW: Spännande ändå, det har jag inte tänkt på. 
KK: Men, så det är ju svårt att inte rya till, men i dom lägena, det fick jag ju lära mig från en 

gammal kriminalvårdare att, han fick ju ofta höra det från människor omkring sig att det klemas ju 
med fångarna och de har det ju så bra och de får ju titta på tv och de får ju så bra mat, och då lärde 
han mig att jag ska då säga att du kan få sviten på Grand Hotell och så har du full room service och 
du får beställa upp precis vad du vill, det är bara det att dörrn är låst. Hur länge vill du stanna? Den 
tycker jag är bra, för att det spelar ingen roll hur flott och lyxigt du än har det, du är frihetsberö-
vad, det är det som är straffet, och så jävla roligt är det inte att få upp room service. För den kör 
jag ofta istället för att gå i polemik med folk. Och så förstår de inte på en gång så får de suga på 
den, för till slut så inser de nog, för det är en, det är människor som ska ut i samhället igen. 

DK: Men sen tror jag att många gånger också så kan det vara så att man sår ett frö och att det 
kommer sen, det kanske inte är nånting som går upp direkt för det kan ju också vara något som är 
svårt att ta till sig för det kanske är helt nya tankegångar för människor, så att det kan vara nånting 
som kanske, ja ett frö som sätts och sen kanske det slår rot om några veckor och de kanske tänker 
till när de läser en artikel eller ser nånting på tvn och tänker ja det kanske, just det ja, för det här är 
en pusselbit som kanske måste in i ett större sammanhang som de kanske inte har direkt när de går 
härifrån. 

KK: Ja och sen kan dom, dom kan befinna sig i en livssituation där de inte har blivit, behövt 
pröva sin inställning till detta. Jag menar det kan ju räcka med att en nära anhörig helt plötsligt 
begår ett grovt brott och då, då tänker du ju på människor i fängelse liksom på ett helt annat vis. 

DK: Och sen kan de också vara mitt inne i en hämndprocess, liksom om man säger att de kan 
ha varit utsatt för nånting, en familjemedlem som blivit utsatt för nånting, och är mitt i den här 
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känslostormen av att vilja ha hämnd, för så reagerar vi, det är helt naturligt, och det är också väl-
digt svårt att förstå liksom helheten när man är i en sån fas. 

KK: Ja ja, och det respekterar vi ju också… 
DK: Självklart finns det hämndbegär, det är bara att de kan inte få utlopp för dem, eller vi ska 

inte… på det sättet. 
MW: Okej… Men, om vi kan prata lite mer om utställningarna och de här individerna 

som jag fokuserar på… Sigrid, Carin och Stickan, eh… Om vi tar Sigrid först, för hon är 
från… 

KK: Jag tycker nästan att vi ska börja med Carin, för att det är dom här utställningarna som 
vi började med, och då är vi liksom i lindan av vår egen tankeprocess. 

MW: Jaha! Men då gör vi så. Kan ni liksom bara berätta lite om, ja men börja med Ca-
rin då, hur… 

KK: Dels så, när vi väl hade bestämt att vi skulle ha tre interiörer med tre personer så be-
stämde vi ju ganska snabbt att vi skulle ha en kvinna med barn, och med två barn. 

MW: Varför då? 
KK: Jo, för att vi ville dels lyfta fram den oäkta kvinnan med oäkta barn, men också att kvin-

norna faktiskt födde barn här på fängelsena och att man hade då kvinnliga fångvakterskor som 
agerade som barnmorskor också. Och där la jag ju ner ganska mycket möda på att forska i fångrul-
lorna för att hitta en specifik person, men det var inte så lätt at hitta just den kvinnan, att liksom, 
för hon var så skräddarsydd, men då hittade jag två personer, varav den ena hette Carin Olsdotter 
och hon kom in med sonen Petrus, men hon födde inget barn här, men hon var ju ogift och han var 
oäkta. Men så hittade jag en kvinna till, som hade fött ett barn här på fängelset, och hon hette Ca-
lista Nord och visade sig då vara av så kallad resandesläkt och ganska känd resandesläkt också, 
och hon var frånskild från en hästhandlare och jag menar, hon hade ju… jag hade kunnat valt, eller 
vi hade kunnat valt henne specifikt, men valde bort henne av det skälet att det då skulle det kunna 
bli fokus på resandefolket och liksom myten om att de är tjuvar och att det är dom som stjäl, för 
det var liksom inte det primära, utan det var den utsatta kvinnan som vi ville sätta ljuset på, så då 
gjorde jag alltså helt sonika så att jag la ihop dom två personerna och kallar henne då för Carin 
Olsdotter, och det är ju en konstruktion, men alltså vi är ju inte helt, jag menar vi resonerade ju om 
hur vi skulle göra. 

DK: Ja vi resonerade väldigt mycket och jag var väldigt mycket emot att vi skulle ha rekon-
struktioner minns jag, att jag tycker att det blir mycket mycket starkare att man kan säga att den 
här människan har funnits på riktigt och den här har suttit här, och men vi hade mycket diskuss-
ioner om det för jag är väldigt mycket för den här äkta varan och sanna historien, och det är ju du 
också egentligen, men jag tror att du såg problemet mer än vad jag gjorde i det skedet, men vi 
resonerade mycket kring det för vi var också rädda för att då förlora förtroendekapitalet i och med 
att vi då hade en konstruerad person, men ja… Det där är fortfarande ett problem egentligen, men 
så är det ju. 

KK: Ja, så är det ju, men samtidigt så i och med att när vi hade gjort den här utställningen, då 
gjordes ju den här intervjun med mig som ju finns i Att beköna ett museum [Det bekönade mu-
seet], och där redogör ju jag för hela tankeprocessen, så den kan du ju titta i, och efter det så har vi 
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ju… vi har ju inte dolt den, vi döljer den här problematiken för våra besökare men för alla som 
frågor vem Carin Olsdotter är så berättar vi det här, men då känns det extra bra för då förstår de 
varför vi valde som vi gjorde.  

DK: Ja så vi ljuger egentligen inte, vi bara förenklar.  
MW: Ja för det kommuniceras ju inte mot besökarna i utställningen. Men så du menar 

alltså att om en besökare skulle fråga om henne så skulle du… 
KK: Ja, då berättar vi, plus att det är ju tydligt i den här kurslitteraturen. Så då tycker jag, då 

har vi ju verkligen gjort nytta eftersom så många studenter ändå fått läsa om processen och ändå se 
att så jädra enkelt är det inte. 

MW: Hade ni några tankar om… för ni valde ju Carins namn… och gav henne mer 
brott, eller? 

KK: Hon är precis… nej nej. 
MW: Är det samma brott? Hon har bara fått ett till barn? 
KK: Ja precis, det är ju stöld, den ena hade med sig barn, den andra födde ett barn i fängelset. 
MW: Men båda hade stulit?  
KK: Ja, precis. 
MW: Men dåså, för jag tänkte hur ni resonerade kring att ge henne mer… 
KK: Ja vi har ju inte lagt till något, utan bara lagt ihop, men båda i verkliga livet alltså var ju 

kvinnor i en utsatt position, så deras problematik är ju densamma, det är bara det att den ena rå-
kade vara av resandesläkt. Men jag menar, de var ju båda drabbade av samma syn på kvinnan. Så 
på så sätt så, det är ju den enda konstruktionen, att de är ihoplagda. 

