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1. INLEDNING 

 

” Kreativa feminister Uppsala är en ny förening med syfte att skapa mötesplatser 

och trygga rum för skapande feminister och deras konst. Den feministiska 

julmarknaden är vårt första arrangemang. Vi välkomnar alla som inte är cis-män 

in i föreningen.” 1 

- Kreativa feminister Uppsala. 

 

”Vi backar med kreativitetens styrka systraskapet och kvinnokampen! 

Gemensamt med våra utställare skapar vi ett starkt nätverk av radikala kvinnliga 

formgivare och ger dessa rättvisa möjligheter att nå ut med sin konst - samtidigt 

som vi tillsammans skapar ett motståndskraftigt politiskt forum! 

#BACKAALLABRUDAR” 2 

- Feministisk marknad.  

 

Ovanstående citat är hämtade från två Facebookgrupper vars intresse är att utveckla 

mötesplatser för kvinnor och icke-binära formgivare. Det första citatet är hämtad från den 

nysastartade föreningen ”Kreativa Feminister Uppsala”, som arrangerade sitt första evenemang 

i början av december 2018. På föreningens Facebookevenemang ”Kreativa Feministers  

Julmarknad” visade 2500 personer ett intresse för att besöka julmarknaden. Det andra citatet är 

föreningsbeskrivningen för ”Feministisk marknad”, en förening som anordnar återkommande 

feministiska marknader i Stockholm. Den 9 december anordnade föreningen ”Feministisk 

marknad- Fokus Endometrios” där över 3000 personer visade ett intresse för att besöka 

marknaden på Facebookevenemanget.  

 Att producera och konsumera konst som beskrivs som feministisk tycks vara av 

ett växande intresse. Denna uppsats gör ett försök till att förstå konceptet: vad är det, vem gör 

den och varför skapas feministisk konst? 

 

 

 

                                                           
1 Citat hämtat från evenemangsbeskrivningen Kreativa feministers Julmarknad 

(https://www.facebook.com/events/1700500646745061/) Hämtad 2018-12-03 
2 Citat hämtat från Feministisk Marknads Facebookgruppsbeskrivning 

(https://www.facebook.com/feministiskmarknad/) Hämtad 2018-12-03 

https://www.facebook.com/events/1700500646745061/
https://www.facebook.com/feministiskmarknad/
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Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens övergripande kunskapsmål är att skapa en förståelse för hur feministisk konst 

används som ett diskursivt medel i processen för att göra motstånd och utmana samhälleliga 

normer kopplat till kön, kropp och sexualitet. Genom fem intervjuer och två observationer 

syftar denna studie till att undersöka varför vissa typer av kreativa uttryck definieras som 

feministiska och andra inte. Med inspiration från teoretikern Sara Ahmeds queerfenomenologi 

samt ett diskursteoretiskt ramverk utifrån sociologerna Ernesto Laclau and Chantal Mouffe 

syftar denna uppsats till att svara på följande fyra frågeställningar:  

 

1) Vilka föreställningar finns det kring feministiskt konst? 

2) Vilka bildspråk förekommer under beteckningen ”feministisk konst”, och varför 

definieras bildspråket som feministiskt?  

3) Hur används konstnärliga uttryck som ett redskap till motstånd, enligt informanterna? 

4) Vilken betydelse har skapandet av konst för informanterna? 

 

 

Feministisk-konst 

Konst i denna uppsats används som samlingsbegreppet för olika typer av kreativa 

uttrycksformer och involverar såväl handarbete som olika typer av bildkonst. Denna uppsats 

strävar efter att skapa en förståelse för vilken betydelse och funktion konstutövandet har för 

upphovspersonen och därigenom hur konst används som ett medel för ifrågasättande av normer. 

Konstverken kommer därmed inte att fungera som det empiriska materialet i denna uppsats utan 

snarare kommer informanternas berättelse om konsten, samt observationer från feministiska 

marknader, ges utrymme för analys snarare än bildspråket i sig. Således kommer konst att 

fungera som samlingsbegrepp för olika typer av kreativa uttryck. 

I denna studie talar jag om feminism i singular, i enlighet med socialantropologen 

och genusforskaren Lena Gemzöe definition av begreppet. Gemzöe beskriver att en feminist är 

”en person som ser att kvinnor är underordnade män och att detta förhållande bör ändras” (2014: 

16). Således har inte olika inriktningar inom feminismen tagits i beaktning utan liberal-, radikal 

eller socialistisk feminism kommer alla gå under benämningen feministisk i relation till konst. 

Likt Gemzöes definition kommer feministisk konst att undersökas som ett ifrågasättande mot 

rådande maktstrukturer i samhället.  
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Material och metod 

Uppsatsens material samlades in under november och december 2018, där två platsbaserade 

observationer genomfördes på två feministiska marknader samt fem intervjuer utfördes vid 

andra tillfällen.  

I Etnologiskt fältarbete definierar etnologen Eva Fägerborg en intervju som en 

kommunikationsform där forskare och informant samtalar om ett givet tema och där forskaren 

söker informantens kunskaper och upplevelser inom det givna ämnet (2011:88f). I denna 

uppsats är temat feministisk konst, och då i synnerhet hur konstnärer sammanflätar feministisk 

åskådning med sina kreativa uttryck. Intervjuerna som genomfördes var av semi-strukturerad 

form, där en frågemall skapades inför intervjun, men där informanten gavs utrymme till att 

prata fritt (se bilaga 4) (Jfr Fägerborg 2011:88f).  De fem informanterna som intervjuades i 

denna uppsats identifierar sig alla som kvinnor och befinner sig i åldersspannet mellan 20 och 

30 år. Samtliga intervjuer valdes att spelas in via en telefonapp, men tekniska problem gjorde 

att en av ljudfilerna var oanvändbar. I detta fall har därför intervjuanteckningar använts som 

empiriskt material. Alla informanter har tilldelats pseudonymer, detta för att följa god 

forskningsetik och för att kunna försäkra personens anonymitet. Informanterna har informerats 

om uppsatsens syfte, att de har möjlighet att dra tillbaka sin medverkan om så önskats samt att 

de inte behöver svara på frågor de upplever som obekväma (Jmf Fägerborg 2011:80).  

Informanterna Ruth och Lisa kontaktades av mig personligen, då genom 

rekommendationen från en gemensam bekant (se bilaga 1). I dessa två fall har jag tolkat 

informanternas konst som feministisk, något som vi gemensamt diskuterade kring vid 

intervjutillfället. För att ge kommande informanter chansen att själva definiera sin konst under 

beteckningen feministisk valde jag att publicera en informantförfrågan i tre separatistiska 

Facebookgrupper för kreativa kvinnor och icke-binära (se bilaga 2 och bilaga 3). Intresset för 

att medverka som informant i dessa grupper var relativt lågt med tanke på gruppernas 

medlemsantal. Den första gruppen jag sökte efter informanter i resulterade i två svar. Den andra 

gruppen ett svar, och den sista efterfrågan genererade noll intresseanmälningar. Genom 

Facebookgrupperna kom jag i kontakt med tre informanter: Juanita, Amanda och Agnes. De 

informanterna titulerade själva sin konst som feministisk. Då jag valde att söka informanter i 

separatistiska grupper för icke-män har jag redan gjort en tolkning om att det är kvinnor och 

icke-binära som skapar feministisk konst. Denna tolkning gjordes delvis då de två feministiska 

marknaderna som jag besökte riktade sig till utställare som identifierar sig som kvinna eller 

icke-binär.   
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 Varje intervjutillfälle varade i snitt i sextio minuter. En utav intervjuerna 

genomfördes via telefon och vid de resterande fyra träffades jag och informanten personligen. 

Informanterna ombads själva att välja en plats där de kände sig bekväma med att genomföra 

intervjun. Detta resulterade i att intervjuplatsen varierade: hemma, i informantens ateljé eller 

på ett café. Jag upplevde att samtliga intervjuer hade en lättsam karaktär och att de snabbt antog 

formen av ett samtal snarare än en utfrågning. Flertalet av informanterna uppgav att de sällan 

hade reflekterat djupgående över sin konst och menade att det var kul att få en möjlighet att 

göra det. Flera av informanterna valde även att dela med sig av svåra erfarenheter under 

intervjun, såsom erfarenheter rörande psykisk ohälsa eller kroppshat, vilket indikerar att det 

fanns ett förtroende till mig som forskare.  

Jag har i denna uppsats valt att transkribera delar av det inspelade ljudmaterialet 

för att kunna analysera samtalet vidare efter intervjutillfället. Detta med inspiration från 

etnologen Barbro Kleins artikel ”Transkribering är en analytisk akt”, där författaren skriver att 

transkribering är en välfungerande metod för att skapa distans till materialet. Liksom Klein 

påpekar kan det som sägs under intervjutillfället till synes uppfattas som självklart, men genom 

att transkribera det inspelade materialet kan forskaren skapa distans till det som sagts och 

således göra ”det välbekanta främmande” (Klein 1990:63). Då jag själv definierar mig som 

feminist har transkriberingen varit en viktig del av analysprocessen för att rikta ljus på de 

utsagor informanterna gjort och skapa distans till det som för mig vid tidpunkten för intervjun 

uppfattades som självklart.  

Genom transkribering har jag översatt det talade språket till text där citaten inte 

skrivs ut ordagrant; pauser, dialekter, upprepningar och utfyllnadsord har raderats ut i den 

textade återgivningen av samtalet mellan forskare och informant. Hur en intervju ska 

transkriberas beror, enligt Klein, på vilket syfte undersökningen svarar mot. Transkribering ska 

således inte verka för att komma så nära det talade samtalet som möjligt, utan snarare ses som 

en metod för att analysera det insamlade materialet (1990:63). Genom transkriberingsprocessen 

har en viss tolkning gjorts av materialet, detta för att underlätta för läsaren. Vid ett fåtal tillfällen 

har följande tecken skrivits ut vid citat: […], detta för att markera att delar av ett samtal 

utelämnats då det inte uppfattats som relevant eller svarar till uppsatsens kunskapsmål.  

