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ABSTRACT  
 

Denna uppsats ser på vem det egentligen är som tittar på de nakna eller halvnakna verken som 

ställs ut på den Nationalmuseum i Stockholm efter deras nyöppning hösten 2018. 

Metoden som har använts för att söka svar på detta är genom fysiska observationer på plats, 

medan en avgränsning till större skulpturer och målningar som visar bröstvårtor eller kön har 

gjorts, även en kvantitativ inventering har gjorts av verken. 

För att analysera resultatet används en feministisk postkolonial diskursanalys, med 

utgångspunkt från den tidigare forskningen om ”blicken” eller ”the Gaze”, från Sartre, 

Mulvey, och Gamman & Marshmen. 

Resultatet visar att majoriteten av de nakna verken har placerats i avdelningarna för den tidiga 

konsten från 1500-1700- talet, medan det är få nakna verk i den senare tidens avdelningar från 

1800-1900-talet. Denna uppdelning följer även en uppdelning av var män och kvinnor 

uppehåller sig längst, då männen är på 1500-1700-tals avdelningen längst medan kvinnorna 

uppehåller sig längst på 1800-1900-tals avdelningen. 

Det visar sig även att män är mer intresserad av att titta på nakna män än vad kvinnor är, dock 

så är män och kvinnor lika intresserade av att titta på nakna kvinnor. En intressant vändning är 

att kvinnorna och männens beteenden ändras i varandras sällskap, då kvinnorna tar samma 

plats som männen medan männen tar mindre plats som kvinnorna.  

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: museum, feministisk, postkolonial, diskursanalys, the Female Gaze, konst, naken, 

norm, stereotyper, manligt, blick, titta. 
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1. INLEDNING  

 

Denna studie utgör kandidatuppsatsen i Etnologi, följande kapitel presenterar idén bakom 

studien av vem det är som tittar? Vad studien ämnar få svar på, vilka begränsningar som har 

varit nödvändigt, och även hur fältarbetet har utförts. En förklaring av vilken tidigare 

forskning som har publicerats inom ämnet följer även, samt vilka teorier denna studie vilar på 

i sin undersökning 

 

Bakgrund  

När drottning Victoria I av England mottog en kopia av Michelangelos David staty, så täcktes  

hans könsorgan över med ett fikonlöv i metall som kunde tas av för manliga besökare och 

hängas på i en krok för kvinnliga besökare, så att hans nakenhet inte skulle besvära de 

kvinnliga blickarna (Hoeptner Poling, L. & Suominen Guvas, A. 2008: 39f). Fikonlöven som 

täckt de flesta manliga statyers kön efter Vatikanens ”Fig leaf Campaign” (Garber 2017: 58ff) 

och den viktorianska erans prydhet har i de flesta fall tagits bort igen, så är de nu menade för 

kvinnor att titta på? 

 

 

Bild 1. Foto av Michelangelos ”David”, 

med fokus på det tillsatta fikonlövet. 
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Vart vi än vänder oss i världen idag så bombarderas vi av bilder av nakna kroppar, det är en 

del av det moderna medie- och stadslandskap vi befinner oss i. Vi kan känna oss obesvärade 

med den nakenhet vi möter i bild. Men när det är något som sticker ut ur mängden så inser vi 

att vi kanske inte är så vana ändå? 

På ett besök på Nationalmuseums nyöppning 2018 i Stockholm slogs jag av att jag tyckte det 

var så många verk som avbildade nakna män, vilket jag insåg att jag inte var van vid. Det 

verkade dock att jag till skillnad från avbildningar av nakna män var vanare med 

avbildningarna av nakna kvinnor. Min mamma, som gjorde mig sällskap på besöket, tyckte 

dessutom att det var mycket mer avbildningar av nakna män än av nakna kvinnor. Min insikt 

och min mammas intryck ledde mig till att fundera om det var genomtänkt av museet att visa 

så många avbildningar av nakna män? Var det så att det fanns fler avbildningar av nakna män, 

eller om vi helt enkelt är så vana att se kvinnor nakna i konsten att det inte ens registreras i 

våra sinnen längre? Kanske var det så att det var objekt som inte var menade för kvinnliga 

ögon? 

 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur besökarna till Nationalmuseums nyöppning ser 

på de nakna manliga objekten, för att se om den kvinnliga blicken bjuds in till samtalet. 

• Hur förhåller sig besökarna till de nakna verken?  

• På vilket sätt ser män och kvinnor på avbildningar av nakna män? 

• Vilka är de nakna verken som besökarna tittar på mer än andra? 

 

Metod och material  

Detta avsnitt beskriver hur fältarbetet genomfördes, de fördelar som finns i de valda 

metoderna, men även de problem och etiska ståndpunkter som har tagits hänsyn till under 

studien.  

Människor är åskådare till sitt eget och andra människors liv. Allt socialt samspel 

förutsätter observation och minne, alla observerar vad som pågår samtidigt som de 

deltar. […]… ett av de vanligaste samtalsämnena världen över är mänskligt beteende – 

grannars, släktingars, arbetskamraters, bekantas, främlingars  

(Öhlander 1999: 73) 
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Uppsatsen ämnar undersöka hur människor betraktar manlig nakenhet, genom att studera 

deras samvaro med ett äldre historisk konstmaterial, vilket kanske är mindre laddat än 

moderna bilder eller foton av nakna människor. När objekten är del av ett kulturellt arv  

hamnar de i ett historisk ljus i samhället, och saknar samma provokation som dagens samtida 

bilder.   

Denna studie har gjorts genom observationer. Öhlander (1999) beskriver att under en 

observation kan forskaren gå in i olika roller beroende på graden av sitt deltagande; att inte 

delta alls utan endast observera som en ”fluga på väggen”, att interagera med sina informanter 

genom exempelvis fikastunder och småprat, eller att träda in helt i ”sam-spel” med 

informanterna och tappa distansen (Öhlander 1999: 74f). Enligt Frostling-Henningsson (2017) 

krävs en genomgående kritisk självreflektion av forskaren för att undvika att tappa 

forskarrollen och det etiska ansvar det innebär (Frostling-Henningsson 2017:63). 