MW: Jag tänkte annars att om hon fått mer brott… så blir det ju en etisk grej mot 
henne, mot Carin Olsdotter själv liksom, varför… om det var okej att ge henne grejer, men 
nu var det ju inte så. 

KK: Nej vi har inte lagt på henne något mer. 
MW: Men vad bra, det hade jag inte förstått. 
KK: Nä men sen har vi ju dessutom, vi har ju nog, nu kommer jag inte ihåg vilket år, alltså 

dom satt ju inte samma år, det är nått år emellan, och det är i början av 1850-talet, men nu har vi 
dessutom, nu har vi placerat, nu är det 1847. 

DK: Ja vi ändrade det när vi ändrade texten där när vi gjorde om för några år sen [2014] just 
för att vi ska sätta en start, och att det ändå är en konstruerad person och då kan vi lika gärna göra 
när det är första året när fängelset finns. 

KK: För att vi körde ju från början körde vi ju år 1850, 1900 och 1986, för det kunde vi ju 
liksom inte förändra, men nu är det 1847 och sen är det 1916… Men där var ju också, om vi tittar 
på… den cellen, cell 38, där vi har från början 1900, den, där är ju också en autentisk person, han 
hette Johan Andersson och satt här för stöld av en cykel… men vi liksom, han blev inte av kött och 
blod för oss, det blev ingen som vi pratade om, dels också för att här introducerade vi och pratar 
om Carin Olsdotter och om Stickan som kommer där nere så samlar man också grupperna och 
pratar om honom, så det blev inte naturligt att prata om Johan. Men allt eftersom så insåg vi ju, 
med tanke på alla hemliga meddelanden, så där var det ju en utav fångarna som har skrivit ganska 
mycket, och han hette ju Karl Johan Rosenberg, och då insåg vi ju att herregud här har vi ju perso-
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nen, det är ju inte Johan som sitter där, det är ju Karl Johan som sitter där, och då lyfte vi ju fram 
hans brev lite extra i kuriosakabinettet, så det är ju han som är i paddan nu, så att då känns det ju, 
nu är han ju en del i utställningen på ett helt annat sätt än vad Johan var… Men sen hade vi ju 
nästa problematik och det var ju Stickan. Och det var ju, eftersom vi har sekretess, vi kör ju 70 års 
sekretess, vi vill ju inte exponera en person så nära i tid, för det räcker med att de är så pass, man 
profiterar på fångar, kriminella ändå, det vill vi absolut inte vara en del av… Så han blev ju tyvärr 
också en konstruktion, och det var väl det också som gjorde att vi var så tveksamma till hur vi 
skulle göra med Carin, för vi ville inte ha två konstruktioner, men, det blev så illa tvunget… Så att 
Stickan, han är ju hoplagd av tre personer som jag tittade på, och det var ju människor som har 
suttit här, och som jag intervjuade och träffade… och fick ju deras personbeskrivningar och för-
stod ju vilket liv de hade levt, så där blev det ju ganska naturligt att göra en konstruktion, men där 
har vi ju lyckats så extremt bra, för han är ju, han är ju en person som alla, alltså han är universell, 
han är verkligen, Stickan är verkligen en person som är, som är så verklig så till och med krimi-
nalvårdare kommer hit och säger ju att ja men jag vet ju vem det är, de tror sig veta vem det är, 
men det är ju för att han har en, alla har den historiken. Eller hur, och det kunde vi ju inte heller 
begripa att vi skulle lyckas med honom så bra. 

DK: Näe, och där valde vi ju alltså, det var väl det, vi hade ju kunnat ta bara en person och 
sen bara bytt namn, men med tanke på att stan är så liten så hade det varit väldigt tydligt då vilken 
det handlade om, så därför fick vi så rekonstruera då flera stycken, eller sätta ihop flera stycken för 
att det skulle bli lite luddigare, att man inte riktigt skulle kunna placera, men det gör de ju ändå, så 
jag vet inte, vi hade lika väl kunnat tagit en då kanske [skratt], men jag tror att nu har det också 
gått så pass lång tid för det kanske var annorlunda då också för vad var det, 13 år sen när vi in-
vigde, för då, jag vet inte hur, om de är döda alla de här tre nu..? 

KK: Näe, en utav dem… 
DK: Är död? 
KK: Ja. Så men alltså jag har ju kunnat, mycket väl ha kunnat berätta för de här att du, jag 

har tittat på dig, du är en utav de tre, men.. 
MW: Är dom inte medvetna om..? 
KK: Nej dom vet inte, nej.. 
MW: …att de är inspiration? 
KK: Nej, det vet dom inte och det förvånar mig att jag ändå har kunnat hållt mig. Men samti-

digt så är det just eftersom deras liv är så likt så många andras så har jag inte tyckt att det spelar 
någon roll. 

MW: Har nån av dem varit här? 
KK: Ja, jaja.  
MW: Har de känt igen sig i..? 
KK: Ja det gör dom ju! Som alla andra i den. 
MW: Ah okej, inte som att ”det här är jag” utan..? 
KK: Ja precis, utan de ser ju att ja men det är ju precis så här det var. 
MW: Det är ju ganska intressant!  
KK: Ja, det är det. 
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MW: Men det kommuniceras ju också i texterna tror jag, att det är liksom sekretess och 
det här är ett typiskt liv för en… 

DK: Jo men jag tror att vi skriver att Stickan heter egentligen något annat… 
KK: Ja precis, jo just det, men det är ju nånting som är som steg två. 
DK: Det la vi väl till sen. 
KK: Ja till 2014. 
MW: Så det var inte med från början? 
KK: Nej, det var det inte. 
MW: Varför ändrade ni det? 
KK: Nä men vi ville vara tydligare med att han… 
DK: ..var en konstruktion.  
KK: Ja precis, ja, jajamänsan.  