 Uppsatsen undersöker ”feministisk konst” ur upphovspersonens erfarenheter, där 

kategoriseringen ”feministisk konst” kan ha påverkat de svar jag fick under empiriinsamlingen.  

Etnologen Oscar Pripp myntade begreppet Den tredje närvarande för att uppmärksamma att 

det som sägs under ett intervjusamtal mellan forskare och informant inte endast är ett samtal 

mellan två personer utan även en tredje närvarande som symboliserar den kontexten och de 
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erfarenheter informanten förhåller sig till (Pripp 2011:68). Genom att jag efterfrågade 

konstnärer som skapade verk av feministisk karaktär behövde informanterna förhålla sig till 

gruppen och kategoriseringen ”feminist”. Därigenom upplevde jag att informanterna ville 

uppvisa sina kunskaper om feministisk teori genom att använda teoretiska begrepp såsom 

intersektionalitet, representation, normativ eller icke-normativ. Eftersom informanterna 

behövde förhålla sig till min titulering ”feministisk” i relation till sin konst kan det ha kommit 

att påverka de utsagor som informanterna gjorde under intervjuerna. Vid starten på varje 

intervjutillfälle bad jag informanterna att beskriva sin konst med egna ord. En informant sade 

då att hon ser sig som en tecknare som fokuserar på ”systraskapet, tjockacceptans, 

kroppsaktivism och feminism”. Detta kan indikera att informanten förhåller sig till den tredje 

närvarande och tillämpar ord som är vanligt förekommande inom feministisk teori. Om 

tituleringen ”feministisk” inte hade introducerats av mig som forskare innan intervjutillfället 

kanske denna och andra utsagor varit annorlunda.   

Som komplement till intervjuerna har även två platsbaserade observationer 

genomförts på två feministiska marknader, som ägde rum i december 2018. Valet av 

observationsplatser motiverades av att marknaderna låg bra till tidsmässigt i relation till 

uppsatsens tidsram samtidigt som båda marknaderna var uttalat feministiska. De två 

marknaderna där observationerna genomfördes var ”Kreativa Feministers Julmarknad” samt 

”Feministisk Marknad- Fokus Endometrios”. För platsbaserade observationer är det inte det 

talande språket som står i fokus, ljuset riktas istället mot de praktiker och gestaltningar som 

människor genomför. Således ges det materiella utrymme såsom symboler och föremål (Pripp 

& Öhlander 2018:115). Motivet för att genomföra observationer är att skapa en bredare 

förståelse för vad feministisk konst kan innehålla i termer av motiv, teman, färger och hur det 

materiella kan relateras till informanternas berättelser. 

För att motsvara uppsatsen omfång och tidsram har några avgränsningar varit 

nödvändiga under arbetets gång. Den initiala ambitionen var att genomföra fler intervjuer med 

fler informanter. Ett försök till att undvika att titulera potentiella informanters konst som 

feministisk och istället ge den möjligheten till personen i fråga medförde svårigheter att komma 

i kontakt med informanter.  Ett bredare åldersspann och fler informanter kunde möjligen gett 

andra insikter än de som framkom i denna studie. Trots det relativt lilla materialomfånget har 

såväl likheter som olikheter kunnat urskiljas och jag anser därför att denna uppsats utgör en god 

ingångspunkt för vad ”feministisk konst” kan tänkas vara. 
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Tidigare forskning   

Då studier inom den etnologiska disciplinen rörande feministisk konst är få har tidigare 

forskning delats in i tre kategorier: tidigare forskning om feministisk konst och feministisk 

aktivism, tidigare etnologisk forskning med utgångspunkt i fenomenologi och materialitet samt 

tidigare etnologisk forskning utifrån ett diskursteoretiskt ramverk.  

 För att skapa en förståelse för konceptet ”feministisk konst” har Tal Dekels 

Gendered: Art and Feminist Theory (2013) varit en givande ingångspunkt. Författaren ger en 

historisk introduktion till den sociala rörelse som uppstod under 1970-talet, där etiketteringen 

”feministisk konst” blev som en intersektion mellan konst, aktivism och politisk åskådning.  

I avhandlingen The explicit body in Performance (1997) undersöker Rebecca 

Schneiders hur personer som identifierar sig som feministisk kvinna använder kroppen i 

performancekonst. Schneiders utgångspunkt är att föreställningar om identitet skapas kulturellt, 

där kroppen blir bärare av dessa föreställningar. Den språkliga binära kategoriseringen blir 

avgörande i förståelsen av identitet, där kategoriseringen av kön, sexualitet eller hudfärg medför 

begränsningar. Schneider visar denna begränsning med att exemplifiera etnicitet, där personer 

definieras inom kategorierna svart eller vit, men att spektrumet av hudfärg då begränsas till att 

vara antingen det ena eller det andra. Samma språkliga brist menar författaren finns när det talas 

om kön och sexualitet. Genom att studera hur feministiska kvinnliga performance artister 

använder kroppen försöker Schneider skapa en förståelse för hur kroppar utmanar förväntningar 

kopplat till identitet och därmed etnicitet, kön och sexualitet (1997:8ff).  

I Linnéa Linderholm och Helena Tellskogs kandidatuppsats För hur ska vi annars 

bryta den där onda jävla cirkeln av kroppshat? (2017) har författarna undersökt hur 

kroppsaktivism görs på Instagram genom att studera bild- och filmmaterial från två 

aktivismkonton: Stina Wollters och Sara Dahlströms. Författarna ställer sig frågande till hur 

normer bryts eller upprätthålls genom att studera bildmaterialet på de två nämnda 

instagramkontona. Då både dans och fotografi kan studeras som en typ av konstnärligt uttryck 

är Linderholm och Tellskogs studie lik denna på många sätt, men istället för att studera 

betraktarens upplevelse av materialet ställer jag mig frågande till konstproducentens upplevelse 

och erfarenheten kring kroppen som symbol och strategi till motstånd.  

I Hoppets politik (2016) undersöker genusvetaren Mia Liinason och sociologen 

Marta Cuesta hur samtidens feministiska aktivism ser ut i Sverige. Genom att följa sju 

feministiska aktivistgrupper ställer sig författarna frågande till hur politisk aktivism kan se ut i 

praktiken. I denna uppsats studerar jag feministiskt konstutövandet som en typ av aktivism, 
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men till skillnad från Cuesta och Liinason intresserar jag mig för den individuella aktivistiska 

handlingen snarare än den som sker på kollektiv nivå.  

 Etnologerna Karin S. Lindelöf och Annie Woubes har i artikeln ”Tjejhelg, 

umgänge- och ett lopp” (2017) tillämpat ett diskursteoretiskt ramverk då författarna studerat 

det kulturella fenomenet tjejlopp. Motion och träning har historiskt definierats som en maskulin 

praktik, men genom tjejloppens popularitet undersöker författarna vilka artikulationer som 

används inom diskursen för kvinnor i relation till motion. Författarna resonerar att motionslopp 

för kvinnor grundar sig i strukturella villkor där loppen blir en chans för kvinnor och komma 

ifrån hemmets kvinnosysslor och få ”lugn och ro” ifrån vardagen utan att vidare ifrågasätta 

samhällets könsnormer.  

I Gränsland (2016) undersöker etnologen Kim Silow Kallenbergs de rådande 

diskurser inom tvångsvård som skapas och upprätthålls genom att analysera vårdpersonalen 

utsagor och handlingar. Ett kapitel som stått i nära relation till denna uppsats är hur 

heteronormativitet upprätthålls diskursivt genom att vårdpersonalen förutsätter att alla 

ungdomar på vårdhemmet är heterosexuella. Ett exempel som tas upp i Kallenbergs avhandling 

är att ungdomar av motsatt kön inte får spendera tid ensamma med varandra på vårdhemmet 

utan vårdpersonalens närvaro, detta för att minska chansen av att ungdomarna ska närma sig 

varandra sexuellt. På samma sätt ska inte kvinnlig vårdpersonal arbeta ensamma med manliga 

ungdomar, då de riskerar att uppleva oönskade sexuella närmanden. Vårdpersonalens utsagor 

och reglerna visar att ungdomarna på vårdhemmet förutsätts vara heterosexuella, då personer 

av samma kön inte förväntas ha någon sexuell dragning till varandra (2016:114f). 

 Etnologen Michelle Göransson har ett särskilt fokus på materialiteter i 

avhandlingen Materialiserande sexualiteter (2012).  Göransson undersöker hur sexualiteter 

formas eller omformas genom förbindelser mellan kropp, ting och rum, och därigenom hur 

normer gällande sexualitet får fäste eller utmanas genom dessa materialiteter. Fokus på det 

materiella och den levda erfarenheten diskuteras även i Jonas Frykmans Berörd (2012), där 

etnologen diskuterar hur känslor påverkar platser och ting, men också den dubbla riktningen 

om hur ting och plats påverkar känslor utifrån krigets Balkan. Erik Ottosson har en liknande 

utgångpunkt i avhandlingen Söka sitt (2008) där relationen mellan människa, föremål och plats 

står i fokus när frågan om vad människor söker efter vid konsumtion ska besvaras. Ottosson 

delar upp sökandet i tre kategorier: vad som händer inuti personer när de söker efter ting, 

relationen mellan tingen och människan samt hur människors erfarenheter påverkas av det 

fysiska rummet i sökandeprocessen.  
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Teoretiska utgångpunkter och begrepp  

I följande avsnitt redovisas de teoretiska utgångpunkter och begrepp som har tillämpats för att 

analysera det insamlade empiriska materialet och svara till uppsatsens kunskapsmål. 