Det som Öhlander och Frostling-Henningsson diskuterar här är hur forskaren i sin 

observationsroll har en uppenbar påverkan på forskningsresultatet och därför är det viktigt att 

välja sin roll med omtanke för att inte producera ett material som påverkats av forskarens 

delaktighet och ger de resultat denne önskar få. Utifrån min egen bakgrund så är det risk att 

jag påverkar forskningsresultatet då jag har samma förutsättningar som mina studieobjekt, 

besökarna till Nationalmuseet, jag är en person som besöker museum. Ett annat lager av 

påverkan är att jag är en kvinna och ser på objekten och människor utifrån min egen sociala 

bakgrund och livserfarenheter. 

För att se hur besökarna interagerar med objekten har jag valt att göra en observationsstudie, 

som bygger på två nivåer. Den första är en observation i form av en skuggning, då jag har 

följt med besökare för att se vilka objekt de uppehåller sig vid och vilka kommentarer de 

utrycker under besöket. För att få ett opåverkat resultat har jag inte informerat dem om min 

roll, vilket är vanligt inom etnologin då de inte är identifierbara, och jag har även antecknat 

öppet under skuggningen. Den andra observationsrollen har jag tagit utifrån principen av ”en 

fluga på väggen”, då jag har stått vid sidan av för att observera besökarnas kroppsspråk mot 

objekten och varandra. I denna roll har jag helt öppet befunnit mig och iakttagit besökarna 

medan jag antecknat med hjälp av mobil och papper och penna. De har de haft en möjlighet 

att komma fram och fråga vad jag gör. Öhlander beskriver att ha anteckningsblocket uppe kan 

fungera som en etisk pekpinne, synliggörandet av att man antecknar, synliggör att man är en 
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forskare så att ingen känner sig lurad (Öhlander 1999: 83). ”Också observatören är 

observerad” (Öhlander 1999: 80).    

Den deltagande observationen har som syfte att komma åt sådan information som inte framgår 

under intervjuer då informanten kan tycka att det är för självklart att berätta om eller att det är 

för jobbigt att ta upp för inspelning under intervjun (Öhlander 1999: 75). ”Allt kan inte 

observeras. Man kan exempelvis inte se vad en människa tänker eller känner (även om man 

kan ana det) och man kan inte observera vilka motiv människor har till sina handlingar” 

(Öhlander 1999: 80). Öhlander beskriver hur man under en observation kan skildra det man 

uppfattar som ansiktsuttryck och kroppsspråk och göra antaganden om det, men att det är 

viktigt att vara tydlig med vad som är data och vad som är ens egna antaganden (Öhlander 

1999: 80).  

Utifrån Londos (1993) idéer om att människor inte är så bra på att prata om sina blickar så 

väljer jag därför att inte intervjua personer i denna uppsats, vilket annars ofta är brukligt inom 

den moderna etnologin. Jag utgår istället från en kvantitativ undersökning, i enlighet med 

Silvén- Garnerts (1999) metodologiska mening för att minska min egen påverkan på resultatet 

och för att producera en så pass objektiv studie som möjligt. Det görs genom att inventera 

objekten på Nationalmuseum i relevans för syftet, det vill säga efter manligt, kvinnligt, naket, 

halvnaket, och tidsperioder enligt vissa förelagda parametrar.  

Det materiella som forskningsobjekt har en gammal tradition inom etnologin och Silvén- 

Garnert (1999) beskriver hur man kan säga mycket om levnadsvillkor, preferenser, och 

föreställningar genom att studera det materiella genom inventering, genom vilket man kan nå 

både de materiella och immateriella i människors liv det vill säga det som utgör grunden för 

det etnologiska fältet (Silvén- Garnert 1999: 89, 105).   

I denna uppsats görs därför en inventering av verken och deras placeringar, för att sedan 

utföra observationer för att se människors kroppsspråk, sociala samspel, och närvaro. 

 

Avgränsningar  

Ämnet för denna uppsats är stort och möjligt att fördjupa på flera sätt, vilket har krävt en 

tydlig avgränsning för att fokusera på vad som är relevant för denna uppsats syfte. 

Avgränsningarna behöver även ta hänsyn till en kandidatuppsats begränsade formatet som 

bestämmer ramarna för denna studie.  
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Fokus i denna uppsats är hur besökarna reagerar på den manliga nakenheten som avbildas i 

verken på Nationalmuseum. Nationalmuseum har valts som plats för denna studie då det var 

här jag först insåg hur jag reagerade på den manliga nakenheten som avbildades, dessutom har 

museet en stor mängd historiska konstobjekt med både manlig och kvinnlig nakenhet. Jag 

ämnar därför undersöka hur besökarna reagerar på de nakna objekten. Fnissar de? Skyndar de 

sig förbi? Lutar de sig fram för att se bättre?  

I den mängd objekt som finns på Nationalmuseum har jag valt att endast se på målningar och 

statyer på grund av deras storlek, undersökningen innefattar vuxna objekt, nakna uppenbara 

barn kommer inte att vara en del av denna studie. Barn har historisk såväl som i samtiden 

avbildats nakna i alla tider. I följderna av #MeToo rörelsen lämnades en petition in att 

Metropolitan Museum of Art skulle ta sitt ansvar och berätta om kontexten till skapandet av 

sexuella avbildningar av barn i objekttexten, vilket Metropolitan Museum of Art officiellt 

vägrade (Bellafante 2017). Motviljan till att berätta om konstnärernas utnyttjande av både 

barn och andra modeller, och besökares reaktioner av att få veta den informationen är ett 

ämne som förtjänar fördjupning i en större studie, och kommer inte att vara en del av denna 

uppsats.    

Det finns en stor mängd nakna verk så därför har en uppdelning mellan nakna och halvnakna 

objekt gjorts. Nakna objekt är de som visar hela kroppen på individerna, medan halvnakna 

objekt är de som endast visar delar av kroppen, och gränsen för vad som räknas som visning 

av kroppen har dragits till om de visar bröstvårtorna. Denna gräns har en historisk bakgrund 

då det i västvärlden innan 1930-talet inte var tillåtet för vare sig män eller kvinnor att få visa 

bröstvårtorna offentligt. En viktig del att påpeka att det i denna undersökning inte handlar om 

skillnaden mellan erotiska eller vardagliga representationer, då många erotiska verk är för 

påklädda för att vara en del av denna studie och många nakna verk är inte erotiska. 
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Teoretiska utgångspunkter och begrepp 

2007 fastslog ICOM (International Council of Museums) att definitionen av ett museum är att 

det är en icke-vinstdrivande, permanent institution som tjänar samhället genom att skaffa, 

bevara, kommunicera och presentera det materiella och immateriella kulturarvet för 

allmänhetens studie, utbildning, och nöje (ICOM 2019). 