 
Total tid: 35 minuter 
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Bilaga 4: Intervju del 2 

Sveriges Fängelsemuseum, Gävle 2016-02-19 
 
MW: Malin Wahl 
KK: Katarina Kallings 
DK: Desiree Kjellberg 
IM: Ingrid Miljand 
 

MW: Ja, du intervjuade nån person tidigare, det var alltså en kvinna från Kriminalvården? 
IM: Ja precis. Och det är ju till ett projekt som jag jobbar med nu som handlar om att samla 

in berättelser om gamla Gävle-anstalten och så, och den stängde -86, så de här minnerna är ju i 
modern tid och då blir det ju lite speciellt, man måste ta hänsyn till Personuppgiftslagen till exem-
pel, och det måste man ju i alla fall för det handlar ju om att man registrerar personuppgifter och 
det är ju väldigt brett liksom så, så bara ett namn finns med eller att man figurerar på en bild gör 
ett dokument till en personuppgift och i och med att vi bevarar det i arkivet eller har det, liksom 
jobbar med intervjun på datorn i ordbehandlingsprogrammet så bearbetar man ju en personuppgift 
liksom, så det är jätteviktigt att man har ett uttryckt samtycke till exempel, så jag börjar ju de här 
intervjuerna med att gå igenom det här med PUL och vad vi gör med materialet och hur det lagras 
och liksom… Så det går vi igenom muntligt innan nån bandspelare går på, så att vi är helt överens 
om vad intervjun innebär när det gäller lagring och bevaring och hur den ska användas, och så att 
där börjar det helt enkelt, att man är överens, och sen så, intervjusituationen så, jag vet inte det 
känns som för många sitter ju det här i ryggmärgen att det också är väldigt viktigt att inte tredje 
person nämns, inte sitter och drar berättelser om nån som inte är närvarande, men det är sällan ett 
problem för folk, asså det ingår ju i jobbet med tystnadsplikt, folk liksom pratar inte om varandra 
på det sättet, är min upplevelse. Men det är ju också en sak som vi går igenom inför intervjuerna 
att vi vill inte ha några uppgifter om tredje person och kommer en uppgift ska den utplånas liksom, 
men det har jag inte behövt göra.  

MW: Men det måste ju bli lite svårt att samla in material, just eftersom det är sekretess 
och så med Personuppgiftslagen och så, eller krångligare i alla fall tänker jag. 

IM: Jaa… Ja, asså, så länge man har det här uttryckliga samtycket… så, jag menar det här, 
folk vill ju berätta om det här, folk har ju kommit med de här berättelserna tidigare och ser det som 
viktigt att det bevaras och det är egentligen inte särskilt känsliga grejer vi pratar om så, utan det är 
mer hur fungerar vardagen, det är ju inte, det är ju inga känsliga uppgifter så egentligen så, utan 
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det är mer liksom hur funkade det med maten, hur gjorde man när det kom leveranser liksom, vad 
hade man för kläder, jag menar, så det är inga känsliga uppgifter på det sättet alltså. 

MW: Får dom liksom välja om de vill vara anonyma eller att ni kan redogöra för deras 
namn och så? 

IM: Ja, absolut! 
MW: Dom får de valet alltså? 
IM: Ja. 
MW: Men om jag får fråga om de här grejerna till mitt arbete, så om… Ja men utifrån 

utställningarna… Vänta kan du bara berätta vem du är förresten och vad du gör, vilken din 
roll här är! 

IM: Eh, ja jag är ju antikvarie här och jobbar med samlingarna och, sen i och med att vi är så 
få så blir det ju att man får breda arbetsuppgifter så att jag deltar även i utställningsproduktioner 
och hoppas in som museivärd om det behövs och såna här saker, så att vi alla jobbar ju ganska 
brett så.  

MW: Men hur, utifrån samlingarna, hur ser du på problematiken med det här materi-
alet som ni handskas med, just utifrån att det kan vara… ja men sekretessbelagt eller käns-
liga ämnen eller människor i utsatta situationer? 

IM: Ja alltså, det är ju väldigt viktigt med, på nått sätt, avidentifierade föremål om de ska vi-
sas och så, såvida det inte finns ett uttryckligt samtycke, så är det ju och jag är väldigt ehm, om 
mig och kring mig med såna saker, och så för det är jätteviktigt att, även om det är många som, det 
är svårt för det här är ju en del av samhället och tar man bort det så utraderar man ju liksom alla 
som har med det här att göra på ett sätt, men samtidigt kan man ju inte liksom lämna ut personer, 
men samtidigt kan man ju berätta väldigt mycket utan namn också, så att jag tycker att man får se 
det, på allt man faktiskt kan berätta, och allt som finns i, alltså jag tänker mycket på vad som finns 
i källorna, att utgå från skriftliga källor, för då är det ju redan publicerat liksom, ehm, och sen, vi 
har egentligen inte så jättemycket föremål kopplat till personer egentligen och mycket är ju äldre 
än 70 år och sådär också, men det finns väldigt mycket man kan berätta utan att ha med personer 
på det sättet. 

MW: Finns det nånting i utställningarna som har varit liksom extra problematiskt att 
ställa ut eller kanske till och med omöjligt? 

IM: Ehm… Ja, vad svårt… Inget egentligen som jag har varit med och valt ut, där kan jag 
inte säga att det har varit några problem. Och just där man har behövt haft ett samtycke så har man 
inhämtat det, så att, men sen så var ju mycket av utställningarna gjorda, ja, hur det är med föremål 
som jag inte varit inblandad i, det är ju nåt mer Katarina och Desiree kan svara på. Men jag tycker 
ändå att det, det är inte nåt som är utelämnande på nåt sätt i vår basutställning.      

MW: Ni har liksom inget föremål i samlingarna som ni inte kan ställa ut? Inte att ni inte 
har plats för det utan att… det inte går rent, ja etiskt eller sekretessmässigt eller vad man 
ska säga. 

IM: Ja vad ska man säga, det kan ju vara svårt till exempel med teckningar och konst och 
konsthantverk, för det kan ju, även om det inte är en synlig signatur så kan det ändå vara ett sär-
skilt stuk på det, som ja men kanske kan kopplas till en människa, så det kan jag tycka är svårt just 
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med konsten, just för det är ju ändå ett personligt uttryck och så. Men det vi har uthängt det är ju 
sånt som, det är ju personer som har varit öppen, alltså som kanske har skrivit självbiografier om 
ja, sitt liv i fängelse och såna här saker, så det är ju inte som att ehm, det är några som liksom 
avslöjas där liksom, utan det är väldigt noga avvägt och så. Men det är ju i så fall just konstföremål 
och sådär. 

MW: De här breven som ni har utställda då, hur… Finns det någon… Hur tänker du 
kring dom? Eller det tänker jag kan vara mera personligt också. 

IM: Ja, de är ju över 100 år. 
MW: Ja precis, så de innefattas väl inte av sekretess, men… Är det ändå nånting som ni 

har diskuterat kring innan det ställdes ut, vet du det, eller bara… 
IM: Näe det har inte jag varit inblandad i faktiskt. 
MW: Nä okej. Vad tycker du om utställningarna liksom, hur uppfattade du dem när du 

först började, eller hur länge har du varit här? 
IM: Åtta år drygt. Nej men jag var, jag blev ju väldigt liksom, jag var ju här när jag pluggade 

och tyckte och visste inte vad jag skulle förvänta mig riktigt när jag kom hit, men blev väldigt 
positivt överraskad och kände att det här är så viktigt liksom, just berättelserna som inte får plats i 
historian man lärde sig i skolan på 90-talet i alla fall liksom, eh, och att det är väldigt intressant att 
berätta Sveriges historia utifrån det här perspektivet på något sätt, det gav en helt ny dimension, så 
att jag, ja men jag blev väldigt betagen när jag kom hit. 

MW: Har din uppfattning liksom ändrats under åren du varit här eller är det fortfa-
rande samma bild? 