 

 

Diskursteori  

Sociologerna Ernesto Laclau och Chantal Mouffe definierar diskurs som ett ”mer eller mindre 

sammanhängande meningssystem som sätter gränser eller skapar möjligheter för vad som kan 

sägas eller göras” (Gunnarsson Payne 2017:252). Vidare kan diskurs beskrivas som ett sätt att 

förstå eller prata om hela, eller en del, av världen (Jørgensen & Phillips 2002:1). Alla sociala 

fenomen tillskrivs mening genom diskursiva processer där det diskursiva inkluderar såväl tal- 

och skriftspråk som praktiker, materiella fenomen och handlingar. Således görs det ingen 

skillnad mellan det diskursiva och det icke-diskursiva eftersom allting är en del av den 

meningsskapande processen. Meningsskapande processer har som mål att fixera ett teckens 

betydelse, där tecken kan förstås som meningsbärare som kan läsas av och inkluderar såväl 

objekt som subjekt. (Jørgensen & Phillips 2000:33,40f) 

Laclau och Mouffes menar att all mening är kontingent och kan därmed ändras 

över tid eller vara annorlunda på en annan plats. Genom artikulationer skapas mening, då 

tecken sätts i relation till andra tecken och skapar mening inom diskursen. Diskurs är därav en 

betydelsefixering som erkänns av en viss domän och där varje tecken fastställs medan andra 

alternativa betydelser elimineras (Jørgensen & Phillips 2002:26ff).  

 När diskursiva tecken länkas samman över tid kan meningen stabiliseras och med 

tiden uppfattas som naturlig eller objektivt sann. Begreppet hegemoni definieras som en form 

av ”organiserat samförstånd” där hegemonin belyser processen för hur ett dominerande 

meningssystem skapas och alternativa meningssystem underordnas. Laclau och Mouffe 

använder begreppet makt för att belysa att det ständigt pågår en strid om att fixera en menings 

betydelse (Jørgensen & Phillips 2002:33,37).  

 Jag kommer i denna uppsats tala om diskurs-er ur ett intersektionellt perspektiv. 

Historikern Paulina de los Reyes och sociologen Diana Mulinari menar att ”maktanalyser kan 

inte reduceras till en fråga om kön, klass eller ’ras’, utan ska studeras som samverkande 

maktstrukturer” (2005:14). De los Reyes och Mulinari menar att de kroppar som passerar 

obemärkt är de som kroppsligt innehar de hegemoniska diskurserna, exempelvis den som är vit, 

medelklass och heterosexuell (2005:99). De maktstrukturer som kommer att analyseras i denna 

uppsats kommer att avgränsas till kön, sexualitet och kropp. Som tidigare nämnt pågår en 
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ständig maktkamp om betydelsefixering, där de dominerande (hegemoniska) diskurserna 

utmanas av underordnade diskurser. Jag kommer i denna uppsats förstå de hegemoniska 

diskurserna i termer av smalhet, heterosexualitet och manlig könstillhörighet men att dessa 

diskurser utmanas genom produktionen av ”feministisk konst”. Viktigt att uppmärksamma är 

att intersektionalitetsperspektivet växte fram som en kritik till den traditionella feminismen där 

den vita kvinnans rättigheter stod i centrum, medan icke-vita kroppar exkluderas från samma 

kamp (2005:15).   

 Då denna uppsatsen syftar till att undersöka hur kvinnor använder konst som ett 

medel till motstånd vill jag slutligen lyfta att kön i denna studie förstås som något performativt, 

i enlighet med filosofen och genusvetaren Judith Butlers definition. Kön är inte något i sig 

självt, utan kön skapas genom att repetitiva handlingar utförs. Butler menar att ”manligt” och 

”kvinnligt” står som varandras motsatser, där beroende på vilken handling eller praktik som 

genomförs definieras den som antingen det ena eller det andra (Nilsson 2017:183). När 

handlingar eller praktiker utförs repetitivt över tid kan den komma att stabiliseras och uppfattas 

då som naturlig och något i kroppen inneboende. Således menar Butler att det inte finns något 

kön före görandet av könet. Att en person tillskrivs ett kön är inte en engångshandling utan 

könskodade handlingar, praktiker, tal och språk kräver ständig upprepning. Könsnormer kan 

därav omförhandlas om performativa handlingarna och praktiker utmanas. Vad som anses vara 

kvinnligt respektive manligt kan därav omvärderas och har inte någon fast betydelse (Svensson 

2017:328f). 

 

 

Queerfenomenologi  

Kultur- och samhällsteoretikern Sara Ahmed har med inspiration från filosofen Maurice 

Merleau-Pontys teorier utvecklat den queera fenomenologin. Fenomenologi tar avstamp i det 

mänskliga subjektet och därmed i den mänskliga kroppen. Kroppen är startpunkten och det är 

från den punkten subjektet breder ut sig och tar sig an världen (Ahmed 2006b:544f). Sättet som 

kroppen möter världen beskriver Ahmed genom begreppet orientering, då kroppen har riktning 

mot andra objekt och subjekt som finns i omvärlden. Genom att handlingar upprepas och har 

riktning skapas linjer, där linjer kan beskrivas som det förväntade handlingsmönstret. 

Följaktligen har linjer dubbel riktning; repetitiva handlingar skapar förväntningar, liksom 

förväntningar påverkar subjektets handlande. Att vara i-linje med rummet och tiden är att agera 

i samma riktning som förväntat, medan att vara ur-linje är att göra det motsatta. Således kan 

orientering beskrivas som en typ av förkroppsligad kunskap, då det är genom känslor som 
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handlingar eller praktiker upplevs vara i- eller ur-linje med rummets förväntningar. Vissa 

handlingar sker därmed friktionsfritt, medan andra handlingar möts av motstånd och friktion 

(Hagström 2017:66f).  

 Etnologen Michelle Göransson har, med inspiration från Ahmeds teorier, 

utvecklat begreppen skava och skeva i avhandlingen Materialiserade sexualiteter (2012). 

Skevandet använder Göransson för att uppmärksamma ”de brottytor varigenom kroppar formas 

som avvikande eller skevande”, medan skavandet är den personliga erfarenheten och känslan 

av att inte passa in med omvärlden (Göransson 2012: 22f). Flera av mina informanter beskriver 

en känsla av att inte passa in eller agera utefter rummets förväntningar. Begreppen skava och 

skeva kommer i denna uppsats användas för att belysa dels den känslan informanterna upplevt 

när de är ur-linje med rummets och tiden förväntningar, men likaså för att identifiera de aktioner 

omvärlden använder när avvikelsen sker.  

 

 

Uppsatsens disposition 

I inledningskapitlet har jag redogjort för det syfte, kunskapsmål och frågeställningar som 

uppsatsen svarar till. Dessa har sedan satts i relation till uppsatsen material, metod, tidigare 

forskning, och teoretiska utgångspunkter.  

 Uppsatsen är uppdelad i två empiriska kapitel som har delats in tematiskt. I 

kommande kapitel ”Tjejer gör tjejkonst” redogörs för vilka diskurser och föreställningar som 

framträder inom konst som definieras som feministisk. I kapitlet ”Konsten som praktik” ges 

informanternas upplevelser av konstnärligt skapande ett särskilt fokus. Uppsatsen avslutas med 

en ”Avslutande sammanfattning”, där studiens resultat sammanfattas.  
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2. TJEJER GÖR TJEJKONST 

 

 

”Feminismen är det heta just nu” 

Under första advent anordnade den nystartade föreningen ”Kreativa Feminister Uppsala” sin 

första marknad på Grand i Uppsala. Föreningen skapades under hösten 2018 och verkar för att 

skapa en fysisk mötesplats för kreativa eller kulturintresserade kvinnor och icke-binära i 

Uppsala (Uppgång 2018-11-30). 

Några minuter efter elva närmar jag mig Julmarknadens lokal med nervösa steg. 

De nervösa känslorna kommer från en oro att inga besökare ska befinna sig i lokalen vid 

öppning denna söndagsförmiddag och att det skulle vara tydligt att jag befann mig i lokalen för 

ett forskningssyfte. När jag svänger runt hörnet in på Trädgårdsgatan inser jag att min oro varit 

överflödig. Tre minuter efter utsatt öppningstid ringlar sig kön gatan upp och runt hörnet. Jag 

börjar räkna hur många besökare som står i kön och uppskattar det till ungefär tvåhundra 

personer. Majoriteten av besökarna tolkar jag som kvinnor, men även några barnfamiljer står i 

kön och väntar på att få komma in. Förutom männen som jag uppfattar vara en del av en 

familjekonstellation är avsaknaden av män påtaglig på den feministiska julmarknaden.  

 Dörrarna till lokalen öppnas och kön rör sig snabbt framåt. När det är fem personer 

framför mig i kön har lokalen uppnått sin maxgräns och en ny kö bildas utanför dörren. Bara 

några minuter senare är kön lika lång som den var innan dörrarna öppnades.  

 När jag till slut kommer in i lokalen har marknaden pågått i ungefär tjugofem 

minuter. På scenen står Uppsala feministkör och uppträder. En av textraderna som fyller lokalen 

är Eva Margareta Garpe och Suzanne Ostens ”Åh, åh, åh, tjejer, Vi måste höja våra röster för 

att höras”. Samtidigt som körsången fyller rummet försöker några av besökarna röra sig runt i 

lokalen och kolla på de olika utställarnas konstverk. Rummet känns påtagligt för litet med tanke 

på intresset och antalet besökare. Längst med väggarna står bord uppställda, där varje utställare 

får ett bord var till förfogande. I mitten av rummet står bord likaså uppställda, och besökarna 

antar ett liknande rörelsemönster som bilar i en rondell. Stämningen är glad och jag upplever 

att besökarna är ivriga på att studera det som finns till försäljning, även om mängden människor 

gör det svårt att röra sig fritt i lokalen.   

