
 
 

UMEÅ UNIVERSITET  
Institutionen för kultur- och medievetenskaper  
Museologi C 

 

 

 

 
Kvinnohistoriskt museum i Umeå 

- Och varför det behövs 

(Women’s History Museum in Umeå 

- And why it is needed) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elin Loord 
C-uppsats: VT 2014 
Handledare: Torkel Molin 



Elin Loord 
 

 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING  

INLEDNING                                                                                                         2 

Syfte och frågeställningar                                                                                      2 

Metod och teori                                                                                                      2 

Presentation av temat                                                                                             4 

Avgränsningar och källor                                                                                      5 

Uppsatsens disposition                                                                                          6 

BEHOVET AV ETT KVINNOHISTORISKT MUSEUM                                   7 

DET FÖRSTA PROJEKTET                                                                              10 

Avsiktsförklaring                                                                                                 12 

DET NUVARANDE PROJEKTET                                                                    16 

Museets innehåll                                                                                                  17 

Presentation av museet                                                                                        19 

DET SOM STYR MUSEET                                                                               21 

AVSLUTANDE DISKUSSION                                                                         22 

SAMMANFATTNING                                                                                       28 

LITTERATUR OCH KÄLLFÖRTECKNING                                                   31 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elin Loord 
 

2 
 

INLEDNING  

Ända sedan jag först hörde att det skulle inrättas ett kvinnohistoriskt museum i Umeå har jag 
varit förväntansfull och spänd på att se resultatet. Jag har länge kallat mig feminist, varit 
intresserad av genus och tyckt att det är viktigt att se hur olika maktrelationer samverkar. Jag 
tycker inte helt oväntat också väldigt mycket om att besöka museer av olika slag, men något 
som ibland slår mig när jag är på museer är att de sällan skildrar berättelser som jag verkligen 
kan relatera till. Det är oftast männens perspektiv som visas upp och därför tycker jag att det 
nu är hög tid att lyfta fram kvinnornas historia och berättelser i ett särskilt museum. Jag har 
under de senaste åren följt arbetet med Kvinnohistoriskt museum genom medias bevakning 
och jag besökte även pilotutställningen Helt sjukt! som museet producerade vintern 2013. När 
jag väl kom på idén att skriva min c-uppsats om Kvinnohistoriskt museum i Umeå kändes det 
självklart.  

Det är Sveriges första kvinnohistoriska museum, vilket gör det väldigt speciellt. Historiskt sett 
har männens kulturarv och konst varit normen på museerna, medan kvinnorna har varit och 
fortfarande är underrepresenterade. Kvinnornas historia och kulturarv har inte ansetts ha lika 
stort värde och därför inte heller samlats in i samma utsträckning som männens.1 
Kvinnohistoriskt museum vill visa nya perspektiv på historien, samtiden och framtiden. 
Museet kommer att diskutera föreställningar om kön och makt, identitet och historia. De vill 
också vara en plats för reaktion, aktion, skratt och debatt.2 Jag tycker dessa perspektiv är 
mycket viktiga och har därför tagit reda på mer om hur processen att skapa museet har gått till 
och hur det kommer förverkliga dessa idéer.  

Syfte och frågeställning  

Syftet med uppsaten är att undersöka den planerade verksamheten på Kvinnohistoriskt 
museum, som väntas öppna i Umeå under slutet av 2014.  

1. Varför behövs det ett kvinnohistoriskt museum? 

2. Hur kommer Kvinnohistoriskt museums verksamhet gestaltas? 

3. Vad styr utformningen av museet? 

Metod och teori  

För att skaffa mig grundläggande information om Kvinnohistoriskt museum så har jag tagit 
del av alla politiska dokument jag kunnat få tag på som berör museet. Det är exempelvis 
kommunfullmäktigprotokoll, kulturnämndens protokoll och protokoll för styrgruppen för 
Kvinnohistoriskt museum. Jag har även intervjuat museichefen Maria Perstedt, om den 
kommande verksamheten. Innan intervjun hade jag förberett mig genom att läsa på om 
museet i media och i de ovan nämnda protokollen och utifrån det skrivit ner frågor att ställa 
vid intervjun. Jag transkriberade sedan intervjun och den finns nu i min ägo. Medias 
bevakning av processen har varit till stor hjälp för att få en överblick av processen. För att få 
fördjupad teoretisk kunskap har jag läst böcker som berör museer, genus och 
intersektionalitet.   

När jag skriver utgår jag först och främst från föreställning att museet är en del av samhällets 
strukturer och avspeglar de normer och värderingar som finns där. När vi besöker en 

                                                           
1 Kulturdepartementet, Genus på museer, http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/721, 17. 
2 Kvinnohistoriskt museum, Informationsblad.  
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utställning på ett museum så är det en rekonstruerad verklighet som möter oss. Museet har 
gjort ett medvetet val av vad som ställs ut och det vittnar om normer och värderingar i 
samtiden. Vissa av dessa normer är knutna till kön.3 Jag har därför också med mig ett 
medvetet genusperspektiv. Det finns en könsmaktordning där mannen är överordnad kvinnan. 
Min utgångspunkt är att kön är något av samhället konstruerat och att vi påverkas av de 
maktstrukturer som finns kring kön. I bakhuvudet har jag även den kända feministen Simone 
de Beauvoirs ord, ”Man föds inte till kvinna, man blir det”.4 Genussystemet formar våra liv, 
arbetsdelningen mellan könen underbyggs exempelvis av föreställningar om att män och 
kvinnor har olika medfödda egenskaper och intressen. Kvinnor antas vara omvårdande, 
mjuka, känslosamma och relationsinriktade, medan män ofta antas besitta egenskaper som 
självständighet, målmedvetenhet och en förmåga att fatta snabba beslut. En kultur som 
ständigt upprepar och reproducerar dessa föreställningar om de olika könenens egenskaper 
slår också fast att vissa roller och typer av arbeten är lämpliga för kvinnor, och andra för män. 
För den som är ansvarig för hemmet och familjen, eller för omsorg i det offentliga kommer de 
vårdande egenskaperna väl till pass. Självständighet, målmedvetenhet och förmågan att fatta 
snabba beslut är egenskaper som chefer ofta efterfrågar i arbetslivet. Direkt när vi föds 
indoktrineras vi i dessa roller och tvingas sedan förhålla oss till dem under resten av våra liv, 
vare sig vi vill det eller inte.5 

Jag ser också att olika maktordningar samverkar och anser därför att ett genusperspektiv 
ensamt är långt ifrån lika intressant som ett intersektionellt perspektiv. Ett intersektionellt 
perspektiv synliggör hur olika maktordningar samspelar.6 Formuleringen av 
intersektionalitetsperspektivet härstammar från en antirasistisk kritik till den ”vita” 
feminismens hegemoni och exkluderande praktik. I och med ett intersektionellt perspektiv 
vidgas ramarna för analysen och öppnar för en bredare reflektion om makt och ojämlikhet, 
inte bara inom feminismen utan i dialog med även andra perspektiv inom vetenskapen. Man 
förhåller sig här även till föreställningar om exempelvis etnicitet och klass. En intersektionell 
analys länkar samman olika analysnivåer och ställer frågor om hur makt och ojämlikhet vävs 
in i uppfattningen om exempelvis vithet, manlighet, könstillhörighet, heterosexualitet och 
klasstillhörighet genom ett ständigt reproducerande av markörer som gör skillnad mellan ”vi” 
och ”dem” till sociala koder.7 Paulina de los Reyes och Diana Mulinari som har skrivit boken 
Intersektionalitet, Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap ser intersektionalitet 
som ett ”teoretiskt perspektiv som tvingar oss se på verkligheten med nya ögon och får oss att 
ifrågasätta för given tagen kunskap om den sociala ordning som vi lever i.”8 De menar också 
att intersektionalitet synliggör och problematiserar de sammanlänkningar som är konstruktiva 
för maktutövandet och bevarar ojämlikhet. De ser intersektionaliteten som ett perspektiv som 
synliggör hur olika historiska och situationsberoende maktrelationer skapas i och genom 
föreställningen av kön, klass och etnicitet. I vårt samhälle behövs ett intersektionellt 

