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1. Inledning 

Dagens svenska samhälle är relativt jämställt. Både män och kvinnor har rätt 
att fritt välja yrke och får enligt lag inte utsättas för några former av 
diskriminering. Vad som står på papper följs dock inte alltid till punkt och 
pricka. Diskriminering - inte minst könsbunden sådan − är alltför vanligt på 
arbetsplatser i Sverige och kultursektorn torde vara en av de mest konservativa 
arbetslivssektorena i Sverige. 

Inom museivärlden är det tydligt att mannen är norm. Det är han som jagat, 
krigat, engagerat sig politiskt, byggt landet, och skapat sköna ting. Med de 
tekniska museerna som ett möjligt undantag, är västvärldens konstmuseer de i 
särklass mest diskriminerande museerna. 

Det är emellertid många som reagerat på denna snedfördelning och som på 
olika sätt försökt få museifolket att tänka på ett nytt sätt. Runt åren 1969- 70, 
under feminismens ”andra våg”, föddes i USA en konstinriktad kvinnorörelse, 
som framför allt kritiserade den nästan totala manliga dominansen på landets 
konstmuseer. Denna rörelse var också aktiv i andra länder, bl.a. Storbritannien. 
Så småningom nådde den också Sverige. 

I min uppsats kommer jag att diskutera den konstinriktade kvinnorörelsen 
och dess påverkan på västvärldens - främst Sveriges - konstmuseer. Jag 
kommer också att belysa den s.k. ”backlashen” under 1980-talet, samt den 
nuvarande situationen. Dessutom kommer jag att visa exempel på vad museer 
på olika håll i världen gjort och gör för att uppmärksamma genusperspektivet 
och ge rättvisa åt såväl kvinnor som män. 

Titeln ”I museets dolda vrår” är tagen från Kate Atkinsons roman med 
samma namn. 

 

1.1 Teoretiska utgångspunkter och frågeställningar 
Syftet med min uppsats är att bidra till den pågående debatten om 
genusperspektiv på svenska museer, samt att analysera den konstinriktade 
kvinnokampen från 1960-talets slut och fram till i dag. Deras arbete kan, anser 



 4

jag, fungera både som ett stöd och en utgångspunkt för den fortsatta debatten. 
Det var främst i USA feministerna inriktade sig på att försöka förändra 
konstmuseernas sneda könsfördelning, men jag kommer också att undersöka 
om kampen spred sig till Sverige. 

Det jag frågar mig är om - och i sådana fall hur - den konstinriktade 
kvinnokampen påverkade konstmuseerna. Har kampen fortsatt in i våra dagar, 
eller ebbade den ut i och med 1980-talets avståndstagande från tidigare 
decenniers solidaritets - och kollektiviseringstänkande?  

En annan viktig fråga anser jag vara om dagens konstmuseer i Sverige 
följer sin nedskrivna policy vad gäller genusfrågor, eller om det mer är något 
museerna antar för att ”det ser så fint ut på papperet”? Vad gör svenska 
konstmuseer i dag för att uppmärksamma genusperspektivet?  

Min uppsats är skriven ur ett radikalfeministiskt perspektiv, varför det kan 
vara på sin plats att kortfattat förklara vad detta innebär. 

Radikalfeminismen uppstod under 1960-talet och hade sina starkaste fästen 
i USA, Europa och Australien. Till skillnad från de liberala feministerna, som 
främst arbetar för att kvinnor skall bli jämställda med män inom den offentliga 
sektorn, menar radikalfeministerna att förtrycket av kvinnor inte bara är 
närvarande i den offentliga sfären. Även inom den privata sfären möter 
kvinnorna ofta ett starkt förtryck. Genom att verka i grupp och låta alla 
deltagare dela med sig av sina personliga erfarenheter av att vara kvinna kan 
man, menar radikalfeministerna, gemensamt förstå och förändra 
förutsättningarna. 

Patriarkatet är radikalfeministernas gemensamma fiende. De anser att 
eftersom det ges en politisk/ideologisk karaktär, genomsyrar det hela samhället 
och ses som naturligt. Kvinnor hålls nere med våld och hot om våld. 
Patriarkatet exploaterar även kvinnor ekonomiskt och gör dem ekonomiskt 
beroende av männen.  

Att vara kvinna är inte detsamma som att vara svag, menar 
radikalfeministerna. I stället för att försöka efterlikna männen, anser de sig 
starka just för att de är kvinnor. Det universella systerskapet ser 
radikalfeministerna som en källa till styrka. Man kritiserar också samhällets 
påbjudna heterosexualitet och menar att den bara är ännu ett sätt för 
patriarkatet att vinna makt. Tidiga radikalfeminister inspirerades av svunna 
tiders matriarkat och kvinnokulter. Man hyllade den kvinnliga sexualiteten, 
lesbianismen och menstruationen. I Sverige verkade under 1960- och 1970-
talen bl.a. organisationer som Grupp 8, Fredrika Bremer-förbundet, 
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Husmodersförbundet Hem och Samhälle, Svenska kvinnors vänsterförbund och 
Lesbisk front.  

Att jag valt att skriva utifrån denna teori handlar främst om 
radikalfeministernas ifrågasättande av mannen som norm. I min uppgift har jag 
valt att använda epitetet ”kvinnlig konstnär” hellre än ”konstnärinna”, som 
anses en aning förlegat. Detta skall dock inte tolkas som om jag anser att man 
bör särskilja och upphöja kvinnliga konstnärer, utan är bara en hjälp för såväl 
mig själv som för läsaren att skilja mellan konstnärer av kvinnligt resp. manligt 
kön. 

 

1.2 Källmaterial och metod 
En bok som varit fullständigt oumbärlig i mitt arbete med denna uppsats är The 
Power of Feminist Art av Norma Broude och Mary D. Garrard. Denna bok 
behandlar feministisk konst och dess utövare, olika ämnen som behandlas inom 
denna konstgenre, konstnärskollektiv och alternativa gallerier, protestaktioner 
och demonstrationer, samt även den s.k. ”backlashen” på 1980-talet och vad 
som hänt inom konst- och museivärlden sedan dess. 

En annan bok som behandlar feministisk konst är Art and Feminism av 
Helena Reckitt och Peggy Phelan. Denna rikt illustrerade bok inriktar sig 
främst på själva konsten och de olika medier feministiska konstnärer är och har 
varit aktiva inom. Boken innehåller emellertid även inflytelserika feministiska 
texter, såsom t.ex..ett utdrag ur Valerie Solanas ”Scum Manifesto”.1 

Whitney Chadwicks Women, Art and Society kan betecknas som en 
konsthistorisk klassiker. Chadwick beskriver mycket genomgående och 
utförligt kvinnligt konstnärskap genom tiderna- svårigheter konstnärerna stött 
på, framgångar de nått, ämnen de behandlat i sin konst, medier de arbetat i, etc. 

Sarah Hydes Exhibiting Gender utgår från den problematiserande 
konstutställningen ”Women and Men”, som visades i Manchester mellan 
december 1991 och augusti 1992. Hyde menar att konst bedöms annorlunda 
beroende på om den är skapad av en man eller en kvinna. Hon diskuterar även 
de kvinnoinriktade konstmuseernas vara eller icke vara, bl.a. utifrån National 
Museum of Women in the Arts i Washington, D. C. Om detta museum finns en 

                                                 
1 Valerie Solanas (1936- 1988) är mest känd som kvinnan som försökte mörda popkonstnären Andy 
Warhol 1968, då han tappat bort hennes enda kopia av ett originalmanuskript till en pjäs Solanas skrivit. 
Det feministiska manifest Solanas författade 1967 speglar hennes personliga erfarenheter av övergrepp. 
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genomgripande och vackert illustrerad bok med samma namn som museet, 
skriven av Leta Bostelman och Margaret B. Rennolds. 

Om svensk kvinnokamp inom konsten finns inte mycket skrivet, men en 
bok jag haft stor hjälp av är Lena Olsons (red.) Kärlek, makt och systerskap. 30 
år av kvinnokamp. Bengt Olvång tar upp svenska kvinnliga konstnärer i ett 
kapitel i sin bok Våga se! Svensk konst 1945- 1980 , men nämner inget 
specifikt om några förändringar inom museivärlden.  

Lea Vergines Andra hälften av Avantgardet 1900- 40 behandlar 
utställningen med samma namn, som hölls på Kulturhuset i Stockholm 1980. 
De kvinnliga konstnärer, vars verk visades på utställningen, presenteras i ord 
och bild (tyvärr svartvitt). Att jag valt att använda mig av denna bok beror 
framför allt på att ”Andra hälften av Avantgardet” var en av de första helt 
kvinnliga konstutställningar som hölls i Sverige. 

En hel del fakta om lansering av svenska konstnärer utomlands och de 
förändringar som skett där vad gäller fördelningen mellan kvinnor och män, fås 
i Svensk konst i världen. Trender, lanseringar och reaktioner 1965- 1996 av 
Sophie Allgårdh .  

Eva Perssons (red.) Det dolda budskapet. Kön och makt, kvinnor och män i 
museiutställningar diskuterar hur svenska museer, specifikt då historiska och 
etnologiska sådana, framställer kvinnor och män genom tiderna. Denna bok har 
varit till stor hjälp för mig, främst vad gäller de mer teoretiska avsnitten i min 
uppsats. 

Feminism av Lena Gemzöe.ger en god och lättförståelig introduktion till 
den feministiska teorin och till fyra olika inriktningar: liberal feminism, 
radikalfeminism, marxistisk/socialistisk feminism och socialistisk 
radikalfeminism. 

För denna uppsats gjorde jag telefonintervjuer med tre personer som 
arbetar inom konst- och museivärlden: Ann-Christine Fogelberg, intendent vid 
Uppsala Konstmuseum, Lena Boëthius, 1.e intendent vid Göteborgs 
Konstmuseum, samt Angela Cesarec, intendent vid Malmö Konsthall (som inte 
är något museum, utan en utställningshall). 

På Internet finns en uppsjö av artiklar, tidskrifter och hemsidor som 
behandlar genusproblematiken på museer, t.ex. den feministiska nättidskriften 
Femkuls välskrivna ”Feministens guide till museet” och aktionsgruppen 
Guerrilla Girls mycket intressanta och humoristiska hemsida. Att söka 
information på Internet är emellertid problematiskt. Medan stora krav ställs på 
den som skall ge ut en bok eller publicera en vetenskaplig artikel, kan vem som 
helst lägga ut en text på Internet. Att söka information där kräver med andra 
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ord ett starkt kritiskt tänkande och sållande av information, vilket inte alltid är 
så lätt. Som regel kan dock nämnas att man inte bör lita för mycket till texter 
skrivna av privatpersoner. Tidskriftsartiklar o. dyl. är mer tillförlitliga, men bör 
självfallet ändå granskas kritiskt. 

Någon direkt forskning på ämnet ”genusperspektiv på konstmuseer” har 
inte bedrivits, men inom den feministiska konstteorin finns mycket skrivet. En 
klassiker inom området är konstprofessorn Linda Nochlins ”Why have there 
been no Great Women Artists?”, först publicerad i den amerikanska 
konsttidskriften ARTNews 1971. I denna essä försöker Nochlin besvara frågan 
varför det aldrig funnits någon kvinnlig motsvarighet till Rembrandt eller 
Leonardo da Vinci. 

Ett annat framstående namn inom den feministiska konstteorin är Griselda 
Pollock, som i essäerna ”What’s Wrong with ’Images of Women?’” (1977) och 
”Missing Women: Rethinking Early Thoughts of mages of Women” (1993) 
skrivit om representationen av män och kvinnor i bild utifrån ett 
psykoanalytiskt perspektiv. Abigail Solomon- Godeau har behandlat samma 
ämne - dock med utgångspunkt från representationen av mannen i konsten - i 
sin essä ”Male trouble- a Crisis in Representation” (1997). 
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2. Synliga män- osynliga kvinnor 

Museer är tänkta att spegla det samhälle vi lever i och detta samhälles historia: 
Jordbruk, industrier, kultur, krig och fred, rikedom och fattigdom. Ofta 
reflekterar vi inte över vilka det egentligen är som skapat historia, men på 
museerna får vi svaret: Först och främst männen. Det är de som brukat jorden, 
arbetat inom industrin, skapat konst och musik, startat krig, slutit fred, osv. 
Vad kvinnorna gjorde berörs ofta bara som allra hastigast – eller inte alls. Det 
är lätt att få intrycket att kvinnor alltid levt i någon sorts parallellvärld och 
därmed inte åstadkommit någonting av vikt. Inte minst märks detta på 
konstmuseer. 

Över så gott som hela världen är det den vite mannen som har företräde på 
konstmuseer och gallerier. Det är som om hans konst är viktigast, bäst utförd, 
mest intressant. Rembrandt har alla hört talas om, men hur många känner till 
Judith Leyster och Artemisia Gentileschi?2 Självfallet har inte de manliga 
konstnärerna skapat skräp - tvärtom, de har skapat underbara verk - men varför 
har de företräde på konstmuseerna? Är de verkligen bättre på att skapa, just för 
att de är män?  

Det brukar sägas att de manliga konstnärerna syns just för att de är flest, 
men detta är en sanning med modifikation. Det har alltid varit svårare för 
kvinnor att göra karriär inom konsten – men tar man sig bara tid att leta, kan 
man upptäcka fantastiska verk av hundratals kvinnliga konstnärer från 
medeltiden och fram till modern tid.  

