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Sammanfattande resultat
Syftet med projektet är att undersöka hur Ulleråkers före detta psykiatriska sjukhus i förståelsen
som ett svårt kulturarv presenteras och hanteras i stadsutveckling och kulturarvsprocesser.
Projektet har närmat sig detta genom att diskutera fyra teman; (1) offentlig konst, (2) gatu- och
platsnamn, (3) Ulleråkers kulturarv i tidningsartiklar, (4) kulturarvsplatser och
museirepresentationer. Temana har betraktats som olika sätt att ”göra” Ulleråkers kulturarv och
projektet har diskuterat hur normer och värderingar om psykisk ohälsa och personer
diagnostiserade med psykisk ohälsa påverkar detta görande.
Det empiriska materialet bestående av arkivmaterial, offentlig konst, gatunamn, museiutställningar
och kulturarvsplatser, tidningsartiklar med mera har undersökts med hjälp av en kritisk
diskursanalys utvecklad för fältet kritiska kulturarvstudier. De teoretiska utgångspunkterna är cripoch mad studies. Studierna inom ramen för projektet visar att Ulleråkers kulturarv ”görs” genom
strategiskt minnas läkare och sjuksköterskor, genom att strategiskt glömma personer
diagnostiserade med psykisk ohälsa. Kulturarvet görs även genom att minnas ett urval av tidigare
patienter. I görandet av Ulleråkers kulturarv ihågkoms perioderna 1800-talet och sekelskiftet år
1900. Dessa perioder används i berättelser om områdets historia, ifråga om vilka kulturmiljöer
som lyfts fram som värdefulla att bevara. Att välja perioden 1800-talet och sekelskiftet år 1900
som representativa år för Ulleråkers historia överensstämmer med vanligt förekommande
stereotyper om psykiatriska sjukhus som stängda områden utanför samhällets gränser där
våldsamma och okontrollerbara patienter vistas. Det leder också till att Ulleråkers yngre historia
marginaliseras och att stereotyper om patienter förs vidare. Senare perioder behandlats som mindre
värdefulla och det tar sig uttryck genom att senare perioders historia inte berättas om, men det görs
också genom faktiska rivningar på området av yngre byggnader.
Som ovan nämnts görs kulturarvet genom att berätta historien om vissa utvalda personer som
vistats vid sjukhuset som patienter. Flera av dessa personer levde på sjukhuset under 1800-talet
och sekelskiftet 1900 och uttryckte sig kreativt genom bildkonst och litteratur, som exempelvis
författaren Gustaf Fröding. Just Fröding återfinns i allt från utställningar på museer, i riktlinjer för
kulturmiljövården, i kulturhistoriska utredningar, i namngivning av gator och i marknadsföring av
Ulleråker. Genom att minnas Fröding som patient skapas å ena sidan en aktiv åminnelse men detta
gör också att stereotyper om personer diagnostiserade med psykisk ohälsa materialiseras i
kulturarvsgörandet. En konsekvens av detta är att vissa patienter synliggörs men den stora
mångfalden av patienter som vistats på Ulleråker glöms bort. En annan konsekvens är att det
lidande som många patienter upplevt på Ulleråker slätas över. Kulturarvet görs med andra ord
mindre komplext och mer likriktat.
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Studierna som genomförts inom ramen för projektet argumenterar på olika sätt för ett mer
medvetet förhållningsätt till görandet av Ulleråkers kulturarv som beaktar platsens komplexitet.
Studierna problematiserar olika kontexter inom vilket kulturarvet görs och diskuterar aktörer som
är verksamma i detta görande. Studierna visar att kulturarvsgörande inte skall förstås som
begränsat till kulturarvsinstitutionernas verksamhet utan att en rad andra aktörer såsom
kommuntjänstemän, konstnärer, kommunpolitiker etc. är delaktiga i kulturarvsgörandet på
Ulleråkerområdet. En slutsats från studierna är att kulturarvsgörandet till större grad behöver
uppmärksammas och medvetandegöras inom statsutvecklingsprojekt vid före detta psykiatriska
sjukhus och andra liknande komplexa platser. En annan slutsats är att ansvar, mandat och resurser
för att arbeta med kulturarv och dess komplexitet behöver tydliggöras inom
stadsutvecklingsprojekt. Detta är nödvändigt för att undvika att reproducera negativa stereotyper
och istället arbeta för att utveckla och bibehålla ett mångfaldigat kulturarv.
Projektets relevans för kulturmiljöarbetet och för kulturarvet ligger därför på flera nivåer, dels
belyser projektet en kulturmiljö som inte alltid betraktas som ett kulturarv, dels diskuteras frågan
om aktörers ansvar för att bevara, hantera och förmedla komplexa kulturarv i
stadsutvecklingsprocesser, dels så diskuteras kulturarv kopplat till marginaliserade grupper.
Slutligen belyser projektet frågor om ett hållbart demokratiskt kulturarvsgörande.

Bakgrund och syfte med projektet
Syfte med projektet
Syftet med projektet var att undersöka hur Ulleråkers före detta psykiatriska sjukhus, i förståelsen
som ett svårt kulturarv, presenteras och hanteras i stadsutvecklings- och kulturarvsprocesser. Syftet
var att (1) undersöka befintliga representationer på platsen såsom offentlig konst, skyltar och
gatunamn samt representationer på Medicinhistoriska museet, (2) undersöka hur kulturarvet
Ulleråkers sjukhus med fokus på representationer av personer diagnostiserade med psykiska
funktionsnedsättningar psykisk ohälsa behandlas i planer, utredningar och liknande material och
vilka inkluderingar och exkluderingar som görs, (3) undersöka den mediala debatten om
omvandlingen av området och vilka sätt som personer med psykisk ohälsa, och minnet därav skrivs
fram. Målet med studien var att synliggöra normer och värderingar i representationer av personer
med normbrytande psykiska funktionsvariationer och arbeta för att skapa större utrymme för ett
mer komplext kulturarv i stadsutvecklingsprocesser.

Bakgrund till projektet
Ulleråker har en mångfacetterad historia som rymmer berättelser från järnåldern fram till idag. Det
här projektet har enbart fokuserat på platsens historia som sjukhusområde, eller snarare hur denna
historia omsätts i kulturarvsprocesser under stadsutvecklingen av området. Ulleråkers sjukhus har
en lång historia i sig. Redan år 1811 flyttade Uppsala hospitals- och lasarettsinrättning till ett hus
som tidigare varit ett kronobränneri vid Fyrisåns strand i södra utkanten av Uppsala. Det kom dock
att dröja till mitten av 1800-talet innan sjukhuset blev en inrättning för vård av personer med
psykisk ohälsa och senare ett psykiatriskt sjukhus och Sveriges första psykiatriska
universitetsklinik. Sjukhusområdet var först tämligen litet men växte snart både till ytan och till
patientantal. Till slut kom det att omfatta ett cirka tre kilometer långt område och år 1931, när
sjukhuset blev ett statligt sinnessjukhus, hade det över 1200 vårdplatser. Introduceringen av
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psykofarmaka ledde till att sjukvården började förändras och i samband med psykiatrireformen
under sent 1980- och 1990-tal lades så småningom stora delar av vården ned (Österberg & Ekblom
1999). Psykvården började omlokaliseras till andra lokaler i Uppsala och 2013 invigdes psykiatrins
hus i centrala Uppsala. Avvecklingen av Ulleråker och många andra psykiatriska sjukhus såsom
Umedalen, Beckomberga och Långbro har gjort att de succesivt omvandlats till skolor,
bostadsområden och företagsparker med mera. På Ulleråker påbörjades en initial småskalig
förtätning på 1990-talet, tidigare sjukhusinrättningar gjordes om till bostäder, skolor och kontor.
Samtidigt förtätades också området med ny bebyggelse som anpassades i höjd och utseende till
den befintliga bebyggelsen. Denna förtätning kom att fortsätta inpå 2000-talet (Lundgren et al.
2014).
År 2014 köpte Uppsala kommun marken där Ulleråkers sjukhus legat av Region Uppsala (då
Uppsala landsting) med syftet att fortsätta utvecklingen av området till bostadsområde, i linje med
planerna för den så kallade Södra staden. Initialt planerades det för 7000-8000 bostäder vilka skulle
vara färdigställda år 2030. Den planerade bebyggelsen beskrevs som en tät stadsmiljö och det
förklarades att flera tidigare vårdlokaler skulle rivas, något som också delvis genomfördes. År
2016 tog kommunen fram ett planprogram för området och så småningom förslag på detaljplaner.
De första två detaljplanerna överprövades under 2018 av olika instanser då skyddet för
dricksvattnet i rullstensåsen ansågs otillräckligt. Efter länsstyrelsens överprövning överklagades
detaljplanerna till Mark- och miljödomstolen och till Mark- och miljööverdomstolen. Samtliga
instanser kom till slutsatsen att bakgrundsarbetet som gjorts under detaljplaneprocessen för att
säkra grundvattnet i området var tillräckligt. Detaljplanerna vann laga kraft i samband med beslutet
i Mark- och miljööverdomstol första november 2019. Diskussionerna gällande grundvattnet har
kommit att påverka förutsättningarna för kulturmiljöarbetet där intresset för miljöfrågor har lett
till en större försiktighet även vad gäller kulturmiljön.
Nästa fas i stadsbyggnadsprocessen är en utbyggnad av infrastruktur som gator, vatten, avlopp och
elnät, vilket planeras till år 2023 och föregås av en projekteringsfas vilket redan har påbörjats.
Innan detta sker skall dock det närliggande bostadsområdet Rosendal färdigställas helt. Planerna
för Ulleråker har alltså genom åren förändrats, rivningarna och byggtakten har saktats ned och
historiebruket och visionerna för området har förändrats. Ombyggnadsprocessen kommer alltså att
pågå under många år framöver och detta innebär att projektets resultat bygger på analyserna av
visioner, förslag, förstudier, planer och processer snarare än färdigställda och materialiserade
resultat.