                                                           
3 Inga-Lill Aronsson och Birgitta Meurling, ”I museets dolda vrår, inledande diskussion”, i Det bekönade 
museet: Genusperspektiv i museologi och museiverksamhet, red. Inga-Lill Aronsson och Birgitta 
Meurling(Uppsala 2005), 21.  
4 Nina Björk, Under det rosa täcket (Stockholm, 1996). 193. 
5 Lena Gemzöe (Stockholm, 2002), 82-83. 
6 Jämställ, ”intersektionalitet”, http://jamstall.nu/vad/intersektionalitet/. 
7 Paulina de los Reyes, Diana Mulinari, Intersektionalitet, Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap 
(Malmö, 2005), 9-10. 
8 Paulina de los Reyes, Diana Mulinari, Intersektionalitet, Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap 
(Malmö, 2005), 23. 
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perspektiv för att sammanlänka institutionella, strukturella och individuella sammanhang som 
ger upphov till historiskt specifika former för maktutövande.9 

Jag använder mig även av feministiskt teori då jag tolkar det som att museet är ett inlägg i den 
feministiska debatten. Lena Gemzöe, författaren till boken Feminism, lägger fram en enkel 
definition av begreppet. ”En feminist är en person som anser 1) att kvinnor är underordnade 
män och 2) att detta förhållande bör ändras.”10 Denna definition ringar in det som är 
gemensamt för de feministiska inriktningarna och den anger det centrala i att feminismen 
intar ett kritiskt förhållningssätt till de rådande förhållandena och förespråkar förändring. I 
denna definition inryms dock inte hur och varför kvinnor systematiskt missgynnas och 
diskrimmineras. Feminismen är medveten om att vissa kvinnor som enskilda individer kan ha 
makt i vissa situationer. Man påstår däremot att kvinnor som grupp generellt sätt har mindre 
makt än män. Feminismen pekar på de strukturer av ojämlikhet mellan könen som är synliga 
inom alla samhällsområden- och grupper.11 

Presentation av temat  

I december 2010 fattade kommunfullmäktige i Umeå beslut om att ett kvinnohistoriskt 
museum skulle inrättas som en del av satsningen på Kulturväven.12 Kulturväven kallas det 
kulturhus som byggs intill älven som en del av satsningen på kulturhuvudstadsåret som äger 
rum i Umeå under 2014. Förhoppningen är att Kulturväven ska vara en mötesplats för 
gränsöverskridande kultur i Umeå.13 Projektet med att uppföra Kvinnohistoriskt museum har 
kantats av politisk oenighet och turerna har varit många men fullmäktigebeslutet står fast och 
museet kommer öppnas i slutet av november 2014.14 

Kvinnohistoriskt museum kommer diskutera föreställningar om kön och makt, identitet och 
historia.15 De ska i sina utställningar fokusera på kvinnors historia och ha frågor som kön, 
makt och motstånd som genomgående perspektiv.16 Kvinnohistoriskt museum har som mål att 
de ska uttrycka nya perspektiv och att man som besökare ska få något nytt.17 De vill erbjuda 
nya perspektiv på historien, samtiden och framtiden.18 Museet vill också hjälpa besökaren att 
reagera och gå till handling för att ändra på hur samhället ser ut.19 Motivet till museet är helt 

                                                           
9 Paulina de los Reyes, Diana Mulinari, Intersektionalitet, Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap 
(Malmö, 2005), 85. 
10 Lena Gemzöe, Feminism (Stockholm, 2002), 13.  
11 Lena Gemzöe, Feminism (Stockholm, 2002), 14-16. 
12 Umeå kommun, Protokoll styrgrupp kvinnohistoriskt museum 2012-10-24, Bilaga 1. 
13 Emmy Ericsson, Umeå Kommun, ”Väven- Umeås nya kulturhus”, 
http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/planerochstyrdokument/utvecklingochplanering/stadspla
neringochbyggande/projekt/stadenmellanbroarna/kulturvavenpakajen.4.40b4bae811ad401e2e1800097989.html. 
14 Maria Brändström, SVT, ”Snart invigs kvinnohistoriskt museum- men oklart innehåll”, 
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbottensnytt/snart-invigs-kvinnohistoriskt-
museeum?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Svtse-
Vasterbottensnytt+(svt.se+-+V%C3%A4sterbottensnytt). 
15 Kvinnohistoriskt museum, informationsblad. 
16 Håkan Göransson, Umeå Kommun, ”Kvinnohistoriskt museum”, 
http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/planerochstyrdokument/utvecklingochplanering/stadspla
neringochbyggande/projekt/stadenmellanbroarna/kulturvavenpakajen/kvinnohistorisktmuseum.4.132ee0e113ac2
1ad5038ef0.html. 
17 Maria Perstedt, Intervju, 2014-02-24. 
18 Kvinnohistoriskt museum, informationsblad. 
19 Maria Perstedt, Intervju, 2014-02-24. 
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enkelt att kvinnors historia är och har varit underrepresenterad i museala sammanhang vilket 
har inneburit att stora delar av kvinnors historia har glömts bort.20 

Eftersom Kvinnohistoriskt museum är under uppbyggnad och planering under tiden jag 
skriver denna uppsats finns mig veterligen ingen annan tidigare forskning på Kvinnohistoriskt 
museum. Jag ser detta som ett bidrag till en eventuell fortsatt forskning om Kvinnohistoriskt 
museums verksamhet.  

Det finns dock tidigare forskning om exempelvis Museum Anna Norlander som är ett 
jämförbart museum. Museum Anna Norlander är ett museum med fokus på samtidskonst och 
genusfrågor i Skellefteå.21 ”Med konsten som utgångspunkt vill vi ifrågasätta normer och 
reflektera över frågor som rör kön och identitet.”22 Om Museum Anna Norlander finns det 
exempelvis forskning i form av en C-uppsats och en D-uppsats i ämnet museologi vid Umeå 
Universitet, båda skrivna av Anna Nilson.  

Det finns även forskning om genus på museer i allmänhet. Regeringen gjorde exempelvis 
2004 en utredning om just genus på museer som sedan utmynnade i publikationen Genus på 
museer.23 Genusvetaren Wera Grahn har även forskat om just genus på museer och bland 
annat släppt verket Känn dig själf24och handboken Genuskonstruktioner och museer - 
handbok för genusintegrering25. 

Avgränsningar och källor  

Jag avgränsar mig genom att bara undersöka Kvinnohistoriskt museum i Umeå. Jag 
undersöker den planerade verksamheten och vägen till öppningen. Jag diskuterar också i 
uppsatsen varför det är nödvändigt att inrätta ett kvinnohistoriskt museum.  

Jag ser intervjun med Maria Perstedt som är museichef för Kvinnohistoriskt museum som min 
främsta och viktigaste källa. Utan intervjun med henne hade det varit omöjligt för mig att få 
en bild av hur planerna för museet ser ut i dagsläget. För att få kunskap om bakgrunden till 
museet har jag läst alla politiska dokument jag haft möjlighet att ta del av. Det har varit allt 
från avsiktsförklaringen för Kvinnohistoriskt museum till protokoll i olika nämnder och 
grupper där beslut om museet har tagits. De politiska dokumenten fick jag mejlat till mig av 
registrator på Umeå kommun. Medias bevakning av museet genom åren har också varit till 
stor hjälp för att få en bild av hur processen fortskridit. En svårighet med att använda media 
som källa är att de aldrig är opartiska. De skriver om det som väcker intresse hos läsarna, i det 
här fallet verkar det ha varit intriger och oenigheter media till stor del fokuserat på. Media har 
dock tagit upp en del andra relevanta nyheter om museet också.  