Man kan dock fråga sig om museerna tar sig tid att leta. Även på 
utställningar med modern konst, brukar de manliga konstnärerna i regel vara 
överrepresenterade. Kvinnorna är de som avbildas, männen de som avbildar. 

I slutet av 1960-talet väcktes kvinnorörelsen, som bl.a. ”återupptäckte” 
sedan länge glömda kvinnliga konstnärskap, ordnade demonstrationer utanför 

                                                 
2 Judith Leyster (ca. 1609 - 1660) från Nederländerna och Artemisia Gentileschi (1593 - ca.1653) från 
Italien var båda barockkonstnärer.  
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konstmuseer och startade aktionsgrupper som med bitsk humor knäppte 
kulturetablissemanget på näsan.  

Vad hände sedan? Stagnerade allting under det mer konservativa 1980-
talet? Borde vi nöja oss med vad som åstadkoms för drygt trettio år sedan, eller 
är det tid att åter demonstrera mot konstetablissemanget? Kort sagt:  
Är det fortfarande männen som har företräde på konstmuseerna? Tvingas 
kvinnorna än en gång in i museets dolda vrår? 

 

2.1 Kvinnliga konstnärer – en homogen grupp? 

Mannen - eller rättare den vite, anglosaxiske, heterosexuelle mannen - har 
troligen alltid varit en norm. Det finns ingen direkt förklaring till detta 
förhållande; genusforskare har kommit upp med en mängd teorier, men inga 
lösningar. Allt vi vet är att mannen räknas som det ”goda ” könet i så gott som 
alla kulturer på jorden. I västvärlden har kvinnor nått framgångar och vunnit 
maktpositioner inom många olika områden, men museisfären är inte en av 
dem.  

På konstmuseerna - även de som visar modern och nutida konst - är de 
manliga konstnärerna i klar majoritet. Några kvinnliga konstnärer har 
visserligen haft separatutställningar, men när det gäller utställningar med 
blandad konst ser det annorlunda ut. Om kvinnliga konstnärer över huvud taget 
är representerade i någon större utsträckning, har museerna ofta en förmåga att 
placera dem i en egen ”genre”. Så är t.ex. fallet på Tate Modern i London, där 
verk av kvinnor fått en separat sal. Förmodligen skulle ingen museiintendent 
komma på tanken att ordna en särskild sal med verk av färgade eller 
homosexuella konstnärer – det skulle lukta rasism och diskriminering lång väg. 

Varför är det då accepterat att ”klumpa ihop” kvinnor? I dag skulle nog 
ingen människa påstå att kvinnor skapar sämre konst än män. Däremot har de 
manliga konstnärerna i alla tider fått mest uppmärksamhet och därigenom 
också mest beundran. Att de flesta känner till Rembrandt men inte Gentileschi 
är alltså inte alls underligt. 
Men varför har det inte funnits någon kvinnlig Rembrandt? Förmodligen för att 
ingen fått möjligheten att bli det. 

I sin berömda essä ”Why have there been no great women artists?” skriver 
konstprofessorn Linda Nochlin: 
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“The fault lies not in our stars, our hormones, our menstrual cycles or our empty 
internal spaces, but in our institutions and our education - education understood to include 
everything that happens to us from the moment we enter, head first, into this world of 
meaningful symbols, signs and signals. The miracle is, in fact, that given the 
overwhelming odds against women, or blacks, so many of both have managed to achieve 
so much excellence – if not towering grandeur- in those bailiwicks of white masculine 
prerogative like science, politics or the arts (…).”3 

Konst av kvinnor anses alltså inte sämre än konst av män. Kanske finns det 
dock andra skillnader? Kan man säga att det finns något typiskt ”kvinnligt” och 
”manligt” i konsten? 

Vissa konstkännare vill klassificera all konst av kvinnor som feministisk, 
men feminismen är en egen konstgenre, precis som t.ex. expressionismen och 
surrealismen. Även män skulle alltså kunna skapa feministisk konst. Kubanska 
Ana Mendieta var en feministisk konstnär, eftersom hon i sina verk utforskade 
vad ”kvinnlighet” är, men varför skulle renässanskonstnären Sofonisba 
Anguissola skapa ”feministisk” konst flera hundra år innan termen ens 
myntades? Att placera dessa två konstnärers verk i samma genre är lika fel som 
att säga att det finns likheter mellan Rubens’ och Jackson Pollocks konst, bara 
för att de båda två var män.4 

Feministisk konst är inte dålig konst - de feministiska konstnärerna har haft 
ett mycket viktigt inflytande på konstmuseivärlden, vilket vi snart skall se. 

Man kanske kan hävda att kvinnor målat ”det lilla livet” - barn, mödrar och 
systrar, blomsteruppsättningar och husinteriörer - men då får man inte glömma 
att de inte hade något större val. För mindre än hundra år sedan ansågs det inte 
passande för en kvinna att lämna hemmets härd, varför kvinnorna främst fick 
måla vardagliga ting. Sådana motiv återfinns för övrigt även hos manliga 
konstnärer, t.ex. hos flera av de franska impressionisterna.  

Konstvetaren och intendenten Sanne Kofod Olsen skriver i sin text 
”Tjener, det er en kvinde i min suppe!”: 

 
” Set udfra en materialistisk feministisk synpunkt kan man (…) ikke tale om en særlig 

feminin æstetik før efter 1970, hvor de enkelte kvindelige kunstnere bevidst valgte at 
arbejde med et (historiskt funderet) feminint udtryk (…). Det er (…) grunde til at 
opponere imod den oppfattelse, at kunsthistoriens manglende accept af kvinder skyldes en 

                                                 
3 Nochlin, Linda: ”Why have there been no great women artists?” I Reckitt, Helena och Phelan, Peggy: 
Art and Feminism (red.) (London & New York 2001) 204 f 
4  Ana Mendieta (1948- 1985) föddes på Kuba och växte upp i USA. Hon var en av de mest framstående 
konstnärerna inom den feministiska konströrelsen. 
Sofonisba Anguissola (ca. 1532- 1625) var en italiensk renässanskonstnär, bl.a. verksam vid det spanska 
hovet. 
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særlig kvindelig æstetik, som ikke kan accepteres udfra et mandligt idegrundlag. I de 
forløbne århundreder har kvindelige kunstnere søgt at leve op til mandlige standarder for 
at blive accepteret som kunstnere af samtiden.”5 

Handlar då allt om att de manliga konstnärerna helt enkelt är fler? Till viss del 
stämmer detta. På museer med äldre konst är det svårt att hitta verk av kvinnor, 
eftersom det i äldre tider främst var män som utövade konst. I dag är det 
snarare vanligare att kvinnor blir konstnärer, så på det hela taget kan man inte 
försvara snedfördelningen på konstmuseer med att ”männen är fler”. Främst 
handlar det om att det är männen som samlat in konst till museerna, men även 
kvinnliga intendenter tenderar att välja män. Dessutom ordnar man oftast 
utställningar utifrån de samlingar museet redan äger. Att låna och köpa in nya 
konstverk är både dyrt och tidskrävande.  

Inget av detta är emellertid skäl nog till att utesluta kvinnors konst eller att 
separera den från basutställningarna. Det hela handlar i grund och botten om 
androcentrism, d.v.s. att se allt ur ett manligt perspektiv. 

Konstprofessorn Whitney Chadwick menar att konsten kan vara den sista 
patriarkala bastionen.  

”Det är bilden i sig som är problemet,” menar hon. ”Vi uppfostras 
systematiskt i hur bilder skall tolkas. Bilder av kvinnor ses ständigt som bilder 
av skönhet, den ideala kvinnan, den ideala kroppen…och det tar tid och kraft 
att ta sig igenom alla dessa föreställningar. Men vi är på väg åt rätt håll.”6 

Manliga konstnärer har i alla tider målat kvinnor. Kvinnliga konstnärer har 
historiskt sett inte målat män, eftersom det inte ansågs passande att kvinnor 
studerade kroki.7 

Det är dock viktigt att påpeka att inte alla accepterar denna snedfördelning. 
Under det som brukar kallas ”feminismens andra våg”, d.v.s. en period mellan 
ca. 1960 och 1980, började kvinnoorganisationer runt om i världen att kämpa 
för mer jämställda museer.8 De ville ”återta” sin historia och leta upp de 
framstående kvinnor som historien glömt bort. Inom konstvärlden märktes 
denna kamp tydligast i USA och Storbritannien, men även kvinnor i andra 

                                                 
5 Kofod Olsen, Sanne: ”Tjener, det er en kvinde i min suppe!”: 
www.artnode.dk/inserts/tekst/kofod/main.html  
2003-11-24 
6 Andersson, Ylva M, ”Gamla bilder hänger kvar”. I Göteborgs-Posten 2003-11-03 
7 Skissering efter levande modell 
8 Feminismens ”första” våg ägde rum från 1800-talets slut t.o.m. ca. 1920. Berömda förkämpar inom 
denna period är bl.a. Ellen Key och Elin Wägner. I en del amerikanska böcker benämns dock perioden 
1960- 1980 ”feminismens första våg”, medan den andra vågen råder nu i början av 2000-talet.  
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länder - däribland Sverige - deltog aktivt i arbetet för mer jämställda 
konstmuseer och bättre villkor för kvinnliga konstnärer och konsthantverkare. 

 

2.2 Den konstinriktade kvinnokampen 
Det sena 1960-talet och tidiga 1970 -talet är kända som perioder av revolt, 
kämparanda och vänsterpolitik. Över hela världen protesterade folk mot kriget 
i Vietnam, Paris studenter gjorde revolt och hippierörelsen växte sig stark. 
Denna anda av protest och uppror avspeglade sig bl.a. i konsten. Många 
kvinnliga konstnärer gick samman i kollektiv och aktionsgrupper. De 
protesterade mot krig och rasförtryck, men också mot hur illa kvinnor 
behandlades inom konstvärlden. Starkast var den konstinriktade proteströrelsen 
i USA.9  

1970 startades ”The Feminist Art Program” på Fresno State College i 
Kalifornien. Femton studenter (alla kvinnor) undervisades av konstnären Judy 
Chicago, som uppmanade dem att sluta använda smink och andra attribut som 
gjorde dem till stereotypa kvinnor, men också att utmana den mansdominerade 
konstvärlden. Studenterna möttes hemma hos varandra för att visa sina verk 
och behandla typiska kvinnofrågor i dikter, teckningar, fotografier, 
performances, etc.  

Konstprogrammet i Fresno följdes av ännu ett, denna gång på Cal Arts 
(California Institute of Arts) 1971. Lärare var bl.a. Judy Chicago och 
konstnären Miriam Schapiro. Elevernas arbete mynnade ut i ”Womanhouse”, 
en sorts blandning mellan konstutställning och installation, som skapades i en 
nedgången industribyggnad i Hollywood. Studenterna rustade själva upp 
byggnaden och skapade sedan installationer och performances tillsammans 
med Judy Chicago, Miriam Schapiro och tre konstnärer från Los Angeles. I 
februari 1972 öppnades huset för allmänheten, som fick se ett kök med 
ägg/bröst på tak och väggar, ett badrum som var kliniskt rent, så när som på en 
hög nedblodade sanitetsbindor och tamponger, en barnkammare med föremål 
uppförstorade till ett barns synvinkel och mycket mer. 

Womanhouse kan räknas som den första allmänna, feministiska 
konstutställning. Huset finns inte kvar i dag, utan revs 1972, vilket redan var 

                                                 
9 Uppgifterna i detta stycke är, om icke annat anges, hämtade ur Broude, Norma och Garrard, Mary D., 
The power of feminist art (London 1994), s. 305 ff 
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bestämt. Liknande verk - fastän enklare - skapades senare av andra 
feministiska grupper i Nordamerika och Europa. 

Från 1969 och flera år framåt grundades flera olika feministiska 
konstgrupper på olika håll i USA. En av de första var WAR. (Women Artists in 
Revolution), som genom sin radikala konst protesterade mot bl.a. 
Vietnamkriget. Följade år bildade den afroamerikanska konstnären Faith 
Ringgold och hennes dotter Michele Wallace WSABAL (Women, Students 
and Artists for Black Art Liberation) i protest mot feministrörelsens starka 
inriktning på vita medelklasskvinnor. 1970 bildades också Ad Hoc, en grupp 
bestående av fyra kvinnliga konstnärer. De ökade pressen på konstmuseerna, 
främst på Whitney Museum of Arts, som på sin årsutställning (nu biennal) 
endast ställde ut 5 procent kvinnliga konstnärer. Flera protestaktioner 
anordnades, under vilka de protesterande kvinnorna sprang runt i museets 
trappor blåsande i visselpipor, kastade råa ägg och (oanvända) tamponger och 
skrev slagord med läppstift på toalettspeglar. 

Protesterna ledde till att andelen kvinnliga konstnärer på Whitneys 
årsutställning följande år stigit till 22 procent. Samma år bildades LACWA 
(Los Angeles Council of Women Artist) i Kalifornien, i samband med att Los 
Angeles County Museum of Arts höll utställningen ”Art and Technology”, där 
inga kvinnor fanns representerade. LACWA blev senare en sorts nätverk, där 
medlemmar kunde berätta om hur de diskriminerats. Deras vittnesmål 
förvandlades till statistik och blev ett sätt för kvinnliga konstnärer att kunna 
kräva rättvisa. Speciellt i Kalifornien ordnades många workshops med syftet att 
hjälpa kvinnor in i konstvärlden som professionella konstnärer.  