IM: Ehm, hur jag ser på utställningarna eller? 
MW: Ja precis 
IM: Ehm, ja alltså jag tycker fortfarande att de är väldigt bra och så, och sen är det ju klart att 

man skulle vilja berätta mer om vissa saker och sådär, men nu har vi ju helt nya möjligheter att 
göra tillfälliga utställningar så nu kan vi ju göra det, men det är det att det känts låst att vi har haft 
begränsade ytor och sådär liksom. 

DK: Kan jag säga, kan jag flika in en grej? 
MW: Ja absolut! 
DK: Ehm, vi märkte väldigt tydligt hur mycket vi behöver Ingrid när vi gjorde om Hotell 

Hamilton-utställningen för några år sedan, hur viktigt det är, jag tror att det är viktigt just att man 
är flera stycken som har koll på hur liksom, har koll på privilegier och har koll på liksom hur man 
ska nå ut till alla och inte göra fel, man blir ju så lätt blind, hemmablind, för när jag och Katarina 
hade skickat iväg alla texter färdigt, och då hade ju du [Ingrid] varit med och korrat en del men det 
var nån text på slutet som vi inte hann få korrad av Ingrid och där hade det slunkit igenom att vi 
hade skrivit zigenare istället för romer, vilket du såg sen när det kom på plats, att du var så här 
”ops!” och liksom den biten att såna fel tycker inte jag att man får göra i ett museum, men det är så 
lätt att det blir fel för att det är, man missar, man är ju så inkörd i det gamla och det man alltid har 
sagt, och saker och ting kan ändras så, och i alla fall så att nu de sista åren har det ju gått ganska 
snabbt att man börjat inse att man inte kan säga hur som helst, man kan inte kalla folk hur vad som 
helst… Så det, Ingrids blick är viktig i sammanhanget upptäckte vi extra mycket där. Men jag tror 
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att det också kan vara ett exempel på hur viktigt det är att man är flera stycken som, när man arbe-
tar med såna här känsliga frågor, korrar texterna och korrar historien man talar om, för det är så 
lätt att man snubblar, på sina egna vita privilegier, och att man är en medelklassmänniska som har 
det bra liksom. 

MW: Finns det några andra såna fallgropar eller vad jag ska säga, som ni stött på un-
der åren som ni liksom har… ja som ni inte reflekterade över i början men som ni liksom 
har nu, några år senare kan känna att hur kunde vi göra såhär eller hur tänkte vi här, var-
för reflekterade vi inte över den här problematiken? 

KK: Näe, jag tror inte att vi har gjort något sådär jättegalet… 
IM: Jag kom att tänka på den här mannen, det var ju, Annika Östberg kom ju hit och höll ett 

föredrag och, så tror jag att du skrev något på Facebook att, ja men att du var positiv, ja men lik-
som glad över att hon skulle komma hit på ett föredrag och så blev den här mannen liksom upp-
rörd, liksom ja men hur kan ni bjuda in en polismördare? 

KK: Ja! Jo men precis, jo, han var ju, det var på mailen, en medlem, så han var jätteupprörd 
över att… ja att vi bjudit in henne och han ville avsluta sitt medlemskap över den anledningen. För 
jag snubbla på hans mail bara nu alldeles nyligt för jag håller på att rensa lite i mailen, jag ska ta 
och skriva ut den för vi måste nästan arkivera den. Och då skrev jag till honom att jag är den första 
att beklaga att du inte har uppfattat att vi är ett museum där vi låter allas röster göra sig hörda, men 
dom, särskilt dom innanför murarna, och sen för övrigt så, min personliga reflektion skrev jag, är 
ju det att om man har suttit 26 år i ett amerikanskt fängelse för medhjälp till mord, så bedömer jag 
det som att hon har sonat sitt brott. För jag menar, inte ens livstid i Sverige är 26 år. Nej, vissa 
saker kan man inte förlåta, var hans argument, och jag menar, sen svarade jag inte honom något 
mer på det.  

IM: Men det minns jag just för vi blev förvånade över reaktionen också, för vi tänker ju inte 
så utan det är väl intressant med alla slags erfarenheter medan ja men, som att vi inte riktigt såg 
den där kritiken komma, liksom, och det är väl ett tecken på att man blir lite, ja men lite inne i sitt 
liksom. 

MW: Ja men absolut 
KK: Ja, nej men det var ju bara bra att han vädrade sitt för det fick ju oss att vässa retoriken 

ännu mer, att liksom vara beredda på den kritiken. 
DK: Mm, sen fick vi ju kritik när vi var tydliga med att vi var emot dödsstraffet på Facebook. 
KK: Jaaa just det! 
DK: För då var det ju en människa, en man… 
KK: Ja, en samlare. 
DK: …som hörde av sig och sa att vi kanske inte skulle vara så tydliga med vart vi stod poli-

tiskt, eller vad var det, det var nånting sånt va? 
KK: Jaa, han tyckte att vi skulle ligga lågt med att vi var så tydliga, att vi var emot dödsstraf-

fet… och det, jag vet inte, jag minns inte om jag svarade honom på det eller om jag bara lät det 
bero för jag blev så häpen. 
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DK: För där kan vi ju tycka att, och det har vi diskuterat efteråt att jag menar det kan, vi har 
inte dödsstraff i Sverige idag och FN är emot dödsstraffet, det kan inte finnas nåt fel med att man 
som museum är tydlig med att man är emot nånting som staten är emot. 

KK: Nej vi ser ju inte ens det som politiskt. 
DK: Nej för oss är det liksom bara en självklarhet, men då blev vi påminda och det kanske 

också är därför jag har arbetat vidare med det här för att jag blev… 
KK: Vi blev ju triggade. 
DK: Ja man blir ju det när man märker att det finns människor som tycker att det är politik att 

vara emot dödsstraffet, och som kan tycka att man ska ligga lågt med det för då tar man för mycket 
ställning, och det är ju helt sjukt.  

KK: Ja! 
DK: Om jag får uttrycka mig pubertalt. 
KK: Nej men vi blev ju provocerade där.  
MW: Ja, jag förstår det. Ja det är ju faktiskt väldigt, väldigt konstigt. 
KK: Sen vette sjuttsingen… Nej vi var ju, men det var vi inne på tidigare om att vi hade 

människor i styrelsen som liksom stoppade oss, för det var inte, liksom vi är, jag hade ju skrivit en 
utställningstext om onani, och jag menar det var ju därför fångarna skulle övervakas. Fick den 
frågan förresten på en visning för Region Gävleborg härom kvällen, liksom varför skulle de beva-
kas, vad kunde de göra? Och då antydde jag att jaja, händerna på täcket sa jag, så då förstod dom 
ju precis. Så men den texten har vi ju med nu i 2014 års version. Sen mötte vi väl styrelsen i alla 
fall med lite utav de här nakenbilderna, jag tog ju bort den som satt allra längst ned, för jag menar, 
i ögonhöjd för barn, det blev liksom… 

DK: Samtidigt kan jag tycka att det är så skumt att en styrelse tycker att det är hemskt med 
nakenbilder på ett museum, men de tycker inte att det är hemskt med en snara som har använts… 

KK: Näe, det är sant. 
DK: Och liksom tycker det är hemskt med såna bitar… Inte för att jag menar att porr är bra 

utan, men vi har en del saker som är på riktigt obehagliga här och jag skulle inte säga att, för det är 
ganska snälla porrbilder. Visst de är sexualiserade, de sexualiserar kvinnan men det är inte så 
mycket mer än så liksom, men vi har, vi har föremål som är ganska obehagliga. 