Ett problem med de olika protokollen är att de ibland säger emot varandra. De berättar heller 
inte så mycket om hur skeendena verkligen gått till. Det enda som egentligen har kunnat 
utrönas är när olika beslut har fattats och vilka de är. Samtidigt som man med hjälp av medias 
bevakning och även protokollen har förstått att det har varit mycket oenigheter och konflikter 
så nämns inte mer än absolut nödvändigt om dem i protokollen. Det har därför i vissa fall 
varit svårt att få en helhetsbild av processen.  

                                                           
20 Tamara Špirić, Umeå kommun, Motion, ”Kvinnohistoriskt museum för framtidens skull!”, 2010-04-07. 
21 Carola Fällgren, Museum Anna Norlander, ”Information”, http://man.skelleftea.org/. 
22 Carola Fällgren, Museum Anna Norlander, ”Information”, http://man.skelleftea.org/. 
23 Kulturdepartementet, Genus på museer, http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/721. 
24 Wera Grahn, Känn dig själf, (Linköping 2006).  
25 Wera Grahn, Genuskonstruktioner och museer - handbok för genusintegrering,(Uppsala, 2007). 
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För att få teoretisk kunskap har jag läst litteratur om genus, intersektionalitet och om genus i 
relation till museer. Litteratur som jag använt mig mycket av är framför allt Wera Grahns 
avhandling Känn dig själf26 som fokuserar på hur kulturhistoriska museirepresentationer 
formas idag och med konstruktionen av genus i centrum. Även Feminism27 av Lena Gemzöe 
och Intersektionalitet, Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap28av Paulina de los 
Reyes och Diana Mulinari har varit till hjälp i genus- och intesektionalitetsanalysen. En av 
mina huvudkällor till behovet av ett kvinnohistoriskt museum har varit regeringens utredning 
om genus på museer som utmynnade i publikationen Genus på museer29 där de belyser hur 
det ser ut på museer idag vad gäller genusrepresentation. Ett problem med Genus på museer 
är att den utredningen publicerades för över 10 år sedan. Det är svårt att säga hur en liknande 
utredning skulle se ut idag, tyvärr tror jag inte att resultatet skulle visa några större framsteg. 
Den slutsatsen drar jag utifrån att det inte har hänt mycket på den fronten i det övriga 
samhället.  

Uppsatsens disposition   

Uppsatsen består av fyra huvudkapitel utöver inledningen, och efter huvudkapitlen följer den 
avslutande diskussionen. Det första kapitlet efter inledningen heter ”Behovet av ett 
kvinnohistoriskt museum” och tar upp just varför inrättandet av ett museum som fokuserar på 
kvinnors historia, minnen och berättelser är viktigt. Det andra kapitlet behandlar det första 
skeendet i processen med att inrätta Kvinnohistoriskt museum i Umeå, det kapitlet kallar jag 
”Det första projektet”. Under ”Det första projektet” finns även en underrubrik som heter 
”Avsiktsförklaring”, där beskrivs vad som står i Avsiktsförklaringen för Kvinnohistoriskt 
museum som man kan ta del av på Umeå kommuns hemsida. Nästkommande huvudkapitel 
heter ”Det nuvarande projektet” och där beskriver jag hur projektet har sett ut från att den nya 
museichefen Maria Perstedt tillträdde till hur det ser ut i skrivande stund. Det kapitlet 
innehåller underrubriker vid namn ”Museets innehåll” och ”Presentation av museet”, det 
första berör som titeln avslöjar vad museet kommer innehålla. Under den andra underrubriken 
beskrivers museets officiella presentation för allmänheten. Det sista huvudkapitlet heter ”Det 
som styr museet” och där svarar jag på frågan hur museet styrs. Efter detta följer den 
avslutande diskussionen där jag diskuterar och knyter ihop trådarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Wera Grahn, Känn dig själf, (Linköping 2006). 
27 Lena Gemzöe, Feminism, (Stockholm 2002).  
28 Paulina de los Reyes, Diana Mulinari, Intersektionalitet, Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap 
(Malmö, 2005). 
29 Kulturdepartementet, Genus på museer, http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/721. 
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BEHOVET AV ETT KVINNOHISTORISKT MUSEUM 

I maj 2010 skickade Vänsterpartiet i Umeå in en motion till kommunfullmäktige underskriven 
av kommunalråd Tamara Špirić där de yrkade att Umeå kommun bör arbeta för att inrätta ett 
Kvinnohistoriskt museum. Motiveringen var helt enkelt att kvinnors historia är och har varit 
underrepresenterade i museala sammanhang. Detta har inneburit att stora delar av kvinnors 
historia har glömts bort.30 Špirić fortsatte med att ”Vänsterpartiet anser att det är av stor 
betydelse att kvinnornas del i historien uppmärksammas och erkänns, bevaras och belyses. 
Får vi tillgång till en samlad historiebeskrivning gällande exempelvis kvinnors arbete, 
kvinnors kamp för lika rättigheter men även kvinnors bidrag till kultur- och 
samhällsutvecklingen, får även kvinnor i framtiden stabilare grund till att göra sina röster 
hörda och hävda sina rättigheter.”31 De menar också att öppnandet av ett kvinnohistoriskt 
museum går hand i hand med Umeås ambition om att vara en jämställd stad och att 
kulturhuvudstadsåret är ett gyllene tillfälle för detta.32 

Historiskt sett har männens kulturarv och konst varit normen på museerna, medan kvinnornas, 
ungdomarnas och barnens historier har varit och fortfarande är underrepresenterade. Dessa 
gruppers historia och kulturarv har inte ansetts ha lika stort värde och därför inte heller 
samlats in i samma utsträckning som männens. Det har i vissa fall berott på att kvinnor och 
barn inte har haft tillträde till de platser och sammanhang där avgörande händelser utspelats 
eller där besluten fattas. I de flesta fall har det berott på att det är den manliga normen som 
styrt definitionen av vad som ansetts ha högst bevarandevärde. Det har inneburit att 
”kvinnliga” föremål, konstverk, redskap och kunskaper inte i samma utsträckning har sparats, 
dokumenterats eller visats upp på museerna.33 Museerna är själva med och skapar kulturarvet 
och väljer vilken eller vems historia som är värd att lyfta fram. Ofta framförs stereotypa 
gestaltningar som ger en onyanserad bild av historien. Besökaren ser ofta på det som museet 
plockat fram som den enda och objektiva sanningen. Därför är det mycket viktigt att museer 
medvetandegör sina val och noga funderar över vilka bilder av dåtiden som förs in i 
framtiden.34 

Museer är normativa institutioner och det som visas på museer uppfattas ofta av besökaren 
som en objektiv sanning. En utåtriktad verksamhet kan därför aldrig vara neutral. Genom att 
hävda att en utställning är könsneutral så tar man automatiskt ställning till att inte beakta 
andra möjligheter och perspektiv än det omedvetna normerande. Den vanligt förekommande 
bristen på kvinnor i utställningar sänder ut budskapet att kvinnor i det här sammanhanget inte 
var viktiga, och att det istället var männen som hade makten och var betydelsefulla. Att man 
oreflekterat separerar kvinnlig historia från den manliga gör också att man oreflekterat 
befäster könsroller och att de framstår som av naturen givna.35  

Kvinnor är underordnade män i samhället i stort, det avspeglar sig också på museerna och i 
historieskrivningen. Att historieskrivarna i stor utsträckning väljer bort kvinnornas historia 
sker kanske inte medvetet, men det sker och det måste förändras. Utan förändring osynliggörs 
halva jordens befolkning, och många kvinnors intressanta livsöden försvinner i glömska. Det 
är viktigt att museerna ger plats åt flera röster i sina utställningar då alla inte upplever 
händelser och historiska skeenden på samma sätt. En enkelspårig gestaltning kan ge en 