I april 1971 bildades WIA (Women in the Arts), som skrev ett öppet brev 
till New Yorks största konstmuseer, i vilket de krävde en utställning med 500 
verk av kvinnor. Protesterna gav resultat: efter förhandlingar med museerna 
öppnade ”Women Choose Women” i januari 1973 på New York Cultural 
Center, den första och största i sin sort. Vid det här laget innefattade 
kvinnorörelsen radikaler och konservativa, vita, svarta och latinamerikaner, 
hemmafruar, studenter och affärskvinnor.  

Kring år 1972 gick kvinnorörelsen inom konsten mer och mer från 
aktivism till organisationsarbete för långsiktiga förändringar. Ad Hoc 
undersökte diskrimineringen mot kvinnliga konstnärer som undervisade på 
universitetsnivå. WSABAL ordnade utställningen ”Where We At”, som blev 
en föregångare för afro-amerikanska kvinnliga konstnärer, men höll i övrigt en 
ganska låg profil. Förmodligen ansågs aktivismen inte längre så betydelsefull, 
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eftersom feminismen nu hade fått en mer eller mindre ”permanent status” inom 
konsten.  

I april 1972 hölls The Conference of Women in Visual Arts på Corcoran 
School of Art i Washington D. C., organiserad av sju konstnärer och 
konstkritiker som var mycket upprörda över att inga kvinnor bjudits in till 
Corcoran- biennalen detta år. Liknande konferenser hölls på andra orter i USA 
samma år. De betydde mycket som ”medvetandehöjare” för kvinnliga 
konstnärer. Många bröt med sina gamla liv för att ansluta sig till 
kvinnorörelsen. 1973 gav konstnärerna Nancy Spero och Joyce Kozloff ut 
publikationen ”Rip-Off File”, en skrämmande rapport om diskriminering och 
förtryck inom konstvärlden. 

Förutom att protestera mot de stora konstinstitutionerna, öppnade 1970-
talets kvinnliga konstaktivister egna utställningslokaler. Man ville vara ett stöd 
för kvinnliga konstnärer, så att dessa inte behövde känna isolering. Dessutom 
var de alternativa gallerierna platser där man kunde ställa ut den feministiska 
konst som andra utställningslokaler inte ville ta emot.  

En del konstnärer oroade sig över att de alternativa gallerierna och 
utställningarna skulle bli en ursäkt för de stora konstmuseerna att slippa visa 
konst av kvinnor, men dessa funderingar visade sig vara obefogade. 

Två gallerier som kom att bli förebilder för många andra liknande 
utställningslokaler i USA var Womanspace i Los Angeles och A.I.R. (Artists in 
Residence) Gallery i New York. A.I.R. hade som flest tjugo medlemmar och 
höll under vinterhalvåret 1972- 73 tio parutställningar och tre stora 
utställningar med verk av icke-medlemmar. Galleriet fick stor uppmärksamhet, 
även av manliga konstnärer och kritiker. Oftast var kritiken god, men en 
kritiker sade: ”Okay, you did it, you found 20 good women artists, but that’s 
about it.”10  

Det gick emellertid bra för konstnärerna på A.I.R. Gallery. Under deras 
första verksamhetsår recenserades alla deras utställningar i dagspress och 
konsttidskrifter. De drog in fondpengar och visade verk av kvinnor från Europa 
(bl.a. Sverige) och Japan. 

Med åren blev A.I.R. emellertid snarare en ”träningsplats” och ett stopp på 
vägen än en arbetsplats. De konstnärer som nått berömmelse och 
uppmärksamhet lämnade snart galleriet och fortsatte ut i världen. 

                                                 
10 Broude, Norma och Garrard, Mary D, The Power of Feminist Art (London 1994), s. 108 
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Färgade kvinnor var inte särskilt väl representerade på de alternativa 
gallerierna. Några få utställningar med verk av afroamerikanska kvinnor hölls, 
bl.a. på A.I.R., men mycket mer än så gjordes inte för att ändra förhållandena. 
The Center for Women and their Work i Austin, Texas, var dock en 
föregångare när det gällde att visa verk av färgade kvinnliga konstnärer. 
Förmodligen föll det sig naturligt, i och med att en stor del av Texas befolkning 
har latinamerikanskt eller indianskt ursprung. 

Många av de alternativa gallerierna överlevde efter 1970-talet, men deras 
uppdrag förändrades. Från att ha varit radikala, feministiska mötesplatser, blev 
de antingen allmänna kulturcentra eller stödcentra för unga konstnärer. De 
fyllde emellertid en viktig funktion, då de hjälpte många kvinnliga konstnärer 
till ett erkännande, vissa t.o.m. till stor berömmelse. Konstnärerna lärde sig 
dessutom att bilda fonder, handskas med massmedia och att få en 
galleriverksamhet att gå ihop ekonomiskt. Ofta resulterade detta i arbeten på 
samma institutioner som man tidigare kritiserat… 

Även i Storbritannien hade kvinnorörelsen ett starkt fäste, men var där inte 
lika självständig, utan snarare en gren av vänsterrörelsen. 1970 bildades 
Women’s Liberation Art Group i London. De höll året därpå sin första 
utställning, i vilken bl.a. svenskfödda Monica Sjöö deltog. Hennes konst 
möttes av skarp kritik, bl.a. eftersom de kvinnor hon avbildat ansågs vara så 
fula. 1973 drabbades hon av åtal p.g.a. att hon i sin målning God Giving Birth 
från 1969 avbildat Gud som en naken, födande kvinna. Målningen ansågs vara 
hädisk och obscen, varför den beslagtogs av polisen i London.11 

1975 visades i London utställningen ”Ca. 7 500” med verk av 26 kvinnor. 
Denna utställning följdes av bl.a. ”Women’s Images of Men”, som visades på 
Institute of Contemporary Art i London 1980.12 Alla verk på denna utställning 
var samtida. Många recensenter kände sig provocerade av utställningen och 
beskrev den som ”en skog av penisar”, medan flera besökare inte alls fann 
verken störande, utan i stället upptäckte hur olika dessa var.  

Andra utställningar problematiserade de sätt på vilka kvinnor avbildats, 
t.ex. ”Painting Women”, som fokuserade på såväl viktorianska kvinnliga 
konstnärer som på deras modeller.  

                                                 
11 Simon, Judit, ”Symbolernas kraft och konstnärligt uttryck” 
www.femkul.com/2/arkiv/1/essa/judith.asp  
2003-12-02 
12 Uppgifterna i detta stycke är hämtade ur Hyde, Sarah: Exhibiting Gender (Manchester and New 
York1997) 
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Det bör nämnas att många av dessa utställningar inte hölls på de stora 
konstmuseerna, utan på gallerier, speciellt sådana som specialiserat sig på 
samtidskonst. På de äldre konstinstitutionerna brukade man i stället bjuda in 
feministiska konsthistoriker för att låta dem inspektera samlingarna och 
”producera ett nytt synsätt”. Senare lät man också feministiska konstnärer/ 
konsthistoriker arrangera utställningar utifrån egna val ur museets samlingar. 

 

2.3 Backlash och Gorillor 

På 1980-talet drabbades västvärlden av det feministen Susan Faludi döpt till 
Backlash (bakslag). Socialismen, kollektivismen och feminismen förlorade 
fotfäste. Ronald Reagan kom till makten i USA, Margaret Thatcher i 
Storbritannien. Konflikten i Mellanöstern trappades upp, AIDS-epidemin spred 
sig, östblocket föll. Den kristna högern i USA vann mark och det gamla 
solidaritetstänkandet ansågs förlegat. I stället förespråkades att kvinnor skulle 
återuppta sina traditionella roller - som mödrar, hustrur, fostrare. 
Fyrtiotalisternas döttrar, sextiotalisterna, gjorde uppror mot sina mödrars 
”präktighet” genom att använda rikligt med smink, klä sig utmanande och bära 
högklackade skor.  

Redan 1981 kritiserade den framstående amerikanska feministen Betty 
Friedan kvinnorörelsen för dess konfronterande politiska ställningstagande. 
Följande år meddelade galleristen Mary Boone i en artikel i New York 
Magazine att hon bara valde (vita) män till sitt nya, prestigefyllda galleri: 

 
”It’s the men (artists) now who are emotional and intuitive…and besides museums just 

don’t buy paintings by women.” 13 

På konstmuseerna såg det snart ut som förr igen: 
”The New Spirit in Painting” i London 1981: Inga kvinnor representerade. 
”Zeitgeist” i Berlin 1982: 40 konstnärer, varav 1 kvinna, representerade. 
”International Survey of Recent Painting and Sculpture” i New York 1984: 165 
konstnärer, varav 14 kvinnor.14  

                                                 
13 Robins, Corinne, ”The Struggle of Women and Minority Artists in America during the Backlash of the 
1980s and 1990s”. I Chambert, Christian, Strategies for Survival – Now! (Lund 1995), s. 215 
14 Chadwick, Whitney, Women, Art and Society (London 1996) 378 ff 
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Den amerikanska intendenten, konstkritikern och poeten Corinne Robins 
arrangerade 1984 utställningen ”Women Artists of the 80s: New Talent” på 
A.I.R. Gallery i New York. Den ignorerades av kritikerna. Feminism och 
kvotering hade blivit skällsord. Den misogyna konstnären David Salle, som i 
verk efter verk skändat kvinnors kroppar, hyllades av kritikerna. Storvulet 
tavelmåleri uppskattades, medan skulptur, performance och andra medier inom 
vilka kvinnliga konstnärer ofta uttryckt sig, ansågs relativt ointressanta. ”Mitt i 
karriären”-retrospektiv för manliga konstnärer hölls på flera stora museer. 

Kvinnorörelsen inom konsten var emellertid inte död. 1983 öppnade ett 
nytt, feministiskt galleri i New York: Ceres Gallery. Grundarna ville göra 
kvinnors konst synlig och effektiv, men galleriet var även en mötesplats, 
genom vilken man kunde nå ut till folk som vanligen inte har så stora 
möjligheter att se konst. 

I samband med den ovan nämnda utställningen ”International Survey of 
Painting and Sculpture” i New York 1984 föddes den kanske allra mest 
välkända (och ökända) av proteströrelserna inom konsten, nämligen Guerrilla 
Girls. 

En grupp kvinnliga konstnärer blev mycket upprörda över 
snedfördelningen vid utställningen, och inte minst av museiintendent Kynastan 
Mc Shines kommentar att den konstnär som inte fanns representerad på 
utställningen, borde fundera över om inte ”han” skulle byta karriär.15 

De kvinnliga konstnärerna genomförde en demonstration utanför museet, 
men fick ingen större uppmärksamhet. De diskuterade därför på vilka andra 
sätt de skulle kunna protestera mot hur kvinnor och minoriteter behandlades 
inom konstvärlden. Så småningom kom man fram till att det första som måste 
genomföras var en undersökning av hur det verkligen var ställt på USA:s 
konstmuseer. Var snedfördelningen så illa som de anade? 

Det visade sig att den var värre. På de allra flesta museer verkade chefer 
och intendenter anse att kvinnor, färgade (här syftar jag inte bara på 
afroamerikaner, utan även på indianer, inuiter och andra minoritetsgrupper) 
och homosexuella inte kan skapa god konst. Säkert fanns det konstnärer som 
reagerade på denna snedfördelning, men ytterst få vågade attackera 
etablissemanget, av rädsla att riskera sina egna karriärmöjligheter. 

                                                 
15 Uppgifterna i detta stycke är, om icke annat anges, hämtade från ”Guerrilla Girls Bare All. An 
interview”, 
www.guerillagirls.com/interview/index.shtml  
2003-10-26 
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Demonstranterna upprättade en ny strategi - att provocera. Under sina 
följande manifestationer klädde de sig i korta kjolar, nätstrumpbyxor, 
högklackade skor - och gorillamasker. Vem som kom på idén med maskerna är 
oklart, men Guerrilla Girls säger sig bära dem främst av två anledningar: dels 
för att folk skall lyssna till deras budskap i stället för att fästa sig vid deras 
utseenden, dels för att inte bli avskedade (deras personangrepp kan vara rätt 
syrliga).  

Guerrilla Girls - som i dag består av både bildkonstnärer och filmskapare - 
vägrar använda riktiga namn, utan använder döda kvinnliga konstnärers och 
författares namn, såsom Käthe Kollwitz och Gertrude Stein. Detta för att 
uppmärksamma dessa kvinnors gärningar, men också för att ”återuppväcka” 
dem. 

Angående namnet Guerrilla Girls säger en av medlemmarna: 
 

“We wanted to play with the fear of guerrilla warfare, to make people afraid of who we 
might be and where we would strike next. Besides, ‘guerrilla’ sounds so good with 
’girl’”.16  

En annan medlem säger:  
 

“Calling a grown woman a girl can imply she’s not complete, mature, or grown-up. 
But we decided to reclaim the word ‘girl’, so it couldn’t be used against us. Gay activists 
did the same thing with the epithet ‘queer’”.17 

 

När Guerrilla Girls började hänga upp sina affischer i amerikanska 
storstäder vid mitten av 1980-talet, var det många som kände sig oerhört 
provocerade och tyckte att Guerrilla Girls gick över gränsen. Kvinnliga 
konstnärer älskade dem. Nästan alla andra avskydde dem och försökte få dem 
att visa sina rätta identiteter. Hittills har de vägrat. Som svar på kritikers ilska 
över deras anonymitet, tryckte Guerrilla Girls en affisch med rubriken 
”Guerrilla Girls’ identities exposed!” Listan som följde bestod emellertid av 
namnen på 500 kvinnliga konstnärer genom tiderna. När galleristen Leo 
Castelli hävdade att han främst ställde ut manliga konstnärers verk för att de 
kvinnliga konstnärerna var färre, möttes han av en affisch på vilken Guerrilla 
Girls listat 67 framstående kvinnliga konstnärer, vars verk tillsammans skulle 
vara mindre värda än en enda målning av popkonstnären Jasper Johns.  