Definitionen är nu på väg att uppdateras till att innebära att museum ska vara demokratiska 

platser för kritisk dialog där alla är välkomna som arbetar aktivt med samhället. De ska nu 

även tolka kulturarvet för att öka social rättvisa, och arbeta för jämställdhet och planetens 

välbefinnande. (ICOM 2019)  

Det är ett annorlunda grepp jämfört med tidigare då museerna nu vill byta roll och vara en 

integrerad del av samhället, som tolkar kulturarvet för att skapa sociala förändringar, till 

skillnad från definitionen från 2007 då de fokuserade på bevarande och uppvisning av 

materialet har de nu en politisk agenda.  

Ebling återger Schade & Wenks beskrivning hur museer ursprungligen skapades som platser 

av manlig dominans, manliga experter som visade de manliga geniernas idéer (Ebling 2018: 

62) med resultatet att kvinnor inte syntes eller var osynliga. Den teoretiska utgångspunkten 

för denna uppsats är ett feministiskt postkolonialt perspektiv, baserat på Youngs (2011) 

beskrivning av Gayatri Spivaks idé om ”dubbel kolonialisering” vilket innefattar ”[…]den 

koloniala maktens patriarkat i offentligheten och männens patriarkat i familjesfären […]” 

(Young 2011: 167). Denna dubbla kolonialiseringen i form av det offentliga och 

familjesfärens patriarkat upprätthåller maktstrukturerna i samhället där mannen utgör normen, 

Bild 2 Foto av en naken skulptur                                                        Bild 3 Foto av en halvnaken skulptur 
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och kvinnan ”den Andra”. Rossi (1995) poängterar att det historiskt har skapats två socialt 

skilda kön i vårt samhälle där det ena har monopoliserat ekonomi, kultur, politik, intellekt och 

själsligt. Vilket har lett till att bilden har varit ett effektivt stöd för att upprätthålla 

könsstrukturerna, där kvinnan är den andra (Rossi 1995: 211f), eller som Rossi säger ”det 

koloniserade könet” (Rossi 1995: 226).  

Inom den koloniala diskursanalysen beskrivs konceptet att det är de Andra som upprätthåller 

och delvis skapar sin egen diskurs, och därav upprätthåller de maktstrukturer som en gång 

placerades på dem (Loomba 2005: 56f). Precis som Edward Said presenterar i sin bok 

Orientalismen från 2002 gör diskursanalysen det möjligt att framhäva skillnaderna mellan vi 

och de skapas och se hur makten verkar (Loomba 2005: 56). Loomba beskriver Foucaults 

tankar att  

behovet att objektifiera och distansera den Andre i den vansinniges eller den spetälskes 

skepnad var mindre akut i en situation där varje kolonial person i någon mening redan 

var en Annan 

 (Loomba 2005: 60).  

Behovet av att objektifiera kan beskrivas som att stereotypisera, det vill säga de inneboende 

fördomar som vi alla har, deras prägling på oss och alla vi kommer i kontakt med. Stereotyper 

är ett sätt att objektifiera för att hålla liv i den rådande diskursen/makthierarkin, vilket enligt 

den koloniala diskursanalysen är något som även den Andra håller liv i och utvecklar. 

 För att kunna ge en relevant bild av hur dessa fördomsprocesser påverkar oss och hur de 

formar vår diskurs, det vill säga vår identitet och världsbild kommer jag att använda mig av 

Michael Pickerings idéer om stereotyper ur hans bok Stereotyping – The Politics of 

Representation (2001). Pickering är en antropolog som är en curator vid The National 

Museum of Australia. 

Pickering (2001) beskriver stereotyper just som ett diskursivt verktyg i konstruktionen av 

sociala grupper och ”kategorier” (Pickering 2001:1), men att stereotyper och kategorier är 

skilda begrepp. Kategorier förklarar han som att det är sättet vi organiserar världen i våra 

sinnen, en slags mental karta som är organisk och i konstant förändring. Stereotyper däremot 

bygger på att vara konstanta och upprätthålla makten som den är, även om den även på sätt 

och vis handlar om att skapa en känsla av ordning i världen. Det är kampen mellan 

komplexitet och enkelhet. (Pickering 2001: 1-4) Det handlar om att skapa en känsla av 
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säkerhet och tillhörighet, att inte vara avvikande från flocken, en klassisk överlevnadstaktik 

bland flockdjuren.  

Det Pickering beskriver här är konceptet ”Dual Process Theory”, som delar upp våra 

hjärnprocesser i två kategorier; det omedvetna som kräver lång tid att ändra genom nya vanor 

eller som Devine (1989), en professor i Psykologi, kallar stereotyper, och sen den medvetna 

som är lätt att ändra genom övertalning eller utbildning vilket är vad Pickering kallar 

kategorier den organiskt föränderliga mentala kartan vi bär med oss. 

Medusa har fungerat som en spegling av den västerländska uppfattningen av kvinnor och hur 

kvinnorna själva uppfattar sig, hon har varit en representation av den kvinnliga sexualiteten 

(Bowers 1990: 217). Bowers beskriver att motvikten till männens ägande blick och vägen till 

att ta tillbaka sin egen sexualitet är den kvinnliga blicken, och utan sitt huvud kan hon inte 

hota mannen med sin subjektiva blick, hon blir då ett objekt. I legenden om Medusa var det 

inte hennes utseende som förvandlade en man till sten, utan det faktum att hon mötte mannens 

blick, männen gör kvinnorna till objekt för att de själva ska undvika att bli objekt av kvinnans 

blick. (Bowers 1990: 218ff) Bowers beskriver halshuggningen av Medusa som skapandet av 

ett objekt, den huvudlösa kvinnokroppen (Bowers 1990: 224). 