KK: Sen tycker ju jag inte att en styrelse ska lägga sig i den utställningsproduktionen, men 
det här var ju i lindan av museet, så de la sig i väldigt mycket och förstod inte våra olika roller 
heller.  

IM: Det tar väl en stund innan rollerna faller på plats. 
MW: Men… Vi pratade om Stickan tidigare, känner ni att ni är klar med honom eller 

har ni mer som ni vill berätta för mig? 
KK: Näe.. men alltså talet kring Stickan är ju, alltså vi använder ju Stickan för att nå fram 

med att försöka synliggöra människan bakom brottet, samtidigt som det är ju jättestora utmaningar 
med en grupp människor framför sig och pratar om människor som begår brott och vad är det som 
leder fram till denna kriminalitet och liksom uppväxt, dålig uppväxt, familjer i missbruk, och dessa 
liksom bokstavskombinationer, och där känner ju vi att vi verkligen är ute på minerat fält för det 
kan bli så oerhört fel om man inte är lyhörd, för att det är då så många, allra helst barn och ung-
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domar, som kanske har fått en diagnos, dom kan ha en diagnos men dom är uppväxta i en trygg 
familj eller så har de det jättejobbigt hemma och det är ju inte meningen att dom ska tro att bara 
för att dom har en diagnos så kommer de bli kriminella. Så att ger man sig in i den diskussionen så 
måste vi ha tiden att vara tydliga med det också, och verkligen försöka liksom läsa av, och känna 
av och se om det är nån som far illa, så det, där känner jag, men jag ser det som en stor utmaning 
men jag känner att jag vågar ta den, att liksom lyfta det nu med en visning, jag var lite orolig i 
början men jag känner mig tryggare i det nu. 

IM: Men där hade vi ju, eller… Nej men just när vi gjorde den uppdaterade utställningen så 
skulle vi ju ta upp ADHD-projektet på Norrtälje, och då hade vi ju just den här diskussionen om vi 
skulle ha det i monter eller i skärm, för vi tänkte att det blir ju.. Det vi kom fram till i alla fall var 
ju att om det är i monter och ett barn och en vuxen går förbi själv och kollar och kanske inte läser 
texterna så kan det ju bli jättekonstigt. 

KK: Ja för det är alltså en medicin som är hemma. 
IM: Ja precis, vi tänkte ställa ut medicinburkar som vi samlat in på Norrtälje, och just om 

man går förbi med en skolklass och inte hinner ta upp ADHD-projektet så blir det jättekonstigt att 
se liksom, den här texten och bilden eller föremålet. 

KK: Mm, okommenterat. 
IM: Okommenterat, så att på det sättet hamnade den i skärm så att man bläddrar sig fram lik-

som. 
KK: Jättebra att du minns det. 
IM: För det här är återigen det här med att synas i vår gemensamma historia men att inte bli 

liksom stigmatiserad, det är ju den eviga balansen.    
KK: Ja det är otroligt komplicerat. 
MW: Men, upplever ni det snarare som att det är det som är problematiken eller med 

det här med ert svåra material, att förmedla det, att inte ha tillräcklig tid att hinna förmedla 
det än själva utställningarna? Så som jag frågade tidigare om folk reagerar mycket på ut-
ställningarna och att ni inte riktigt tyckte det, och att de kanske blir mer… Jag vet inte rik-
tigt hur jag ska, förstår ni hur jag menar, att det liksom är själva förmedlandet, att  ni har 
mer att säga än vad ni hinner med och därför kan det bli missförstånd..? 

KK: Ja! Jajaja otroligt mycket mer att säga om det. 
DK: Och sen också att man säger saker och ting rätt, för det pratar vi ofta om, för det gäller 

att allting sägs korrekt på en visning, och jag skulle inte våga till exempel gå in i den där proble-
matiken som du berättar om med Stickan när jag har visning för jag har inte tillräckligt med kött 
på benen plus att jag, det känns som att man måste vara väldigt slipad i det man säger, och vi, man 
känner direkt när man hamnar fel, för det är ju lätt att man kanske snubblar när man pratar, och det 
får man inte göra, det är jätteviktigt att inte göra det. Det ska vara väldigt medvetet, kan jag tycka. 
Så att man lämnar ifrån sig bra saker. 

KK: Men ja, jag tror att det är nog min läggning att, för när jag pratar så är jag så öppen med 
att det är svårt, att det här är ingenting man kan förenkla, generalisera, och sen är jag inte orolig för 
om nån hoppar på mig, ”men varför säger du på det där viset, vad menar du?”, då kan jag i situat-
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ionen liksom förklara och lägga till rätta, för jag tycker att den dialogen är värd så otroligt mycket, 
så jag väljer hellre att riskera att göra fel än att inte prata om det. 

DK: Ja för alltså den här historien överlag, jag funderar på det just att vi har ju ett kall med 
det vi gör, att vi vill att det ska bli en förbättring i samhället genom det vi säger och det våra ut-
ställningar säger, men jag tänker att även om man bara skulle göra en rent historisk utställning 
eller visning av den här utställningen, eller av utställningarna, så skulle det ändå inte gå att förhålla 
sig helt neutral, för jag tänker att utifall man skulle försöka förenkla för sig själv, för du gör det ju 
liksom komplicerat när du går in i olika frågeställningar, men även om du inte skulle göra det utan 
bara skulle vara en ”simpel” historisk visning så skulle det ändå bli, det är ändå svårt, det är fortfa-
rande en svår historia för det beror på vad man utelämnar och hur man säger, så det är väl ett pro-
blem att vi, vem som helst kan inte visa det här, utan det måste vara en människa som är ganska 
djupt förankrad i historien, i den här historien. 

KK: Ja för du måste verkligen sätta in det i ett sammanhang. 
DK: Ja, för att det hela tiden är att man måste fundera på ”hur låter det här, vad är det jag sä-

ger? Hur kan de tolka det jag säger?” och att det blir fel, och vilka det är som hör, och att dom ska 
förstå liksom att, jag känner att det är komplext men jag har ju börjat visa mer och mer nu och jag 
börjar känna mig lite mera, nu kan jag liksom det gamla och jag har börjat litegrann med det nya 
nu, men jag, fast jag är van att visa så känner jag att det liksom är, det är så jädra viktigt att det inte 
blir fel. […] Så det är det som är en problematik, det är det vi diskuterar liksom hur ska vi… det är 
en väldigt svår fråga. 