                                                 
8 ”Georgia O’ Keeffe”, Ibid 
17 ”Frida Kahlo”, Ibid 
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Till en början kämpade Guerrilla Girls enbart för att museer skulle visa 
konst även av kvinnliga konstnärer och konstnärer tillhörande olika 
minoritetsgrupper. Med åren har de emellertid även protesterat mot 
republikanerna i USA, abortförbud, rasism och skönhetsmyter - allvarliga 
ämnen, som de dock behandlar med värme och galghumor. Guerrilla Girls 
tidigaste affischer var enbart provokativa, men medlemmarna började med 
tiden göra dem alltmer humoristiska, eftersom de ville visa att de allra flesta 
feminister inte lever upp till myten om den totalt humorlösa, bittra kvinnan.  

Hur många är Guerrilla Girls? Inte ens de själva säger sig veta. 
Förmodligen fler än tusen stycken, eftersom de inte bara är verksamma i USA. 
De har entusiastiska anhängare över hela världen, från Canada till Bali. 
Organisationen har även varit verksam i Sverige, bl.a. med en 
posterinstallation på Kulturhuset i Stockholm 1990 och som deltagare i 
utställningen ”Motstånd” på Moderna Museet 2001. De håller ofta föredrag på 
skolor och universitet- dock aldrig utan sina masker.  

Guerrilla Girls insamlar ofta fakta genom att helt enkelt gå till gallerier och 
museer för att räkna, men får också upplysningar via massmedia. En av de 
bästa källorna, menar ”Eva Hesse”, är tidskriften Art in America, som 
publicerar årsredovisningar över vilka konstnärers verk som visats på USA:s 
alla konstmuseer.18 1994 redovisade Guerrilla Girls följande resultat i sin 
tidskrift Hot Flashes: 

”Summary: The West is the Best, the East is worst. Women of color have a 
hard time everywhere.”19 Året innan hade de för övrigt uppvaktat Moderna 
Museet i Stockholm med ett luciatåg och med utmärkelsen ”Årets mest 
diskriminerande museum”.  

Guerrilla Girls har fått en del efterföljare: Coast to Coast för 
afroamerikanska kvinnliga konstnärer, Vistas Latinas för latinamerikanska 
kvinnliga konstnärer och Godzillas, som kämpar för asiatiska konstnärers 
rättigheter (oavsett kön). 

Har då Guerrilla Girls åstadkommit några förändringar inom 
museivärlden? Enligt de själva har de det. 

 
” Things are better now than they ever have been for women and artists of color and 

we have helped effect that change. Right now there is decent representation of women 

                                                 
18 ”Eva Hesse”, Ibid 
19 Robins, Corinne, ”The Struggle of Women and Minority Artists in America during the Backlash of the 
1980s and 1990s”.I Chambert, Christian (ed.), Strategies for Survival – Now! A Global Perspective on 
Ethnicity, Body and Breakdown of Artistic Systems (Lund 1995), s. 218 
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and artists of color at the beginning and emerging levels of the art world. At the 
institutional level however, in museums, major collections and auctions sales, things are 
still pretty dismal for all but white guys. We believe that the economics of the art market 
is responsible for this. As long as art costs a lot of money and can be owned and 
controlled by individual collectors, it will represent the values of those people, not the 
larger art audience or the culture at large. We are still condemning the art world for its 
lack of ethics, tokenism and other bad behavior.”20 

 

En medlem, som kallar sig Georgia O’Keeffe, menar att Guerrilla Girls 
inte alls är ute efter att glömma Rembrandt och Michelangelo, utan bara att 
flytta på dem så att alla andra får plats. Däremot, säger hon, borde alla 
konstutställningar i 400 år framåt utgöras av enbart konst av kvinnor och 
färgade konstnärer- för att göra upp med det som varit.21  

Vad berodde 1980-talets backlash på? Susan Faludi menar att kvinnors 
protester slås ned så fort de verkar vara på väg mot ett genombrott. En mindre 
backlash ägde rum på 1920-talet, då många av västvärldens kvinnor nyligen 
vunnit rösträtt. 22 

En liten del av den svåra situationen för kvinnliga konstnärer under 1980-
talet måste dock konstnärerna själva ges skulden för. Vissa av dem hade rönt 
stora framgångar och var mer inriktade på succé för egen del än på rättvisa för 
sina medsystrar. 

Först i slutet av 1980-talet började kvinnliga konstnärer att återupptäcka 
1970-talets feminister och ta till sig deras erfarenheter. Några av dem som var 
med på den tiden är f.ö. fortfarande verksamma inom kvinnorörelsen. 
 

3 Konst och kvinnokamp i Sverige 

I Sverige började kvinnliga konstnärer att verka politiskt i början av 1970-talet. 
Man ville skapa nya symboler, ett nytt bildspråk, och anordnade fyra stora 
kvinnliga utställningsmanifestationer: ”Livegen- Eget liv”, ”Kvinnofolk”, 
”Modersmyt- Moderskap- Mänskoskap” samt ”Vi arbetar för livet”. Man 
visade bl.a. konstverk som hyllade kvinnans menstruation, något som tidigare 
varit mer eller mindre tabubelagt. Utställningen ”Kvinnofolk”, som visades på 
                                                 
20 ”Frequently asked questions”, 
 www.guerrillagirls.com/interview/faq.shtml  
2003-10-26 
21 ”Georgia O’Keeffe”, ”Guerrilla Girls Bare All, 
www.guerrillagirls.com/interview/index.shtml  
2003-10-26 
22 Broude, Norma och Garrard, Mary D, The Power of Feminist Art (London 1994), s. 270 
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Kulturhuset i Stockholm en månad våren 1975, slog ett publikrekord som höll i 
sig länge. 

En annan betydelsefull utställning var ”Andra hälften av Avantgardet 1910 
- 1940”, som visades på Kulturhuset 1980.23 Upphovskvinna till utställningen 
var den italienska konstkritikern Lea Vergine, som tog på sig ansvaret att 
samla in fakta om modernismens kvinnliga konstnärer, främst från Europa och 
USA. Utställningen blev också en bok, i vilken Vergine kraftfullt skriver: 

 
”Denna utställning har gjorts för att återuppväcka de döda, och det med ett dån som 

vore det kanoner som ljöd.”24 

De utställda verken var ordnade efter genre, inte minst för att Lea Vergine ville 
visa att många kvinnor hade varit drivande krafter inom de olika 
konstriktningarna. Hon ville också, sade hon, få bort myten om att dessa 
kvinnor valt att förbli anonyma och en smula mystiska. Att den engelska 
surrealisten Dorothea Tanning tackade nej till att delta i utställningen berodde 
därmed inte på att hon ville vara ”mystisk”. Hon skrev till Vergine: 

 
”Jag kan verkligen inte, med bästa vilja och gott samvete, delta i en utställning som 

ägnar sig åt endast hälften av alla människor (kvinnorna) och utesluter den andra hälften 
(männen). 

Förresten, vad är det som säger att jag egentligen är kvinna? Det tycks mig att inför ett 
projekt som Ert är det nödvändigt med en läkarundersökning (…). 

Ni kan lita på att, om mina målningar har visats på kvinnoutställningar, så är det helt 
utan min kännedom. Ack! Hur förhindrar man sådant? (…)”25 

Tanning tog alltså helt och fullt avstånd från könsuppdelade utställningar, men 
de många besökarna på ”Andra hälften av Avantgardet” tycks inte ha reagerat 
på detta.  

Det var emellertid inte bara tavelmåleri av kvinnor som visades på svenska 
museer och gallerier under denna period. Man ”återupptäckte” traditionellt 
hantverk, t.ex. broderi, och använde det som en modern uttrycksform. ”Konst 
för alla” blev ett slagord, varför man också valde att inrikta sig på banderoller, 
affischer och brigadmåleri i stället för på museer, som alla samhällsmedborgare 
inte hade tid och/eller råd att besöka. Även fotokonsten fick ett uppsving, bl.a. 

                                                 
23 Uppgifterna i detta stycke är hämtade ur Vergine, Lea, Andra hälften av Avantgardet (Stockholm 
1981), s. 13  
24 Vergine, Lea, Andra hälften av Avantgardet (Stockholm 1981) s. 13 
25 Tanning, Dorothea. I Vergine, Lea, Andra hälften av Avantgardet (Stockholm 1981) s. 280 
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genom fotografer som Gunwor Nordström, Sandra Ikse – Bergman och Monica 
Englund.26 

Konstnären Gittan Jönsson berättar i boken Kärlek, makt och systerskap 
om hur hon en dag i början av 1970-talet besökte två vernissage - en med verk 
av Lena Cronqvist, den andra med verk av John E. Franzén.27 Cronqvists bilder 
berörde henne på djupet, medan Franzéns målningar av hårda, blanka bilar bara 
fyllde henne med vrede. ”Då, säger Jönsson, ”blev jag plötsligt medveten om 
att kvinnors och mäns olika världar också kunde avläsas i konsten.” 

1977 var Gittan Jönsson med om att arrangera den första 
kvinnokulturfestivalen, organiserad av Föreningen Kvinnokultur28 på Gamla 
Riksdagshuset i Stockholm. Festivalen skulle bl.a. verka för att förbättra de 
kvinnliga kulturarbetarnas situation. Det bjöds på sång och musik, teater, satir 
och poesi, men bara några veckor före festivalen upptäckte arrangörerna att de 
helt glömt bort bildkonstnärerna. ”Så fullständigt korkat av oss, vi glömde den 
delen av kulturen där det kvinnliga inslaget i flera hundra år inskränkt sig till 
modellsittandet.”29 

Tillsammans med bl.a. det kvinnliga konstnärskollektivet Sapphos döttrar30 
gav sig arrangörerna ut i Stockholm för att samla ihop målningar, skulpturer, 
grafik, vävar, teckningar, etc. De besökte Vera Nilsson, då 89 år, en konstnär 
de knappt hört talas om. Hon gladdes åt de unga kvinnornas entusiasm och 
bidrog till kulturfestivalen med en nästan nygjord fredsaffisch.  

Nu ställde sig Gittan Jönsson och hennes vänner de svåra frågorna. Varför 
kände de knappt till Vera Nilsson? Varför har det aldrig funnits några stora 
kvinnliga konstnärer? Varför måste så många kvinnliga konstnärer avstå från 
att skaffa barn för att kunna utöva sin konst? Har kvinnor och män helt skilda 
bildspråk? 

Tiderna har förändrats till det bättre, tycker Jönsson.  
 

                                                 
26 Olson, Lena, ”Konsten och kvinnokampen”: 
www.natverkstan.net/peripeti/artiklar/artikel_sv/kvinnorokonst.html 
2003-11-27 
27 Uppgifterna i detta stycke är, om icke annat anges, hämtade ur Olson, Lena (red.), Kärlek, makt och 
systerskap (Göteborg 2002), s. 52 ff 
28 Föreningen Kvinnokultur bildades 1975 av Suzanne Osten och Louise Waldén. De stod bakom och 
finansierade Kvinnokulturfestivalen ordnade manifestationer som Kvinnokamp för fred, höll seminarier 
med olika teman, etc. Se vidare Olson, Lena (red.), Kärlek, makt och systerskap (Göteborg 2002), s. 69 ff 
29 Olson, Lena (red.), Kärlek makt och systerskap (Lund 2002), s. 54 
30 Sapphos döttrar bildades 1977 och består av konstnärerna Lotti Malm, Ulla Nordenskjöld och Bitte 
Rickardsson. De gör utsmyckningar i offentliga miljöer, samt utställningar, som t.ex. ”Kungens skepp”, 
en permanent utställning på Vasamuseet. 
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”Det kan tyckas i efterhand att vi var svettigt hurtiga i överhand och alltför låsta i vår 
syn på vad som var rätt och fel. Kanske våra ansträngningar ändå bidrog till att 
genusperspektivet slog igenom. Dock - i dag står fortfarande manliga konstnärer längst 
upp i hierarkin. Deras verk betingar högst pris, de får de största stipendierna, etc. Det är 
en mycket lång vandring att gå för att vrida om genusblicken så att kvinnor får samma 
chanser som män. Det tar generationer. Men vi hade roligt då i vår iver och ilska (…)”31 
 

3.1 Svenska kvinnliga konstnärer i utlandet 

1965 bildades Nunsku (Nämnden för Utställningar av Nutida Svensk Konst i 
Utlandet) på initiativ av Moderna Museets dåvarande chef Pontus Hultén. 
Nämndens ledning utgjordes av kritiker, museianställda och representanter från 
konstlivet. Nunskus uppgifter var bl.a. att arrangera Sveriges bidrag till 
Venedigbiennalen, att lämna bidrag till konstnärer och att administrera 
utställningar. Nämnden gick i graven 1996.32 

Ända fram till 1980-talet valde Nunsku ut ytterst få kvinnor att 
representera Sverige utomlands, men det märktes inga reaktioner på detta. 
Göran Nilsson, f.d. ordförande i Nunsku, är förvånad över den dåliga 
representationen av kvinnliga konstnärer. ”Vi talar ju om konstnärer och inte 
om män och kvinnor,”33 säger han. Någon riktig förklaring till 
snedfördelningen har han dock inte. ”Tiden var annorlunda och jag tror ingen 
såg det som ett problem.”34 

På 1980-talet fick den feministiska konstteorin sitt genombrott och Nunsku 
började att alltmer uppmärksamma de kvinnliga konstnärerna. Utställningen ”5 
x 1000 år”, med verk av Channa Bankier, Lena Cronqvist, Gittan Jönsson, 
Margareta Renberg och Lenke Rothman visades i Paris 1979 för att året därpå 
turnera i Västtyskland. 