                                                           
30 Tamara Špirić, Umeå kommun, Motion, ”Kvinnohistoriskt museum för framtidens skull!”, 2010-04-07. 
31 Tamara Špirić, Umeå kommun, Motion, ”Kvinnohistoriskt museum för framtidens skull!”, 2010-04-07. 
32 Tamara Špirić, Umeå kommun, Motion, ”Kvinnohistoriskt museum för framtidens skull!”, 2010-04-07. 
33 Kulturdepartementet, Genus på museer, http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/721, 17. 
34 Wera Grahn, Genuskonstruktioner och museer (Uppsala 2007), 5.  
35 Kulturdepartementet, Genus på museer, http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/721, 29-30. 
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orealistisk, enhetlig och normerande bild av det museet vill visa upp.36 Det är också vanligt att 
det som tillsynes är könlöst ofta döljer en manlig norm genom att han i första hand framställs 
som människa och inte som man.37 På grund av att den kvinnliga historien så ofta ”glöms 
bort” och inte tas med i representationen på museer anser jag att det är högst relevant och 
ytterst viktigt med ett museum som fokuserar enbart på kvinnors historia och livsöden. 
Omfattande kvinnohistorisk forskning har visat att det genom hela historien funnits både 
kvinnor och män som inte rättat sig efter de för tiden rådande könsnormerna. Trots det så 
visas det ytterst sällan upp i museer eller i historieböckerna. Kvinnor och män porträtteras 
som motsatspar och två från varandra skilda världar skapas och förstärks. Ett sätt att bryta de 
förminskade representationerna av kvinnor och män är att lyfta fram allternativa 
representationer som en feministisk strategi. För att nyansera de stereotypa historiska narrativ 
som allt för ofta presenteras på museer är det viktigt att visa andra sidor av vad det 
exempelvis kunde innebära att vara man eller kvinna förr i tiden än de som nu dominerar 
historieskrivningen. Det är mycket betydelsefullt att försöka ringa in de berättelser som bryter 
mot de narrativ som legitimerar och reproducerar en asymmetrisk och hierarkisk ordnad 
könsmaktsordning.38  

Genusvetaren Wera Grahn beskriver i sin avhandling Känn dig själf hur Nordiska museet har 
arbetat eller inte arbetat med genus i några utvalda utställningar. Grahn kommer bland annat 
fram till att Nordiska museets ofta konstruerar kvinnor som ”hemmets vårdande esteter med 
intresse för framför allt det textila eller som anonyma offer i en offentlig miljö”.39 Männen 
skapas i stället i många olika tappningar och dominerar i de utställningar Grahn valde att 
analysera. Hon menar att navet i Nordiska museets könskonstruktioner främst formas utifrån 
en föreställning om en ”vit medel-eller överklassman med rötter långt tillbaka i svensk 
borgerlig- eller allmogekultur”.40 Mannen porträttseras med både namn och yrke och som att 
han förtjänar att bli beundrad för sina insatser för nationen. Mannens privata liv med barn 
eller eventuell partner tycks inte vara väsentligt att berätta om. Kvinnan å andra sidan 
gestaltas istället som att vara tyglad i det heterosexuella äktenskapet och hennes relation till 
barn verkar också viktig att framhålla, även i de fall där barn saknas. Saker som namn, yrke 
och samhällelig betydelse lämnas oftast osagt i utställningarna. Kvinnan förväntas befinna sig 
i hemmets privata sfär. Fokus är även i konstruktionen av kvinnorna på den etnisk helsvenska 
vita, medel- och överklasskvinnan och är sprungen ur en borgerlig eller allmogemiljö.41 Både 
genusperspektivet och ett intersektionellt perspektiv verkar i utställningarna på Nordiska 
museet alltså lysa med sin frånvaro. Detta är heller inget som är unikt med Nordiska museet, 
det ser ut såhär på så många museiinstitutioner att många säkert inte ens reagerar. Besökaren 
tar det här för av naturen given sanning, vilket det givetvis inte är.  

Dea-föreningen är en organisation som har som mål att visa kvinnors historia. Medlet för 
detta är att inrätta ett statligt museum med fokus på kvinnors insatser.42 Föreningen har länge 
drivit frågan om just skapandet av ett eller flera kvinnohistoriska museer, och de har nu själva 
öppnat ett virituellt kvinnomuseum. Det är ett feministiskt museum som visar dess egna urval 
av kvinnors och flickors historia. På hemsidan kvinnomuseet.se kan man för närvarande 

                                                           
36 Maria Ahlsén, Johanna Berg och Kristina Berg, ”Hela historien? Tjugo frågor till en utställning”, i Det 
bekönade museet: Genusperspektiv i museologi och museiverksamhet, red. Inga-Lill Aronsson och Birgitta 
Meurling(Uppsala 2005), 178-179. 
37 Kulturdepartementet, Genus på museer, http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/721, 36. 
38 Wera Grahn, Känn dig själf, (Linköping, 2006), 207-208. 
39 Wera Grahn, Känn dig själf, (Linköping, 2006), 421. 
40 Wera Grahn, Känn dig själf, (Linköping, 2006), 422. 
41 Wera Grahn, Känn dig själf, (Linköping, 2006), 422. 
42 Dea-föreningen, ”Dea-föreningen”, http://www.dea-kvinnomuseer.nu/web/page.aspx?refid=11. 
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besöka tre virituella utställningar.43 Meningarna om ett kvinnohistoriskt museum har dock 
varit delade. Från flera håll i Sverige har man tyckt att integration av genusperspektivet i all 
museal verksamhet är att föredra framför ett museum inriktat på bara kvinnor. En farhåga är 
att övriga museer skulle försumma sin plikt att integrera genus när det finns ett speciellt 
museum för just detta. Det finns kvinnohistoriska museer i våra grannländer Norge och 
Danmark. 2002 hävdade en av museidirektörerna för Kvindemuseet i Århus, Merete Ipsen att 
hon också kan se vissa risker med ett kvinnomuseum, men att hon ändå tror att det är viktigt 
att ha en fast institution som har som främsta uppdrag att visa kvinnors historia och 
erfarenheter. Hon tror att genus- eller kvinnoperspektivet lätt glöms bort på andra museer, 
även om de har som uppdrag att ha ett integrerat genustänk. Finns det ett kvinnohistoriskt 
museum glöms det i alla fall inte bort där.44 Jag tror inte att det finns några större risker med 
att starta museer som bara ägnar sig åt kvinnors historia, erfarenheter och berättelser, tvärt om 
tror jag att det ger kvinnornas historia dignitet. De andra museerna ser att det finns minst lika 
intressanta berättelser om kvinnor som om män, och att det finns ett stort intresse från 
besökarnas sida. Självklart är det också viktigt att alla de andra museerna i samhället tänker 
aktivt på att ha ett integrerat genustänk i hela sina organisationer, men tills det är verklighet så 
menar jag att ett renodlat kvinnohistoriskt museum är viktigt.  