KK: Ja och det är väl kanske lite därför också vi är så få som guidar… 
DK: Jo men jag tror det! 
KK: …för att det är fan inte, du kan inte komma in här och läsa ett manus och sen gå in och, 

det är ingen slottsvisning liksom. 
DK: Nej, du har ju verkligen försökt att få igång den föreningen, eller ja föreningen överhu-

vudtaget att guida, men på nåt sätt tror jag att alla har lagt märke till att det är väldigt komplext så 
det är ingen som har riktigt velat, för att det är inte, det är inte enkelt. 

KK: Näe, man måste brinna för frågorna. 
DK: Ja och man måste vara insatt i mycket, känns det som, eller på nåt sätt i psykologi och 

det är man ju inte till mans liksom. Och läsa av.  
MW: Ja man måste nog vara ganska lyhörd, tänker jag, själv. 
DK: Ja för det är liksom det här hela den här historien kräver verkligen en fingertoppskänsla 

så att det inte blir fel, precis som du säger med ADHD-projektet och sådär, och när man väl står 
och guidar så har man ju ett flöde i vad man säger och det är där det hela tiden är att man kan inte 
tänka, eller om man gör utställningarna då kan man tänka tillbaka, eller liksom man vänder och 
vrider och diskuterar och korrar och liksom diskuterar, men står man och guidar så kan man ju 
hamna i ett flöde där det liksom bara… händer, liksom. Man bara pratar liksom. 

KK: Ja man får ju inte ha en dålig dag, du måste stå på tå hela tiden, i och för sig det måste ju 
alla oavsett när man guidar, men det märker man ju, ibland går det ju bara på rutin. 

DK: Jo fast man behöver samma fingertoppskänsla tycker jag när man guidar det här som när 
man gör en utställning så att man inte hamnar där och säger ja ADHD liksom.  
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MW: Kan vi prata om… kan vi vara framme vid Sigrid? Om det här gjordes först va 
och sen… Om ni vill berätta om henne precis som om Carin och Stickan. 

KK: Ja men då, där, där bjuder jag ju gärna på aningslösheten med när det var boksläpp på 
”Att beköna ett museum” [Det bekönade museet, reds. anm.], för då var vi ju på Nobelmuseet och 
det var ju jättemånga inbjudna och då så, ja vi var några av artikelförfattarna var med då, och då 
skulle väl, då berättade jag lite om hela den här processen och så pratade jag om, då hade vi inte 
börjat bygga Slottshäktet än utan vi befann oss precis i början av den. Visst var du med då? 

DK: Jag var med på boksläppet, det var precis mitt emellan Hamilton och att vi höll på att 
börja planera. 

KK: Och då pratade jag om att vi skulle ha en barnamörderska eller att vi skulle lyfta kvin-
norna, och juste, och då frågade Birgitta Svensson som är forskningschef på Nordiska, så sa hon så 
här ”Ja men varför ska ni lyfta fram kvinnorna som offer hela tiden?” och då liksom, då vart jag 
helt ställd för jag förstod inte hennes fråga, jag sa det att ja men, vi har ju varit det, så för mig var 
det så självklart att lyfta kvinnan som offer i historien och då menar hon att ja men varför inte lyfta 
undantagen som goda exempel på liksom att kvinnor också har gått en annan väg också, och det 
där, det där klurade vi på va. 

DK: Mm, det var svårt att få ihop. 
KK: Slanten trillade inte ner på en gång, men Sigrid är ju verkligen en produkt utav Birgitta 

Svenssons fråga, och det roliga var att hon ringde mig för några år sedan i något sammanhang för 
hon frågade om, för hon forskar ju på tatueringar, så hon hade nån fråga om intagna och tatuering-
ar, och då berättade jag för henne just det här, och jag ville tacka henne för att hon ställde den 
frågan, det tycker jag är roligt att jag faktiskt fick säga det till henne, att jag kunde bjuda på det. 
Men då var det, ja men berätta om Sigrid, herregud alltså det känns ju som att hon var meant to be 
att komma hit likom. Det var ju helt sjukt alltså. 

DK: Ja, vi visste att vi skulle ha en barnamörderska som liksom, high light höll jag på att 
säga men liksom där, i det här dramaturgins höjdpunkt, i dödscellen, för vi kände att det ska vara 
en kvinna där det ska inte vara en man och vi måste ha en litegrann en motsvarighet till Carin och 
det var, så jag ritade på hur den här cellen skulle kunna se ut, men vi hittade ju ingen barnamör-
derska direkt utan jag ritade innan vi hade en kvinna, så att bara liksom scenografin runt, och… 

KK: Ja jag hade väl plockat fram fem stycken olika tror jag. 
DK: Ja jag minns det som att vi hade lite olika, eller att vi hade, Rolf kom med olika kvinnor 

hela tiden men det visade sig hela tiden att de hade blivit benådade. 
KK: Nej precis, men sen hade vi ju också… 
DK: …de hade inte blivit halshuggna, de måste ju bli halshuggen liksom. 
KK: Ja, och då fick ju jag en uppsats i min hand, det var ju en student som hade, från Göte-

borgs universitet som hade forskat på barnamörderskor och jag tror att det var barnamörderskor i 
Hälsingland, och då plockade jag ut fem utav dom kvinnorna och skulle liksom forska vidare på 
dom, ja för det minns jag så väl, för jag letade och letade och letade, och Sigrid var en utav de fem, 
men hon visste inte, hon hade inte hittat om Sigrid eller om de andra hade blivit avrättade, så då, 
det var då vi satte Rolf på att gå ner i husförslängderna för hela Gävleborgs län och hitta, försöka 
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se om de fanns i dödböckerna, för att gå in och leta efter dem i rättegångsprotokollen, det var oö-
verstigligt, det hade vi inte tid med. 

DK: Nej, men jag ritade henne i alla fall i någon slags förfolkdräkt för att jag ville att hon 
skulle sitta där och inte se så trasig ut, utan att hon skulle vara lite tjusigare, och vilket de oftast 
antagligen inte var, men hon blev ju det med tanke på att hon hittades eller hämtades på ett bröl-
lop, så det kändes som att… 

KK: Ja det var ju det som var så märkligt, för du frågade mig, jag minns det så väl för att när 
du hade ritat henne så sa du att nu har jag kanske ritat henne i för tjusiga kläder, och då sa jag, för 
att vi skulle presentera det här i en synopsis och då sa jag till dig att det bryr vi oss inte i nu utan vi 
tar beslut sen när vi har bestämt vem som ska sitta där, hur hon ska vara klädd, och det var ju då, 
efter att Rolf hittade Sigrid, att hon hade blivit avrättad, och vi beställde fram rättegångsprotokol-
len, det var först då vi fick se att hon hade blivit tagen på en bröllopsfest, och hur var man klädd 
då? Jo, vackert. Så att det var ju meningen. 

DK: Ja, det var det. Inte kanske nånting för din uppsats kanske men ändå.  
MW: Men så hon är helt på riktigt, inget… 
KK: Hon är helt på riktigt. Alla i Slottshäktet är på riktigt. 
DK: Det var jätteviktigt när vi började med det projektet för med tanke på att vi hade två re-

konstruktioner här och bara en som var på riktigt så fick vi lov att väga upp i Slottshäktet, så det 
var men en premiss, alla måste vara på riktigt för annars så tappar vi förtroende för oss själva lik-
som. 