1981 visade det prestigefyllda A.I.R. Gallery i New York utställningen 
”Sweden Comes to New York” med verk av sex svenska kvinnliga konstnärer. 

På 1990-talet kom förutsättningarna för kvinnor inom den svenska 
konstvärlden att förbättras ytterligare. Cecilia Edefalk deltog i São Paulo-
biennalen 1994 och finns representerad på Museum für Moderne Kunst i 

                                                 
31 Olson, Lena (red.), Kärlek, makt och systerskap (Lund 2002), s. 54 
32 I dag har MMIP (Moderna Museets International Program) ansvaret för etablering av svensk konst i 
utlandet, medan organisationen IASPIS (International Artists’ Studio Program in Sweden) ger stipendier 
och stöd, samt disponerar gästateljéer. 
33 Allgårdh, Sophie, Svensk konst i världen (Stockholm 2000), s. 39 
34 Allgårdh, Sophie, Ibid, s. 39 
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Frankfurt. Även konstnärer som Meta Isaeus - Berlin och Annika von 
Hausswolff har haft framgångar utomlands.  

 

4. Situationen idag 

Dagens konstinriktade feminister arbetar snarare med att ifrågasätta 
männens konst än att återupptäcka kvinnornas. De inriktar sig inte så mycket 
på konceptet ”kvinnlighet”, utan snarare på etnicitet och sexuell läggning, och 
ser sig inte som en homogen grupp. 

En del är emellertid sig likt sedan 1970-talet. 1991 öppnade det helt 
kvinnliga och halvt kommersiella galleriet Trial Balloon i New York - det 
första i sitt slag på 30 år. Detta galleri är en föregångare vad gäller 
representationen av lesbiska konstnärer. 

I början av 1990-talet började den strikt konservativa inriktningen på 
USA:s konstmuseer att avta. Museichefer och intendenter vågade satsa på att 
ställa ut konst inom andra medier än tavelmåleri och att låta de kvinnliga 
konstnärerna få mer utrymme. På 1993 års Whitney-biennal var hela 30 av 42 
representerade konstnärer kvinnor. 

Dagens svenska museer är relativt bra på att uppmärksamma både mäns 
och kvinnors olika roller i samhället. Många museer har anordnat utställningar 
utifrån kvinnoperspektiv. Värda att nämnas här är bl.a. Historiska museet, som 
nyligen anordnade utställningen ”Den starka kvinnan”, Armémuseum, som haft 
en utställning om soldathustrur, samt Arbetets museum i Norrköping, som gjort 
mycket för att uppmärksamma den svenska arbetarkvinnans situation förr och 
nu. 

Bland konstmuseer som verkat för ett uppmärksammande av kvinnors 
gärningar, märks framför allt Museum Anna Nordlander i Skellefteå. 

Konstnären Anna Nordlander (1843 - 1879), född och uppvuxen i 
Skellefteå, fick sin utbildning vid Konstakademin i Stockholm, samt i Bryssel 
och Paris. Under sitt korta liv hann hon utveckla ett framstående konstnärskap. 
På museets hemsida kan man läsa: 

 
”Den främsta uppgiften för Museum Anna Nordlander är att åstadkomma ett aktivt och 

kreativt centrum av högsta kvalitet. Ett centrum där konstnärligt skapande finner olika 
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uttrycksformer: samarbetsprojekt, utställningar, föreläsningar, forskarseminarier, 
utveckling av pedagogiska metoder, fortbildning osv. ”35 

 

Kulturhuset i Stockholm var tidiga med att satsa på kvinnliga konstnärer och 
har i dag ett stort antal kvinnliga utställare. Under senare år har man bl.a. visat 
verk av surrealisten Louise Bourgeois och konstfotografen Mary Ellen Mark. 
Även Tensta Konsthall har ett stort antal kvinnliga utställare. 

På Moderna Museet är situationen en annan. Endast tio procent av verken i 
museet samlingar är gjorda av kvinnor. Chefen Lars Nittve tycker ändå inte att 
balansen mellan män och kvinnor är något problem på museet. Att så få 
kvinnor finns representerade i samlingen tycker han är illa, men försvarar sig 
med att de manliga konstnärerna helt enkelt är fler: 

”Det finns (…) sociala orsaker till att vi saknar kvinnor i våra samlingar: många 
målande kvinnor i början av seklet kunde inte fullfölja sina karriärer på grund av barn och 
ekonomi. Därför är det väldigt lätt att det blir en man när vi skall köpa måleri.”36 

I Moderna Museets inköpspolicy står uttryckligen att inköpsgruppen - som 
består av tre kvinnor och tre män - skall försöka välja verk med hänsyn till 
genusbalansen i samlingen. Cecilia Widenheim, en av medlemmarna i 
inköpsgruppen, säger att könskvotering inte är aktuellt. 

 
”Vårt mål är ju att i möjligaste mån förbättra balansen historiskt och att köpa in lika 

mycket nutida manliga och kvinnliga konstnärer. Men det ska inte behöva sitta någon 
med de här frågorna som specialuppdrag. Vi har det högt på dagordningen ändå. Jag har 
själv märkt hur jag har tagit på mig de här frågorna, [till] de utställningar som jag har 
arrangerat har jag ofta valt kvinnor (…).”37  

 

Nittve medger att Moderna Museet är svaga när det gäller att lyfta fram 
kvinnliga konstnärer, men påpekar samtidigt att diskussioner om genus förs 
både inom museet väggar och i samhället i stort. Ett seminarium om genus 
hölls på Moderna Museet i slutet av oktober 2003, men enligt Svenska 
Dagbladets Lina Kalmteg blev det under detta ”[l]ite väl mycket fokus (…) på 
vad genus är i teorin. Hur det i praktiken påverkar museerna hamnade i 
fjärran.”38  
                                                 
35 Museum Anna Nordlander, 
www.skelleftea.se/kommun/organisation/forvaltningar/skolochkulturkontoret/kultur/man/framtid.ap 
2004-01-04 
 
36 Nyberg, Hanna, ”En droppe i havet”, 
www.femkul.com/2/arkiv/4/granskat/ 
2003-11-27 
37 Nyberg, Hanna, Ibid 
38 Kalmteg, Lina, ”Herrklubben behöver sifferfeminism”, Svenska Dagbladet 2003-10-28 
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Debatten följdes upp av ett panelsamtal, där bl.a. Lars O Ericsson, 
konstkritiker på Dagens Nyheter, och Niclas Östlind, intendent på Liljevalchs, 
medverkade. Den sistnämnde har tidigare kritiserats för att inga kvinnor 
funnits representerade vid museets ”Mitt i karriären”- retrospektiv. Han 
menade att mäns konst oftast har haft större format än kvinnors och att äldre 
museer och konsthallar är anpassade till detta format. Kvaliteten på kvinnors 
konst var heller inte så hög till en början, hävdade Östlind.39 När han av 
konsttidskriften Palettens redaktör Cecilia Gelin påmindes om uttalandet, blev 
Östlinds svar; ”Man behöver inte vara Noam Chomsky för att förstå att allt 
som står i tidningen inte är sant.”40 Han lade delvis skulden till situationen på 
genusfronten på kritiker som Lars O Ericsson . Under Östlinds tid på Gävle 
Konstcentrum hade flera kvinnor ställts ut, men ingen av dem hade recenserats, 
hävdade han. Ericsson menade att detta inte stämde, men utredde inte saken 
närmare.  

För att återgå till Moderna Museet, kan nämnas att förre museichefen 
David Elliott i ett brev till Dea - föreningen för Kvinnomuseer, skrev, ”We can 
not invent artists where they do not exist.”41 De han syftade på var 1900-talets 
kvinnliga konstnärer. Under en estraddebatt, hävdar Deas hedersmedlem Vilma 
Bergman, skall Elliott ha uttryckt ”att han kände en viss lättnad över att 
Guerrilla Girls nu äntligen gått och dött…”42 Ryktet nådde de allt annat än 
döda Guerrilla Girls i New York, som svarade med att sända Elliott ett 
exemplar av deras egen konsthistoriebok, Guerrilla Girls’ Bedside Companion 
to the History of Western Art. 

På Nationalmuseum är kvinnliga konstnärer mycket dåligt 
representerade.43 Här visas konst av Anders Zorn, Carl Larsson, August 
Strindberg och Gustave Courbet, men inget av t.ex. Suzanne Roslin eller 
Hélène Schjerfbeck.44 Museet kan dock till viss del försvara sig med att verken 

                                                 
39 Årre, Katarina, ”Vems rätt?”, 
www.museif.a.se/svenskamuseer/ifokus/ifokus07.html  
2003-12-08 
40 Kalmteg, Lina, ”Herrklubben behöver sifferfeminism”. Svenska Dagbladet 2003-10-28 
41 Uppgifterna i detta stycke är hämtade ur Vilma Bergmans inlägg 200-11-21 i Gästbok för 
kvinnomuseer, 
http://hem3.passagen.se/guestbook/kvinnomuseer.html 
2003-11-21 
42 Bergman, Vilma. Inlägg i Gästbok för kvinnomuseer 2000-11-21  
43 Zavalia, Lina, ”Feministens guide till Nationalmuseum”, 
www.femkul.com/2/arkiv/3/museet.asp  
2003-11-27 
44 Suzanne Roslin (1718- 1793) var gift med den mer berömde svenske konstnären Alexander Roslin. 
Hon är mer berömd som ”damen med slöjan” på en av sin makes målningar än som konstnär.  
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är insamlade för länge sedan, samt att man på senare år förvärvat en hel del 
verk av kvinnor. På den publikmässigt mycket framgångsrika utställningen 
”Impressionismen och Norden” märktes dock inte någon strävan mot ett mer 
jämställt Nationalmuseum.45 Utställningen bestod av 300 verk, av vilka sju 
stycken var målade av kvinnor. Fransyskan Berthe Morisot fanns bara 
representerad med ett enda verk, trots att hon var en av impressionismens 
grundare. Hennes samtida Mary Cassatt var inte representerad över huvud 
taget. 

På den stillebenutställning som Nationalmuseum höll 1995 var 
representationen av kvinnor ännu sämre. Endast fyra av de ca 200 utställda 
verken var målade av kvinnor.46  

Konstmuseet på Dunkers kulturhus i Helsingborg är ett intressant exempel, 
i och med att det är relativt nyöppnat (det öppnade i april 2002). Man har dock 
även här valt att främst köpa in manliga konstnärers verk. Vid öppnandet 
kunde man visa upp 24 verk av totalt 16 konstnärer – tre av dem kvinnor. I 
planerna för museets första separatutställningar dominerade männen totalt. 47 

Man kan fråga sig varför inte ett nyöppnat museum vågar bryta mönstren 
och satsa på att köpa in verk av dagens många kvinnliga konstnärer, eller 
åtminstone låta någon av dessa hålla en separatutställning. Förmodligen 
handlar det om att det är svårt att bryta gamla mönster och traditioner. Har 
landets konstmuseer en gång valt att förespråka de manliga konstnärerna, ter 
det sig naturligt att fortsätta med det. 
Att visa konstutställningar utifrån könsperspektiv är i dag ovanligt i Sverige, 

men visst finns det undantag. Malmö Konstmuseum visade sommaren 2002 

utställningen ”Gossip. 14 kvinnliga konstnärer”. Rubriken anknöt till Colin 

Nutleys film om en grupp kvinnliga skådespelare. ”[Att skvallra, ä]r det vad 

kvinnliga konstnärer ägnar sig åt? Vad har Colin Nutley med samtidskonst att 

göra?”48 frågar sig konstvetaren Linda Fagerström, som recenserade 

 
Finlandssvenska Hélène Schjerfbeck (1862- 1946) var expressionist och är mest berömd för sina 
självporträtt som med åren fick en allt mer förenklad och ”avskalad” stil. 
45 Zavalia, Lina, ”Berthe Morisot och Mary Cassatt- de moderna kvinnorna” 
www.femkul.com/2/arkiv/3/essa/impress.asp   
2003-12-02 
46 Larsson, Ewa, Motion till riksdagen: ”Världens första kvinnomuseum” 
www.riksdagen.se/debatt/9798/motioner/kr/Kr215.asp  
2003-12-03 
47 Fagerström, Linda, ”Manliga konstnärer dominerar på Dunkers”. 
www.arthist.lu.se/konstvet/projekt.php?fID=86  
2003-12-08 
48 Fagerström (Åkesson), Linda: ”En utställning bättre än sitt namn”. 