Maria Perstedt som är chef för Kvinnohistoriskt museum, som snart öppnar i Umeå, menar att 
museet är viktigt för att det sätter fokus på olika kvinnors erfarenheter, berättelser och 
aktiviteter. Historiskt sett är det primärt män som har arbetat på museer och det var de som 
satte idéerna om hur museer, utställningar och insamlande ska se ut. De gjorde det med 
utgångspunkt i sin tid, och utifrån sina egenskaper och intressen. Eftersom det främst var vita, 
medleklass och heterosexuella män som arbetat på museerna så är det deras föremål och 
berättelser som är insamlade. Perstedt menar att idén om ett neutralt kulturarv eller historia 
som speglar oss alla inte är sann. Detta glapp i historien kommer Kvinnohistoriskt museum 
peka på och försöka fylla igen. Kvinnohistoriskt museum behövs för att lyfta det osynliga 
kulturarvet och inkludera fler i berättelsen om samhället. När samhället är jämställt menar 
Perstedt att museet inte längre behöver finnas, men att det är en lång väg dit.45 När 
Västerbottenskuriren frågar Perstedt om varför det är just ett museum som ska lyfta frågor om 
makt, normer och kön så svarade Perstedt att "Museidefinitionen är under förändring och vi 
ligger i framkanten genom att jobba med idéer och tankemönster och hur de påverkar oss 
idag.”46 

Jag tror att museet som institution är mycket passande för att lyfta frågor om makt, normer 
och kön då museet kan gestalta och levandegöra berättelser på ett annat sätt än vad 
exempelvis en bok kan göra. Många människor har heller inte de rätta förutsättningarna för att 
gå till biblioteket och låna en bok som belyser dessa frågor. Många känner säkert igen sig i att 
det finns normer som begränsar ens liv, men har inte verktygen för att prata om det och än 
mindre förändra dem. Jag tror och hoppas att Kvinnohistoriskt museum kan nå ut till en bred 
massa och göra allmänheten medveten om de normer och maktstrukturer som finns i 
samhället när det gäller kön och makt.  

 

 

                                                           
43 Kvinnomuseet, ”om kvinnomuseet”, http://www.kvinnomuseet.se/om-kvinnomuseet. 
44 Kulturdepartementet, Genus på museer, http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/721 s 37-38. 
45 Maria Perstedt, Intervju, 2014-02-24. 
46 Karin Bernspång, ”Museum byggt på idéer”, Västerbottenskuriren 8/3 2014. 
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DET FÖRSTA PROJEKTET  

Det har sedan 2010 stått klart att ett kvinnohistoriskt museum ska öppna i Umeå under 
kulturhuvudstadsåret. Turerna kring museet har dock varit många med politisk oenighet och 
projektledare som hoppat av.47 Jag har delat upp de olika skeendena i två kapitelrubriker, 
”Det första projektet” och ”Det nuvarande projektet”. Det är ett och samma projekt som går 
efter samma fullmäktigebeslut, men det är två olika skeenden av processen, med två olika 
projektledare. Det nuvarande projektet bygger på det första, men det har av naturliga skäl 
utvecklats.  

I maj 2010 skickade Vänsterpartiet in en motion till kommunfullmäktige, undertecknat av 
Tamara Špirić, där det menades att ett kvinnohistoriskt museum bör öppna i Umeå under 
kulturhuvudstadsåret 2014.48 I november 2010 togs sedan beslutet i Umeå 
kommunfullmäktige om att ett nytt kvinnohistoriskt museum skulle inrättas. Museet ska ha 
sina lokaler i Umeås nya kulturhus, Kulturväven.49 Öppnandet av ett kvinnohistoriskt 
museum i Umeå var även ett krav från Vänsterpartiets sida för att ingå sammarbete med 
Socialdemokraterna.50 I maj 2011 tog Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om att museets 
verksamhet ska ligga på ca 1000 kvadratmeter. Det togs också beslut om att det fortsatta 
arbetet skulle utgå från att inriktningen på att museet skulle bli av nationell karaktär och att 
innehållet fokuserar på en permanent utställning, men även temporära utställningar, skapande 
verksamhet och seminarier.51 

Under tiden från det att kommunfullmäktige beslutade om museet fram till oktober 2011 
saknades en projektledare som arbetade särskilt med museet.52 Arbetet bedrevs av en grupp 
tjänstemän med olika inriktningar och hölls ihop av kommunens jämställdhetsstrateg. Detta 
skedde i nära samarbete med arbetsgruppen Kulturväv.53 Det knöts också kontakter med Dea-
föreningen för Kvinnohistoriskt museum, Kvinnohistoriker vid Umeå universitet, Kvinnsam, 
Womens Library på London Metropolitan University och Arhus Kvindehistoriskt museum.54 I 
maj 2012 beslutades att museets utställningsyta kommer bli på 700 kvadratmeter, och att 
museet för arbetsrum och dylikt kommer nyttja andra utrymmen som kommunen förhyr.55 I 
maj 2012 utsågs även en styrgrupp för museet innehållande Tamara Špirić (V), Lena 
Karlsson-Engman (S), Andreas Lundgren (S), Eric Bergner (C) och Veronica Kerr (KD).  
Från oktober 2012 bedrevs arbetet med museet på heltid av en projektledare.56 Den 19e 
september avsade sig Kristdemokraterna sin plats i Styrgruppen för kvinnohistoriskt museum 

                                                           
47 Maria Brändström, SVT, ”Snart invigs kvinnohistoriskt museum- men oklart innehåll”, 
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbottensnytt/snart-invigs-kvinnohistoriskt-
museeum?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Svtse-
Vasterbottensnytt+(svt.se+-+V%C3%A4sterbottensnytt).  
48  Tamara Špirić, Umeå kommun, Motion, ”Kvinnohistoriskt museum för framtidens skull!”, 2010-04-07. 
49 Avsiktsförklaring kvinnohistoriskt museum, Umeå kommun, 
http://www.umea.se/download/18.132ee0e113ac21ad503d09a/1361888035953/Avsiktsf%C3%B6rklaring+Kvin
nohistoriskt+museum.pdf, s1. 
50 Ulrik Wemmenhed, Feministiskt Perspektiv, ”Avhopp oroar inte nya chefen för Kvinnohistoriskt museum”, 
http://feministisktperspektiv.se/2013/09/20/avhopp-oroar-inte-nya-chefen-for-kvinnohistoriskt-museum/. 
51 Umeå kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott, MISSIV ”Kvinnohistoriskt museum”, 2012-08-1720, 1. 
52 Umeå kommun, Protokoll, styrgrupp kvinnohistoriskt museum, ”Projektplan Kvinnohistorisk museum”, 2012-
12-10, Bilaga 1.  
53 Umeå Kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott, MISSIV, ”Beslut om kvinnohistoriskt museum”, 
”Lägesrapport Kvinnohistoriskt museum, 2011-05-04.  
54 Umeå Kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott, ”Beslut om kvinnohistoriskt museum”, ”Nuläget” 2011-05-
04. 
55 Umeå Kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott, MISSIV ”Kvinnohistoriskt museum”, 2012-08-1720, 2. 
56Umeå Kommun, Protokoll, kommunstyrelsens arbetsutskott, ”Kvinnohistoriskt museum”, 2012-08-28, 5-6. 
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med omedelbar verkan.57 I oktober utsågs sedan Tina Lindsten (M) till ny medlem i 
styrgruppen för Kvinnohistoriskt museum.58 Tamara Špirić konstaterar i ett nyhetsinslag med 
TV4 att Kristdemokraterna inte vill ha ett kvinnohistoriskt museum i Umeå.59 

Charlotta Gustafsson blev tillsatt att leda arbetet med Kvinnohistoriskt museum tillsammans 
med styrgruppen som var tillsatt med uppdrag att fullfölja fullmäktiges beslut.60 Gustafson 
har tidigare arbetat med jämställdhetsfrågor i olika expertroller, exempelvis i riksdagen och i 
olika tv-produktioner.61 Gustafsson menar att museet i första hand ska ”samla på minnen, 
berättelser och erfarenheter från kvinnor. Det centrala är att sätta in kvinnor i ett historiskt 
perspektiv.”62 I avsiktisförklaringen kan man läsa att ”museet blir Sveriges första som i sin 
verksamhet och sina utställningar helt fokuserar på kvinnors historia och har frågor om kön, 
makt, motstånd och möjligheter som genomgående perspektiv och analys.”63 Kvinnohistoriskt 
museum kommer att problematisera och lyfta fram kvinnors historia.64 