Till försäljning finns t-shirts, keramik, tavlor, kort och prints, alla gjorda av 

kreatörer som definierar sig som kvinna eller icke-binär. Snippor dekorerar koppar liksom 

kvinnosymboler finns tryckta på ljus och som örhängen. Nakna kvinnokroppar finns avbildade 
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i både akvarell och olja. Menstruationskalendrar och ett halsband vars medaljong är formad 

som en klitoris. Utbudet av konst och hantverk som finns till försäljning är mångfaldigt, men 

en gemensam nämnare tycks vara kvinnan och kroppen i centrum på olika sätt.  

Bakom ett av borden står en utställare som säljer julgransdekorationer i keramik 

som är formade som snippor. Vid bordet står vad jag gissar är en mamma med sin dotter som 

tillsammans noggrant studerar julgransdekorationerna. Barnet som gissningsvis är i 

femårsåldern har fått i uppgift att bestämma vilken snippa de ska köpa. Att behöva välja mellan 

den puderrosa, mörkblåa eller beigea snippan tycks inte vara ett lätt beslut att fatta. Slutligen 

räcker barnet över en av snipporna som omsorgsfullt läggs i en påse. Familjen kommer gå ifrån 

den feministiska julmarknaden och vara minst en julgranssnippa rikare (Observation 1). Samma 

eftermiddag som julmarknaden ägt rum publicerade UNT (2018-12-02) en artikel med rubriken 

”Feminismen är det heta just nu”, ett påstående som marknaden blir ett bevis för.  

Kommande söndag befinner jag mig på ytterligare en konstmässa, denna gång på 

”Feministisk marknad- Fokus Endometrios” på Nalen i Stockholm. Byggnaden och inredningen 

i lokalen är ståtlig, där gulddetaljer smyckar väggarna och ljuskronor hänger i taken. I 

entréhallen in till stora salen finns tre verk som dekorerar väggarna: Två män som boxas i en 

boxningsring, en man som ser ut att stöta kula på ett sportarrangemang och ett porträtt av en för 

mig okänd man. Jag rör mig in genom entrén och hamnar i Nalens stora sal, där jag möts av 

många besökare. Salen är stor och det är högt i tak, vilken ger en lugnare känsla än vid den 

tidigare marknaden jag besökte. Liksom förra marknaden finns det bord uppställda längst med 

väggarna samt två ”öar” med bord som är placerade i mitten av lokalen. Det bildas som små 

köer fram till de olika utställarnas bord, men med lite tålamod lyckas jag möta alla utställare. 

Flera av utställarna som deltog under ”Kreativa Feminister Julmarknad” återfinns även vid detta 

event, där ett mönster av teman och symboler börjar urskiljas trots att kreatörerna delvis skiljer 

sig åt. Till försäljning finns menstruationskalendrar, shotglas i form av menskoppar, ringar med 

kvinnosymbolen, ”Barbie”- dockor med ett spektrum av olika typer av kroppsformer och 

hudfärg, en bok som innehåller personers berättelser om sexuellt våld och en necessär 

innehållande nödvändigheter vid menstruation. Även vid denna mässa innehåller majoriteten 

av de verk som är till försäljning en porträttering av kvinnor eller kvinnokroppen, men det finns 

även verk och hantverk som inte gör det. En person säljer affischer med djurmotiv, en annan 

säljer vantar och mössor. Den gemensamma nämnaren är att inga män deltar som utställare. 

När jag rör mig ifrån stora salen och ut i entrén blir kontrasterna gällande konst 

påtaglig. Den byggnad som jag befinner mig i upprättades under sent 1800-tal, där män som 

sportar pryder väggarna, medan det som finns till försäljning i stora salen upplevs som raka 
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motsatsen. Precis innan jag ska gå kastar jag en blick på lokalens toaletter. På de två guldiga 

dörrarna står det med stora bokstäver WC skrivet på två papperslappar, en lapp på vardera dörr. 

Jag går närmare dörrarna och ser att WC-skyltarna används för att täcka över de annars 

traditionella könssymbolerna som representerar ”herr” och ”dam”-toaletter. Gränsen för det 

”manliga” respektive den ”kvinnliga” har suddats ut, och toaletten har omvandlats till en toalett 

bortom könskategori (Observation 2). 

Etnologen Lotten Gustafsson Reinius skriver i avhandlingen Den förtrollade 

zonen att medeltidsveckan på Gotland har ritualiserande inslag, där förväntningarna på kroppar, 

ting och platser under vissa perioder ges utrymme för att se annorlunda ut och där normbrytande 

praktiker tolereras. De ritualiserande inslagen gör att vardagens roller och regler förändras i en 

tids- och rumsbegränsad kontext (2002:25). Michelle Göransson har valt att förstå 

Prideevenemanget i Stockholm på liknande sätt som medeltidsveckan på Gotland, där 

Prideparaden har en ritualiserande effekt. Under den tidsliga och rumsliga avgränsningen 

tolereras och hyllas icke-heterosexualitet för att sedan återgå till det ”normala” när Prideveckan 

är över (2012:181). Observationstillfällena på de två feministiska marknaderna kan, i likhet 

med Göranssons och Gustafsson Reinius, förstås som en rumslig och tidslig avgränsning där 

kvinno- och icke-normativa kroppar ges utrymme att existera utan ifrågasättande under 

marknaderna.  Under de timmar som de feministiska marknaderna pågår byts normerna ut för 

att sedan återgå till det ”normala” igen efter stängning, vilket tavlorna på männen i entréhallen 

på Nalen blir ett bevis för.   

 

 
(Bild 2: Nalens toaletter.).                                (Bild 3: Stora salen, Nalen.) 
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BODY RIOT 

 

Jag använder den tjocka kvinnligt kodade kroppen och helt normaliserar den. Den 

behöver inte försvara sin kropp, den behöver liksom inte ha något politisk 

statement, den behöver inte vara något sånt. Den bara existerar och typ tar plats 

och finns. Ganska okommenterat (Intervju 1). 

 

Jag möter 22-åriga Ruth på konstskolan hon studerar vid en tisdagskväll i november. I ateljéns 

högra hörn står det ett skrivbord, ett staffli och en pall placerad: det är Ruths arbetshörna. 

Väggarna är täckta med bilder och texter, alla är gissningsvis gjorda av Ruth själv. På de isär 

rivna papperslapparna som har tejpats upp på väggen står det bland annat ”Kroppslig kropp”, 

”The bitch is PRESENT” och ”DET FÅR VARA KAOS”. På de tuschmålade bilderna syns 

bröst, ben, och kvinnokroppar, som på samma sätt som textlapparna sitter upptejpade på 

väggen. Ruth beskriver att hennes konst fokuserar på feminism, systraskapet, tjockacceptans 

och kroppsaktivism.            

Citatet ovan är en beskrivning på hur informanten avbildar tjockacceptans i sin 

konst, där den tjocka kvinnokroppen normaliseras. Ruths kreativa inspiration härstammar ur 

egna erfarenheter och hon uttrycker att det finns en avsaknad av kroppsrepresentation i 

samhället. Att vara tjock är något som inte får ta plats i omgivningen menar Ruth, och det har 

orsakat henne mycket obehag, speciellt när hon var yngre.  

Ruth är en av de informanter som jag kontaktade efter en rekommendation från 

en gemensam bekant som beskrev Ruths konst som feministisk. Jag frågar Ruth om tituleringen 

”feministisk” varpå hon ger följande svar:…” jag tror att det finns en sån här tanke om att så 

fort du är kvinna och ritar en kvinnokropp så är du typ feminist […] med feministisk konst är 

det ju typ att det enda som egentligen behövs 

är en tjej och så är det tjejkonst, på nåt sätt”. 

Även om Ruth inte är helt bekväm med att 

bli kategoriserad inom ramen för feministisk 

konst håller hon ändå med om att det hon 

porträtterar i sina bilder är av feministisk 

karaktär.             (Bild 4: teckning skapad av Ruth) 

Informanten Lisa är 24 år och student. Liksom Ruth kommer Lisas skapande ur 

egna erfarenheter. Till intervjun bad jag Lisa att ta med sig något som hon tycker representerar 

det hon gör. Lisa tar med sig tre verk, alla är broderier. På det första broderiet står det med stora 
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röda bokstäver ”BODY RIOT” och där texten har dekorerats med blåa blommor som flätar sig 

runt bokstäverna. Det andra broderiet visar siluetten av en kvinnokropp som sträcker sig från 

övre låren upp till axlarna. Kroppen bär en midjekort t-shirt och ett par trosor. Mellan T-shirten 

och trosorna visas magen och genom de röda broderistygnen har bristningar eller ”stretch 

marks” tydligt markeras. Informanten berättar att det är ett självporträtt. På det sista av de tre 

broderierna som Lisa har med sig står det   

”LESBIANS FOREVER”. Under den broderade 

texten ses fem kvinnokroppar som håller varandra 

i hand, och de ser ut som att de dansar i en ring 

tillsammans. Lisa beskriver att hon intresserar sig 

för den icke-normativa kroppen och menar att hon 

har en kropp som inte passar in i termer av att vara 

smal eller heterosexuell. Dessa erfarenheter har 

resulterat i att hon mått psykiskt dåligt. Precis som 

Ruth beskriver Lisa en avsaknad av representation 

i medier, vilket har resulterat i en känsla av att inte passa in.          (Bild 5: Broderi skapad av Lisa)       

   Lisa var den andra informanten som jag kontaktade personligen då 

en gemensam vän tyckte att hennes verk kunde definieras under termen ”feministisk konst”. 