 



 28

utställningen för Helsingborgs Dagblad. Hon konstaterar också att en 

utställning med rubriken ”Gossip. 14 manliga konstnärer” knappast vore 

möjlig. ”Att endast använda det strikt biologiska könet som urvalsprincip, 

oavsett konstens innehåll och respektive konstnärs förhållningssätt, kan verka 

antingen omedvetet eller som en inte riktigt fullföljd god ambition.”49 

 

4.1 Konstmuseerna i framtiden 
Våren 1987 öppnade National Museum of Women in the Arts (NMWA) i 
Washington, D. C. i USA.50 En stor del av de verk som visas på museet är 
insamlade av grundarna Wilhelmina Cole Holladay och Wallace F. Holladay. 
De började samla konst på 1960-talet, i samband med den uppvaknande 
debatten gällande underrepresentationen av kvinnor och minoritetsgrupper vid 
museer i västvärlden. Detta fick paret Holladay att inrikta sig på konst av 
kvinnor.  
I början av 1980-talet började Wilhelmina Cole Holladay att arbeta för 
upprättandet av ett museum inriktat på konst av kvinnor. Mellan 1981 och 
1985 visades paret Holladays samlingar under guidade turer på deras eget 
residens. Två år senare hade museet fått permanenta lokaler. 
Öppningsutställningen, ”American Women Artists 1830 - 1930” anordnades av 
fil.dr. Eleanor Tufts, en av USA:s mest framstående feministiska 
konsthistoriker.  

Redan vid öppnandet fick museet kritik för att lägga uppmärksamheten på 
konstnärernas kön i stället för deras verk. Museet besvarade denna kritik med 
att undra varför folk i allmänhet inte ifrågasätter alla de museer som bara visar 
konst av män. Svaret: för att mannen är norm. Eftersom de museer som redan 
finns, sade man, antingen inte vill eller inte har råd att köpa in fler verk av 
kvinnor, är det bättre med ett museum vigt helt åt kvinnliga konstnärer.  
Konstprofessor Alessandra Comini säger om museet: 

 

 
www.arthist.lu.se/konstvet/projekt.php?fID=87  
2003-11-24 
49 Fagerström (Åkesson), Linda. Ibid. 
50 Uppgifterna i detta stycke är, om icke annat anges, hämtade från ”History of NMWA” 
www.nmwa.org/about/history.asp 
2003-10-26 
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“This “room” (…) can be a beacon sweeping its powerful beam across the country and 
abroad, encouraging, by featuring women in the arts, past and present, the efforts of 
women artists to come.”51 

 

Kärnan i NMWA:s utställningar, säger Comini, är inte bara djupet, d.v.s. 
olika aspekter på kvinnlig kreativitet, utan också bredden - material, period, 
stil, etc.52  

NMWA fick emellertid inte bara kritik för att separera kvinnliga 
konstnärer, utan anklagades också för att inte bedriva verksamhet inom en 
feministisk anda.53 Grundaren Wilhelmina Holladay  ansågs bry sig mer om att 
finna sponsorer än att anställa kompetent personal. 

Konstprofessorn Linda Nochlin skrev t.ex.: 
 

”Mrs. Holladay is using the goodwill of the women’s movement for a project that is 
totally apart from the goals and spirit of progressive feminism. This museum instead of 
being for the people and run by competent professionals, (…) is a social battlefield and 
pleasuring ground for the socially prominent.”54 

 

Sarah Hyde, författare till boken Exhibiting Gender, säger sig vara 
tveksam till kvinnokonstmuseer.55 Hon tycker dock att NMWA väcker viktiga 
frågor och tankebanor - t.ex. vetskapen om att de nakenstudier som visas på 
museet inte målats för att väcka lusta (då har hon dock inte tagit fasta på att 
konstnären som skapat verket kan ha varit lesbisk, förf. anm.) och att 
målningar föreställande unga flickor i puberteten snarare kommit till genom 
erfarenhet än genom observation.  

1992 grundades Museum of Women’s Art i London.56 Till skillnad från 
National Museum of Women in the Arts har detta museum ännu inga 
permanenta lokaler, men grundarna, Belinda Harding och Monica Petzel, 
kämpar för detta. 

Under sitt arbete för grundandet av Museum of Women’s Art genomförde 
Harding och Petzel en statistisk undersökning av könsfördelningen bland 
verken på sex stora konstmuseer i Storbritannien. De fann att av totalt 29 646 
verk, var endast 1 562 gjorda av kvinnor. Av dessa visades bara 84.  

                                                 
51 Comini, Alessandra. I Bostelman, Leta och Rennolds, Margaret B, National Museum of Women in the 
Arts (New York 1987), s. 9 
52 Comini, Alessandra, Ibid, s. 12 
53 Hyde, Sarah, Exhibiting Gender (1997), s. 114 
54 Nochlin, Linda. I Hyde Sarah, Exhibiting Gender (Manchester and New York1997), s. 114 
55 Hyde, Sarah, Exhibiting Gender (Manchester and New York 1997), s. 12 f 
56 Hyde, Sarah, Ibid, s. 114 f 
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Museum of Women’s Art planerar att i sina permanenta lokaler också visa 
konst av män, även om kvinnorna skall stå i centrum. Museets största uppgift 
är dock inte att ställa ut konst, utan att undervisa. De har redan hållit flera 
symposier o dyl.  

Sarah Hyde har diskuterat frågan om ett kvinnokonstmuseum med 
museologistudenter inriktade på konst. Hon fann att de flesta inte ansåg detta 
projekt vara nödvändigt, men att det i nuläget inte finns någon bättre lösning. 
En student sade: 

 
”It’s a shame in a way that there has to be a Museum of Women’s Art- it shows that 

there’s still a problem…”57 

Flera studenter ansåg att det är svårt att se på konst med nya ögon, när just 
ordet ”museum” är så laddat med maskulina associationer. Andra fruktade att 
blotta existensen av ett kvinnomuseum kunde få folk att tro att ”kvinnors 
konst” är en egen genre. Den feministiska konstvetaren Griselda Pollock 
menar, tvärtemot denna sistnämnda invändning, att ett kvinnokonstmuseum 
hjälper till att visa att kvinnors konst är rikt varierad och komplex.  

I Sverige går åsikterna om kvinnomuseer brett isär. Det enda förespråkarna 
och motståndarna skulle kunna enas om, är förmodligen att alternativet - att 
kvinnor knappt märks - är värre. 

Motståndarna menar att man i stället för att öppna ett kvinnomuseum bör 
satsa på att försöka få ett genusperspektiv på de museisamlingar som redan 
finns. Det är dock nödvändigt att nämna att man inte kan leta upp kvinnors 
bortglömda historia i arkiven- för oftast finns den inte där. Man kan inte 
komplettera männens historia med att ”stoppa in” kvinnor i den, eftersom de 
sfärer där männen rört sig oftast varit stängda för kvinnor, och vice versa.  

Ann-Sofie Ohlander, professor i historia vid Örebro universitet, säger: 
 

”[V]ärlden skall synas genom [en kvinnas] liv. Det räcker inte att kvinnorna ”är med”. 
Det blir inte bra om man bara lyfter upp en kvinna och berättar om henne, men låter 
resten av historieskrivningen stå kvar orörd och förment könsneutral. Att ha ett 
genusperspektiv på historien ger en annan historia, inte bara en kompletterande (…).”58 

 

Miljöpartisten Ewa Larsson är en av förespråkarna för ett kvinnomuseum 
och skriver att de specialutställningar om kvinnan som görs av vissa museer 

                                                 
57 Uppgifterna i detta stycke är, om icke annat anges, hämtade ur Hyde, Sarah, Ibid, s. 115 
58 Comini, Alessandra. I Bostelman, Leta och Rennolds, Margaret B. (red.), National Museum of Women 
in the Arts (New York 1987), s. 6 f 
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ibland riskerar att förstärka den s.k. särartsfeminismen.59 Hon önskar i stället ett 
museum som verkligen gör kvinnan synlig: lyfter fram kvinnan i historien, 
visar konst av kvinnor och spelar musik av kvinnor. Ett kvinnomuseum, menar 
Larsson, kan ”visa vägen” för flickor och unga kvinnor.60 

Så här skriver journalisten Ulrika Westerlund i artikeln ”Titta, en kvinna!” 
i tidskriften Svenska museer: 

 
”En utställning om vikingar på Historiska museet uppfattas av besökare som att den 

säger något om verkliga förhållanden på vikingatiden. Och om den absoluta majoriteten 
av de utställda konstnärerna på landets museer är män kan åtminstone skolbarnspubliken 
lätt få intrycket att kvinnor inte kan vara konstnärer.”61 

Arbetets museum höll 1988 seminariet ”Kvinna + museum = 
kvinnomuseum?” Flertalet av seminariedeltagarna ställde sig negativa till ett 
kvinnomuseum och menade bl.a. att ett sådant museum skulle kunna bli ett 
alibi för andra museer att slippa beakta könsperspektivet. Denna kritik verkar 
dock vara obefogad. T.ex. har Århus Kvindemuseum i Danmark fungerat som 
ett resurscentrum och en inspiratör för andra museer. Kristdemokraten Kristina 
Karlsson, en av deltagarna vid seminariet, ansåg att man borde ha en tillfällig 
nationell satsning på genusperspektivet i stället för en permanent institution.  

Sommaren 1999 beslutade den svenska regeringen att tillsätta en 
arbetsgrupp med uppdraget att undersöka hur museer skall integrera 
genusaspekten på sin verksamhet, både utifrån den vårdande aspekten och den 
utåtriktade, visande aspekten. Arbetsgruppen fick namnet ”Genus på museer” 
och leddes av Ann-Sofie Ohlander, professor i historia vid Örebro Universitet. 
Arbetet för ett bättre genusperspektiv på museer inriktades på fyra områden: 

 

Att förmedla konstakt mellan museer och forskning. 

Att förmedla utbildning i genuskunskap för de anställda. 

Att ge praktiska råd och goda exempel på utställningsverksamhet. 

                                                 
59 Särartsfeministerna hävdar att kvinnan av naturen är mjukare och mer omhändertagande än mannen, 
varför hon också är mer lämpad att ta hand om barn och att arbeta inom vården. Enligt 
särartsfeministerna är det viktigt att upphöja och värdesätta ”kvinnliga” värden.  
60 Larsson, Ewa, Motion till riksdagen: ”Världens första kvinnomuseum”, 
www.riksdagen.se/debatt/9798/motioner/kr/Kr215.asp  
2003-12-03 
61 Westerlund, Ulrika, ”Titta, en kvinna!” I Svenska museer 2002:1, s. 6 f 
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Att främja integrerandet av ett genusperspektiv i museipedagogiken. 
 

En särskild utredning, i samråd med museerna, genomfördes. Arbetsgruppen 
besökte ett tjugotal museer för att ge de anställda en klarare bild av uppdraget. 
Hittills har två delrapporter givits ut. Slutrapporten skall vara färdigställd i 
januari 2004.62 

 

4.2 Problematiserande utställningar 

Som jag redan nämnt, bygger museiutställningar ofta på vad som redan finns i 
museernas samlingar, varför det inte är helt lätt att få in ett genusperspektiv. 
Lösningar finns emellertid. 

”Det går att göra mycket med samlingarna, bara man har fantasi,” säger Ann Kristin 
Carlström, som är forskningschef på Arbetets museum och även ingår i arbetsgruppen för 
genusperspektiv ”Man kan ju till exempel göra en utställning där man problematiserar att 
samlingarna ser ut som de gör. Om man lyckas eller ej handlar mycket om hur viktigt man 
tycker det är.” 63 

Ett exempel på en problematiserande utställning som fick stor uppmärksamhet, 
är ”Women and Men”, som hölls på Whitworth Art Gallery i Manchester 
mellan december 1991 och augusti 1992.64 Verken på utställningen var 
uppdelade i ungefär 25 par. Urvalskriterierna var att de sammanparade verken 
behandlade samma motiv (t.ex. en havande kvinna) eller var utförda i samma 
teknik (t.ex. akvarell). Det specifika med utställningen var dock att ett av 
verken i varje par var utfört av en man, det andra av en kvinna. Besökarna 
ombads att gissa vilket verk som var vilket, varefter de kunde lyfta på en flik 
för att se om de gissat rätt, samt även få utförligare fakta om verken. 

De flesta av de utställda konstverken var brittiska och härrörde från 1800 - 
eller 1900-talet. Där fanns bara en oljemålning, men desto fler gravyrer, tryck, 
brodyrer, lergods, tapeter, etc. Att man valde så mycket grafik och ”dekorativ” 
konst, berodde på att de flesta verk museet äger av kvinnliga konstnärer, är 

                                                 
62 Carlström, Ann Kristin, ”Arbetsgruppen Genus på museer”. I Samtid och Museer 3-4, 2003 
63 Westerlund, Ulrika, ”Titta, en kvinna!” I Svenska museer 2002.1, s. 7 
64 Uppgifterna i detta stycke är, om icke annat anges, hämtade ur Hyde, Sarah, Exhibiting gender 
(Manchester and New York 2002), s. 5 ff  
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utförda i dessa material. Museet ville också sätta fokus på den ”dekorativa” 
konsten. Man hade även försökt att välja mindre kända verk, så att det inte 
skulle bli för enkelt för besökarna att gissa rätt.  