Gamman & Marschmens The female gaze: women as viewers of popular culture från 1988 

frågar sig vad som händer när det blir kvinnorna istället för männen som blir den som tittar. I 

1995 år BBC produktion av Stolthet och fördom serveras Mr Darcys kropp upp för den 

kvinnliga blicken, till skillnad hur mäns blickar är det som filmindustrin brukar rikta sig till så 

är produktionen en kavalkad av kvinnligt tittande (Hopkins 2001: 112).    

 

Tidigare forskning  

Forskningen som skett inom området genus på museum är omfattande, 2018 publicerades en 

antologi om genus på museum redigerad av Wera Grahn, professor i Genusvetenskap vid 

Linköpings universitet och Ross J. Wilson professor i Modern historia och kulturarv vid 

University of Chichester. Boken Gender and Heritage. Performance, Place and Politics utgör 

en väsentlig del av den senaste forskningen inom hur genus behandlas på museum runt om i 

världen. Men innan dess så publicerade Sandra H. Dudley (2011) lektor i museistudier vid 

University of Leichester den redigerade antologin Museum objects. Experiencing the 

Properties of Things som fokuserar på museibesökande. Bland annat hur människor upplever 

objekten på museer och hur iscensättningen påverkar den upplevelsen. Även den svenska 
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etnologen Birgitta Meurling och kulturantropologen Inga-Lill Aronsson (2005) har redigerat 

en antologi området genus på museer i Det bekönade museet. 

Sociologerna Pierre Bourdieus och Alain Darbel (1991) studie For the love of art från 1943 

studerar vem det egentligen är som besöker museum genom en enkätstudie som delades ut till 

besökare på flertalet museum i Europa. Studien visar på hur kulturell smak skapas och 

upprätthålls utifrån en marxistisk teoribildning om makt på museum och hur vissa människor 

inte besöker museum. Etnologen Eva Londos (1993) har i sin bok Uppåt väggarna i svenska 

hem studerat vad människor har på väggarna i sina hem, och deras relation till objekten. Det 

hon presenterar i sin studie är ett självcurerat museum i formatet av ens egna hem som skapats 

för en själv kan ske och ägarnas relation till det. 

En ytterligare nivå i denna studie är vem det är som egentligen tittar. Verk som behandlar 

människors blickar finns främst inom filmvetenskapen med utgångspunkt i Laura Mulveys 

(1975)  Visual Pleasure and Narrative Cinema där hon myntar begreppet ”the male gaze” en 

blick som presenterar kvinnor som objekt för heterosexuella mäns sexuella njutning. Hennes 

bok är en kommentar på filosofen Jean-Paul Sartres (2001) begrepp ”gaze” i hans Being and 

Nothingness: An Essay on Phenomenological Ontology från 1943, som diskuterar 

maktrelationen mellan den som tittar och den som tittas på som blir förvandlad till ett objekt i 

den andres blick. 

Ett svar på begreppet ”the male gaze” är antologin The female gaze: women as viewers of 

popular culture som redigerats av Lorraine Gamman and Margaret Marshmen (1988), som 

visar på hur den kvinnliga blicken ser till skillnad från den manliga blicken. 

 

Uppsatsens disposition  

I de följande kapitlen presenteras resultatet av fältarbetet. I kapitel 2 PRESENTATION AV 

OBJEKTEN presenteras resultatet av inventeringen. Dess faktiska betydelse kvantitativt sett, 

men även vad resultatet av valet av verk som gjorts av curatorerna har inneburit för 

besökarnas upplevelser och tolkningar, och vad det säger om den rådande samhällssynen av 

nakenhet. I kapitel 3 INTERAKTION MED OBJEKTEN följer en analys av besökarnas 

interaktion med verken, deras förhållande med varandra medan de tittar och den plats de tar 

vilket skvallrar om vad deras undermedvetna socialisering har inpräglat. I kapitel 4 

AVSLUTADE DISKUSSION beskrivs de slutsatser och tankar till vidare forskning som 

uppkommit i analyskapitlen.  
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2. PRESENTATION AV OBJEKTEN 

 

”Ju mindre fri, desto mindre plats har du. I storstaden har du mer plats att vara fri än i 

en liten by” 

(”Bea” I.: Göransson 2012: 52) 

I Michelle Göranssons (2012) avhandling Materialiserade sexualiteter så uttrycker Bea 

kopplingen mellan frihet och att ta plats, om du tar mer plats så har du även mer frihet. Så 

detta kapitel handlar om vilka besökare det egentligen är som tar plats på Nationalmuseum i 

Stockholm. 

 

Inventering av nakenhet 

En kvantitativ inventering av museets objekt visar att det finns 99 nakna eller halvnakna verk 

bland målningarna och skulpturerna. Av dessa är 59% av de nakna verken av män, och 41% 

av dem är av kvinnor.  

Bland de halvnakna objekten, dvs de som visar bröstvårtorna men inte könet, står männen för 

48% och kvinnorna för 52%. Det innebär att det är en övervikt av nakna manliga verk och en 

smärre övervikt av halvnakna kvinnliga verk, dock så visar den kvantitativa inventeringen att 

museet visar en förhållandevis jämn fördelning mellan könen i den fysiska representationen 

av nakna/halvnakna verk.  

De stora skillnaderna i de nakna verken på Nationalmuseum beror på i vilka rum de olika 

århundradens konst visas. 1700-talets och 1600-talets verk är där den största mängden 

nakenhet hittas, följt av 1500-talets verk och antikens kopior som nästan alla är nakna.  