När jag frågar Lisa om hur hon ställer sig till det påståendet håller hon med om att hennes konst 

är feministisk, men säger samtidigt att om normerna kring den kvinnliga kroppen och sexualitet 

hade sett annorlunda ut hade hennes konst inte definierats som feministisk, då hon endast 

skildrar det som hon själv upplever. Lisas konst är därmed resultatet av egna levda erfarenheter 

men som av omgivningen tycks tolkas som en politisk handling.                                                                         

Agnes är 28 år och transkvinna. Vi fick kontakt genom ett separatistiskt forum för 

skapande icke-män på Facebook. För att exemplifiera vad feministisk konst är hänvisar Agnes 

till konstnären Frida Kahlos självporträtt. I Frida Kahlos självporträtt målar konstnären ”ihop” 

sina ögonbryn, vilket Agnes tolkar som en motsättning till dåtidens skönhetsnorm.  Agnes säger 

att Frida Kahlo kunde välja att måla en mer attraktiv bild av sig själv men gör inte det trots att 

möjligheten fanns. Informanten poängterar att feminism är politiskt, så om konstverket inte är 

politiskt eller utmanade kan det inte kategoriseras inom ramen för feministisk konst. Följande 

utsaga gör Agnes om att utmana rådande normer: 

 

Att ta en norm som man inte gillar, och försöka förmedla den liksom. Att på 

något sätt försöka bryta den [normen] i sin konst och visa hur idiotisk den är, 
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eller korkad själva normen är, eller onödig. Medan de som bara målar en 

feministsymbol kanske inte gör det. Dom bryter liksom inte någon form av 

norm (intervju 4). 

 

För Agnes är själva brytandet av normen i centrum för feministisk konst, vilket informanten 

menar att Frida Kahlo gör då hon bryter normen om kvinnan som objekt. Agnes talar även om 

att en viss del av provokation måste finnas med i konsten för att den ska definieras som 

feministisk. För att belysa hur konst kan provocera refererar hon till ett av sina egna konstverk, 

som hon beskriver föreställer en man som slår en kvinna blodig. Agnes menar att bilden 

symboliserar samhället och avspeglar mäns förtryck mot kvinnor. Att provocera menar 

informanten är ett sätt att få betraktaren att tänka till och ifrågasätta varför hen blir provocerad 

av bilden.  

 När jag ber Agnes att beskriva vilken typ av konst hon gör är svaret inte helt 

enkelt. Agnes gör en skiljelinje mellan att tidigare ha gjort ”feministisk konst” men att hon i 

dagsläget beskriver det hon skapar under tituleringen ”transkonst”. Skillnaden på transkonst 

och feministisk konst menar Agnes handlar om att feministisk konst involverar tankar och idéer 

som Agnes står för, medan transkonst porträtterar det hon själv upplever.  

 

 

”Vi har hört er i massa hundra år” 

Informanten Amanda är 20 år och arbetar för tillfället inom service. Vi har bestämt att intervjun 

ska genomföras i Amandas lägenhet då det är i hemmet som informanten skapar och har alla 

sina målningar. Jag ringer på dörrklockan, dörren öppnas och jag möts av två stora och nyfikna 

hundar följt av Amanda. Väl inne i lägenheten slår vi oss ner vid köksbordet med en kopp kaffe 

vardera och med nära sällskap av de två hundarna. På köksbordet ligger två stora högar av 

pappersark. Överst i ett utav pappershögarna är en bild på vad jag tolkar vara en kvinna. I lila 

nyans ses ett ansikte som har ögonen stängda och ser trött ut, medan blommor dekorera kanterna 

på bilden. Bilden sträcker sig från huvudet ner till brösten och visar en naken kvinna.  

Det är under det senaste året som Amanda har börjat måla och berättar att hon 

alltid avbildar kvinnor på olika sätt, främst genom att använda akvarellfärg. Inspirationen till 

att börja måla kom efter att Amanda hade besökt ett av ”Feministisk marknads” evenemang i 

Stockholm förra året. Informanten beskriver att hon rörde sig till marknaden för att ”scouta” 

lite, och undersöka vad folk gör på marknaden och vad utställarna säljer.  
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Amanda börjar bläddra i arken av målningarna som hon har skapat och visar mig 

två som hon anser är representativt för det hon gör. Den första bilden är på en kvinnokropp som 

hon menar är ”okej” för de flesta att kolla på, då kvinnan på bilden är ”välvårdad, smal, flörtig, 

fin och gullig”. Amanda säger att det är en normkropp, och att en får se ut såhär. Den andra 

bilden beskriver Amanda föreställer en nyvaken kvinna 

som håller en cigarett i handen, kvinnan har ”negativ 

kroppsform, oborstat hår, bristningar, håriga armhålor 

och där ingenting stämmer”. Amanda beskriver att 

kvinnan på bilden får se ut så under sina kläder, så länge 

den inte visas upp för oss eller i en tidning. Trots att 

båda bilderna porträtterar nakna kvinnor menar 

Amanda att den första bilden visar en normkropp och 

tillåts därav att visas upp, medan kvinnan på bild två 

inte stämmer överens med hur en kvinnokropp bör se ut 

och ska därmed inte visas upp för omvärlden.                                             (Bild 6: Amandas målning)

 Amanda uttrycker att mycket av den feministiska konsten som hon kommer i 

kontakt med finns för att den ska vara provokativ. Amanda resonerar på följande sätt: ”Jag 

vågar inte provocera så jävla mycket. Konst nu ska ju vara jävligt provokativt. Om man tittar 

på ”Vulvagarity” [konstnär som avbildar vulvor], hon gör ju fittkoppar, det är skitkul. […] 

Allting är fittor i alla fall. Hennes konst är säkert asprovocerande om man inte tycker att det är 

nice”. Amanda säger att hon personligen inte vågar provocera så mycket, men menar att hon 

ändå gör ett försök till att få in representation i sina konstverk och inte endast avbilda 

normkroppar. Representationen i konsten sker därigenom i att hon avbildar det som hon 

beskriver inte får synas, vilket informanten menar är den icke-välvårdade kvinnan.  

Juanita är 24 år och studerar på en yrkesförberedande konstskola. Ett av Juanitas 

senaste verk är en installation och ett spoken word, vilket är ett muntligt performance som 

Juanita har textat ut på en vägg. Installationen börjar med ett citat från en låt Juanita lyssnat på 

och som börjar med meningen ”Jag börjar känna mig ganska ointresserad av manlig konst 

överhuvudtaget”. Juanita resonerar på följande sätt:  

 

Det blev en sån himla nice början […] först så är den trotsig, att det är kul att stå 

i ett konstsammanhang och rata en stora del av konsten. Speciellt om vi tänker på 

hur konsten har sett ut i historien. Vilka som har lyfts fram, vilka som har fått 

plats […] jag tycker inte mina manliga vänners konst eller främlingars, spelar 
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ingen roll, jag tycker inte den är ointressant och ful bara för att de är män, så jag 

menar det ju inte så egentligen, men ändå så blir det en tankeställare för mig och 

som jag vill föra vidare. För vi har hört er nu i massa med hundra år (Intervju 5). 

 

Juanita syftar till att konst genom historien har definierats som en maskulin praktik. I 

ovanstående citat uttrycker Juanita att det är män som skapar konst och att manliga konstnärer 

har tagit plats i konstsammanhang i ”massa hundra år”. Normen om manliga konstnärer är något 

som Juanita ifrågasätter. Även om informanten inte tycker att all manlig konst är ful eller 

ointressant uttrycker hon ändå att det är kul och trotsigt att rata stora delar av konsten när hon 

själv befinner sig i ett konstsammanhang.  

 

 

Sammanfattande diskussion om feministisk konst  

I ovanstående kapitel har samtliga fem informanter introducerats: Lisa, Agnes, Amanda, Juanita 

och Ruth liksom det insamlade observationsmaterial har redovisats. I informanternas utsagor 

uttrycks vissa diskurser som omsluter feministisk konst, på samma sätt som informanterna 

artikulerar ett motstånd till hegemoniska diskurser som verkar i relation till kön, kropp och 

sexualitet.  

 Feministisk konst artikuleras ofta i relation till att vara kvinna. Flertalet av 

informanterna uttrycker på något sätt att det är kvinnor eller icke-binära som praktiserar 

skapandet av feministisk konst. Detta förstärks då ingen av informanterna exemplifierar 

feministisk konst genom en hänvisa till en manlig konstnär, medan flertalet av informanterna 

nämner kvinnliga konstnärer i diskussionen om feministisk konst såsom: Frida Kahlo, Fanny 

Åström, Lady Dahmer och Stina Wollter.  

Att det är kvinnor som skapar feministisk konst uttrycker Amanda genom att 

berätta att när hon besöker feministiska konstmarknader är det viktigaste inte att konsten är 

feministisk, utan snarare att upphovspersonen som har skapat verket är feminist. Således 

framträder det en föreställning om att innehållet inte är det viktigaste utan snarare att det är en 

kvinna eller en icke-binär som är upphovspersonen.  

I likhet med Amanda resonerar Juanita om att könet på upphovspersonen utgör en 

viktig del för hur konsten uppfattas. Juanita beskriver att ”manlig konst” är mindre intressant 

än kvinnlig konst, även om hon är något ambivalent till sitt uttalande. Å ena sidan är inte manlig 

konst automatisk dålig bara för att den är skapad av en man men å andra sidan tycks den vara 

mindre intressant om det är en man är upphovspersonen bakom konstverket. Resonemanget 
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kommer från att det är män som har haft utrymme i konsthistorien. Således hintar Juanitas 

utsaga om att kvinnlig konst är mer intressant då den bryter normen för konstutövandet som en 

maskulin praktik. 

De två feministiska marknaderna uttrycker även en diskurs om att det är kvinnor 

som skapar feministisk konst. ”Kreativa Feminister Uppsala” välkomnar alla som inte 

identifierar sig som cis-man in i föreningen och har som regel att det är kvinnor och icke-binära 

som ställer ut på de anordnade feministiska marknaderna. I likhet med ”Kreativa Feminister 

Uppsala” uttrycker även ”Feministisk marknad” att det är kvinnliga kreatörer som skapar 

feministisk konst, detta genom att använda ord som ”backa systraskapet”, ”kvinnliga 

formgivare”, ”#BACKAALLABRUDAR” och ”motståndskraftigt” i sin föreningsbeskrivning.   