Utställningen fick stor framgång. I museets gästbok skrev besökarna 
entusiastiska kommentarer, bl.a. om hur roligt det var att få delta i en 
museiutställning. Många skolklasser kom för att se ”Women and men” i 
samband med studier i genusfrågor.  

Några av besökarna hade i gästboken, på frågan ”Which work was 
produced by a woman?” svarat: ”Does it matter?”65 Sarah Hyde menar att 
frågan spelar en viktig roll. 

De feministiska konstvetarna Rozsika Parker och Griselda Pollock påpekar 
i sin bok Old Mistresses (1986) att vissa kritiker hävdat att den penselföring 
man finner hos bl.a. Frans Hals är något kvinnliga konstnärer inte behärskar.66 
Ändå misstogs många av Judith Leysters målningar tidigt för att vara skapade 
av just Frans Hals.  

1921 mottog den amerikanska konstnären Vanessa Bell ett brev från sin 
gode vän Roger Fry, som berättade att han precis varit på en föreläsning hållen 
av en manlig konstnär. Denne hävdade att kvinnliga konstnärer bara imiterade 
männen. Som exempel visade han upp en målning av - trodde han - Duncan 
Grant, och påpekade att detta verk var av mycket hög kvalitet. Målningen var 
dock inte utförd av Grant, utan av Vanessa Bell, vilket Roger Fry inte var sen 
att påpeka för föredragshållaren. 

De slutsatser vi kan dra av dessa två exempel är alltså att konstverk 
bedöms annorlunda beroende på om de är skapade av män eller av kvinnor. 
Känner man inte till könet på den konstnär som utfört verket, blir bedömandet 
annorlunda. 

Den amerikanska konstnären Susan Rothenberg har sagt:  
 

”I would hate to think that you could walk into [a] room and identify the sex of the 
painter. You shouldn’t really be concerned with the sex of a painter when you look at a 
piece of art.”67 

Hyde skriver att kvinnors hantverk i långa tider setts som mindre viktigt än 
mäns bildkonst. Målningar placeras i stora, luftiga salar, med stora avstånd 
                                                 
65 Hyde, Sarah, Exhibiting gender (Manchester and New York 1997), s. 9 
66 Parker, Rozsika och Pollock, Griselda. I Hyde, Sarah, Exhibiting gender (Manchster and New York 
1997), s. 9 
67 Rothenberg, Susan. I Grosenick, Uta, Women of the 20th and 21th Century (Köln, London, Madrid, 
New York, Tokyo 2001), s. 471 
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mellan varje verk, medan ”dekorativ” konst visas i mindre salar, som de fyller 
till bredden - om de ens visas. 

Feministen Germaine Greer menar att kvinnors ”dekorativa” konst 
uteslutits ur museer av det faktum att den är mer förgänglig än bildkonst.68 Den 
är i grunden till för att användas och slits därmed fortare. Under medeltiden 
ansågs emellertid textilkonsten lika utsökt och viktig som arkitektur och 
måleri. 

 

De konstinriktade feministerna har nått en bit på vägen mot en rättvisare 
könsfördelning på västvärldens konstmuseer, men ännu finns mycket kvar att 
göra. Genusperspektivet skall uppmärksammas, står skrivet i museernas policy, 
men i praktiken är det fortfarande de manliga konstnärerna som får mest 
uppmärksamhet.  

Vi kan dock inte förvänta oss att förändringar skall ske över en natt. Det är 
svårt att ändra policy och börja arbeta på ett nytt sätt. En totalt rättvis 
könsfördelning på alla världens museer går förmodligen aldrig att uppnå, men 
det går att komma en bra bit på vägen. 

 

5. Intervjuer 
Under mitt arbete med denna uppsats gjorde jag telefonintervjuer med tre 
kvinnor som arbetar inom konst- och museivärlden:  
Ann-Christine Fogelberg, intendent vid Uppsala Konstmuseum. 
Lena Boëthius, 1.e intendent vid Göteborgs Konstmuseum. 
Angela Cesarec, intendent vid Malmö Konsthall 
De tre museianställda intervjuades inte vid samma tillfälle, men jag har för 
läsarens skull valt att här väva ihop de tre intervjuerna till en enda. Att ingen 
man intervjuades handlar inte om partiskhet från författarens sida, utan om att 
de kvinnliga anställda är så många fler på Sveriges museer. 
 

Fredrika Nilsson: Finns genusperspektivet med i er 
verksamhetspolicy? 

                                                 
68 Greer, Germaine. I Hyde, Sarah: Exhibiting gender (Manchester and New York1997), s. 10 
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Ann-Christine Fogelberg, Uppsala Konstmuseum: Vår konstsamling har 
tillkommit genom donationer från Uppsala Konstförening och är koncentrerad 
på grafik, så vi har väldigt lite måleri och skulptur.  

Under [19]80-talet förändrades huvudmannaskapet för Uppsala Konsthall, 
som det då hette; det var inget museum. Innan dess drevs det av en 
konstförening som mest köpte in grafik. Sedan gick det över i stiftelseform och 
blev museum i stället för konsthall. Då fick vi bidrag från kommun och 
landsting. Under nedskärningstider köptes inte mycket konst in, men under 90-
talet blev det bättre, och nu köper man in mer. 

I dag finns genusperspektivet med i vår verksamhetspolicy, vi försöker 
beakta det, men vi har ju det material vi har. Sedan kan man ju belysa det på 
olika sätt, men det är i huvudsak män [som finns representerade i museets 
samlingar]. Det går inte att ändra på. I dag, när vi köper in konst, försöker vi 
beakta hur det ser ut i samhället i övrigt.  
 

Lena Boëthius, Göteborgs Konstmuseum: Genusperspektivet finns med i 
vår verksamhetspolicy numera, men det har inte funnits så mycket tidigare. Vi 
har en lokal som heter Stenasalen, ett rum för unga konstnärer, där 51 procent 
kvinnor ställer ut. De andra utrymmena är det sämre med, där skulle det nog 
inte bli samma procentantal. Vi har allt från gammalt till nytt och det utökas 
med ny konst hela tiden. I våra gamla samlingar är det nog 10 % kvinnor, men 
i våra moderna samlingar är de fler. På ett etage har vi 80 procent kvinnor. Det 
är våra moderna samlingar.  

 
Angela Cesarec, Malmö Konsthall: Vi är inte ett museum, utan en 

konsthall som visar internationell samtidskonst, så vi har inga samlingar. 
Genusperspektivet finns inte med i vår utställningspolicy, vi visar konst som vi 
finner intressant, oavsett om konstnären är en kvinna eller en man. 
Fördelningen mellan könen är väldigt olika från år till år. Vi har inte som vår 
uppgift att få en 50 procent uppdelning mellan könen, vår uppgift är att visa 
konst som engagerar och är intressant. Sedan vi startade 1975 är det 
övervägande män som ställt ut, men det beror ju på hur det sett ut inom 
konstvärlden. Under de senaste åren har vi haft fler kvinnor, i somras hade vi 
Nina Roos69, året innan Jana Sterbak70.  

 

                                                 
69 Finsk konstnär, f. 1956 
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Anser du att ni gör tillräckligt för att uppmärksamma kvinnliga 
konstnärer? 

Ann-Christine Fogelberg: Det är svårt att svara på om vi gör tillräckligt, 
[genusperspektivet] finns ju alltid med som en självklar del, men det 
huvudsakliga är ett intressant konstnärskap. I dag beaktar vi genusperspektivet 
och det är inte så mycket mer vi kan göra.  

 
Lena Boëthius: Nej, jag tror inte att vi gör tillräckligt, men vi 

uppmärksammar det mer och mer, det finns i våra tankar. Det beror väl på att 
det finns inskrivet [i vår verksamhetspolicy]. Man bör tänka på de sakerna. Nu 
är det ju ungefär hälften - hälften som utbildas [på konsthögskolorna], och det 
måste ju synas. Våra gamla samlingar går inte att göra så mycket åt. I 
Fürstenbergska samlingen från 1902 finns bara ett verk av en kvinna, Hanna 
Pauli.  

Vi skall fortsätta att uppmärksamma det här, så vi har det i tankarna, men 
det är inte nödvändigt att visa utställningar med bara kvinnliga konstnärer. På 
utställningen ”Det fördoldas verklighet” 2003 var elva konstnärer med, tre var 
män.  

 
Angela Cesarec: Det är konsthallschefen som beslutar om utställningarna, 

men personligen tycker jag att vi bör visa fler kvinnliga konstnärer. Mycket av 
den intressantaste och mest spännande samtidskonsten skapas av kvinnor i dag. 

 
Har ni någonsin mött någon kritik angående fördelningen mellan 

manliga och kvinnliga konstnärer på museet? 
Ann-Christine Fogelberg: Sedan vi flyttade [från Fyris torg] till slottet har 

vi haft en bra balans och inte fått några negativa synpunkter. Jag tror vi har en 
bra fördelning [mellan könen]. När vi flyttade till slottet fick vi en bättre 
ekonomi och bättre möjligheter. Det handlar ju ytterst om hur organisationen 
ser ut. Från mitten av 90-talet blev vi ett helkommunalt museum och får bara 
bidrag från kommunen. Förut när vi var en stiftelse fick vi medel från både 
kommun och landsting, det stod i ett visst förhållande…  

 
Lena Boëthius: Jo, självklart har vi mött kritik angående könsfördelningen. 

Vi fick en del reaktioner på Munch – utställningen. Det var någon som 

 
70 Tjeckisk konceptkonstnär, f. 1955 
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opponerade sig ur könsperspektiv, jag undrar om det inte var någon text om 
Munch som hon tyckte var ”manlig”. Det var emellertid subtilt, vi kunde själva 
inte se något sådant. Hon gillade emellertid inte Munch över huvud taget…  

 
Angela Cesarec: När vi visade Moderna Museets utställning var det någon 

som skrev en insändare om att det var för få kvinnor, men utställningen hade 
ändå ett urval med fler kvinnor än vad som finns i Moderna Museets 
samlingar. Urvalet sträckte sig från Man Ray71 och framåt. Tidigare har det inte 
funnits så många kvinnliga konstnärer, det är ju först på 80-talet de kommit 
fram. I dag är det nästan lika många kvinnor som män som kommer in på 
konsthögskolorna. 

 
I Washington, D. C. finns ett kvinnokonstmuseum, National Museum 

of Women in the Arts, och det har diskuterats en tid om man bör öppna 
ett speciellt kvinnomuseum i Sverige. Vad tycker du om detta?  

Ann-Christine Fogelberg: Jag har inte reflekterat över kvinnokonstmuseer, 
men det kan nog snarare förstärka skillnaderna. Jag tycker nog inte det är 
nödvändigt. Det som är intressant är vad konsten i sig förmedlar. Sedan kan ju 
könet påverka detta…  

Tittar man historiskt så har männen fått större plats, kvinnor har alltid fått 
kliva tillbaka. Kvinnor jobbar ju med andra motiv än vad män gör många 
gånger, deras motiv har varit den sfär man har runtomkring sig. Män har jobbat 
med andra typer av bilder. Det är väldigt generellt sagt, men det är väl vad jag 
tycker…  

 
Lena Boëthius: Jag har varit på National Museum of Women in the Arts, 

vilket var roligt och intressant, eftersom man fick se verk som inte visas i 
övrigt i USA, så jag är inte helt emot kvinnomuseer. På sikt bör de väl kunna 
avskaffa sig själva, men än så länge har de väl en plats att fylla. 

 
Angela Cesarec: Jag tycker inte att det är en bra idé med kvinnomuseer. 

Det finns män som arbetar inom typiskt kvinnliga medier och omvänt, det går 
inte alltid att se om det är en man eller en kvinna som skapat ett visst verk. 
Konst handlar ju om livet, konst överskrider könsgränserna, precis som 

                                                 
71 Amerikansk surrealistisk fotograf, 1890 - 1976.  
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litteraturen. Att ha ett kvinnokonstmuseum är lite som om man skulle ha ett 
bibliotek med bara kvinnliga författare… 
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6. Analys 

1970-talets konstinriktade feminister lyckades åstadkomma en förändring. 
Genom deras protester började västvärldens konstmuseer ifrågasätta 
snedfördelningen mellan manliga och kvinnliga konstnärer. Sedan länge 
bortglömda konstnärskap återupptäcktes och det blev något lättare för kvinnor 
att göra karriär inom konstvärlden. Nu inträffade visserligen en backlash på 
1980-talet, men kvinnorörelsen dog inte ut, även om den mattades av.  

Att det var just i början av 1970-talet som den konstinriktade 
kvinnokampen föddes, kan förklaras med att samhällsklimatet då var mycket 
spänt. Man protesterade mot Vietnamkriget och imperialismen. Många av de 
protesterande fann att de bäst kunde uttrycka sin ilska genom att skapa konst, 
varigenom de också blev allt mer varse om de orättvisor som rådde inom 
konstvärlden med dess institutioner.  

Som jag redan nämnt, nöjde sig inte de protesterande med att enbart 
demonstrera utanför de stora konstmuseerna, utan etablerade också egna 
gallerier. ”Alternativ” var ett ord på modet.  

Framför allt i USA var den konstinriktade kvinnorörelsen stark och 
handlingskraftig. De fick ett visst stöd av Carterregimen och mötte inte något 
speciellt hårt motstånd. Värre blev det under Ronald Reagans regim i USA och 
Margaret Thatchers dito i Storbritannien, då man förespråkade ”traditionella 
kvinnliga värden”. Kvinnor skulle vara goda och kärleksfulla husmödrar, inte 
stå på barrikaderna.  