Bland 1800-tals verken finns det ytterst få nakna objekt, och bland 1900-talets endast fem 

stycken, varav endast ett verk är från efter 1920. En grundläggande kännedom om 1800- och 

1900-talets konstscen ger förståelsen att detta inte är representativt för de senaste 200 årens 

konstproduktion. Det är en brist i representationen som säger en del om synen på de nakna 

objekten från förr och från nutiden. Det är inte så att Nationalmuseum inte har nakenverk från 

denna tid. Efter en titt i deras bildarkiv (Nationalmuseum 2016) är det tydligt att de har gjort 

ett medvetet val att inte visa en större mängd nakna verk från denna tidsperiod.  
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Skapandet av stereotyper 

Göransson (2012) beskriver hur genusnormerna skapas och att vissa är normeskapande, 

medan andra utesluts som om de inte hörde hemma, de blir ”out of place” (Göransson 2012: 

56). Det är samma slags genusnorm som uppträder på Nationalmuseum, det finns både nakna 

manliga och kvinnliga verk, men de avbildade männen och kvinnornas poser skvallrar om vad 

deras syfte är. I en studie av poserna bland serietidningarnas hjältar i ”The Hawkeye 

Initiative” av Suzanne Scott (2015) är den skilda representationen av mäns och kvinnors 

kroppar tydlig. Studien tittar på en fan art rörelse som placerar karaktären Hawkeye i poser 

som ritats för kvinnor, placeringen av en manlig karaktär i en kvinnlig karaktärs pose visar det 

sexistiska bildspråket som används för att göra kvinnor till objekt. De manliga motiven 

däremot tar en maktpose där de visar sina muskler, medan de kvinnliga tar en sexuellpose där 

de visar sina bröst, bak och kön. Detta är en del av diskursen som skapas om mäns och 

kvinnors plats i samhället, män är subjekt i maktpositioner och kvinnor är objekt att utnyttja. 

På Nationalmuseum finns dock nakna manliga avbildningar som tar posen av objekt, 

avbildningar av unga män i sängkammarscener, som Manfredis avbildning av Johannes 

döparen från 1582-1622 eller Cornelis Cornelisz. Van Harlems modellstudie av en halvnaken 

man. Ett annat exempel är den halvnakna avbildningen av S:t Sebastian av Perugino från  

 

1585, bildtexten till målningen berättar historien om S:t Sebastian och hans död, med ett 

nämnande av att ”Motivet med Sebastian som en nästan naken ung man blev populärt under 

Bild 4 Foto av Johannes döparen. 
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renässansen[…]” (Nationalmuseum bildtext: 2019). Denna information som museet väljer att 

inte gå djupare in på skvallrar om att syftet med motivet var hans nästan nakenhet, där för att 

tittas på.  

               

                 Bild 5 Foto av Okänd man, modellstudie                                    Bild 6 Foto av S:t Sebastian 

 

Där man vill vara 

Under fältobservationerna blev det tydligt att det fanns en fysisk könsuppdelning bland 

museets besökare som speglade uppdelningen av nakna/halvnakna verk i museets olika 

avdelningar. 

 I avdelningarna för 1500- 1700-talen där den största mängden av de nakna/halvnakna verken 

var placerade uppehöll sig manliga besökare i större utsträckning. De var rent fysiskt i dessa 

rum en längre period än de kvinnliga besökarna. Motsatsen skedde i avdelningarna för 1800-

1900-talskonsten, där det var de kvinnliga besökarna som uppehöll sig och rent fysiskt var i 

rummen längre. 

Uppdelningen av de manliga och kvinnliga besökarnas fysiska närvaro tyder på att det är 

bland dessa konstverk de känner ett intresse och är avslappnade. Att detta speglar mängden 

nakna/halvnakna avbildningar är en överraskande upptäckt under observationen. Kan 

slutsatsen dras att kvinnor i mindre utsträckning än män uppskattar de nakna/halvnakna 

motiven, eller är det så att de inte känner att de får lov att titta på dem?  
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En annan intressant slutsats är att det i 1500-1700-tals avdelningarna är en större mängd 

nakna/halvnakna manliga avbildningar än kvinnliga, och i 1800-1900-tals avdelningarna 

faktiskt är fler nakna/halvnakna avbildningar av män än av kvinnor, även om de 

nakna/halvnakna avbildningarna i dessa avdelningarna endast utgör 22 % av de 

nakna/halvnakna verken på museet, medan 1500-1700- tals avdelningen utgör 78% av de 

nakna/halvnakna verken. Det är en överraskande större mängd nakna/halvnakna verk i de 

avdelningar som de manliga besökarna föredrar att uppehålla sig i. Är det helt enkelt så att 

kvinnor i allmänhet är mer pryda än män? 
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3. INTERAKTION MED OBJEKTEN 

 

Hur vi känner och tänker uttrycks omedvetet av oss genom våra ansiktsuttryck och 

kroppsspråk, men även hur vi förhåller vår kropp mot andra och mot rummet. Det kan handla 

om att komma nära eller hålla sig på distans, att inte visa att man tittar eller att fnissa och 

peka. Denna omedvetna process analyseras i detta kapitel för att se vad kroppar kan säga om 

relationen till andra och rummet. 

 

Bilder hävdar sig idag väl i jämförelse med tal och text som medel för kommunikation 

mellan människor och deltar knappast i våra liv som oskyldiga objekt att titta på, njuta 

av eller som illustration till texter.  

(Berglin 2001: 121) 

 

Elisabeth Berglin säger i en debattartikel i RIG-kulturhistorisk tidskrift att en bild alltid är en 

bild, och inte en direkt avbildning av verkligheten, utan att den skapats i ett sammanhang och 

innehåller kommunikation om sin uppkomst och hur den tolkas i nuet. (Berglin 2001: 120f) 

Det vill säga diskursen bilden ursprungligen skapats i och hur den tolkas om av samtiden.  

Det finns alltid koder och sammanhang i alla kulturer som gör att en bild kan tolkas olika 

beroende på mottagaren. I vilken kontext har bilderna skapats? Alltså vem har skapat den? 

Och under vilka omständigheter har den skapats? Vilka ”genremässiga lagar” styr normalt 

framställningen av dessa slags bilder?  Dessa frågor handlar enligt Berglin om ”semiotik”, 

språket som ett system och ”semantik”, en tolkning av kroppsspråket i denna studie hos olika 

personer i olika situationer (Berglin 2001: 120f). 

 

Förväntningar på gångna tider 

 

(10-årig son) - Varför är de så äckliga? 

(40-årig mamma) - Ja. Det är mycket naket. Och det är ändå 1500-tal! 

   (Skuggning - 1500-talsrummet) 
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I 1500-talsrummet finns den mesta av nakenheten, en familj på besök kom 20 steg in i 

rummet innan deras äldsta son i 10 års åldern irriterat undrar varför målningarna är så äckliga. 