För Lisa och Ruth tycks det vara något motvilligt att beskriva sin konst i relation 

till begreppet feminism. Som Ruth uttrycker är det feministisk konst när en kvinna målar en 

kvinnokropp, på samma sätt som att det är ”tjejkonst” när en kvinna gör konst oavsett konstens 

innehåll. Detta kan förstås i likhet med Lindelöfs och Woubes studie kring tjejlopp, där 

författarna skriver att eftersom motion definieras som en manlig praktik förstärks 

genusnormerna och förväntningarna kopplat till kvinnokroppen under tjejloppen. 

Förstärkningen av kvinnliga normer sker genom att kvinnorna ”piffar till sig” under loppet med 

träningskläder i ”tjejkodade färger”, målade naglar och att shopping är en viktig del av 

motionsloppssemestern (Jmf Lindelöf & Woube 70f). På samma sätt som Lindelöf och Woube 

undersöker hur ”tjejer” förhåller sig till föreställningen om ”motion” som en maskulin praktik 

tycks informanterna i denna studie förhålla sig till att vara ”tjej” inom konsten. Som Juanita 

resonerar är det manlig konst som har getts utrymme i historien, och konstutövandet definieras 

därav som en maskulin praktik. Kvinnor som skapar konst frångår då normen och ”konst” och 

”kvinna” måste då sättas i relation till andra tecken. Som Lindelöf och Woube poängterar tycks 

genusnormer förstärkas under tjejloppen. På samma sätt tycks feministisk konst uppvisa 

liknande tendenser. Kvinnligt kodade tecken och praktiker är återkommande i bildspråket där 

menstruation, kropp, bröst, vagina, klitoris och kvinnosymboler hör till de återkommande 

tecknen i bildspråket. Som Ruth säger är konst inte konst om en tjej skapat verket utan blir då 

”tjejkonst”. 

 Vad ”feministisk konst” ska innehålla i form av bildspråk är något som 

informanterna inte beskriver avsevärt ingående, även om kvinnokroppen är återkommande i 

många utav informanternas konstverk. Istället pratar många informanter om känslan som 

feministisk konst ska ge upphov till. Både Amanda och Agnes använder ordet provokation eller 

provocerande som beskrivning av innehållet i feministisk konst, liksom Juanita använder ordet 
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trotsig. Normbrytande är också ett begrepp som återkommer i flertalet av informanterna utsagor 

där ett ifrågasättande av rådande normer kopplat till sexualitet, kropp och kön går att urskilja. 

 Sammanfattningsvis tycks diskursen som omsluter feministisk konst artikuleras 

genom tecken som vanligtvis associeras till kvinnlig kropp. De tecken som återkom i 

konstverken under de två observationstillfällena är bland annat mens (menskalendrar, 

menskoppar), bröst, livmoder, klitoris, vulvor och kvinnosymboler på olika sätt. I de verk som 

informanterna visar upp är den nakna, eller delvis nakna, kvinnokroppen ofta porträtterad.  Ord 

som provokativ, normbrytande, systraskap och motstånd är likaså återkommande begrepp i 

såväl informanternas utsagor som vid de feministiska marknaderna. Men även andra tecken 

som inkluderar djurmotiv och hantverk som mössor och vantar förekom under marknaderna, 

men då inte i samma utsträckning som det bildspråk som nämns ovan.  
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3. KONSTEN SOM PRAKTIK 

 

 

Förgående kapitel fokuserade på vilka diskurser som framträder inom ”feministisk konst” 

genom att analysera informanternas utsagor och det insamlade observationsmaterialet. Med 

utgångspunkt i queerfenomenologin kommer detta kapitel att rikta ljuset på konsten som praktik 

och hur informanterna orienterar sig i världen med konsten som medel.  

 

 

Sökandet till att göra det ”o-normala” normalt  

Agnes, som introducerades i kapitel två, är transperson och berättar att hon har erfarenheter av 

att leva både som man och kvinna. Agnes drar själv en linje mellan att tidigare identifiera sig 

som kille men att hon idag identifierar sig som tjej. Att det finns förväntningar kopplat till kön 

är något som Agnes uppmärksammat, och beskriver att det finns fördelar och nackdelar med att 

omvärlden tolkar en som man eller kvinna. Agnes beskriver följande:  

 

Det här kanske låter konstigt men jag tycker det är mycket lättare att vara tjej än 

kille. För det är mer okej att uttrycka sig och till exempel om jag vill måla massor 

med blommor, vilket jag gjorde jättemycket förut, då var det ”asså du borde inte 

måla blommor det är en sån tjejig grej att göra” typ och sådana saker, men sånt 

får jag inte längre […] Och det betyder ju inte att kvinnor har det lättare på alla 

sätt och plan och vis […] För att samhället liksom vill ta hand om en typ. Vilket 

jag inte riktigt upplevde som kille. Så det är såna saker som jag tycker synd om 

killar för (intervju 4). 

 

Som tidigare nämnt förstås kön i denna uppsats som något som skapas performativt, där kön 

inte är någonting utan görs genom att normer kopplat till kön iscensätts. Genom att 

sammanfläta rummets förväntningar med kroppen och tingen skapas dikotomin för vad som 

definieras som manligt respektive kvinnligt (Jmf Göransson 2012:13f). Beroende på vilket kön 

omgivningen tolkade Agnes som skapades det förväntningar på vad hon kunde respektive inte 

kunde göra i relation till vad hon målar. Att måla blommor uttrycker informanten vara en 

handling som omgivningen uppfattar som en ”tjejig grej” att göra.  
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Sara Ahmed beskriver orientering som det som är nåbart för kroppen och där 

orientering sker i dubbel riktning: kroppen riktar sig åt ett specifikt håll vilket gör vissa ting 

nåbara, samtidigt som tingen är nåbara först då kroppen har orienterat sig mot objektet 

(2006:55). Agnes utsaga vittnar om att när hon målade blommor i en kvinnligt kodad kropp 

orienterar hon sig mot ting som är för henne nåbara. Hon befinner sig i-linje med omvärlden då 

blommor uppfattas som kvinnligt kodade och är därmed en praktik som kvinnor kan göra utan 

friktion eller motstånd. I den manligt kodade kroppen sker en dis-orientering där tingen som 

Agnes rörde sig mot inte fanns inom kroppens räckhåll. Som Ahmed beskriver är dis-

orientering ”en misslyckad orientering: kroppen bebor rummet som inte förlänger deras form, 

eller använder objekt som inte existerar inom dess räckhåll” (Ahmed 2006:159f). Resultatet blir 

ett skevande, en brottyta där kroppen, rummet och tiden inte följer samma riktning utan linjen 

bryts av kroppens misslyckade orientering (Jmf Göransson 2012:22f). Manliga kroppar 

förväntas följa en linje, liksom kvinnliga kroppar förväntas följa en annan. Om kroppen är 

kvinnligt kodad följs linjen då kvinnlig kropp, blommor och platsen intar samma riktning, men 

om kroppen istället är manlig bryts linjen och skevandet blir resultatet.  

Agnes berättar att hon upplevt könsdysfori. Könsdysfori innebär att en persons 

upplevda könsidentitet inte överensstämmer med personens juridiska, biologiska eller sociala 

könstillhörighet (1177.se). Att leva med könsdysfori är något som informanten upplever att 

omvärlden har en bristande förståelse för. Att måla transkonst har för Agnes kommit att fungera 

som en kommunikationsform i ett försök att väcka en känsla av könsdysfori hos personer som 

aldrig upplevt det. Hur det går till beskriver Agnes med hjälp av hjälp av färgen grön. Det är 

omöjligt att beskriva hur färgen ser ut menar Agnes, men genom att visa färgen grön skapas 

genast en förståelse för hur färgen ser ut. Transkonst fungerar på samma sätt enligt informanten, 

då det är omöjligt att förklara känslan av könsdysfori men med hjälp av sin konst hoppas Agnes 

locka fram en liknande känsla hos cis-personer. 

Agnes berättar att hon aldrig anordnar utställningar och att hon sällan visar upp 

sin konst för andra. Konsten är på det sättet personlig, men används ibland som ett sätt att 

kommunicera med omvärlden. En bild som Agnes visar mig genom sitt fotoalbum på mobilen 

är en teckning som föreställer en person som sitter på golvet med knäna uppdragna mot bröstet. 

Det långa håret hänger framför ansiktet och kroppen sitter på en mörkmålad fläck. Bilden är 

svartvit. I händerna håller personen vad informanten berättar är testiklar. Teckningen visar 

bildligt vad könsdysfori är. Agnes gav bilden till sin läkare som ett sätt att beskriva den 

könsdysfori som hon upplever. Därigenom blev bilden ett medel för kommunikation i ett fall 

där ord inte räckte till.  
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Att mötas genom konsten 

Att konsten blir ett medel för att förmedla en känsla av att inte passa in är något som Lisa 

uttrycker. När jag ställer frågan om vilka reaktionerna Lisa har fått på sin konst berättar hon att 

de har varit övervägande positiva, speciellt på det broderi där det står ”BODY RIOT”. Lisa 

anordnade tidigare i år sin första broderiutställning, där många besökare i efterhand berättade 

att de att kunde relatera till orden Body Riot. Body Riot står enligt Lisas för att kroppen gör 

uppror eller revolterar mot omvärldens kroppsliga normer. På Lisas utställning var det personer 

som var icke-vita, funktionsvarierade och icke-smala som uttryckte en styrka i att se hennes 

broderi, då de, liksom Lisa själv, tidigare upplevt en skavande känsla i sin normbrytande kropp. 