Nu var inte de konservativa ledarna ensamt skyldiga till att en backlash 
ägde rum inom kvinnorörelsen. En ny generation hade tagit över efter 1970-
talets radikaler. De barn som vuxit upp med hippiekultur, kollektivism, 
demonstrationståg och ”gröna vågen” gjorde uppror mot föräldragenerationen 
och började vurma för storstadsliv, karriär, rikedom och devisen ”sköt dig själv 
och skit i andra”. 

Alla övergav dock inte kvinnorörelsen och solidaritetstankarna. Precis som 
det fanns kollektiv som fungerade bra och blev varaktiga, precis som några av 
”gröna vågen”-entusiasterna stannade på landsbygden, fanns det också 
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konstinriktade feminister som fortsatte sin kamp, även om den inte märktes 
lika väl som förut. Det skall också nämnas att den feministiska konstteorin fick 
sitt verkliga genombrott på 1980-talet. 

I Sverige verkar inte backlashen ha slagit så hårt; tvärtom lanserades fler 
kvinnliga konstnärer utomlands på 1980-talet än under tidigare decennier. 
Kanske berodde detta på att det tog lite längre tid för den konstinriktade 
feminismen att slå igenom här, kanske var orsaken att svensk politik under 
denna period inte var lika konservativ som den som fördes i USA och 
Storbritannien. 

1970-talets feminister började återupptäckas i slutet av 1980-talet, och 
ungefär fem år senare blev feminism åter någonting gott och eftersträvansvärt, 
en uppfattning som levt kvar in i 2000-talet. Genusperspektivet har blivit en 
del av de flesta konstmuseers verksamhetspolicy. Visserligen kanske den inte 
alltid följs så noggrant, men det verkar inte heller som om den ignoreras. Att 
påstå att svenska konstmuseer fortsätter i gamla hjulspår vore att tala osant.  

Man kan fråga sig varför det var just i USA som den konstinriktade 
kvinnokampen blev så stark. Några enkla , raka svar går dock knappast att få. 
Att de amerikanska kvinnorna är fler än t.ex. de svenska är inget bra svar; med 
detta argument skulle kampen lika gärna kunnat bryta ut i Kina eller Brasilien. 
Möjligen kan man hävda att de kvinnliga konstnärerna var fler, men att vara 
konstnär är självfallet inte synonymt med att vara radikal. Inte heller är USA 
känt för att vara en nation av radikaler. Troligare är att den feministiska 
konströrelsen bröt ut i USA just för att landet under perioden 1968 - 1980 var 
präglat av en stark kampanda. Hippierörelsen växte sig stark, protesterna mot 
Vietnamkriget var många och afroamerikanerna hade bara varit fria från 
rasförtrycket i ca. tio år.  

Sverige var ett relativt lugnt land under samma period; den mest 
våldsamma protestaktionen som ägde rum var kårhusockupationen. 
Hippierörelsen nådde aldrig Sverige på allvar och demonstrationer slutade 
sällan i upplopp. Kvinnorörelsen var stark, men inriktade sig inte mycket på en 
rättvisare könsfördelning på landets museer - tvärtom blev Moderna Museet i 
Stockholm en plats för happenings och konserter med progressiv musik. Åt 
barnen ordnade man ett stort lekrum inom museets väggar, men någon specifik 
kvinnlig verksamhet verkar inte ha förekommit. Protester mot 
genusfördelningen på svenska museer har börjat märkas först på senare år, 
vilket dock inte betyder att några förändringar ej har ägt rum. Tvärtom är 
Sverige relativt bra på att uppmärksamma både män och kvinnor.  
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Ändå tror jag att den svenska kulturpolitiken skulle må bra av lite mer 
revolt och kampanda. Ibland behövs ordentliga aktioner för att få människor att 
reagera – därmed inte sagt att museerna bör hälsas med råa ägg och lika råa 
okvädingsord, som inte leder till att man får någon annan respons än avsky 
eller ren ignorans. Aktioner kan i stället genomföras genom t.ex. happenings, 
rollspel, affischering och demonstrationer. Man bör också lära av grupper som 
Guerrilla Girls och verka genom bitsk humor hellre än aggressivitet.  

Ännu viktigare är dock att börja från grunden - att kämpa för jämställda 
konstutbildningar, att dela ut hälften av alla konststipendier till kvinnor, att 
uppmuntra gallerister att köpa in ny, intressant konst av både män och kvinnor, 
etc. Att börja protestera i toppen ger sällan några varaktiga resultat.  

Personalen på de flesta museer - både konstmuseer och övriga - är i dag 
övertygade om att man inte kan ”stoppa in” kvinnor i en museiutställning, utan 
att man hellre bör problematisera de samlingar man redan har. De helt 
kvinnliga utställningar som hölls under 1970 - och början av 1980-talet verkar 
ändå ha fyllt en viktig funktion genom att göra allmänheten uppmärksam på 
kvinnors gärningar genom tiderna.  

Kvinnomuseernas vara eller inte vara är något som verkligen tål att 
diskuteras. Förespråkarna menar att dessa museer verkligen skulle lyfta fram 
kvinnors gärningar förr och nu, att de skulle bli mötesplatser där kvinnor kan 
lära av varandra. Motståndarna anser tvärtom att speciella kvinnomuseer skulle 
bli en ursäkt för andra museer att ”slippa” ta så stort hänsyn till 
genusperspektivet.  

Personligen är jag böjd att hålla med motståndarna. Jag har inget emot 
museer där man berättar om en eller flera speciella kulturer, som t.ex. Judiska 
museet eller Östasiatiska museet, men att inrätta olika museer för olika kön 
anser jag vara en obehaglig tanke - lite som om man skulle inrätta speciella 
museer för mörkhyade och ljushyade. Visst är det hedervärt och gott att lyfta 
fram kvinnors gärningar, men vem skulle ens komma på tanken att inrätta ett 
”mansmuseum”? Kvinnor, män, unga och gamla har i alla tider samarbetat, 
även om de haft olika uppgifter. Alla samhällen på jorden är i första hand 
uppbyggda av människor, inte av män och kvinnor. Vi måste lära oss att se 
längre än till könet. Ett föremål, t.ex. en målning, skall inte ställas ut för att den 
är skapat av en kvinna (eller en man), utan för att den är en intressant och 
speciell målning. Ett utställt föremål skall i första hand ses som något som 
skapats och/eller brukats av en människa. I andra hand kan man börja se till 
sådant som kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, etc. Om vi 
lyckas ändra vårt synsätt, kan vi också verka för mer jämställda museer. 
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Kommer vi att mötas av ännu en backlash? Förmodligen. Samhällsandan 

förändras ständigt, vilket man inte kan göra så mycket åt. Å andra sidan 
innebar inte 1980-talets backlash en total tillbakagång för kvinnokampen. Det 
man en gång vunnit gick inte helt förlorat, även om det stagnerade. Efter varje 
tillbakagång åstadkommer man någonting nytt. 
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7. Sammanfattning 

Sedan 1900-talets början och fram till i dag, hundra år senare, har kvinnor gjort 
allt större framsteg i kampen för ett jämställt samhälle. På västvärldens museer 
ser historien dock annorlunda ut. Oftast är det (den vite) mannen som är norm, 
medan kvinnan är med som bifigur. Detta märks inte minst på konstmuseer, där 
det inte är alldeles ovanligt att kvinnors konst hängs i skymundan, får en 
enskild sal eller inte visas över huvud taget. Museichefer och intendenter 
förklarar ofta detta förhållande med att de kvinnliga konstnärerna är färre än de 
manliga, men detta stämmer inte riktigt. Visserligen har det historiskt sett varit 
svårare för kvinnliga konstnärer att göra karriär, i och med att de oftast varit 
bundna vid hem och familj, men förhållandet är ofta detsamma på museer med 
modern konst. 

 Det går inte att ge några klara svar på frågan hur denna snedfördelning 
kunnat uppstå, men vi vet att det jämställdhetsmässigt ser bättre ut på 
västerländska konstmuseer i dag än vad det gjort tidigare. Mycket beror detta 
på den konstinriktade kvinnokamp som föddes runt 1969-70 och varade 
ungefär fram till 1980.  

I USA var det sena 1960-talet en tid av protester. Hippierörelsen växte sig 
stark och man höll flera demonstrationer mot Vietnamkriget. Många kvinnliga 
konstnärer uttryckte i bild och form sin ilska mot krig och förtryck. Flera olika 
kvinnliga konstnärskollektiv bildades; ett av de första var WAR (Women 
Artists in Revolution) 1969. Snart började kollektiven att vända sina blickar 
mot konstvärlden och museerna, då dessa under praktiskt taget alla 
konstutställningar valde att visa ytterst få kvinnor - eller inga alls. Till en 
början var protesterna inriktade på direkt aktion, men med tiden kom man att 
kämpa för mer långsiktiga mål. På flera håll runt om i USA bildades alternativa 
gallerier, där feministiska konstnärer kunde visa upp sin konst. De många 
protesterna ledde också till att landets stora konstmuseer började visa verk av 
sedan länge glömda kvinnliga konstnärer, som nu återupptäcktes och fick sin 
rättmätiga berömmelse. 
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Även i Storbritannien var den konstinriktade kvinnorörelsen stark. Man 
bildade konstnärskollektiv, t.ex. Women’s Liberation Art Group 1970, och höll 
utställningar med enbart konst av kvinnor. 

I Sverige var kvinnorörelsen stark, men inriktade sig inte speciellt mycket 
på museer. En del betydande utställningar med kvinnligt tema hölls dock under 
perioden 1970-80, däribland ”Kvinnofolk” 1975 och ”Andra hälften av 
Avantgardet” 1980, båda på Kulturhuset i Stockholm. Man höll också 
kvinnokulturfestivaler. 

På 1980-talet inträffade det feministen Susan Faludi kallat backlash, 
bakslag. I och med Ronald Reagans maktövertagande i USA och Margaret 
Thatchers i Storbritannien blev samhällsklimatet mer konservativt. 
Traditionella kvinnliga värden förespråkades och ”feminism” blev ett 
skällsord. Könsfördelningen på västerländska konstmuseer såg snart ut som 
förut. På de flesta utställningar visades främst – eller enbart - konst av män. 
Många kvinnliga konstnärer började överge sina ideal och valde att satsa på 
sina egna karriärer framför att ge stöd åt sina kollegor.  

Den konstinriktade kvinnorörelsen var emellertid inte helt död. 1984 
föddes Guerrilla Girls, världens förmodligen mest kända (och ökända) 
aktionsgrupp inom konstvärlden. Medlemmarna - alla kvinnor som arbetar 
inom konst eller film - attackerar via affischer och aktioner världens 
kulturetablissemang med bitsk humor. Till en början var det konstmuseer man 
kritiserade, men med åren har Guerrilla Girls även tagit upp sådant som abort 
och skönhetsmyter. Under aktioner och föredrag bär medlemmarna alltid 
gorillamasker; dels för att rikta uppmärksamheten på något annat än deras 
utseenden, dels för att behålla sina anonymitet. Hur många de är säger de sig 
inte ens veta själva, men förmodligen fler än tusen. 

I Sverige verkar inte backlashen ha slagit lika hårt. Kanske berodde detta 
på att det tog lite tid för den konstinriktade kvinnorörelsen att nå hit, kanske 
var orsaken att vår inrikespolitik under 1980-talet inte var lika konservativ som 
den som fördes i USA och Storbritannien. 

I början av 1990-talet började den konservativa inriktningen inom konst - 
och museivärlden att förlora sin makt och allt fler museer vågade åter ställa ut 
konst av både män och kvinnor. På senare år har många svenska kvinnliga 
konstnärer lanserats utomlands och gjort karriär. Flera museer och konsthallar i 
Sverige är bra på att uppmärksamma genusperspektivet, t.ex. Museum Anna 
Norlander i Skellefteå, Kulturhuset i Stockholm och Tensta Konsthall. Andra 
museer, som Moderna Museet i Stockholm och Dunkers i Helsingborg, är 
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sämre på att uppmärksamma kvinnligt konstnärskap, men det handlar snarare 
om ovana än ovilja.  

I Washington, D. C. finns ett välbesökt museum tillägnat kvinnliga 
konstnärer, Washington Museum of Women in the Arts. I Sverige har man 
under många år behandlat frågan om vi behöver ett kvinnomuseum, som då 
skulle inrikta sig på kvinnors liv i största allmänhet (inte bara inom konsten). 
Motståndarna menar att det går att uppmärksamma kvinnors gärningar ändå, 
t.ex. genom problematiserande utställningar, där man utgår från de samlingar 
museet äger, men väljer olika synvinklar. Det går inte att bara ”stoppa in” 
kvinnor i museernas utställningar, eftersom män och kvinnor ofta inte varit 
verksamma inom samma områden. 

1970-talets konstinriktade feminister lyckades åstadkomma en förändring. 
Genom deras protester blev västvärldens museer medvetna om det 
snedfördelade genusperspektivet i sina samlingar och började så småningom 
arbeta för en förändring. Visserligen uppstod en s.k. backlash under 1980-talet, 
men kvinnokampen dog inte ut helt, utan fick åter ett uppsving ungefär tio år 
senare. Förmodligen kommer konst - och museivärlden att mötas av fler 
bakslag, men efter varje bakslag åstadkoms något nytt. 
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