Kortfattad teori och metoddiskussion
Den metodologiska utgångspunkten för projektet är en kritisk diskursanalys utvecklad för fältet
kritiska kulturarvstudier. Metoden har utvecklats av Laurajane Smith (2006), Emma Waterton
(2010), Emma Waterton, Laurajane Smith och Bill Campbell (2006) samt Rodney Harrison
(2012). Nyligen har Joar Skrede och Herdis Hølleland (2018) diskuterat dess användning inom
kritiska kulturarvstudier och uppmanat till ytterligare utveckling av sättet att analysera kulturarv
och kulturarvsprocesser. Utgångspunkten för metoden är att kulturarv är en kulturell praktik som
är ”involved in the construction and regulation of a range of values and understandings” (Smith
2006: 11). Att kulturarv betraktas som en praktik betyder att “[h]eritage is not a thing, or a place,
nor is it ‘found’, rather heritage is the multiple processes of meaning making (…)” (Smith 2012:
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2). Vad Smith menar är att istället för att se platser, saker och ting som kulturarv så bör fokus i
analyser och diskussioner läggas på sättet att ”tala om” och ”göra” kulturarv. Waterton, Smith och
Campbell förklarar detta när de skriver att ‘(…) the ways by which we create, discuss, talk and
assess heritage issues do matter’ (Waterton, Smith & Campbell 2006: 342). Hur vi skapar, pratar
om och värderar kulturarv får betydelser och de betraktar detta som olika typer av artikulationer
om kulturarv vilket i sig ses som ett systematiskt sätt att ”göra” kulturarv (Wu & Hou 2015: 39).
Kulturarv och kultarvsgörande förstås därmed som sammanvävt med diskurser och diskursiva
praktiker (Wu & Hou 2015: 37). Detta betyder att det som vi kallar och gör till kulturarv inte
existerar på ett meningsfullt sätt utanför diskursen om kulturarv. Smith skriver att “[t]he discursive
construction of heritage is itself part of the cultural and social process that are heritage” (Smith
2006: 13). Detta betyder att kulturarv blir till i diskursen och diskurser är det som kulturarv är, det
som skapar kulturarv och det kulturarv förvandlas till (Waterton 2010: 18).
Inom ramen för det här projektet har vi närmat oss Ulleråkers kulturarv inte som någonting som
är, eller som bara finns, utan någonting som konstant skapas och omskapas genom olika processer.
Det är också göranden av kulturarvet som har fått stå i centrum för undersökningarna inom ramen
för detta projekt. Med andra ord, istället för att undersöka Ulleråker som ett kulturarv har vi
diskuterat hur Ulleråker görs till ett kulturarv under stadsutvecklingen av området. För att göra
detta har vi använt ett material bestående av konstprogram, kulturhistoriska utredningar, planer
och utredningar producerad av kommunen och andra aktörer, tidningsartiklar, olika former av
arkivmaterial från Uppsala kommun och Region Uppsala. Till det undersökta materialet hör också
utställningar, offentlig konst, byggnader, gravplatser och namngivna vägar. I detta material har vi
sökt att spåra diskurser om Ulleråkers kulturarv och vi har även sökt att spåra aktörer och praktiker
– görandet av Ulleråkers kulturarv. På så sätt har vi också försökt att förtydliga frågan om ansvar
för kulturarvet. Inom ramen för det här projektet har diskurser inte enbart förståtts som muntliga
eller skriftliga yttranden i exempelvis tidningsartiklar eller utredningar utan också som handlingar
(Schechner 2002), som materialitet (Harrison 2012) och material-semiotiska praktiker (Waterton
och Watson 2014). Med utgångspunkt från detta har vi sedan valt att diskutera offentlig konst,
museirepresentationer, en gravplats, gatu- och platsnamn samt diskussioner om Ulleråkers
kulturarv i dagspressen (se resultatspridning).
Projektet har fokuserat på hågkomsten av personer som vistats på Ulleråker som patienter varför
kritiska kulturarvstudier har kombinerats med kritiska perspektiv på funktionsnedsättning och
psykisk ohälsa. Crip- och mad studies har därför används som teoretiskt perspektiv för att diskutera
kulturella representationer och kulturarvsgörande. Perspektiven gör det möjligt att synliggöra
ojämlikheter, hierarkier och maktstrukturer samt bidrar till att diskutera komplexiteten i
kulturarvsuttryck. Crip studies problematiserar hur idén om den normalfungerande kroppen står
som norm i samhället och hur andra kroppar framställs som den Andra i relation till detta (jmf.
McRuer 2013). Crip-perspektivet har sammanförts med mad studies som är ett mångdisciplinärt
fält där forskare på olika sätt studerar hur sociala och medicinska system skapar psykisk ohälsa
och vilka konsekvenser detta får för individen men också samhället (Stefan 2018: 2; Rodéhn
kommande). Mad studies riktar blicken bort från diagnoser som tillskrivs personer och vänder
analysen istället mot de personer som diagnostiserats med psykisk ohälsa. Här diskuteras hur
”avvikande” beteenden har patologiserats, tystats och osynliggjorts genom historien, men också
hur vissa människor fortsätter att förtryckas och marginaliseras i samhället idag (Menzies,
LeFrançois och Reaume 2013: 1, 13; Gorman 2013: 269). Fältet antar ett socialt, relationellt, och
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identitetsbaserat och anti-förtryckande angreppssätt för att diskutera psykiatriska/neuro/beteende
variationer (Gorman 2013). Mad studies kan därför definieras som ett undersökningssätt och en
kunskapsproduktion vilken ägnar sig åt att kritisera medicinens och psykiatrins sätt att relatera till
det som betecknas som psykisk ohälsa och till personer som diagnostiserats med psykisk ohälsa
(Menzies, LeFrançois och Reaume 2013: 13; LeFrançois, Menzies och Reaume 2013: 337).
Företrädare för forskningsfältet söker å ena sidan att uppvärdera tidigare patienter och deras
upplevelser, å andra sidan söker fältet att förändra förtryckande språkbruk, praktiker och idéer,
lagar, och system inom vården så väl som i samhället i stort (Menzies, LeFrançois & Reaume
2013: 13, LeFrançois, Menzies & Reaume 2013: 337).
Centralt för mad studies är kritiken och ifrågasättandet av mentalism och det är framförallt i den
bemärkelsen som det teoretiska perspektivet används inom projektet. Mentalism beskriver
diskriminering av personer som diagnostiserats med psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk
funktionsvariation och/eller någon som uppfattas ha avvikande socialt beteende (Chamberlin
1977/2012: 71; Perlin 1992: 374-375; Meerai, Abdillahi & Poole 2016: 18). Mentalism är vanligt
förekommande i dagspressens och populärkulturens framställningar av psykiatriska sjukhus
(Cross 2010). Sjukhus presenteras inte sällan som obehagliga platser utanför samhället, patienter
framställs vanligen som sorgliga, vansinniga eller farliga (Moon et al. 2015; Rodéhn 2017, 2018a).
Forskning har visat att dessa framställningar också är förekommande på museer världen över där
patienter framställs som okontrollerbara och farliga vilket också används för att förklara olika
vårdmetoder eller bruk av tvång (Obermark & Walter 2014; Birdsall, Parry & Tkaczyk 2015).
Inom ramen för kritiska kulturarvstudier har detta inte diskuterats i samma utsträckning som
andrafiering av andra grupper. Istället har diskussioner om hur personer diagnostiserad med
psykisk ohälsa representeras genom kulturarvet förts med stor försiktighet (Sandell and
Nightingale 2012: 24; Dudley 2017: 194). Det har därför poängterats att det är nödvändigt att till
större grad diskutera hur mentalism informerar och genomsyrar kulturarvsgörande (Rodéhn
2018b). Projektet har tagit utgångspunkt från detta och synliggör hur personer diagnostiserad med
psykisk ohälsa åminns i olika kulturarvsprocesser. Genom att fokusera på teman har vi spårat olika
göranden av Ulleråkers kulturarv och därmed även olika sätt att åminnas av tidigare patienter.