Funktionalitet, sexualitet, etnicitet har liksom kön upptrampade linjer där kroppar som inte 

besitter normerna är ur-linje med omvärldens förväntningar (Jfr Ahmed 2006:160, Göransson 

2012:25).  Lisas broderi ”BODY RIOT” kom således att bli ett konstverk som olika icke-

normativa kroppar kunde mötas genom. 

När jag frågar Lisa om hur hon hanterar skavande känslor svarar hon snabbt att 

det är genom år av terapi. Några timmar efter vår träff, hör Lisa av sig till mig och skriver då i 

ett meddelande: ”Jag skulle säga att (utöver terapi etc) gör jag obehagliga men ofarliga saker 

tills det inte känns jobbigt längre. Exempelvis lägger jag upp en bild [på sociala medier] på mig 

själv jag inte gillar och nästa gång är det mindre jobbigt”. Göransson poängterar att skeva kan 

vara en ”aktiv iscensättning eller en ofrivillig konsekvens” (2012:22). Att Lisa väljer att utsätta 

sig för obehagliga situationer kan tolkas som ett sätt att omvandla hennes skevande. Istället för 

att skevandet är konsekvensen av att vara tjock omvandlas det till att bli en aktiv iscensättning 

där Lisa ifrågasätter de kroppsliga normer som finns i termer av smalhet.  

Att konst kan ge upphov till möten mellan personer med liknande erfarenheter är 

något som även Amanda ger uttryck för. Amanda beskriver att hon kände en lättnad över att 

befinna sig på en feministisk marknad, då informanten upplevde platsen som ett tryggt rum att 

befinna sig i. Att rummet beskrivs som tryggt beror enligt informanten på att det är mestadels 

kvinnor som befinner sig i lokalen och att personerna som rör sig på platsen därmed har 

liknande erfarenheter som Amanda själv. Detta resulterade i att Amanda kände sig bekväm med 

att gå fram och kolla på saker, vända och vrida utan att känna att hon blev uttittad av ”en sur 

gubbe” på andra sidan bordet. Amanda beskriver att marknaden känns väldigt intim, då 

utställarna har skapat alla saker själva för att sedan visa upp dem för alla besökare. Det intima 

sker därigenom i mötet mellan besökare, utställare och konstverk.  

Göransson talar om samskapande processer, där etnologen menar att kroppar, ting 

och rum kan ha en transformerande effekt på varandra som sker ömsesidigt sinsemellan (Jfr 
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Göransson 2012:31). Under de feministiska marknaderna tycks såväl tingen, kroppar och 

rummet ha ändrat karaktär vilket jag diskuterade kring i förgående kapitel. Vad som ligger 

bakom den transformerande effekten tolkar jag sker i en samskapande effekt, där kropparna 

som orienterar sig mot platsen, de ting som finns till försäljning och rummet i sig ömsesidigt 

förändrar varandra. Amanda beskriver den feministiska marknaden som ett tryggt rum, där jag 

tolkar utsagon som att det är genom den samskapande processen som rummet upplevs som 

tryggt. Rummet kan vidare tolkas som en ”frizon”, där normer kopplat till kropp, sexualitet och 

kön inte existerar i samma form som inom andra rum.  

 

 

Känslorna som uppstår när kroppen är i otakt 

Att inte befinna sig i linje med omvärldens normer, eller att rikta en kritik till rådande 

samhälleliga normer, är återkommande teman i informanternas berättelser. Känslornas 

närvarande tycks vara av väsentlighet när informanterna talar om sitt kreativt skapande. Detta 

väcker frågan om vilken funktion känslor har. Ahmed menar att känslor inte bör förstås som 

något som är och upplevs utan snarare något som gör något med kroppen och påverkar hur den 

orienterar sig (2014:4). Jag tolkar Ahmeds beskrivning om att känslor gör någonting som att 

känslorna fungerar likt ett facit, där känslor ger en direkt indikation på en lyckad eller 

misslyckad orientering i världen. Ahmed hävdar att känslor uppstår i mötet mellan subjektet 

och andra subjekt, objekt eller ting. Därmed finns inte känslan i kroppen utan uppstår i 

relationen mellan komponenterna. “Emotions shape the very surfaces of bodies, which take 

shape through the repetition of actions over time, as well as through orientations towards and 

away from others” (2014:4). Att känslor inte är något i kroppen visar Ahmed med begreppet 

äckel att känslor kan läggas över på den ”den andre”, där känslan inte finns i personens kropp 

utan känslan förflyttas och överförs på det som ger upphov till känslan av äckel (Jönsson 

2011:55f). 

 Ahmed pratar om ”den andra”, vilket jag tolkar vara en position utanför normerna 

och som flertalet av mina informanter innehaft hela eller periodvis under livet. När handlingar 

upprepas över tid skapas förväntningar på vad som anses vara rätt eller naturligt. 

Heterosexualitet, vithet, femininitet och smalhet är några av de förväntningar som finns i 

relation till kvinnlig kropp. Lisa och Ruth uttrycker båda att de under sin uppväxt haft en saknad 

av att komma i kontakt med kroppar lik sin egen på film, TV, i tidningar eller genom deras 

omgivning. Då smalhet har upprepats repetitivt under informanternas uppväxt skapas en 

förståelse av att det är en linje som anses vara eftersträvningsvärda gällande utseende.  Båda 
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Lisa och Ruth identifierar sig likaså som lesbiska vilket frångår normen och förväntningen på 

att kroppar ska attraheras av det motsatta könet. Ahmed använder ordet äcklig, vilket jag inte 

tolkar som en fysisk känsla av avsmak utan snarare att något befinner sig i fel position än vad 

som är förväntat av subjektet eller objektet i fråga. När en känsla av äckel uppstår är det som 

Ahmed säger någonting som uppstår i ”den andre” och det är från den andre som känslan 

skapas. Då Lisa och Ruth frångår normen i termer av smalhet och heterosexualitet intar de 

positionen av ”den andre” och det är hos dem känslan av felande överförs på. Lisa och Ruth 

befinner sig därmed i en position där de måste förändras för att inte uppfattas som felande.  

Utifrån informanternas utsagor tycks konsten användas som medel för att bredda 

bilden för vad som ingår i definitionen för normkropp, normsexualitet och normer kopplat till 

att vara kvinna. Att orientera sig till och söka efter ”andra” kroppar är ett återkommande tema 

i mertalet utav informanternas utsagor. För Amanda och Lisa fungerar utställningar, antingen 

genom att besöka andras utställningar eller anordna sin egen, som ett sätt att orientera sig mot 

liknande kroppar som sin egen. Ruth berättar att hon använder Instagram för att komma i 

kontakt med andra konstnärer som gör liknande saker som henne själv och ”preachar 

feminism”.  

När Juanita besvarar frågan om vilka reaktioner hon fått på konsten hon gör ges 

följande svar…”Jag får mycket positiv respons från andra feminister, speciellt andra 

feministiska kvinnor. Jag tror det är att många kvinnor och icke-binära känner igen sig. Att de 

kan relatera till mina verk och att vi behöver ett utlopp”. Juanita tycks resonera på liknande sätt 

som Amanda att personer som identifierar sig som kvinnor har liknande erfarenheter vilket gör 

att de upplever samma typer av känslor.  

Som tidigare nämnt kan dis-orientering uppstå av flera anledningar. Som 

intersektionalitetsbegreppet uppmärksammar existerar maktstrukturer jämsides och där en 

person kan besitta en maktposition inom en struktur, exempelvis vithet, men vara normbrytande 

i en annan, exempelvis homosexualitet. I denna studie har maktstrukturer i relation till kön, 

sexualitet och kropp getts fokus. Etnicitet har inte diskuterats i denna uppsats då samtliga 

informanter som jag har intervjuat har kroppar som passerar som vita. Flertalet av 

informanterna pratar om representation och uppmärksammar vikten av att ”andra” kroppar, 

eller snarare ”alla” kroppar ska ges utrymme i det offentliga rummet. Samtidigt beskriver 

samtliga informanter att de utgår från egna levda erfarenheter av dis-orientering, vilket inte 

involverar etnicitet då informanterna innehar en normposition i maktstrukturen för etnicitet. 
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4. AVSLUTANDE DISKUSSION  

 

 

Kunskapsmålet med denna uppsats var att urskilja några av de föreställningar som finns rörande 

konceptet ”feministisk konst”. Syftet var vidare att skapa en förståelse för hur konsten används 

som ett diskursivt medel i processen för att göra motstånd och utmana dominerande diskurser 

kopplat till kön, kropp och sexualitet. För att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar 

genomfördes fem intervjuer och två observationer som tillsammans utgör studiens empiriska 

material.  

För att kunna besvara uppsatsen syftes formulerades fyra forskningsfrågor som 

ställdes mot det empiriska materialet. Frågeställningarna ett till tre ställdes mot materialet för 

att urskilja vilka diskurser som framträder inom feministisk konst: 1: Vilka föreställningar finns 

det kring feministisk konst? 2: Vilket bildspråk återkommer, och varför definieras det som 

inkluderas som feministiskt? 3: Hur används konstnärliga uttryck som ett redskap till motstånd, 

enligt informanterna?  