Även hans mamma i 40 årsåldern reagerar på mängden eftersom den inte verkar stämma med 

hennes bild av 1500-talsmålningar. Det känns som en mycket vanlig reaktion, vi är vana vid 

nakenheten idag men tänker på något sätt att det var annorlunda förr, att vi har blivit mer 

öppna med nakenhet desto längre vi kommer i utvecklingen. En intressant spegeleffekt skapas 

med museets objektval då det är bland de äldsta verken som det är mest naket uppvisat. Men 

desto närmare nutid utställningen kommer så blir det mindre och mindre naket. Med tanke på 

att museet har verk närmre vår samtid i sina magasin som visar nakna motiv så är det ett 

medvetet val att inte visa dessa. Nakenhet för länge sen är lätt att acceptera men verk som 

visar på sexuellt utnyttjande som inte hände för så länge sen är kanske svårare för en 

barnfamilj på besök att förklara. Vad hade den 10-åriga pojken sagt om verk som såg 

moderna ut visade sådana motiv, är det en genomtänkt censur som förekommer på museer? 

 

 

                                 Bild 7. Foto av motivet familjen hade lämnat innan kommentaren 
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När det pornografiska blir rumsrent 

En målning som drog stor uppmärksamhet i 1500-talsrummet var Hans Baldung Griens 

målning av Merkurius från 1530. En 60-årig kvinna uttryckte till sin väninna vad många 

verkar tänka när de fick syn på målningen; 

 

”Det var en annorlunda snopp…” 

  (Skuggning - 60-årig kvinna) 

 

En stor mängd män tittade på målningen i förbifarten innan 

de stannade för att backa tillbaka och luta sig fram och ta en 

närmre titt på Merkurius könsorgan.  

Hans befjädrade kön verkade bjuda in besökarna att oblygt 

stirra och luta sig fram för att kunna se det på så nära håll 

som möjligt. Till skillnad från andra verk som avbildade 

nakenhet så verkade den fantasifulla avbildningen av 

Merkurius avväpna känslan av att det var en nakenbild. 

Kvinnor i sällskap av män är fullständigt öppna med sitt 

tittande, de skrattar och uppskattar verket lika mycket som 

deras manliga sällskap. Kvinnor som är ensamma fortsätter 

dock att vara lite blyga med att titta, då de tittar över axeln 

eller väldigt snabbt. Det verkar som om de inte känner sig 

bekväma med att titta. 

 

Genom att avbilda Merkurius som en mytologisk varelse med fjädrar istället för i form av en 

människa tas den pornografiska ytan bort från verken, det är inte en verklig person utan ett 

objekt som oblygt kan tittas på, ett sagoväsen. Att målningen är gjord utifrån en naken manlig 

modell är kan kanske ignoreras. Denna effekt kan ses ända tillbaka till kristendomens 

bibelmotiv som har en benägenhet att vara halvnakna, som Perugions S: t Sebastian. Värt att 

notera är att i Londos (1993) studie om konstvalen i hemmen så förekommer det inte en enda 

avbildning av en naken man, endast få sexuella motiv av en man tillsammans med en kvinna 

förekommer enligt hennes observationer.   

Bild 8. Foto av Merkurius 
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I studien reagerar en kvinna på en naken målning av en kvinna som hennes man kom hem 

med en dag.  

I början tyckte jag inte så mycket om den. Jag tyckte den var för naken. Jag tycker inte 

om, vad ska jag säga, porrbilder. Det var så utmanande. Men om man tittar många 

gånger på den så ser man annat som är bra i den. Då ser man inte det nakna och nu 

stör den mej inte./---/ Nu tycker jag om den. 

   (Londos 1993:66, UV280) 

Londos beskriver Britt-Maries upplevelse när hennes man kom hem med nakenmålningen, 

som att kvinnor identifierar sig med andra kvinnor och när de framställs som objekt (Londos 

1993: 66), så är det svårt för dem att acceptera nakenheten. Diskursen kring den nakna 

kvinnliga kroppen är inte samma som för den nakna manliga kroppen vilket kan ses i den fan 

art som används för att visa den sexualiserade objektifieringen inom serietidningarnas 

bildspråk. På Nationalmuseum finns inte någon skillnad i hur många män och kvinnor som 

tittar på nakna kvinnliga avbildningar, det verkar bekymra ensamma kvinnor mindre att se på 

avbilningar av nakna kvinnor än av avbilningar av nakna män när de är ensamma. 

 

Den homoerotiska undertexten 

 

 

 

 

– Eh, va!? 

– Det är ett självporträtt... 

– Bra ställe att ta ett självporträtt, va fan? 

 (Observation 2 - Konversation mellan två 30 åriga män) 

 

 

 

 

 Bild 9. Foto av Eugene Janssons 

självporträtt. 
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Eugene Janssons självporträtt från 1910 lockade fram många reaktioner med kontrasten av en 

välklädd man i kostym som står bland en mängd nakna män. I bildtexten förklarar museet att:  

Bilden är målad ur ett homoerotiskt perspektiv, i en tid då sexuella handlingar mellan 

män var förbjudna enligt lag. Denna gränsöverskridande subkultur var en dold men 

viktig del i den moderna stadens utveckling. 

 (Nationalmuseum 2019)  

Männen som tittar på detta verk förefaller reagera starkt, de rodnar nästan och tillbringar en 

längre stund framför det som om de försöker förstå sig på verket men inte riktigt gör det. 

Kvinnor däremot förefaller inte ha något intresse av verket då de snabbt tar sig vidare, men 

precis som med Merkuriusmålningen så verkar kvinnor vara mer öppna när de är i sällskap av 

en man och uppehåller de sig längre, än när de är för sig själva eller med andra kvinnor. 

I Renolds (2016) studie ” 'They Won't Let Us Play... Unless You're Going out with One of 

Them': Girls, Boys and Butler's 'Heterosexual Matrix' in the Primary Years” diskuteras hur 

det enda sättet att umgås med det motsatta könet är att vara pojkvän och flickvän, denna status 

ger pojkarna och flickorna friheter att göra vad de vill utan att förlora status och bli dåligt 

behandlade som följd. 