KK: Men där behövde vi aldrig ställas inför liksom nån problematik, det var ju liksom bara 
urvalet som vi problematiserade. 

DK: Ja, det var ju, jag minns ju att vi diskuterade om vi skulle ha alla, om de satt där samma 
år, att vi skulle ha en originaluppsättning av fångar i Stora arresten, men vi insåg att det kunde vi 
inte ha, så därför har vi plockat fram från olika år för att få en bra blandning utav olika vanliga 
brott. 

KK: Men där kan ju jag ganska tydligt se hur jag har givit dem kött, alltså jag har ju iklätt 
dem kött och blod och personligheter, alltså vi byggde ju upp personligheterna tillsammans utifrån 
de här fångjournalerna och jag tror att både du och jag, vi var nog så färgade utifrån dom här kvin-
norna som gick en annan väg än liksom, okej de är offer i historien men fa-an dom har verkligen 
liksom, satt upp näsan och.. 

DK: Det räckte med Carin som offer, det är så himla synd om henne så då tog vi tre stycken 
kvinnor som det inte är lika synd om. 

KK: Ja men Sara som super… 
MW: Ja hon väcker ju ganska mycket uppmärksamhet… 
KK: ..ja, och Kerstin som ber en kyrkoherde att dra åt helvete, och sen männen de är ju veka, 

de är ju riktigt veka alltså. 
DK: Ja för då hade vi börjat vridit och vänt på det lite mer. 
KK: Så det är ju, det är mycket medvetna val. 
DK: Men det är fortfarande en väldigt svensk historia, det är svenska namn, det är ingen re-

sandesläkt, ingenting, så det finns ju ingen mångfald överhuvudtaget i det och det är vi ju med-
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vetna om, men det är ingenting som vi kunde, har kunnat plocka in heller, och jag vet inte egentli-
gen hur medveten jag var då om det, men även om jag hade gjort den där utställningen idag så 
hade vi inte kunnat valt på något annat sätt, det… och jag kan fortfarande tycka att, för vi pratade 
mycket om det här med dockor och sådär och jag är i grund och botten så är jag faktiskt ganska 
mycket emot att använda dockor i utställningar, jag föredrar att lämna tomrum och kanske bara ha 
kläder och att det blir som osynliga mannen, men vi valde ändå att dockor kändes rätt i det här 
sammanhanget och att ge dem namn, man hade ju kunnat arbeta mera löst och mera öppet och 
liksom mera vem är det här och liksom, inget namn men bara ett brott och ett årtal, men samtidigt 
så behöver man få spegla sig, att det blir som en riktig människa, att det blir en del av pedagogiken 
att man behöver se ett ansikte för besökaren, tror vi i alla fall, att man behöver få spegla sig och se 
att det verkligen har suttit här, för hade man haft en massa osynliga mannen som satt där och att 
det bara var kläder så hade man aldrig fått samma känsla, det behövs det där, och det är därför vi 
har dockor, för att man måste ha en blick liksom… 

KK: Ja men du speglar dig, du kan verkligen… 
DK: …för annars så är det tomma rum och de får inte vara tomma om vi verkligen ska ge en 

stark känsla. 
KK: Och sen vi blev ju så nöjda med dockorna här uppe, så vi ville ju verkligen fortsätta på 

dem med samma dockmakare, för jag var ju, jag hade ju ganska mycket kontakt med Armému-
seum, och deras vaxdocksproduktion, men samtidigt var jag inte så nöjd med dom, för dom är så 
stumma, de är verkligen vaxlika, och där hade det… dels hade det dragit ut på tiden, dom hade inte 
hunnit få det klart och så tror jag att vi hade behövt betala 80 000 per docka tror jag, så det var helt 
andra priser. 

DK: Och då hade jag sett dem här dockmakarna, de hade gjort dockor uppe på Jamtli. 
KK: Ja det var du som tipsade om dem, så var det. 
 
DK: Ja och även på Nordiska finns dem, men på Nordiska är de inte lika bra, men på Jamtli 

är de väldigt väldigt bra och det var ganska nyproducerade utställningar då, jag hade gjort ett exa-
mensarbete där och där arbetade de ju med både och, både med osynliga mannen och med dockor, 
så att där, det tycker jag är väldigt väldigt bra, men dockorna, det här grova, passar väldigt bra in i 
liksom den här, liksom in i bondemiljö och in i den här historien och så att vi valde det så att det 
skulle vara lite rough, för vax hade blivit lite för… 

KK: Så belysningen gör ju väldig mycket. 
MW: Men när ni beställde de här dockorna, var det liksom, var ni liksom såhär vi vill 

ha en kvinna som ser lite ledsen ut eller alltså var det skulptörens själv… eller vad säger 
man? Dockmakaren? 

KK: Nej de fick konstnärlig frihet, men dels så bestämde…  
 
[Här avbröts intervjun för att ett barn hade försvunnit…] 

 
Total tid: 42 minuter 
 



 

 87 

Bilaga 5: Intervju del 3 

Sveriges Fängelsemuseum, Gävle 2016-02-19 
 
MW: Malin Wahl 
DK: Desiree Kjellberg 
IM: Ingrid Miljand 

 
MW: Så, jag vill också fråga om, om Sigrid, att ni bara tog henne rakt av liksom, diskute-
rade nånting om det var ok även fast hon inte berördes av nån sekretess eller så så är det ju 
fortfarande en människa, vet ni om hon har några släktingar, alltså nu levande, eller, nåt 
sånt.  

DK: Men det var väl en släktning som hade gett oss information, om jag minns rätt, men det 
måste du kolla med Katarina, dubbelkolla med det, och då kändes det som att i och med det så var 
det ett ja, men jag är inte säker på att vi hade, jag hade nog inga tankar vid den tiden att man borde 
fråga om lov, det kanske jag skulle ha haft nu men då hade jag nog inte det. Faktiskt. 

MW: För sånt tänker jag mycket på, att det liksom, det är ju fortfarande en männi-
ska… Ja, helt enkelt. 