Projektets huvudsakliga resultat och effekter
I följande avsnitt diskuteras projektets resultat och effekter och för tydlighetens skull har texten
deltats upp i vetenskapliga resultat, workshops, samtal och presentationer samt sociala medier.
Under dessa rubriker beskrivs vad som genomförts, tanken bakom detta och vilka effekter det gett.

Vetenskapliga resultat
Som ovan nämnt var syftet med projektet är att undersöka hur Ulleråkers före detta psykiatriska
sjukhus, i förståelsen som ett komplext eller svårt kulturarv, presenteras och hanteras i
stadsutveckling och kulturarvsprocesser. För att uppfylla detta har projektet fokuserat på teman
som konst, gatu- och platsnamn, museirepresentationer, begravningsplatser och Ulleråkers
kulturarv i dagspressen. Nedan presenteras en sammanfattning av de vetenskapliga resultaten och
var de har publicerats.
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Handbok
Initialt var tanken att projektet skulle utmynna i en handbok för aktörer verksamma inom
kulturarvsfältet och inom stadsutveckling. Syftet var att boken skulle ge stöd och hjälp i att arbeta
med kulturarv kopplat till områden som varit psykiatriska sjukhus. Detta kom under projektets
gång att förändras och i stället riktade vi in oss på att skriva en bok som kan fungera som
diskussionsunderlag för dessa aktörer. Boken har arbetstiteln Komplexa kulturarv i
stadsutveckling. Från psykiatriskt sjukhus till bostadsområde. I boken återfinns artiklar som
utforskar tre teman och som ramas in med en inledning och avslutning. Kapitlen har utformats som
forskningsartiklar men i slutet av varje kapitel finns diskussionsfrågor. Kapitlen fungerar därmed
som forskningsbaserat diskussionsunderlag för den som arbetar rent praktiskt med stadsutveckling
och kulturmiljövård. Boken har utformats utifrån medvetenheten att det är många olika aktörer
som är involverade i kulturarvsprocesserna på Ulleråker och att dessa aktörer även har olika
förutsättningar. Boken vill därmed uppmuntra och uppmana till dialog och samtal mellan de olika
aktörerna kring de teman som boken innehåller. Boken vill uppmuntra till diskussion kring
hanteringen av komplexa kulturarv och frågor som rör kulturarv och mångfald. Denna uppmuntran
utgår ifrån ett av projektets resultat, nämligen att det inte finns en specifik organisation eller
institution som kan ta ansvar för Ulleråkers kulturarv utan att detta sker och behöver ske i dialog
mellan olika aktörer. Boken vill därmed bidra till att möjliggöra sådana samtal.
I Hedvig Mårdhs kapitel ”Konsten, kreativiteten och hanteringen av det komplexa” undersöks
konsten roll i kommunens omvandling av Ulleråker till bostadsområde. Syftet är att belysa hur
satsningar på konst legitimeras och motiverats samt hur konst och konstnärlig verksamhet förhåller
sig till platsen och patienternas historia. Materialet som används för att undersöka dessa frågor är
brett och innefattar bland annat planeringsdokument, utställningar, studier av konstverk och
konstprojekt, programverksamhet, sociala medier, tidningsartiklar samt dokumentation av tidigare
konstnärlig och kreativ verksamhet på platsen. Uppsala kommun har arbetat mycket aktivt sedan
köpet av Ulleråker 2014 för att placera in kreativa verksamheter i området, bland annat genom att
hyra ut ateljéer i den gamla hospitalsbyggnaden, dela ut stipendier och stödja konstprojekt.
Därutöver har kommunen antagit konstprogrammet KUR – Konst Ulleråker - Farvatten - droppa,
forsa, stänk antogs av kulturnämnden 2017. I programmet presenteras en övergripande vision och
förhållningssätt för stadsutvecklingsområdet Ulleråker ur ett konstnärligt gestaltningsperspektiv.
Då byggandet på Ulleråker har fått en långsammare start än förväntat är det emellertid ännu svårt
att fullt ut analysera resultat och konsekvenser av stöd till konst och kreativ verksamhet i samband
med omvandlingen. Men förväntningarna är höga och allt tyder på att konstens och konstnärernas
insatser kommer att få en fortsatt stor betydelse.
Studien bygger på analyser av text, bildmaterial, konstverk och pågående konstnärliga processer
under tre års tid, men studien har även ett historiskt djup tillbaka till 1800-talet. De metoder som
har använts har hämtats från fältet kritiska kulturarvsstudier, kulturstudier och konstvetenskapliga
studier. Studien bygger till stor del på en kvalitativ innehållsanalys och identifierar återkommande
åsikter, värderingar och fenomen i text, bild, verk och processer. Särskilt intressant har
legitimeringsgrunder och motiveringar till satsningar på konst varit, men även synen på konst i
relation kulturmiljö, historiebruk, fastighetsutveckling och placemaking. Undersökningsresultatet
visar på hur konst och satsningar på konst och kreativa verksamheter används i
stadsutvecklingsprocessen för att hantera platsens komplexitet och dess tidigare liv. Den historiska
kopplingen till kreativitet på platsen samt ett sedan länge uppfattat samband mellan konstnärers
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kreativitet, originalitet och mentala hälsa bidrar till att motivera dagens konstnärliga verksamhet
på platsen. De kulturarvsprocesser som kan kopplas till konst och kreativitet bidrar i viss mån till
att lyfta fram tidigare patienter som aktiva och kreativa personer på platsen, men det är främst
andra legitimeringsgrunder som motiverar satsningarna. Offentlig konst och konstnärlig
verksamhet används strategiskt för att skapa ett hållbart och attraktivt bostadsområde. Den
offentliga konsten på Ulleråker åläggs en samhällsuppgift där den förväntas genom sin tillkomst
och plats i vardagen på olika sätt bidra, vara relevant och användbar (Stevens & Lossau 2015: 2).
Liknande initiativ kan vi se även inom andra områden och projekt i Sverige, till exempel i Statens
konstråds satsning ”Konst händer” (2016–18). Därutöver kan man konstatera att utvecklingen på
Ulleråker, speglar kulturmiljövården i stort, där konstens roll blivit allt mer framträdande.
Konstverk och konstnärer är i allra högsta grad med och gör kulturarv. Konsten används bland
annat för att hjälpa både planerare och boende att tänka kring det förflutna, samtidigt bidrar den
till att skapa ett område laddat med nya värden i samverkan med kommunen, kulturmiljövården
och minnesinstitutionerna.
I Cecilia Rodéhns artikel ”Institutionen, personalen och patienten – gatunamn och namngivning”
diskuteras namngivningen av Ulleråkers gator, kvarter och platser. Syftet med texten är att
diskutera namngivningen som en process och ett sätt att göra områdets kulturarv. I artikeln
diskuteras när namngivningen sker och i relation till vilka processer. Artikeln diskuterar också
vilka aktörer som är instrumentella i namngivningen, men framförallt diskuteras vilka diskurser
som materialiseras i Ulleråker i samband med namngivningen. Studien utgår ifrån olika former av
arkivmaterial och personlig e-mail kommunikation med olika tjänstemän inom Uppsala kommun.
De teoretiska utgångspunkterna för artikeln är kritiska kulturarvstudier, genusvetenskap och mad
studies. Materialet visar att namngivningen är en administrativ och politisk process där
kommuntjänstemän verkar för urval, inkludering och exkludering av namn. Namngivningen kan
därmed ses som en performativ process där sociala och kulturella betydelser ageras ut och
materialiseras i landskapet. I denna process används platsens förflutna som sjukhus och vårdplats.
Resultatet från studien ”Institutionen, personalen och patienten – gatunamn och namngivning”
visar att Ulleråkers stadsdelsnamn inte har bytts ut trots förslag att göra så. Genom att behålla
namnet skapas en aktiv åminnelse av sjukhuset men då namnet har kopplingar till en äldre historia
kan emellertid sjukhusets historia komma att glömmas bort och minnet av en äldre historia komma
att privilegieras. Under 1990-talet introducerades nya gatunamn till området och dessa namngavs
efter läkare, psykiatriker och en sjuksköterska. Detta kan å ena sidan läsas som en hyllning av
personer som har gjort insatser i samhället och som hjälpt många i nöd. Å andra sidan kan det
tolkas som en investering i förhärskande normer och ett hyllande av förtryckande system och
hierarkier. Valet att namnge gator efter Gustaf Frödings dikter på 2010-talet kan å ena sidan ses
som ett sätt att synliggöra och åminnas en tidigare patient och hans bidrag till samhället. Å andra
sidan går det att påstå att Fröding och hans erfarenheter av psykisk ohälsa osynliggörs bakom
fantasifulla gatunamn inspirerade av hans dikter. För att kunna associera gatunamnen med
Frödings dikter krävs därtill kunskap om svensk litteratur och vetskap om att Fröding vårdats på
Ulleråker.
I Cecilia Rodéhns artikeln ”Ulleråkers kulturarv i dagspressen – aktörer, diskurser och
konsekvenser” diskuteras hur Ulleråkers kulturarv görs i dagspressen. Fokus läggs på hur
Ulleråkers kulturmiljö skrevs fram i dagspressen under stadsutvecklingsprocessen av området.
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Materialet för studien består av 1294 stycken artiklar publicerade i svensk dagspress mellan åren
1980-2018. Materialet analyseras och diskuteras med hjälp av en kritisk diskursanalys utvecklad
för fältet kritiska kulturarvstudier. I artikeln diskuteras först vilka begrepp som används om
Ulleråkers kulturarv och när i tid detta sker, vidare diskuteras hur Ulleråker tillskrivs ett värde
genom dessa begrepp. Detta ställs sedan i relation till kulturhistoriska utredningar, regelverk och
policydokument etc. Därefter följer en diskussion om vilka delar av kulturmiljön som tillskrivs
värde. Studien visar att Ulleråkers kulturarv görs nästan uteslutande i samband med att Region
Uppsala säljer Ulleråker till Uppsala kommun och i samband med den påföljande
stadsutvecklingen. Innan detta sker framställs inte Ulleråker som ett kulturarv eller kulturmiljö i
det undersökta materialet. Studien visar också att företrädare för minnesinstitutioner inte deltar i
diskussionerna i media utan de som deltar är kommunpolitiker och landstingspolitiker vilka blir
därmed dominanta aktörer i kulturarvsgörandet i dagspressen. Dessa aktörers uttalanden bemöts
av aktörer från Föreningen Vårda Uppsala men också till viss mån av privatpersoner. Alla aktörer
har gemensamt att de har en liknande syn på vad Ulleråkers kulturarv och kulturmiljö består av.
Aktörerna har dock olika sätt att betona kulturmiljön och kulturarvets relevans. Det som lyfts fram
som Ulleråkers kulturarv och kulturmiljö i diskussionerna i dagspressen är byggnader och
strukturer från 1800-talet och sekelskiftet 1900. Dessa skrivs fram som viktiga och värdefulla.
Byggnader från 1950-talet och framåt diskuteras knappt och skrivs inte fram som värda att bevara.
Uttalanden i dagspressens står därmed i stark kontrast till kulturmiljövårdens värderingar och
rekommendationer.