Museet samarbetade också med Katapultkontoret, som är ett företag som arbetar med kultur- 
och medieutveckling. De producerar utställningar, projektleder kulturprocesser och arbetar 
med utbildningar för framtida kulturentreprenörer.65 De byggde bland annat Nya 
Flygvapenmuseet i Linköping, som blev årets utställning och årets museum 2011.66 Mia Sas 
och Olle Emilsson som driver Katapultkontoret producerade i januari 2013 ett smakprov på 
en utställning för Kvinnohistoriskt museum. Utställningen Helt sjukt! fanns under tre veckor i 
den 17 kvadratmeter stora ljusgården på Umeå stadsbibliotek.67 Utställningen gick ut på att 
belysa frågor kring vård, omsorg, makt och kön, både nu och då. Frågor som ”Varför ses 
arbeten inom vården som ett kall för kvinnor och inte för män?” och ”Vad tycker du själv är 
helt sjukt?” ställdes till besökaren. I samband med utställningen anordnades även tre 
programpunkter med teman som gråzoner i sexuella relationer och hashtagen68 #prataomdet, 
om dagens arbetsvillkor för personal inom vården och kvinnors psykiska hälsa.69 

                                                           
57 Veronica Kerr, E-mail, 2012-09-19 
58 Umeå Kommun, Protokoll, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-23, 16. 
59 TV4, Tv4play, ”Fortsatt bråk om kvinnohistoriskt museum”, http://www.tv4play.se/program/nyheterna-
ume%C3%A5?video_id=2308619. 
60 Karin Bernspång, Västerbottenskuriren, ”Kvinnor sätts i centrum”, http://www.vk.se/713344/kvinnor-satts-i-
centrum. 
61 Anna Östman, Umeå kommun, ”Beslut om depåbibliotekssamlingar och ny projektledare för museet”, 
http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/planerochstyrdokument/utvecklingochplanering/stadspla
neringochbyggande/projekt/stadenmellanbroarna/kulturvavenpakajen/artiklarkulturvaven/beslutomdepabibliotek
ssamlingarochnyprojektledareformuseet.5.761b06201354a1f72565c02.html 
62 Karin Bernspång, Västerbottenskuriren, ”Kvinnor sätts i centrum”, http://www.vk.se/713344/kvinnor-satts-i-
centrum. 
63 Avsiktsförklaring kvinnohistoriskt museum, Umeå kommun, 
http://www.umea.se/download/18.132ee0e113ac21ad503d09a/1361888035953/Avsiktsf%C3%B6rklaring+Kvin
nohistoriskt+museum.pdf, 1. 
64 Umeå kommun, Avsiktsförklaring kvinnohistoriskt museum, 
http://www.umea.se/download/18.132ee0e113ac21ad503d09a/1361888035953/Avsiktsf%C3%B6rklaring+Kvin
nohistoriskt+museum.pdf, 1. 
65 Katapultkontoret, författare okänd, ”om oss”, http://www.katapultkontoret.se/om-oss/. 
66 Umeå kommun, Protokoll, kulturnämnden, 2012-11-22 
http://www.umea.se/download/18.6b258fd113b46be90db53e/1361887581156/20121122+KU+protokoll.pdf . 
67 Karin Bernspång, Västerbottenskuriren, ”Museet smygstartar med jakten på makten”. 
http://www.vk.se/782602/museet-smygstartar-med-jakten-pa-makten. 
68 En haschtag är verktyg för en användare av sociala medier att kunna sätta etikett på sitt inlägg och koppla 
samman det med andra personers inlägg med samma tema. Symbolen för hashtag är: #. 
69 Helt sjukt, ”Om helt sjukt”, http://www.heltsjukt.nu/sjuka-fakta/se-utstallningen/. 
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I februari samma år meddelades det att projektledaren Charlotta Gustafsson sagt upp sig från 
sin post. Anledningen var att hon inte kände att hon hade ordförande i styrgruppen, Tamara 
Špirićs förtroende.70 Efter det la man ut annonser för en ny museichef och en 
museiassistent.71 I mars hoppade även den nyaste medlemmen i styrgruppen för museet, Tina 
Lindsten (M) av projektet. Hon menade att gruppen sköttes amatörsmässigt och att projektet 
blivit allt för dyrt och att det finns viktigare saker att lägga kommunens skattepengar på.72 
Centerpartiet ställde under samma månad krav på att Špirić skulle avgå som ordförande för 
styrgruppen.73 Ett krav som uppenbarligen inte gick igenom då Špirić fortfarande sitter på 
ordförandeskapet. Medlemmar i Vänsterpartiet publicerade i samband med detta en 
debattartikel i Västerbottenskuriren där de menade att det pågick en häxjakt och ett drev mot 
Špirić, så väl från de borgerliga politikerna som från media. ”Det är nog illa när politiker kör 
med osakliga påhopp och personangrepp, men att medier i frågan om kvinnohistoriska museet 
haft ett sådant okritiskt förhållningssätt gör oss än mer besvikna.”74  

Att det har varit politiskt oenighet kring museet går inte att bortse från, det är tydligt att de 
borgerliga partierna inte är fullt så positiva till museet som vänstersidan. Socialdemokraterna 
har lovat Vänsterpartiet sitt kvinnomuseum så de måste kanske vara positiva. Vad jag kan 
utläsa av fullmäktigebeslutet var det ingen som reserverade sig mot beslutet om att grunda 
Kvinnohistoriskt museum.75 Ändå verkar det som att de borgerliga partierna när det kommer 
till kritan inte tycker att det var en så bra idé med ett kvinnohistoriskt museum i Umeå. 
Jämställdhet och genusfrågor är klassiska frågor för vänstersidan, medan högersidan ofta sett 
frågorna som särintressen.  

Avsiktsförklaring 
På Styrgruppens för Kvinnohistoriskt museum möte den 24e oktober 2012 presenterades en 
avsiktsförklaring för museet.76 Den finns att läsa på Umeå kommuns hemsida. Den är på fem 
sidor och tar upp verksamhetens utgångspunkter, vision och mål, museets innehåll, samverkan 
och medskapande och målgrupper.77 Avsiktsförklaringen skrevs i början av processen men 
den ligger fortfarande till grund för verksamheten men för att nå fram till museets öppnande 
måste den omarbetas för att fungera i praktiken. Det som framför allt fortfarande gäller är det 
som handlar om museets mål och vision. Det som gäller utformning och innehåll håller de 
anställda på att utarbeta i skrivande stund.78 Jag kommer här redogöra för vad som står i 
avsiktsförklaringen och i ett senare avsnitt kommer en redogörelse för hur planerna fortskridit 
och utvecklats efter det att avsiktsförklaringen skrivits.  