 

Den kvinnliga blicken med den manliga 

Många av de kvinnliga besökarna visar upp en osäkerhet inför verken, de vågar inte alltid titta 

utan läser texten mer än de ser på verken. Ibland verkar de finna en trygghet med att se på 

håll, eller när ingen annan tittar. Denna blyghet är tydlig när man jämför hur de tittar på 

avbildningar av nakna män jämfört med hur de tittar på avbildningar av nakna kvinnor, som 

de är mycket mer öppna med. I sällskap lättar deras blyghet, men när de är i sällskap av en 

man så försvinner den helt och de blir till mannens jämlike och tittar lika intensivt och länge 

som han gör. De är inte längre bekymrade av att kontrollera sina känslor utan de skrattar och 

gör grimaser och tar precis lika stor plats som männen. 

Männen däremot uppvisar ingen blyghet, de tittar självsäkert på nakna män såväl som kvinnor 

och uttrycker sina känslor öppet. Kanske är det därför som männen uppehåller sig längre i 

avdelningarna där den större delen av de nakna verken förekommer, de kommer inte på 

tanken att de inte får titta om det inte är så att de är i sällskap av en kvinna. När manliga 
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besökare är i sällskap av en kvinna så tittar de inte på nakna kvinnliga motiv i samma 

utsträckning, en kvinnas sällskap tar bort deras självklara rätt att titta. 

Tittandet som sker när en man och en kvinna rör sig genom museet förändrar deras val av 

objekt, männen tittar inte på nakna verk i samma utsträckning som när de är ensamma och om 

de tittar tillsammans med en kvinna så är det på nakna manliga objekt. Ytterligare en effekt 

för männen är att de tittar på de osexualiserade verken från 1800-1900-talen när de är i 

sällskap med en kvinna vilket de undviker när de rör sig ensamma eller i sällskap av andra 

män, de går endast förbi eller tittar i förbifarten.  
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4. AVSLUTANDE DISKUSSION 

Studiens utgångspunkt var överraskningen att det fanns så många avbildningar av nakna eller 

halvnakna män som jag inte hade förväntat mig på Nationalmuseum, utan jag hade snarast 

förväntat mig massor av nakna kvinnor. Det var inte mitt första besök på museet, och inte 

heller saknade jag förkunskaper om konsthistorien. Så varför hade jag sådana förväntningar 

av utställningen att jag bara förväntade mig massor av nakna kvinnor? När vi rör oss i en stad 

eller bara när vi är ute på internet så möts vi av massor av bilder av nakna kvinnor, det finns 

även bilder av nakna män men jag har alltid utgått från att de var färre. Efter denna studie blir 

jag fundersam om det verkligen är fallet? En studie av hur många avbildningar av nakna män 

och kvinnor som man möts av varje dag skulle vara intressant. 

Då museet medvetet har valt att inte visa så många nakna/halvnakna verk desto närmare i 

tiden utställningen kommer i relation till vår samtid kan det vara av vikt att titta närmare på 

museivärldens censur. Det är dock något som ICOMs nya definition från 2018 skvallrar om 

att de vill ta en ståndpunkt av en politisk art för att påverka samhället i den riktning som de 

önskar.  

En fråga är varför jag reagerar eller kommer ihåg så mycket mer kvinnlig nakenhet än manlig, 

kanske är det så att jag blir provocerad eftersom jag jämför mig med de nakna kvinnorna i 

avbildningarna men inte med de nakna männen, som Londos (1993) beskriver i samband med 

Britt-Maries upplevelser i sin etnologiska studie Uppåt väggarna i svenska hem.  

En intressant upptäckt under observationerna var att män och kvinnor valde att uppehålla sig 

en längre stund i skilda avdelningar. Män med den mesta av nakenheten, och kvinnor med 

landskapen och de påklädda avbildningarna. Frågan om kvinnor är pryda eller om de bara 

tycker bättre om landskapsmålningar än män kan ställas, men kan det vara så att kvinnor inte 

anser sig välkomna i det sammanhanget?  

I studien om låg och mellanstadiebarns romantiska relationer poängterar Renolds (2016) att 

barnens förhållandestatus ökar individernas frihet att bete sig som de vill, som de kvinnor på 

Nationalmuseum som blir mer öppna och tar större plats när de är i sällskap av en man istället 

för när de är själva eller i sällskap av en annan kvinna. Samma förhållande för män kan inte 

ses på Nationalmuseum då sällskapet av en kvinna verkar begränsa deras platstagande mer än 

att öka den, eftersom de inte tittar på nakna verk i samma utsträckning när de har ett kvinnligt 

sällskap och istället tittar mer på landskap avbildningar och verk med påklädda människor än 

vad de gör utan kvinnornas sällskap. 
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Frågan om männen och kvinnornas stereotypa roller tas upp i kontrasten mellan hur de beter 

sig var och en. Män tittar på naket och antar rollen av den manliga rollen med nakenbilder i 

garaget hemma och på mansdominerade arbetsplatser. Kvinnorna tar även de på sig rollen av 

att tycka om flickiga saker, de tittar på kläder och naturen för att de är feminint att vara 

intresserad av mode och ”sådant”. Men som Renolds (2016) studie så kommer både pojkar 

och flickor undan det socialiserade kravet av att uppföra sig enligt sitt kön när de skapar ett 

könsblandat par. 

Ett av de mest genanta verken enligt besökarnas reaktioner var Eugene Janssons självporträtt 

från 1910, där män nästan rodnade i sin förvirring varför en påklädd man i kostym stod 

omgiven av en mängd nakna vältränade män. Alla män som såg på verket reagerade starkt 

med sitt kroppsspråk, den drog även till sig en mängd viskningar, skratt, närtittningar och 

fotograferingar. Kvinnorna verkar däremot inte vara speciellt intresserade av verket som de 

bara tittar snabbt på för att gå vidare.  

Många delar av min observationer överraskade mig, exempelvis så hade jag utgångspunkten 

att det var mest kvinnor som besökte Nationalmuseum, eller var museibesökande över lag. 

Under observationerna blev det tydligt att var väldigt många manliga besökare, och nästan 

alla barn som besökte museet var pojkar. Det skapar en nyfikenhet för en intressant studie om 

kvinnors fördomar och stereotyper mot män, då jag överraskades av deras antal och mina 

fördomar. Även en ny studie på museibesökarnas kulturella bakgrunder skulle vara av intresse 

då Bourdieus och Darbels (1991) studie For the love of art från 1943 som förhållandevis 

daterad idag för att se om det är en ny grupp människor som besöker och tittar på verken. 
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Bild 7. Foto: Nationalmuseum. Venus Cythereia. Konstnär: Jan Massys. (CC BY-SA) 

Tillgänglig: 

http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=

collection&objectId=17510&viewType=detailView. 