Artiklar i tidskrifter
Resultatet publicerades som artiklar i vetenskapliga och populärvetenskapliga tidskrifter, nedan
redovisas detta i teman.
Projektpresentationer
Inom ramen för projektet har två projektpresentationer publicerats i vetenskapliga tidskrifter.
Syftet med dessa var att presentera och skapa intresse för projektet.
I Hedvig Mårdhs artikel ”Att skapa utrymme för komplexa kulturarv” i tidskriften
Bebyggelsehistorisk tidskrift diskuteras hur kulturmiljövården kan, själva men också i samarbete
med andra aktörer, arbeta för att på olika sätt uppmärksamma, förvalta och förmedla kulturarv som
kan upplevas som svåra eller komplexa. Artikeln diskuterar kulturarvsarbetets förutsättningar samt
hur värdering och urval sker vid omvandlingar av äldre psykiatriska sjukhus. Artikeln presenterar
projektets mål med att på sikt utveckla metoderna för inkludering av komplexa kulturarv i
kulturarvsprocesser kopplade till stadsutveckling.
I Cecilia Rodéhns artikel ”Ulleråker – kulturarv, genus och funktionsnormer” publicerad i
tidskriften Nordisk Museologi ger en presentation till projektet ”Ulleråker - funktionsnedsättning
och kulturarv.” Artikeln diskuterar projektets syfte – att undersöka omvandlingen av
Ulleråkerområdet. Texten ger en bakgrund till Ulleråkers historia som sjukhusområde och en
översikt av forskningen gällande psykiatriska sjukhus och kulturarv. I artikeln förklaras projektets
metodologiska och teoretiska ingångar samt projektets mål med att söka utveckla metoder och
teorier för arbetet med psykiatriska sjukhusens kulturarv under stadsutvecklingsprocesser.
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Museirepresentationer
I Cecilia Rodéhns artikel “Emotions in the Museum of Medicine. An investigation of how museum
educators employ emotions and what these emotions do” som publicerades i peer-review
tidskriften the International Journal of Heritage Studies diskuterar fem guidade turer vid
Medicinhistoriska museet på Ulleråker. Visningarna som diskuteras gavs för läkar- respektive
sjuksköterskestudenter vid Uppsala universitet. Syftet med artikeln var att utforska hur
museipedagoger använder känslor när de genomför guidade turer. Artikeln utforskar vad dessa
känslor gör för förståelsen av kulturarvet. De guidade turerna ägde rum i museets utställning och
behandlade historien kring kirurgi, sjuksköterskeyrket och psykiatrisk vård. Artikeln fokuserade
på den delen av den guidade turen som behandlade psykiatrisk vård. De guidade turerna
dokumenterades genom att filmas och anteckningar fördes vid sidan av detta. Materialet
analyserades med hjälp av Sara Ahmeds queerfeministiska fenomenologi. Artikeln visar att
museipedagoger iscensätter många olika slags känslor under de guidade turerna och att detta
orienterar studenternas förståelse av psykiatrisk vård och psykisk ohälsa. Emotionell
återhållsamhet, rädsla, antipati och sympati utrycktes i relation till patienter vilket på olika sätt
ledde till att patienter andrafierades genom de guidade turerna. Iscensättningen av patienterna
användes som ett sätt att skapa empati i relation till vårdgivarna. Studien visar att iscensättningen
av dessa känslor ger utryck för mentalistiska diskurser som leder till en ytterligare marginalisering
av personer med psykisk ohälsa. Artikeln uppmuntrar därför till vidare undersökningar om hur
mentalism tar sig uttryck i kulturarvsproduktioner.
I Cecilia Rodéhns artikel “Exhibiting doctors and nurses. Queering professional education in a
medical museum” publicerad i den peer-reviewade antologin STEM of Desire: queer theories and
science education diskuteras fem guidade turer vid Medicinhistoriska museet vid Ulleråker som
getts för läkar- respektive sjuksköterskestudenter vid Uppsala universitet. Syftet med artikeln var
att utforska användandet av museer i universitetsutbildning. Artikeln undersöker vad för slags
högre utbildning möjliggörs genom att använda museet och vilka roll sexualitet och lust spelar i
museipedagogiken. Artikeln gör detta genom att utgå ifrån ett queerperspektiv och ställer frågan
om en queer pedagogik möjlig vid museet? Artikeln undersöker och diskuterar hur heterosexualitet
och heteronormativitet genomsyrar det sätt på vilket läkarkonsten, sjuksköterskeyrket och
psykvården beskrivs och förklaras på museet. Artikeln ger också förslag på hur en annan slags
pedagogik skulle kunna möjliggöras.
Materialinsamling, analys och skrivtid för artiklarna ”Exhibiting doctors and nurses. Queering
professional education in a medical museum och “Emotions in the Museum of Medicine. An
investigation of how museum educators employ emotions and what these emotions do” Initierades
inom ramen för projektet ”Kulturavet som högskolepedagogisk resurs vid Uppsala universitet”
som finansierades av rektors strategiska medel (Uppsala universitet). Artiklarna författades och
skickades in för granskning inom ramen för projektet men genomgick granskning efter det att
projektet avslutats. Artiklarna tas upp som resultat i projektets slutrapport. Efter granskningen
skrevs texterna om och förbättrades under projekttiden för ”Ulleråker funktionsnedsättning och
kulturarv”. Detta betyder att tid avsattes för att skriva om artiklarna och den ena artikeln
genomgick en ny granskning då den skickades in till en annan tidskrift. Eftersom tid har tagits i
anspråk redovisas artiklarna här som forskningsresultat även inom ramen för detta projekt.
Begravningsplatser
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Cecilia Rodéhns artikel ”Ulleråkers sörjbara andra. Ett queert perspektiv på det psykiatriska
sjukhusets kulturarv” publicerades i den peer-review tidskriften Tidskrift för genusvetenskap.
Syftet med artikeln var att undersöka kulturarvets roll under stadsutvecklingsprocessen med fokus
på hur personer som vistats på sjukhuset som patienter ihågkoms och görs till sörjbara. Sara
Ahmeds text Queer Phenomenology och Judith Butlers text Krigets ramar: När är livet sörjbart?
används som teoretiskt ramverk och queer metodologi användes som metod. Queer metodologi
utmanar normativa sätt som forskningsdata samlas in och uppmuntrar till att tänka annorlunda
kring ”fältet” från vilken materialet hämtas. Materialet som studeras är därför eklektiskt och texten
tar utgångspunkt från Ulleråkers begravningsplats, den så kallade hospitalskyrkogården, och
diskuterar detta i relation till hur Ulleråker och andra psykiatriska sjukhus framträder i media,
sociala medier, populärkultur, museer och andra platser. Artikeln diskuterar hur alla dessa utryck
sammantaget är del av och bidrar till att skapa Ulleråkers kulturarv. Texten fokuserar på
ihågkomsten av tidigare patienter och hur representationer av patienter möjliggör/omöjliggör dem
som personer vilka kan sörjas. Artikeln prövar även andra sätt att minnas, och sörja, personer
diagnostiserade med psykisk ohälsa på Ulleråker.
I Hedvig Mårdhs artikel ”Att ställa ut en begravningsplats” i nättidskriften Utställningskritik
diskuteras hur utställningsmediet kan användas för att hitta ett respektfullt sätt att förhålla sig till
komplexa eller tidigare bortglömda begravningsplatser. Artikeln diskuterar två
begravningsplatser, The African Burial Ground på södra Manhattan i New York (USA) och den
så kallade hospitalskyrkogården på Ulleråker. The African Burial Ground användes som
begravningsplats fram till 1749 och där låg uppemot 15 000 förslavade afrikaner begravda.
Begravningsplatsen byggdes över när staden växte men återupptäcktes när man skulle bygga en
ny federal kontorsbyggnad år 1991. På hospitalskyrkogården på Ulleråker finns 1300 personer
begravda varav 1290 personer var patienter. I artikeln diskuteras varför dessa begravningsplatser
är viktiga för oss idag, vems historia de representerar och hur den kan berättas. Utställningsmediets
roll analyseras och den inramning platserna får genom skyltar som ger instruktioner om hur man
ska röra sig på platsen. I artikeln framhålls de två begravningsplatserna som platser där det är
möjligt att bemöta det komplexa i historien och hur detta kan ge en förnyad betydelse i samtiden.