I avsiktsförklaringen menas det att museet ska bli Sveriges första museum vars utställningar 
helt fokuserar på kvinnors historia och som har frågor om kön, makt, motstånd och 

                                                           
70 Hanna degerström, Västerbottenskuriren, ”’Hon hoppar av i protest’”, http://www.vk.se/800422/hon-hoppar-
av-i-protest. 
71 Umeå Kommun, Protokoll, Styrgrupp Kvinnohistoriskt museum, 2013-04-09, 5.  
72 TV4, Tv4play, ”Fortsatt bråk om kvinnohistoriskt museum”, http://www.tv4play.se/program/nyheterna-
ume%C3%A5?video_id=2308619. 
73 Allan Fjällström, Västerbottenskuriren, ”Krav på att Spiric byts ut”, http://www.vk.se/826484/krav-pa-att-
spiric-byts-ut. 
74 Karolina Frykholm mfl., Västerbottenkuriren, ”Ohederligt drev mot Vänsterpartiet i Umeå”, 
http://www.vk.se/827465/ohederligt-drev-mot-vansterpartiet-i-umea. 
75 Umeå Kommun, Protokoll, Kommunfullmäktige, 2010-11-29, 30.  
76 Umeå Kommun, Protokoll, Styrgrupp Kvinnohistoriskt museum, 2012-10-24, Bilaga 1. 
77 Avsiktsförklaring kvinnohistoriskt museum, Umeå kommun, 
http://www.umea.se/download/18.132ee0e113ac21ad503d09a/1361888035953/Avsiktsf%C3%B6rklaring+Kvin
nohistoriskt+museum.pdf. 
78 Maria Perstedt, Intervju, 2014-02-24. 
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möjligheter som genomgående perspektiv och analys.79 I all verksamhet ska historiska och 
samtida frågor belysas ur ett könsmaktsperspektiv. Museet ska lyfta fram kvinnors situation 
världen över och synliggöra de föreställningar om manligt och kvinnligt som finns idag, och 
som funnits historiskt. Ett mål med museet är att genom utställningarna inspirera och även 
utmana våra inlärda kunskaper och värderingar, även att förmedla ny kunskap och möjliggöra 
för nya insikter är mål man har satt upp. Museet ska vara ett forum för debatt och diskussion. 
En förhoppning är att museet ska ge besökaren de verktyg som behövs för att bryta normer 
och strukturer som begränsar kvinnors och mäns möjligheter att delta i samhället på lika 
villkor.80 

Enligt avsiktsförklaringen kommer museet bestå av en basutställning och tillfälliga 
temautställningar som kompletteras med en bred programverksamhet. Museet kommer till att 
börja med främst samla på immateriellt kulturarv och bygga upp en samling av erfarenheter, 
minnen och berättelser. Dessa samlingar kommer också kompletteras med nationella så väl 
som internationella inlåningar till tillfälliga utställningar.81  

Under rubriken vision och mål i avsiktsförklaringen står att museet ”genom att samla och 
lyfta fram okänd historia, förmedla ny kunskap och visa på alternativa perspektiv möjliggöra 
nya insikter och uppmuntra till handling.”82 På så sätt ska Kvinnohistoriskt museum bidra till 
att bryta normer och strukturer som begränsar kvinnors och mäns möjligheter att delta i 
samhället på lika villkor. Man har också satt upp kvalitativa mål som ska styra museets 
verksamhet, de visar på att man vill skapa en modern verksamhet, som visar kvinnors liv både 
historiskt och i vår samtid, och även visa upp röster utanför den traditionella normen. Man vill 
etablera sig och vara känd för sin verksamhet både nationellt och internationellt. Museet ska 
även vara en självklar resurs för kunskapsinhämtning om kvinnohistoria, jämställdhet och 
frågor om makt och kön. Dessa kvalitativa mål ska kompletteras med kvantitativa mål som 
beskrivs i museets verksamhetsplan som ska återupprättas årligen.83 

Som det är idag sker museers insamlande och gestaltningar inte på ett jämnlikt och 
inkluderande sätt. Kvinnohistoriskt museums uppgift och fokus ska vara att bredda detta och 
låta sina samlingar bestå av berättelser, erfarenheter och sfärer som tidigare hamnat i 
skymundan. Samlingarna ska inledningsvis främst bestå av det immateriella kulturarvet. En 
samling kommer utifrån valda teman bestå av kvinnors erfarenheter, åsikter och minnen.84 

                                                           
79 Avsiktsförklaring kvinnohistoriskt museum, Umeå kommun, 
http://www.umea.se/download/18.132ee0e113ac21ad503d09a/1361888035953/Avsiktsf%C3%B6rklaring+Kvin
nohistoriskt+museum.pdf, 1.  
80 Avsiktsförklaring kvinnohistoriskt museum, Umeå kommun, 
http://www.umea.se/download/18.132ee0e113ac21ad503d09a/1361888035953/Avsiktsf%C3%B6rklaring+Kvin
nohistoriskt+museum.pdf, 1. 
81 Avsiktsförklaring kvinnohistoriskt museum, Umeå kommun, 
http://www.umea.se/download/18.132ee0e113ac21ad503d09a/1361888035953/Avsiktsf%C3%B6rklaring+Kvin
nohistoriskt+museum.pdf, 1-2. 
82 Avsiktsförklaring kvinnohistoriskt museum, Umeå kommun, 
http://www.umea.se/download/18.132ee0e113ac21ad503d09a/1361888035953/Avsiktsf%C3%B6rklaring+Kvin
nohistoriskt+museum.pdf, 2. 
83 Avsiktsförklaring kvinnohistoriskt museum, Umeå kommun, 
http://www.umea.se/download/18.132ee0e113ac21ad503d09a/1361888035953/Avsiktsf%C3%B6rklaring+Kvin
nohistoriskt+museum.pdf, 2. 
84 Avsiktsförklaring kvinnohistoriskt museum, Umeå kommun, 
http://www.umea.se/download/18.132ee0e113ac21ad503d09a/1361888035953/Avsiktsf%C3%B6rklaring+Kvin
nohistoriskt+museum.pdf, 2. 
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Museets verksamhet inryms på 700 kvadratmeter och ska bestå av en fast basutställning och 
tillfälliga tematiska utställningar. I basutställningen ska utvalda centrala samhällsfrågor och 
historiska skeenden belysas ur ett könsmaktsperspektiv. Kvinnors deltagande, situation och 
berättelser ska lyftas fram ur både ett globalt och nationellet perspektiv. Utställningen ska ge 
besökaren redskap till reflektion och ett kritiskt maktperspektiv, men också engagemang och 
en vilja att agera. Utställningen ska vara mycket interaktiv och ge besökaren möjligheten att 
själv påverka upplevelsen och graden av information. Basutställningen måste också förändras 
med relativt korta mellanrum för att vara fortsatt intressant för besökarna. Ytan ska därför 
vara flexibel.85 

I de tillfälliga utställningarna vill man visa en stor mångfald och bredd på olika teman genom 
både museets egna insamlingar men också internationella inlåningar. Alla utställningar ska 
genom att skildra nya berättelser och perspektiv utifrån ett könsmaktsperspektiv stimulera till 
nya insikter och åsikter. I avsiktsförklaringen finns ett antal kriterier framtagna för att uppnå 
detta i val av teman till utställningarna. Temat ska vara aktuellt i den samtida 
samhällsdebatten, det ska också kunna fördjupas i pedagogisk programverksamhet. Temat ska 
kunna utvecklas tillsammans med aktörer inom eller utom Kulturvävens andra verksamheter. 
Det är även viktigt att temat ska locka besökare och göras tillgängligt för en tänkt och 
definierad målgrupp. Ett mål är också att utställningarna ska vara agendasättande och väcka 
angelägna samhällsfrågor.86 

Någon form av programverksamhet ska kopplas till alla utställningar med syftet att fördjupa 
och utveckla de ämnen som tas upp i utställningarna. Programverksamheten kan innebära 
utställningspresentationer och visningar, saminarier och konferenser, samtal, föreläsningar 
och debatter. Även pedagogisk verksamhet och film, musik och teater kommer kunna vara en 
del av museets verksamhet. Programverksamheten kommer att utvecklas i samarbete med 
aktörer inom och utom Kulturväven.87 