IM: Ja, jag var på, få se, undrar om, jag gick ju på en utbildning som hette FOKUS som 
handlar om funktionsnedsättningar i kulturarvet och om det var Claes Olsson, heter han etnolog 
från Umeå, som höll ett föredrag, jag tror att det var han som höll ett föredrag då om fotografier på 
personer som hade liksom ja, ja men om dom hade nån missbildningar av nått slag, och så var det 
nån slags diskussion om vad ska man göra med de här bilderna, är det värst att, vad är det värsta är 
det att visa det eller att gömma dom? Liksom så hade vi… Ja då hamnade väl hela diskussionen i 
att det är väl självklart att man ska visa dom, liksom för att det är ju, det är ju taskigare att 
glömma, på nåt sätt, att alla de här människorna finns ju liksom, att det blev den diskussionen i 
slutändan och sen måste man ju såklart ta hänsyn till PUL om det är nu levande människor och 
släktningar och såna här saker, men det är ju en intressant tanke just vad är konsekvenserna om 
man faktiskt inte visar. Då är det ju att man försvinner och för det, det kanske jag har sagt förut 
nån gång men det var, det har ju hänt att folk har kommit hit för att visa museet för sina anhöriga 
om man både har varit här som personal eller som intagen och på ett sätt tror jag att visa de här 
slutna miljöerna blir ju ett sätt att ta bort skam och sånt här också för att i och med att det är slutna 
miljöer i ett öppet samhälle så blir det ju så mycket föreställningar som byggs upp, alltså om man 
läser såhär i böcker och tidningar om kriminella så kan det ju stå att jamen han såg ju helt normal 
ut, att dom tror på nåt sätt att det är människor med nåt, ett särskilt, ett märke på jackan liksom, så 
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jag tror att det är viktigt att visa institutionerna att så här ser det ut inuti, liksom visa de här slutna 
rummen och berätta de här berättelserna för att på nåt sätt ta ner de här fördomarna och kanske 
med det bryta skam, för annars är ju bilden från anstalter den kommer ju via populärkultur och 
nyheter, och vi måste ju parera den bilden på nåt sätt… Brandtal.  

DK: Det var ett bra brandtal!  
MW: Det är ju verkligen, verkligen ett intressant ämne tycker jag. 
IM: Ja, och jag tänker också, Nordiska museet drev ett insamlingsprojekt som hette Livsbild, 

och den sidan ligger ju kvar på nätet, och där tar ju dom upp liksom villkor för publicering och hur 
dom har jobbat, ja men om du vill ha nån referens till problematiska kulturarv, för där är det ju 
personer med funktionsnedsättningar som själva berättar sin historia och vilka liksom, hur man 
förhåller sig till det på olika sätt, både med PUL och liksom med etiska frågor, som referens lik-
som.  

MW: Ja, superbra. Jag tror… Eller ja förlåt. 
DK: Jag tänkte säga att, just det här med, att Ingrid har gått på den här kursen om då funko-

fobi och funktionsnedsättning så har jag tänkt på det här att det inte syns här på museet, litegrann 
med just dockorna och sådär, och det är väl nånting som vi helt har missat och samtidigt är det 
också svårt för vi vet ju inte hur de här personerna såg ut, så nu sitter de ju där, om vi tänker Stora 
arresten till exempel, så sitter dom ju där och är, dom är, dom ser ju lite skitiga ut men de är ju 
hela allihopa, det finns inget handikapp nånstans, det är inte ens nån som har en vårta i pannan 
liksom, och dom är väldigt perfekta liksom. 

IM: Erik Jansson saknar väl i och för sig två fingrar. 
DK: Ja men bara yttersta leden, jag tycker inte att man lägger märke till det heller, det är den 

enda vi vet att det finns en yttre led som saknas på ett finger, men det kan jag tycka liksom på ett 
sätt är synd, för det var ju verkligen inte så, att man såg inte ut som man gör idag, idag är vi ju 
väldigt förfinade och onödigt fina kanske… Det jag menar är alltså den här svårigheten om man 
alltså ska försöka göra en korrekt bild av dåtidens utseenden, men att göra det med människor som 
har levat och vi vet inte vem som såg ut som vad, och det är liksom på samma sätt som du är inne 
på det här med att man kanske borde fråga om lov från nuvarande släktingar och man borde 
kanske ha hänsyn, och i dagens samhälle där vi är så extremt rädda för, eller vad jag upplever det 
som så extremt rädda för udda utseenden så skulle det kunna bli, om man skulle göra ett udda 
utseende på en person som har levat och nån släkting skulle komma och se det, då skulle det bli 
ännu jobbigare på nåt sätt, tror jag, och det där är en, jag har bara gått omkring och funderat på det, 
hur ska man egentligen ställa sig till det, för det är inte en korrekt bild vi visar där, i Stora arresten, 
för de är för snygga, helt enkelt.  

IM: Och sen är det ju också en aspekt att en funktionsnedsättning kunde ju leda till att man 
hamnade i ett kriminellt liv i och med att det fanns inga sociala skyddsnät och, om man hade svårt 
att hitta en försörjning kanske, bara något brott återstod liksom, och både vid somatiska och psy-
kiska funktionsnedsättningar, och det är ju också en aspekt som vi kanske inte riktigt belyser just 
att, det är ju inte bara att bryta mot samhällets normer som gör att man hamnar i kriminalvårdsan-
stalt utan det är även att bryta mot andra slags normer, både i och med att du har andra lagar om 
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sexuell läggning tidigare till att man kan helt enkelt inte försörja sig på ett lagligt sätt för det finns 
inget skyddsnät eller nån hjälp att få liksom. 

DK: Ja och utställningen är väldigt CIS-normativa överhuvudtaget, och det är ju för att det är 
väldigt svårt att hitta också, och jag tror inte att vi hade den idén om att man kanske skulle ha varit 
bredare, för mångfald kan ju betyda så mycket mer än bara att man ska ha in en människa som är 
från ett annat land, och men det är väldigt svårt att hitta i fångrullorna och då kanske man måste, 
jag vet inte. 

IM: Det är ju också en sån här i samlingssammanhang är det här ju en stor debatt att, för lik-
som å ena sidan man kanske vill kunna söka på till exempel samisk kultur eller samer, och samti-
digt man vill ju kunna hitta allt det, det kanske är ett väldigt efterfrågat material till exempel, men 
samtidigt får man inte registrera folk efter etnicitet, sen är inte jag, nu har ju inte vi den typen av 
samlingar så, men just att det är ju också problem med databaserna för det gör ju också, att också 
så här att om man ska klassificera utifrån sexualitet till exempel, om man ska skriva att det här är 
liksom inte cis-norm, då måste man ju även i rättvisans namn klassificera allt som är cis-norm 
också så att allt blir sökbart och, ja det är ju en svårighet att man vill kunna göra det här materialet 
som nu försvinner sökbart, men samtidigt kan det vara en kränkning att klassificera det också, 
både liksom juridiskt och rent känslomässigt, så att, ja det är jättesvåra frågor och liksom, det är 
inte riktigt, ja ur ett kulturarvssammanhang, alltså så blir det ju väldigt speciellt, det är en sak att 
statliga myndigheter som verkar just nu har vissa riktlinjer att följa men när man jobbar med kul-
turarv så liksom, ja det blir svårt. Nej men det är ju en jätteutmaning och verkligen nåt att brottas 
med, och det är ju inte vi ensamma om för alla har ju, ja ett länsmuseum kan ju ha material kopp-
lat, där man skulle vilja söka lite efter etnicitet till exempel, att man vill hitta allt om romsk kultur, 
men ska man, hur ska man kunna klassificera nåt som romskt, ja sådär, så det beror ju på vilka 
samlingar man har, många museer har ju sjukhusfotografier och hur ska man klassificera dom och 
sådär, så det är, det är, det får inte vara för sökbart och inte för osökbart heller. 

MW: Nej, det är en väldigt svår balansgång.  
 
Total tid: 12,5 minuter 