Mad studies
Cecilia Rodéhns artikel ”Galenskapsstudier” kommer att publiceras i den peer-reviewade
tidskriften Tidskrift för Genusvetenskap under hösten 2020. Artikeln är ett bidrag till den teoretiska
utvecklingen av fältet mad studies i en svensk kontext. Texten syftar till att (a) ge en historisk och
aktivistisk bakgrund till galenskapsstudier, (b) introducera och problematisera galenskapsstudier
som teoretiskt fält, (c) problematisera vad en översättning av Mad Studies till galenskapsstudier
medför, (d) problematisera begreppet mentalism och benämningar på personer med psykisk
ohälsa. Textens bidrag till kulturmiljövården ligger introducerandet av en ”ny” teori för att
analysera kulturarv. Bidraget ligger också i diskussionen om språkbruk och sätt att uttryck om
personer diagnostiserad med psykisk ohälsa på ett normkritiskt och jämlikt sätt.

Workshop
Under projektets gång har två workshops genomförts med olika aktörer som på olika sätt är
delaktiga i att ”göra” Ulleråkers kulturarv under stadsutvecklingen av området. Båda workshopen
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genomfördes på Medicinhistoriska museet på Ulleråker och deltagarna bjöds vid båda tillfällena
på förtäring.
Den första workshopen genomfördes i hörsalen på Medicinhistoriska museet den 11e december
2017. Syftet med workshopen var att bjuda in aktörer från olika sektorer och uppmuntra dem till
att diskutera minnet efter de personer som vistats som patienter på sjukhuset och diskutera hur
detta materialiserade sig på Ulleråker under stadsutvecklingen. Vi bjöd in företrädare för
Länstyrelsen, Länsmuseet Upplandsmuseet, Medicinhistoriska museet, tjänstemän vid Uppsala
kommun såsom vid namngivningsnämnden och det så kallade Ulleråkerprojektet. Vi bjöd också
in personal från Regionarkivet (Region Uppsala) och Uppsala stadsarkiv. Under workshopen lät
vi deltagarna presentera sig för varandra och berätta på vilket sätt som de i sitt arbete bidrog till att
berätta berättelser om Ulleråker. Genom att ställa den frågan ville vi väcka frågan om olika aktörers
delaktighet i att skapa Ulleråkers kulturarv.
Detta följdes av en samarbetsuppgift där deltagarna delades upp i två grupper och där de på postit lapper fick skriv upp personer som vistats som patienter på Ulleråker och koppla dessa till en
händelse och en tidsperiod. Därefter fick de koppla detta till en specifik plats eller byggnad på
Ulleråker. Post-it lapparna klistrades sedan upp på en karta och deltagarna fick berätta för den
andra gruppen vad de kommit fram till. I storgrupp diskuterade vi sedan hur många berättelser som
de kände till och vilka personer dessa berättelser kopplade till. Vi bad dem också att diskutera vad
för slags berättelser som de kände till och vad för bild av patienterna som synliggjordes. När
deltagarna diskuterat detta ställde vi frågan: ”Om jag kommer till Ulleråker hur får jag veta något
om den här personen?”. Vi bad deltagarna också att fundera på om det var något eller någon som
saknades i det som presenterades och om det går att synliggöra fler personer som vistats på
Ulleråker. I samband med workshopen diskuterade vi också eventuella stereotyper som framträder
när före detta patienter ihågkoms vid ett psykiatriskt sjukhus. Vi diskuterade också om eller hur
det går att komma runt dessa stereotyper och istället arbeta för en mångfaldigad berättelse.
Efter flera förberedande möten med personal vid Medicinhistoriska museet genomfördes den andra
workshopen den 10e december 2018 i hörsalen på Medicinhistoriska museet. Workshopen
genomfördes med personal vid Medicinhistoriska museet, museets volontärer och asylgruppen
(personer som växt upp, bott och ibland arbetat på Ulleråker). Syftet med workshoppen var att
diskutera på vilket sätt tidigare patienter framställs på museet. Vår förhoppning var att
workshoppen kunna vara till nytta för, och kunna omsättas, av museet och volontärerna.
Då den tidigare workshopen utgått från platser och byggnader ville vi att den andra workshoppen
skulle utgå ifrån föremål och berättelser. Initialt bad vi workshopdeltagarna att välja ett föremål
utifrån samlingen eller utställningen som berättade något viktigt om patienternas liv på Ulleråker.
Vi bad deltagarna att utgå ifrån egna erfarenheter och möten med patienter. Relevansen i detta låg
i att volontärerna har egna erfarenheter av att växa upp, bo och arbeta vid sjukhus, psykiatriska
sjukhus och/eller Ulleråker. Efter att ha ställt frågan lät vi deltagarna fritt leta efter ett föremål i
museets samling och utställning och efter ca 45 minuter återvända till salen. Väl åter lät vi
workshopdeltagarna sitta i grupper och berätta om sitt föremål. Vi bad workshopdeltagarana att
förklara vad det var för ett föremål och vilken tid, plats och eventuell person som kunde kopplas
till objektet. Vi ville också veta varför de valde just det föremålet och vad som föremålet berättade
om patienten/patienterna. Slutligen bad vi deltagarna att fundera på om det kunde kopplas till en
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specifik händelse och om de var med när det skedde. Vi som ledde workshoppen satte oss i varsin
grupp och lyssnade på diskussionerna. När alla deltagare hade berättat om ”sitt föremål” lyfte vi
diskussionen till storgrupp och ställde frågor om vad för bild av livet på Ulleråker som föremålen
gav. Vi ställde också frågan om ”hur ska vi berätta om patienternas historia” och ”var och med
vad ska vi berätta om den historien”? Workshopdeltagarna lyfte på olika sätt svårigheter med att
presentera patienternas historia och diskuterade frågor om makt och hierarkier mellan patient och
personal.
Syftet med de två workshopparna var att deltagarna på egen hand skulle få syn på och lyfta frågor
som handlade om hur de berättade om de personer som vistats som patienter på Ulleråker och vad
för slags ”görande” av Ulleråkers kulturarv som detta resulterade i. Vi önskade på så sätt komma
åt vanliga sätt att berätta om patienter och hur dessa personer representerades. Vi ville också lyfta
frågor om vilken tidsperiod som görs till en symbol för Ulleråkers sjukhus och vad detta innebär
för hur kulturarvet formas. Alla dessa aspekter materialiseras menar vi i de föremål och platser
som väljs ut för att berätta Ulleråkers historia. Vi startade därför i föremålen och platserna för att
komma åt normer och värderingar. Som workshopledare ville vi alltså att deltagarna skulle
diskutera frågor som handlade om normer, hierarkier och makt. Under workshopen antog vi därför
rollen som samtalspartner och arbetade med en sokratisk metod där vi som workshopledare ställde
frågor tilldeltagarna och där deltagarna själva fick möjlighet att resonera sig fram till olika
lösningar och fundera på vad dessa lösningar kunde innebära för kulturarvet.