 I inledningskapitlet definierades diskurs som ett meningssystem som sätter 

gränser eller skapar möjligheter för vad som kan sägas eller göras. Feministisk konst intar ett 

intersektionellt förhållande till diskurser där såväl informanterna som de feministiska 

marknaderna kritiserar dominerande maktstrukturer kopplat till kön, sexualitet, etnicitet och 

kropp. Som Ruth uttrycker får hon genom konsten chansen att avbilda sitt ”idealsamhälle” där 

den tjocka och lesbiska kvinnan får existera utan ifrågasättande. Då diskurser är kontingenta, 

tycks konsten användas som ett diskursivt medel för att ifrågasätta och förändra de 

hegemoniska diskurserna. Genom att i bildspråket avbilda det icke-smala, icke-vita, och/eller 

icke-heterosexuella görs ett försök till att utöka gränserna för vad som definieras som normativt 

inom diskurserna. Då samtliga informanter identifierar sig som kvinna används artikulationer 

för att utmana de diskurser som finns kopplat till kvinnokroppen. Feministisk konst artikuleras 

i relation till kvinna där det som avbildas är tecken som vanligen associeras med kvinnlig 

könstillhörighet såsom bröst, vagina, klitoris eller mens. Ifrågasättandet tycks därigenom ske i 

att förväntningarna på kvinnokroppen antar en ny form där kvinnokroppen är exempelvis tjock, 

hårig, lesbisk eller naken. Meningen av att vara kvinna står därmed i konstrast till de tecken 

som artikuleras tillsammans med kvinna i dominerande diskurser. Som flertalet av 

informanterna uttrycker ska feministisk konst vara provocerande då konsten verkar för att 

ifrågasätta normer.  
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 Trots att feministisk konst används som ett medel för att förändra rådande 

maktstrukturer framträder även normer inom sfären för feministisk konst. ”Kreativa Feminister 

Uppsala” och ”Feministisk marknad” välkomnar endast personer som identifierar sig som 

kvinna eller icke-binär som utställare. Detta kan vidare tolkas som att män inte förväntas göra 

feministisk konst. I informanternas utsagor motsägs inte heller denna tolkning, då ingen av 

informanterna nämner en manlig konstnär som inspiration till sina feministiska konstverk, 

samtidigt som flertalet kvinnliga konstnärer uppmärksammas under intervjuerna.  

 Känslor har varit en central aspekt till varför informanterna skapar konst som de 

själva beskriver som feministisk, vilket leder mig till uppsatsens sista frågeställning om vilken 

betydelse konstutövandet har haft för informanterna. Juanita, Ruth och Lisa vittnar alla om att 

de inte följer linjen för smalhet. Ruth, Lisa och Agnes utsagor vittnar på samma sätt om att de 

bryter linjen för heterosexualitet. I dessa fall blir konsten ett sätt att motsätta sig de 

förväntningar som finns för linjerna i termer av kropp och sexualitet. Vidare kan konsten 

fungera som ett medel för representation, där konsten de skapar gör att andra människor, det 

vill säga betraktaren, kommer i kontakt med kroppar informanterna själva haft en avsaknad av 

att se i omvärlden. För Amanda har konstutövandet blivit något personligt hållet, då hon säger 

att konsten gjort att hon kan ”lägga” sin psykiska ohälsa ”någon annanstans”. På det sätter 

överförs dåliga känslor från hennes huvud och ner på pappret. 

 Avslutningsvis vill jag tillägga att ”feministisk konst” kan vara olika saker och 

kan inkludera olika typer av bildspråk. Denna uppsats bör därmed läsas som en förståelse för 

hur konst som utger sig för att vara feministisk kan se ut snarare än vad feministisk konst faktisk 

är. Det tydligaste mönstret som framkommer under forskningsprocessen är däremot att 

feministisk konst flyttar frågasättandet från subjektet, över till samhällets normer och ideal i 

sökandet efter att ”bara få vara sig själv”.   
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BILDFÖRTECKNING  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Bilden på titelsidan. En julgransdekoration föreställande en snippa som jag köpte på 

en av de feministiska marknaderna.  

Konstnär: Okänd.  

Fotograf: Karin Andersson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2.  

Bild från Feministisk Marknad- Fokus Endomentrios. Toaletterna på Nalen i Stockholm.  
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2018-12-09 

Fotograf: Karin Andersson 

 

 

Bild 3.  

Bild från Feministisk Marknad- Fokus Endometrios. Stora salen på Nalen i Stockholm. 

2018-12-09 

Fotograf: Karin Andersson 

 

Bild 4. 

Teckning gjort av Ruth  

Fotograf: Informanten Ruth (pseudonym) 
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Bild 5. 

Bild på Lisas självporträtt, broderi.  

Fotograf: Informanten Lisa (pseudonym).  

 

Bild 6.  

Akvarellbild gjord av Amanda.  

Fotograf: Informanten Amanda (pseudonym). 
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KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 

 

Otryckta källor 

Intervjuer 

1. Ruth (Pseudonym) 

Yrke: Student  

Födelseår: 1996 

Kön: Kvinna  

Intervjudatum: 2018-11-20 

Intervjulängd: 70 min 

Intervjun utförd av författaren  

Intervjun förvaras hos författaren  

 

2. Lisa (Pseudonym)  

Yrke: Student  

Födelseår: 1994 

Kön: Kvinna  

Intervjudatum: 2018-11-21 

Intervjulängd: 60 min 

Intervju utförd av författare  

Intervjuanteckningar förvaras hos författare 

 

3. Amanda (Pseudonym) 

Yrke: Service 

Födelseår: 1998 

Kön: Kvinna  

Intervjudatum: 2018-11-26 

Intervjulängd: 55 min  

Intervju utförd av författare  

Intervjuinspelning förvaras hos författare 

 

4. Agnes (Pseudonym) 

Yrke: Sjukskriven  
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Födelseår: 1990 

Kön: Kvinna  

Intervjudatum: 2018-12-04 

Intervjulängd: 58 min  

Intervju utförd av författare  

Intervjuinspelning förvaras hos författare 

 

5. Juanita (Pseudonym)  

Yrke: Studerande  

Födelseår:  

Kön: Kvinna  

Intervjudatum: 2018-12-05 

Intervjulängd: 66 min 

Intervju utförd av författare  

Intervjuinspelning förvaras hos författare 

 

Observationer  

 

 

20181202. kl. 11.00-12.00, Kreativa Feminister Uppsalas Julmarknad,Trädgårdsgatan 

Uppsala. 

20181209, 11.30-13.00. Feministisk Marknad- Fokus Endomentrios, Nalen, Stockholm.  

Samtliga observationer utförd av författaren. 

Observationsmaterialet förvaras hos författaren. 

 

Tryckta källor 

Feministisk Marknad. Facebookgrupp https://www.facebook.com/feministiskmarknad/ 

Hämtad 2018-12-03 

Kallenberg, Jan.”Könsdysfori och utredning” 1177.se 2016. Lundströmmottagningen, Västra 

Götalandsregionen. Hämtad 2019-01-08 (https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-

rad/Mer-om/Transsexualism-och-utredning/)  

Kreativa feministers Julmarknad. Evenemang på Facebook. 

https://www.facebook.com/events/1700500646745061/. Hämtad 2018-12-03 

 

https://www.facebook.com/feministiskmarknad/
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Mer-om/Transsexualism-och-utredning/
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Mer-om/Transsexualism-och-utredning/
https://www.facebook.com/events/1700500646745061/
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Bilagor 
 

 

Bilaga 1 

 

Hej [informant 2 namn] 

Jag skriver för tillfället min kandidatuppsats i etnologi vid UU och tänkte skriva om 

feministisk konst ur konstnärens perspektiv. Jag har själv varit inne och kollat på dina härliga 

broderier och blev rekommenderad av [gemensam bekants namn] att kontakta dig. Jag söker 

efter personer som kombinerar konst med feministiska åsikter och vill ställa upp på en 

intervju, där jag hoppas datt du vill vara med! Det är din konst som kommer att stå i fokus 

under intervjun. Om du har några frågor så fråga på! Allt gott, Karin Andersson. 

 

Bilaga 2 

 

Hej alla!  

Jag studerar Etnologi vid UU och skriver för tillfället min kandidatuppsats om feministisk 

konst. Då jag avser att undersöka ämnet ur konstnärens perspektiv undrar jag om det finns 

någon/några personer i denna grupp som skulle vara intresserade av att bli intervjuade? Under 

intervjun kommer din konst att stå i fokus, där vi kommer att prata om hur feministiska åsikter 

kan kombineras med konstnärliga uttrycksformer.  

Om du är vill veta mer eller vill ställa upp så hör gärna av dig på DM på Facebook eller via 

mail (karinandersson4@hotmail.com).  

Allt gott!  

Karin  

 

Bilaga 3 

 

Hej alla Skapare!  

Jag skriver för tillfället min kandidatuppsats i Etnologi vid Uppsala universitet. I min uppsats 

undersöker jag hur feministiska åsikter kan kombineras med konstnärliga uttrycksformer. Om 

du är en skapande person, som på något sätt kombinerar konst med feminism skulle jag gärna 

vilja intervjua DIG!  

mailto:karinandersson4@hotmail.com
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Då jag studerar i Uppsala hade det underlättat om du bor i Uppsala, Stockholm eller i 

närområdet till dessa då jag gärna träffas personligen. Är du pepp, har frågor eller vill veta 

mer DM mig gärna!  

Allt gott till er i kylan!  

 

Bilaga 4 

Intervjufrågor  

 

Namn, ålder, sysselsättning, boplats  

Hur skulle du beskriva din konst?  

När började du arbeta med konst - vad gör du för typ av konst?  

Vad anser du utmärker dina bilder? Typer av symboler? Färgval? 

Vad betyder dessa former/färgen/tecken för dig?  

När och varför började du kombinera feministiska åsikter i konsten? 

Vad tycker du det är som gör konst feministiskt? 

Hur vill du att åskådaren ska uppfatta din konst? Vad försöker du förmedla? 

Vilken känsla får du när du skapar? Beskriv din skapandeprocess! 

Vad inspireras du av? Feministisk och konstnärligt!  

Har du stött på fördomar om din (typ av) konst?  

Hur ser du på andra som gör feministisk konst?  

Hur upplever du att andra ser på din konst? Klassen? lärarna? Omgivningen?  

Vad inspireras du av?  

Finns det feministisk konst du inte uppskattar - vad är dålig konst?  

Vad har du fått för reaktioner på din konst?  

Hur tror du andra ser på feministisk konst i stort?  

 