Bild 8. Foto: Anna Danielsson/ Nationalmuseum. Merkurius. Konstnär: Hans Baldung Grien. 

(CC BY-SA) Tillgänglig: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Life_of_Michael_Angelo,_1912_-_David_%2B_Fig_Leaf_Focus.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Life_of_Michael_Angelo,_1912_-_David_%2B_Fig_Leaf_Focus.png
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.t1.collection_detail.$TspReferenceLink.link&sp=13&sp=Scollection&sp=SfieldValue&sp=0&sp=16&sp=3&sp=SdetailView&sp=0&sp=Sdetail&sp=3&sp=T&sp=0&sp=SsimpleList&sp=0&sp=Sartist&sp=l9437
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.t1.collection_detail.$TspReferenceLink.link&sp=13&sp=Scollection&sp=SfieldValue&sp=0&sp=16&sp=3&sp=SdetailView&sp=0&sp=Sdetail&sp=3&sp=T&sp=0&sp=SsimpleList&sp=0&sp=Sartist&sp=l9437
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.t1.collection_detail.$TspReferenceLink.link&sp=13&sp=Scollection&sp=SfieldValue&sp=0&sp=15&sp=3&sp=SdetailView&sp=8&sp=Sdetail&sp=3&sp=T&sp=0&sp=SsimpleList&sp=0&sp=Sartist&sp=l9384
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.t1.collection_detail.$TspReferenceLink.link&sp=13&sp=Scollection&sp=SfieldValue&sp=0&sp=2&sp=3&sp=SdetailView&sp=62&sp=Sdetail&sp=3&sp=T&sp=0&sp=SsimpleList&sp=0&sp=Sartist&sp=l7091
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.t1.collection_detail.$TspReferenceLink.link&sp=13&sp=Scollection&sp=SfieldValue&sp=0&sp=2&sp=3&sp=SdetailView&sp=62&sp=Sdetail&sp=3&sp=T&sp=0&sp=SsimpleList&sp=0&sp=Sartist&sp=l7091
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=15622&viewType=detailView
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=15622&viewType=detailView
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.t1.collection_detail.$TspReferenceLink.link&sp=13&sp=Scollection&sp=SfieldValue&sp=0&sp=4&sp=3&sp=SdetailView&sp=1&sp=Sdetail&sp=3&sp=T&sp=0&sp=SsimpleList&sp=0&sp=Sartist&sp=l7833
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=19763&viewType=detailView
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=19763&viewType=detailView
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.t1.collection_detail.$TspReferenceLink.link&sp=13&sp=Scollection&sp=SfieldValue&sp=0&sp=11&sp=3&sp=SdetailView&sp=0&sp=Sdetail&sp=3&sp=T&sp=0&sp=SsimpleList&sp=0&sp=Sartist&sp=l7155
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=17510&viewType=detailView
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=17510&viewType=detailView
http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.t1.collection_detail.$TspReferenceLink.link&sp=13&sp=Scollection&sp=SfieldValue&sp=0&sp=12&sp=3&sp=SdetailView&sp=0&sp=Sdetail&sp=3&sp=T&sp=0&sp=SsimpleList&sp=0&sp=Sartist&sp=l10153
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http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=

collection&objectId=18076&viewType=detailView. 

Bild 9. Foto: Nationalmuseum. Självporträtt. Konstnär: Eugène Jansson. (CC BY-SA) 

Tillgänglig: 

http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=

collection&objectId=19161&viewType=detailView. 
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http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.t1.collection_detail.$TspReferenceLink.link&sp=13&sp=Scollection&sp=SfieldValue&sp=0&sp=13&sp=3&sp=SdetailView&sp=12&sp=Sdetail&sp=3&sp=T&sp=0&sp=SsimpleList&sp=0&sp=Sartist&sp=l7594


28 

 

6. KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 

 

Otryckta källor 

Inventering 

20190514, kl. 12-16, Nationalmuseum, Stockholm.  

Samtliga inventeringar utförda av författaren. 

Inventeringssmaterialet förvaras hos författaren. 

 

Observationer 

20190810, kl. 13.00- 15.00, “Skuggning”. Stockholm, Nationalmuseum. 

20190811, kl. 15.00- 17.00, “Observation 1”. Stockholm, Nationalmuseum. 

20190818, kl. 14.00- 16.00, “Observation 2”. Stockholm, Nationalmuseum. 

20190825, kl. 15.00- 17.00, “Observation 3”. Stockholm, Nationalmuseum. 

Samtliga observationer utförda av författaren. 

Observationsmaterialet förvaras hos författaren. 

 

Tryckta källor 

Bellafante, G. (2017). ”We need to talk about Balthus”. I: New York Times. Tillgänglig: 

https://www.nytimes.com/2017/12/08/nyregion/we-need-to-talk-about-

balthus.html?action=click&module=&pgtype=Homepage&mtrref=t.co [Hämtat 190823]. 

ICOM (International Counsil of Museums). (2019). “Creating a new museum definition – the 

backbone of ICOM”. Tillgänglig: https://icom.museum/en/activities/standards-

guidelines/museum-definition/ [Hämtat: 190817]. 

Nationalmuseum. (2016). "Media contributed by Nationalmuseum Stockholm: 2016-10" 

Tillgänglig: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Media_contributed_by_Nationalmuseum_Stoc

kholm:_2016-10. [Hämtat 190824]. 

https://www.nytimes.com/2017/12/08/nyregion/we-need-to-talk-about-balthus.html?action=click&module=&pgtype=Homepage&mtrref=t.co
https://www.nytimes.com/2017/12/08/nyregion/we-need-to-talk-about-balthus.html?action=click&module=&pgtype=Homepage&mtrref=t.co
https://icom.museum/en/activities/standards-guidelines/museum-definition/
https://icom.museum/en/activities/standards-guidelines/museum-definition/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Media_contributed_by_Nationalmuseum_Stockholm:_2016-10
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Media_contributed_by_Nationalmuseum_Stockholm:_2016-10
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