Samtal och presentationer
En central del av projektet har varit att möta och samtala med olika aktörer som på olika sätt är
involverade i stadsutvecklingen av Ulleråker, i kulturavet på Ulleråker och/eller som har erfarenhet
av att vistas på Ulleråker som patienter. De aktörer som vi har samtalat med har varit mycket
tillmötesgående, frikostiga med sin tid och har på ett mycket generöst sätt delat med sig av
kunskaper, material, resurser och erfarenheter. För detta är vi enormt tacksamma och vill därför
rikta ett stort tack till alla föreningar, organisationer, institutioner och personer som vi varit i
kontakt med med.
Syftet med mötena och samtalen var, dels att informera om projektet och dels att diskutera
aktörernas roller i stadsutvecklingsprocessen och deras syn på Ulleråkers kulturarv. Därutöver gav
samtalen oss möjligheten att få bättre insikt i hur Ulleråkers historia och kulturarv kopplas till
erfarenheter till psykisk ohälsa och hur detta hanteras och presenteras i stadsutvecklings- och
kulturarvsprocesser. Vi är medvetna om att vi har påverkat tjänstemän och andra aktörer genom
vår närvaro vid samtal och möten samt genom att dessa aktörer har kännedom om projektet
exempelvis via sociala medier. Vi har därför direkt och indirekt påverkat med att lyfta frågan om
hur minnet efter Ulleråkers patienter hanteras i dessa processer. Projektet har i det här avseendet
sökt att vara så transparent som möjligt ifråga om syften, frågeställning och mål samt resultat.
Samtalen med aktörer har använts som ingång till att utforma de två workshoptillfällena som ovan
nämnts. Därtill har också samtalen format hur boken Komplexa kulturarv i stadsutveckling. Från
psykiatriskt sjukhus till bostadsområde har utformats och hur diskussionsfrågorna i slutet av varje
kapitel har arbetats fram. I det här sammanhanget är det dock viktigt att poängtera att dessa samtal
inte har använts som etnografiskt material för de texter som har producerats inom ramen för
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projektet. Det är också viktigt att poängtera att vi i nedan redogörelsen har valt att inte namnge
några personer.
Vilka samtal är det då som förts? I början av projektet mötte vi länsantikvarie och personal vid
Länsstyrelsen i Uppsala län för att diskutera bevarande och komplexa kulturmiljöer. Flera samtal
har ägt rum med olika företrädare för Uppsala kommun, särskilt vid kulturförvaltningen och
stadsbyggnadsförvaltningen. Vi har träffat stadsarkitekt och stadsantikvarie samt projektledare och
andra företrädare för kommunens ”Ulleråkerprojekt”. I samband med detta har projektet också
träffat företrädare för Sisyfosgruppen som arbetade som konsulter för kommunen för att integrera
områdets historia och kulturarv i den nya stadsbilden. I samband med detta skall det också nämnas
att vi har deltagit i flera av kommunens informationsmöten och publika medborgardialoger
gällande Ulleråker. Flera samtal har genomförts med personal vid avdelningen offentlig konst
Uppsala kommun, särskilt ifråga om konstprogrammet KUR som framtagits för området.
Tillsammans med personal vid Avdelningen för offentlig konst Uppsala kommun har vi också
besökt och diskuterat den offentliga konst som finns på Ulleråkerområdet. Tillsammans med
Kostenheten vid Region Uppsala diskuterade vi deras tidigare arbete vid Ulleråker samt befintlig
och kommande offentlig konst på Ulleråker.
Vi har också diskuterat kulturarv och museernas roll under stadsutvecklingsprocessen med
personal och volontärer vid Medicinhistoriska museet och länsmuseet Upplandsmuseet. Då dessa
institutioner inte är ensamma om att göra Ulleråkers kulturarv har vi även fört samtal med
Asylgruppen och företaget Uppsalavandringar (som genomför dramatiserade visningar av
Ulleråkerområdet) för att få en bild av andra iscensättningar. Vi har också fört samtal med
Ateljéföreningen Hospitalet och konstnärerna i gruppen Haka, som har ateljéer i tidigare
sjukhuslokaler på Ulleråker.
En mycket viktig grupp som vi samtalat med är medlemmar i brukarföreningen Lindormen i
Uppsala. Föreningen startade på Ulleråker och drivs av personer med erfarenhet av psykiatrisk
vård. Flera personer i föreningen har bott på Ulleråkers sjukhus i olika långa perioder. Personerna
vi träffade delade frikostigt med sig av minnen av Ulleråker, tankar om kulturavet och synen på
stadsutvecklingen. De delade också med sig om vad de ansåg vara viktiga platser när sjukhuset
var i bruk och vad som ansågs viktigt att bevara på området.
En konklusion som går att dra av dessa samtal är att vi som forskare har haft möjlighet att röra oss
mellan olika aktörer på ett sätt som kan vara svårt för aktörerna själva. Aktörerna verkar vid sidan
av varandra och inte alltid i samverkan. Kompetens och kunskapsöverföring ifråga om att hantera
en komplex historia och kulturarv sker därför inte helt naturligt mellan aktörerna. Det finns inte
någon handlingsplan eller handbok för hur aktörerna kan gå tillväga för att hantera komplexa
kulturarv. I det här sammanhanget finns det inte heller någon samordning i hur det ska hanteras
eller uttalade insatser för hur det ska göras. Vem som skulle ha mandatet eller resurserna för detta
är inte heller självklart då processerna kan variera hos de olika aktörerna. En möjlighet är att
länsstyrelsen skulle kunna initiera en sådan process men att den leds av länsmuseet. Ett sådant
förslag skulle dock behöva utredas ytterligare. Uppsala kommun har egen antikvarisk kompetens
men i vissa delar av stadsutvecklingsprocessen av Ulleråker har man även valt att använda
Upplandsmuseets kulturmiljökompetens och i andra har kommunen använt konsulter från den
privata fastighetsbranschen. Det visar på en utveckling inom kulturmiljövården där kommuner och
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lokala minnesinstitutioner måste förhålla sig till en diversifierad konsultverksamhet där olika
former av specialistkompetenser samverkar. Vad konsekvenserna av en sådan utveckling blir för
mer komplexa och mångfacetterade kulturarv är något som behöver utredas ytterligare.
Avslutningsvis vill vi med tanke på detta, och med tanke på de samtal vi fört, påpeka att
brukarföreningar inte blivit inkluderade i diskussioner om framtida iscensättning av Ulleråker. De
har varken blivit tillfrågade om kulturarvpresentationer eller ifråga om exempelvis gatunamn eller
konstprogram. Att aktivt bjuda in och involvera brukarföreningar öppnar upp för ökad delaktighet
i Ulleråkers kulturarvsgörande vilket kan leda till att berättelser mångfaldigas. Denna grupps
erfarenheter och minnen skulle exempelvis kunna inkluderas i kulturhistoriska utredningar,
konstprogram och i information- och skyltprogram. Ulleråkers kulturarv berättas vanligtvis ur
läkarnas och sjuksköterskornas perspektiv och ett brukarinformerat perspektiv på kulturarvet ger
därför möjligheter till att berätta, bevara och förmedla andra dimensioner av kulturarvet än vad
som vanligtvis görs.

Sociala medier
En viktig del av projektet har varit att kommunicera med allmänheten. För det ändamålet
etablerade vi en facebook-sida för projektet: www.facebook.com/ulfuku/. På sidan lade vi initialt
upp bilder och arkivmaterial som synliggjorde Ulleråkers historia för att berätta om människor
med koppling till platsen. På facebook-sidan prövade vi ett annat tilltal och sätt att utrycka sig om
patienter, skötare, sjuksköterskor och läkare. Istället för att prata om människor i dessa kategorier
har vi istället använt ord som bott, vistats eller verkat på Ulleråker. Syftet med detta var att söka
bryta ner hierarkier och söka förändra det stigma som inte sällan associeras med psykisk ohälsa
och psykiatriska sjukhus. På facebook-sidan har vi också medvetet försökt lyfta aspekter av
människors liv som inte kopplar till yrkesroll eller patientrollen och på så sätt har vi försökt pröva
ett annat slags historiebruk. På facebook-sidan fokuserade vi på patienters bidrag till sjukhuset och
miljön för att röra oss bortom dikotomin sjuk/frisk eller hälsa/ohälsa. Vi lyfte också andra bidrag
som läkare gjort utöver deras roll som läkare, exempelvis Eva Largerwalls roll som
barnboksförfattare. På facebook-sidan prövade vi ett sätt att kommunicera som var influerat av det
teoretiska perspektiv som valts för studien (crip- och mad studies) för att utmana och bryta med
förgivettagna sätt att berätta om människor, platser och historier samt utforska andra möjliga sätt
att prata om kulturarv.
Utöver detta har vi informerat om hur projektet fortlöper och vi har informerat om olika aktiviteter,
presentationer och artiklar vi publicerat. Vi har också sammanfattat forskningsartiklar och tipsat
om föreläsningar, utställningar, museer och föreningar som kan ha koppling till projektet samt
informerat om kommunens planer för området och eventuella samrådstillfällen. Syftet med detta
har varit att skapa intresse för stadsutvecklingen på Ulleråker och frågan om komplext kulturarv.
Sociala medier har fungerat väl som ett sätt att kommunicera med allmänheten och skapa
uppmärksamhet för projektet. Via sociala medier har vi nått inte bara boenden i området utan också
olika organisationer, tjänstemän och media. Vid projektets avslut har sidan 198 följare.
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Resultatets placering i förhållande till nationell och internationell
översikt av tidigare forskning inom området
Det saknas nationell forskning om kulturarvsprocesser kopplade till stadsutveckling av
psykiatriska sjukhus. Detta är inte det samma som att säga att det saknas forskning om och på
psykiatriska sjukhusens historia och psykiatrins historia. Etnologiska och idéhistoriska studier har
sedan länge bedrivits (exempelvis Eivergård 2003, Johannisson 2013a, b, c). Det svenska
forskningsfältet som diskuterar omvandlingar av psykiatriska sjukhus är representerat av Anna
Lihammers (2011) forskning om psykiatriska sjukhusens begravningsplatser och den situation de
befinner sig i efter att institutionerna lagts ned. Annette Lunds (2019) artikel Sidsjön – från
sinnessjukhus till populärt bostadsområde diskuterar omvandlingen av ett psykiatriskt sjukhus i
Sundsvall. Texten behandlar hur platsens historia minns och vilka känslor den väcker. I anslutning
till detta skall det nämnas att Mikael Eivergård (2005) diskuterar problematiken hur psykiatriska
sjukhus och dess patienter ihågkoms i samband med kulturarvspresentationer. Projektet Ulleråker
– funktionsnedsättning och kulturarv byggde vidare på befintlig forskning och undersökte på vilket
sätt som patienter ihågkoms psykiatriska sjukhus (Rodéhn 2018a, b, 2019), vi diskuterar också
kulturmiljöer som Ulleråkers begravningsplats (Mårdh 2018; Rodéhn 2018a), offentlig konst
(Mårdh kommande), gatunamn (Rodéhn kommande). I relation till detta ställs i perspektiv
Ulleråker som ett ”svårt” kulturarv (Mårdh 2018; Rodéhn 2017).
Internationell forskning gällande omvandlingar av psykiatriska sjukhus kan grupperas i två
kategorier: (1) återanvändning i enlighet med jurisdiktion och vid en viss tid (Dolan 1987, Lowin
et al. 1998, Chaplin & Peters 2003) och (2) hur återanvändningen har tett sig sedd genom olika
fallstudier (Franklin 2002, Macchi 2003, Bowden 2012). Inom dessa två kategorier kan fyra teman
urskiljas. Det första temat handlar om hur psykiatriska sjukhus fortsätter att existera som
vårdinrättningar (Dolan 1987, Prins 2011), det andra temat diskuterar på vilket sätt psykiatriska
sjukhus har övergivits, vandaliserats och hur återstående strukturer bevaras eller destrueras (Prins
2011, Moon et al. 2015). Ett tredje tema behandlar omvandlingen av psykiatriska sjukhus där de
går från att vara en typ av institution till en annan. Forskning visar att ett vanligt scenario är att de
omvandlas till fängelser eller campusmiljöer för gymnasieskolor eller universitet (Dolan 1987,
Lowin et al. 1998, Chaplin & Peters 2003, Prins 2011, Moon et al. 2015). Det fjärde temat
behandlar en omvandling till bostadsområde, speciellt diskuterar forskare hur psykiatriska sjukhus
ombildats till lyxområden och ”gated communities” (Chaplin & Peters 2003, Prins 2011, Moon et
al. 2015). Även om omvandlingar av psykiatriska sjukhus har studerats så har forskare påpekat att
diskussioner om kulturarvsprocesser fortfarande till stor del saknas (Joseph, Kearns & Moon 2009;
Moon et al. 2015). Projektet bridrar därmed att fylla denna forskningslucka med nya resultat och
berikar även fältet med svenska exempel.
Internationell forskning har påpekat att det finns ett ambivalent förhållande till psykiatriska
sjukhus. Å ena sidan används historien i marknadsföringen av platsen som bostadsområde (Moon,
Kearns & Joseph 2006), å andra sidan förstås de före detta sjukhusen inte som kulturarv eller
kulturarvsplatser (Kearns, Joseph & Moon 2010). Att psykiatriska sjukhus inte förstås som
kulturarv eller kulturarvsplatser resulterar i att byggnader inte restaureras (Kearns, Joseph & Moon
2012; Masschelein & Verstaete 2012). Moon, Kearns och Joseph diskuterar de psykiatriska
sjukhusens kulturarv och vilken historia som minns och vad som glöms bort i olika processer
(Moon et al. 2015). Forskarna påpekar att det finns ett selektivt minne kring psykiatriska sjukhus
och andra platser där personer med psykisk ohälsa har vistats. När historien om platserna berättas
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så glöms historien om patienter vanligtvis bort. Joseph, Kearns och Moon kallar detta för en
strategisk glömska (Joseph, Kearns & Moon 2013). Projektet Ulleråker – funktionsnedsättning
och kulturarv bygger vidare på denna forskning. Projektets resultat visar att det å ena sidan finns
en strategisk glömska som omgärdar kulturarvskapandet på Ulleråker (Mårdh 2018a; Rodéhn
2018a) men att historien om sjukhuset å andra sidan aktivt används för att omvandla platsen till
bostadsområde och för att marknadsföra platsen (Mårdh kommande, Rodéhn kommande). Genom
att fokusera på hur offentlig konst är del i att skapa Ulleråkers kulturarv (Mårdh kommande) och
genom diskussioner om Ulleråkers plats och gatunamn (Rodehn kommande) samt genom
diskussioner om hur Ulleråkers kulturarv artikuleras i media (Rodéhn kommande) visar projektets
resultat att de psykiatriska sjukhusens kulturarv inte enbart handlar om bevarande och restaurering
av byggnader. Projektet visar att kulturarv skapas och förhandlas inom olika medier, på olika
platser och av många olika aktörer. Resultatet bidrar därmed till att bredda förståelsen för vad de
psykiatriska sjukhusens kulturarv skapas, vad det är och vad det kan vara.
Moon, Kearns, Joseph (2015) antyder att de psykiatriska sjukhusens historia inte lätt att förhålla
sig till, vilket gör att platser som Ulleråker blir ett ”svårt” kulturarv. Mörkt, svårt, komplext eller
dissonant kulturarv är begrepp som används i forskningen för att beskriva ett kulturarv som
framkallar känslor av obehag, skuld eller sorg eller något som befolkningen helst vill glömma. På
senare tid har det blivit ett uppmärksammat ämne inom musei- och kulturarvsstudier (exempelvis
Ashworth 2002; Bonnell & Simon 2007). Svårt kulturarv kan vara t.ex. krigsskådeplatser eller
koncentrationsläger, det som blottar människans mörka sida, ondska i samhället eller förtryck av
en grupp människor (Tunbridge & Ashworth 1996; Crouch 2015). Riksantikvarieämbetet har
tidigare finansierat projekt som anknyter till denna typ av kulturarv. Här utmärker sig projektet
Kalejdoskop – sätt att se på kulturarv (2010-2012) som granskade normer och värderingar vid
kulturmiljöverksamheterna vid landets länsstyrelser och lyfte och diskuterade komplexa
kulturarvsplatser. Projektets fortsättning Göra Sverige erbjöd konkreta verktyg för att arbeta med
kulturmiljöfrågor i relation till problematiska kulturarv (www.gorasverige.se). Även projektet
Heterogena kulturarv – att ändra framtiden (2015-2016) fokuserade bland annat på kulturarv och
funktionsvariationer och lyfte aspekter av psykisk ohälsa och psykiatriska sjukhus. Slutligen kan
projektet De nationella minoriteternas historiska platser inom kulturarvssektorn nämnas i relation
till detta då det sökte att återinskriva osynliggjorda grupper i Sveriges historiska geografi
(Holmberg, Saltzman & Andersson 2018)
Även om svårt kulturarv har rönt intresse inom kritiska kulturarvstudier så har forskare med stor
försiktighet närmat sig frågor som rör kulturarv associerat med psykiatriska sjukhus och personer
diagnostiserad med psykisk ohälsa (jämför Sandell and Nightingale 2012: 24; Dudley 2017: 194).
Forskning har framförallt diskuterat hur personer diagnostiserade med psykisk ohälsa presenteras
i museiutställningar. Forskare har i olika artiklar visat att patienter vanligen framställs som vilda
och farliga och att ”gruppen” andrafieras på mycket liknande sätt som exempelvis afrikanska
grupper (Colebone & MacKinnon 2011; Rodéhn 2018b; Anderson & O’Sullivan 2010; Obermark
och Walters 2014). Anledningen till detta är att patienter vanligen presenteras från läkare och
sjuksköterskors perspektiv. Detta har också resulterat i att patienters perspektiv inte syns i
kulturarvspresentationer (Besley & Low 2010; Labrum 2011; Coleborne 2011; Veis 2011;
Birdsall, Parry & Tkaczyk 2015). Forskningen inom ramen för projektet Ulleråker –
funktionsnedsättning och kulturarv har genom sina publikationer på olika sätt belyst frågor om hur
personer diagnostiserad med psykisk ohälsa åminns vid före detta psykiatriska sjukhus, från vilket
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perspektiv detta berättas och vilka berättelser som berättas om dessa människor. Inom ramen för
projektet har vi också diskuterat den vilja men också ovilja att åminnas denna historia när platsen
omvandlas (Mårdh 2018a, b; Rodéhn 2018a, b; 2019). På så sätt har projektet bidragit till den
nationella och internationella forskningsfronten med nya resultat samt till den praktiska
kulturmiljövården med verktyg för diskussionsunderlag.

Resultatets
relevans
kulturmiljöarbetet

för

kulturmiljön,

kulturarvet

och

Projektets relevans för kulturmiljöarbetet och för kulturarvet ligger på flera nivåer, dels belyser
projektet en kulturmiljö som inte alltid betraktas som ett kulturarv, dels diskuteras frågan om
aktörers ansvar för att bevara, hantera och förmedla komplexa kulturarv i
stadsutvecklingsprocesser, dels så diskuteras kulturarv kopplat till marginaliserade grupper.
Slutligen belyser projektet frågor om ett hållbart demokratiskt kulturarvsgörande.
Att diskutera kulturarv kopplat till psykiatriska sjukhusens är relevant på flera plan. Efter
psykiatrireformen på slutet av 1980-talet omvandlades psykiatriska sjukhusområden till skolor,
campusområden och till bostadsområden. Under 2010-talets byggboom kom områdena allt mer att
exploateras som bostadsområden men också företagsparker. Ifråga om kulturmiljöarbetet är detta
relevant att diskutera då stadsutvecklingen förändrar sjukhusområdena och därmed också
möjligheten att minnas vad platsens en gång i tiden nyttjats till. Även om sjukhusområden har varit
föremål för stadsutveckling sedan tidigt 1990-talet har väldigt få diskussioner lyft frågan om hur
kulturmiljövården ska förhålla sig till dessa platser. Projektets bidrag till kulturmiljöarbetet ligger
i att lyfta frågan om hur sjukhuset och personer diagnostiserad med psykisk ohälsa åminns.
Projektets bidrar i detta sammanhang till att tydliggöra att det inte i första hand är
kulturarvsinstitutionen och kulturarbetare som ”gör” kulturarv. Projektet visar att det i det här fallet
är kommunpolitiker och de aktörer som arbetar i stadsutvecklingen av Ulleråker och med offentlig
konst eller med place-making som skapar Ulleråkers kulturarv för framtiden. Projektet har därmed
sökt att förtydliga frågan om mandat och ansvar för görandet av områdets kulturarv.
Inom ramen för projektet har vi diskuterat Ulleråker och psykiatriska sjukhus som ett komplext
kulturarv och lagt fokus på platsens många och motstridiga berättelser samt visat att det ställer
utmaningar för kulturmiljöarbetet (Mårdh 2018a, Rodéhn 2018a). Vi har också undersökt
Ulleråkers begravningsplats och hur minnet efter personer diagnostiserat med psykisk ohälsa
bevaras eller överses i samband med stadsutvecklingen (Rodéhn 2018b; Mårdh 2019).
Undersökningen har också fokuserat på vilka strukturer som lyfts fram som kulturarv och vad för
berättelser som aktiveras i stadsutvecklingsprocessen (Mårdh kommande; Rodéhn kommande).
Projektet har lagt ett speciellt fokus på hur minnet efter de personer som vistats på området som
patienter och hur de ihågkoms i samband med stadsutvecklingen. En anledning till detta perspektiv
är att när historien om psykiatriska sjukhus berättas så är det ofta om personalen och det är vanligen
ur personalens perspektiv. En konsekvens av detta är att patienternas röster och berättelser tystas i
kulturarvspresentationer och i kulturarvsgörande (jämför Besley & Low 2010; Labrum 2011;
Coleborne 2011; Veis 2011; Birdsall, Parry & Tkaczyk 2015). Projektet fokuserar därmed på hur
marginaliserade grupper representeras genom kulturmiljön och kulturarvet. Genom att göra detta
skriver projektet också in sig i relation till Kulturmiljölagen men också i relation till FN:s
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hållbarhetsmål. Här förstås kultur, inom vilket kulturarv betraktas, som en “pre-condition to
successful globalization processes that take into account the principle of cultural diversity” (FN
2017). Kulturarv skrivs även fram som en viktig faktor för att möjliggöra hållbar utveckling. FN:s
hållbarhetsmål 11:4 för hållbara städer pekar på att det är viktigt ”strengthen efforts to protect and
safeguard the world’s cultural and natural heritage” (FN 2017). Projektet har därför sökt att agera
på FN:s hållbarhetsmål för kultur som också placerar kultur i hjärtat av utvecklingspolicys och där
det betraktas som en “an essential investment in the world's future” (FN 2017).
Även om kulturarv skrivs fram som viktigt för social hållbarhet så betraktas kulturarv ibland som
ett hinder, snarare än en tillgång, i stadsutvecklingsprocesser. Detta gäller framförallt frågor som
rör platser där människor lidit och mått väldigt dåligt. Forskning har visat att en vanlig strategi
ifråga om stadsutvecklingsprojekt vid psykiatriska sjukhus är att historien om patienter glöms bort.
Om historien lyfts fram är det i formen av berättelser om psykiatrins framgångar och utveckling
(Moon et al. 2015; Rodéhn 2019). Genom att fokusera på kulturarv kopplat till marginaliserade
grupper i samhället har projektet sökt att arbeta i linje med de diskussioner som fördes på FN:s
konferens för hållbar utveckling 2012 med titeln ”The future we want.” Här föreslogs det att
samhällens välfärd beror på kulturarv och att kulturarvet direkt bidrar till bland annat ekonomiskaoch sociala- och miljömässiga hållbara samhällen (FN 2012). Samma slags utgångspunkt förs i
FN:s utvecklingsagenda efter år 2015. I FN:s resolution N.66/208 ”Culture and Development”
framhåller också kulturarv som en viktig faktor för social inkludering och social hållbarhet samt
för socialt liv (FN 2011). På en nationell nivå så har det föreslagits att förvaltningen av kulturarv
ska ha till syfte att skapa ett hållbart samhälle med blicken satt på att mångfald ska bevaras,
användas och utvecklas (Prop. 2012/13:96). Konst, som exempel, framhålls som en viktig faktor
för att skapa ett hållbart, jämställt och mindre segregerat samhälle (prop. 2017/18:110). I alla dessa
dokument positioneras kulturarv som någonting central för samhället och för ett hållbart och
demokratiskt samhälle. I relation till detta spelar projektet en viktig roll i att lyfta kulturarv kopplat
till marginaliserade grupper och vill därmed verka för att möjliggöra mångfaldigade
kulturarvspresentationer och därmed ett hållbart samhälle. Projektet har därför implicit ställt
frågan; om kulturarv ska bevaras och skyddas samt användas som en resurs i hållbar utveckling
vad är det då för kulturarv som åsyftas och finns det utrymme i detta kulturarv för minnet efter
personer diagnostiserad med psykisk ohälsa och det lidande de upplevt? I anslutning till detta har
projektet har vi även implicit ställt frågan om vilken kompetens kulturmiljövården behöver för att
hantera detta.

Resultatspridning
Nedan presenteras en lista över projektets resultat och hur det presenteras. Redogörelsen har
organiserats i artiklar och publikationer, vetenskapliga presentationer, workshop och
populärvetenskap.

Artiklar och publikationer
Mårdh H. 2018. Att skapa utrymme för komplexa kulturarv. Bebyggelsehistorisk tidskrift (75):
95–100.
Mårdh H. 2018. Att ställa ut en begravningsplats. Utställningsestetiskt forum. (5). Tillgänglig vid:
https://utstallningskritik.se/2018-5/att-stalla-ut-en-begravningsplats/
18

Mårdh, H. kommande. Konsten, kreativiteten och hanteringen av det komplexa. I: H. Mårdh & C.
Rodéhn, C. Komplexa kulturarv i stadsutveckling. Från psykiatriskt sjukhus till bostadsområde.
Riksantikvarieämbetet
Rodéhn, C. 2019. Exhibiting doctors and nurses. Queering professional education in a medical
museum. I: S. Fifield & W. Letts (red.) STEM of Desire: queer theories and science education.
Sense Publishers.
Rodéhn, C. 2018. Emotions in the Museum of Medicine. An investigation of how museum
educators employ emotions and what these emotions do. International Journal of Heritage Studies,
1-13.
Rodéhn, C. 2018. Ulleråkers sörjbara andra – ett queert perspektiv på det psykiatriska sjukhusets
kulturarv. Tidskrift för genusvetenskap 1 (39): 29-50.
Rodéhn, C. 2017. Ulleråker – kulturarv, genus och funktionsnormer. Nordisk Museologi 2: 142147.
Rodéhn, C. kommande. Galenskapsstudier, Tidskrift för genusvetenskap.
Rodéhn, C. & Mårdh, H. kommande. Komplexa kulturarv i stadsutveckling. Från psykiatriskt
sjukhus till bostadsområde. Riksantikvarieämbetet.
Rodéhn, C. kommande. Ulleråkers kulturarv i dagspressen – aktörer, diskurser och konsekvenser.
I: H. Mårdh & C. Rodéhn, C. Komplexa kulturarv i stadsutveckling. Från psykiatriskt sjukhus till
bostadsområde. Riksantikvarieämbetet.
Rodéhn, C. kommande. Institutionen, personalen och patienten – Gatunamn och namngivning I:
H. Mårdh & C. Rodéhn, C. Komplexa kulturarv i stadsutveckling. Från psykiatriskt sjukhus till
bostadsområde. Riksantikvarieämbetet

Vetenskapliga presentationer
Mårdh H. 2017. From Mental Institution to Residential Area - Keeping a Dissonant Heritage
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