Målet är att museet ska locka en bred publik och att allmänheten ska vilja göra återkommande 
besök till både utställningarna och museets digitala rum. Museet vänder sig både till de som 
har intresse för skildringar av nutiden och historien ur ett kvinnohistoriskt perspektiv, men 
också de som inte ännu kommit i kontakt med den typen av frågeställningar. Det är för 
Kvinnohistoriskt museum viktigt med en stark koppling till relevant och aktuell forskning och 
vetenskap. Samtlig verksamhet på museet ska utgå från forskningsbaserad kunskap. Forskare 
från olika discipliner ska även vara med i utvecklandet av museets samlingar. Målet med detta 
är att möjliggöra för ny forskning och utveckling av nya arbetssätt vid insamlandet av minnen 
och berättelser. Målet att museet ska vara relevant för en stor grupp människor ska nås genom 
samverkan och dialog med olika målgrupper. Man vill utveckla metoder för att ha en dialog 
och samverka besökarna och ge inflytande till vissa delar av utställningen. Museet kommer 
även samverka med organisationer och aktörer för att nå detta mål. Man vill även ha nära 
kontakt med skolor i regionen. Museet ska bli en självklar del i undervisningen, med en 
målsättning att det ska göras ett årligt besök av för- och grundskolelever. Utvecklandet av 
                                                           
85 Protokoll styrgrupp kvinnohistoriskt museum, 2013-10-23, Umeå Kommun och Avsiktsförklaring 
kvinnohistoriskt museum, Umeå kommun, 
http://www.umea.se/download/18.132ee0e113ac21ad503d09a/1361888035953/Avsiktsf%C3%B6rklaring+Kvin
nohistoriskt+museum.pdf, 3. 
86 Avsiktsförklaring kvinnohistoriskt museum, Umeå kommun, 
http://www.umea.se/download/18.132ee0e113ac21ad503d09a/1361888035953/Avsiktsf%C3%B6rklaring+Kvin
nohistoriskt+museum.pdf, 3  
87 Avsiktsförklaring kvinnohistoriskt museum, Umeå kommun, 
http://www.umea.se/download/18.132ee0e113ac21ad503d09a/1361888035953/Avsiktsf%C3%B6rklaring+Kvin
nohistoriskt+museum.pdf, 3. 
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metoder för att involvera olika grupper i samhället kommer under de första åren är att vara en 
stor del i museets verksamhet.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
88 Avsiktsförklaring kvinnohistoriskt museum, Umeå kommun, 
http://www.umea.se/download/18.132ee0e113ac21ad503d09a/1361888035953/Avsiktsf%C3%B6rklaring+Kvin
nohistoriskt+museum.pdf, 4. 
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DET NUVARANDE PROJEKTET 

Vid styrgruppens för Kvinnohistoriskt museum möte den 9e september 2013 presenterades de 
nya medarbetarna för museet. Maria Perstedt blev den nya chefen och museiassistent blev 
Tina Sandström.89 Maria Perstedt har sedan tidigare stor erfarenhet av museivärlden. Hon har 
tidigare bland annat arbetat på Sörmlands museum, Medicinhistoriska och Historiska 
museet.90 Perstedt menar att det som blev av i det första projektet var väldigt bra grejer, som 
hon sedan fick ta över. Utan deras föregående arbete hade det varit omöjligt att öppna i tid. En 
mängd kontakter var här redan etablerade och dörrar var öppnade. Det menar Perstedt har 
varit ovärderligt för henne.91 Katapultkontoret fick uppdrag som konsulter med start från 
första september 2013. De ska skapa ett koncept- och gestaltningsprogram för museet.92 
Katapultkontorets uppdrag bygger främst på museets avsiktsförklaring. Dess arbete avser den 
mottagande delen, den tillfälliga utställningsytan och galleriet.93 Katapultkontoret har tagit 
fram ett koncept för att bedriva museiverksamhet normkritiskt och genusmedvetet. I en kort 
beskrivning på Katapultkontorets hemsida kan man bland annat läsa att ”Konceptet tar upp 
allt från hur en kvinnohistorisk verksamhet bör positionera sig gentemot andra museala 
verksamheter, jobba med genuspedagogik och hur en basutställning med ett tydligt 
könsmaktsperspektiv bör fungera och berättas.” 94 

I oktober 2013 höll alliansen i Umeå presskonferens där de presenterade sitt budgetförslag. 
Den största skillnaden från Socialdemokraternas budget var att Alliansen inte vill lägga några 
pengar på Kvinnohistoriskt museum inom den närmsta budgetperioden.95 Umeå styrs i 
dagsläget av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, som efter valet 2010 ingick i en 
valteknisk samverkan.96 Med val hösten 2014, inte långt innan museet öppnar får vi se vad 
valresultatet blir, och vad det får för påverkan på museets verksamhet. Dock så har 
Socialdemokraterna ett ganska stort försprång vad gäller mandat över Moderaterna som är 
kommunens näst största parti. Socialdemokraterna har idag 25 mandat och Moderaterna har 
13. Tillsammans med Vänsterpartiet har Socialdemokraterna 32 av kommunens 65 mandat.97 
Trots att projektet kantats av konflikter kring politisk inblandning och oenighet så menar 
Perstedt att sedan hon kom in i bilden har hon upplevt positiva kontakter med både politiker 
och allmänheten. Hon upplever ingen hård styrning från politiskt håll förutom att det finns en 
tydlig intention att museet ska skapas.98 

 

                                                           
89Umeå Kommun, Protokoll, Styrgrupp kvinnohistoriskt museum, 2013-09-11, 3. 
90 Jenny Branthom, Umeå kommun, ”Museichef rekryterad för Kvinnohistoriska museet”, 
http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/planerochstyrdokument/utvecklingochplanering/stadspla
neringochbyggande/projekt/stadenmellanbroarna/kulturvavenpakajen/kvinnohistorisktmuseum/nyhetsarkiv/artikl
ar/museichefrekryteradforkvinnohistoriskamuseet.5.6f3b390214107b691a15fe5.html. 
91 Maria Perstedt, Intervju, 2014-02-24. 
92 Umeå Kommun, Protokoll, Styrgrupp kvinnohistoriskt museum, 2013-09-11, 4. 
93 Umeå Kommun, Protokoll, Styrgrupp kvinnohistoriskt museum, 2013-10-09, 3.  
94 Katapultkontoret, ”Portfolio”, ”kvinnohistoriskt museum”, 
http://www.katapultkontoret.se/portfolio/kvinnohistorisk-museum/. 
95 Hanna Degerström, Västerbottenskuriren, ”Vill inte satsa på Kvinnohistoriskt museum”, 
http://www.vk.se/1010214/vill-inte-satsa-pa-kvinnohistoriskt-museum. 
96 Håkan Göransson, Umeå Kommun, ”Valresultat, mandatfördelning”, 
http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/faktaomkommunen/valresultatmandatfordelning.4.3c34d
75c1292984ed968000938.html. 
97 Håkan Göransson, Umeå Kommun, ”Valresultat, mandatfördelning”, 
http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/faktaomkommunen/valresultatmandatfordelning.4.3c34d
75c1292984ed968000938.html. 
98 Karin Bernspång, ”Museum byggt på idéer”, Västerbottenskuriren 8/3 2014. 
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Museets innehåll 

I februari 2014 är planerna ännu inte klara för vad lokalerna ska fyllas med för utställningar, 
klart är dock att 700 kvadratmeter på våning fyra i Kulturväven är ämnade åt Kvinnohistoriskt 
museum och att lokalen är uppdelad i två rum och en entré.99 I entrén kommer det finnas en 
reception och på väggarna kommer det vara berättande i form av serieteckningar. Hela 
museets yta är ämnad för publik verksamhet, men de två delarna är väldigt olika. Ena halvan 
av utställningsytan har fönster mot älven och rådhusparken. I den delen finns möjlighet att ha 
ett väldigt noggrant reglerat klimat och hög säkerhet, vilket betyder att de där kommer kunna 
visa sådant som har lånats från andra institutioner. Det blir alltså den del där museet kommer 
visa föremål. I det rummet kommer det vara flexibel inredning som tillåter snabba ändringar 
och olika aktiviteter.100 Den andra hälften av utställningen är ljudisolerad, det finns heller 
inget ljus som släpps in och det är väldigt högt till tak. Där kommer museet jobba med ljud, 
ljus och film.101 På internationella kvinnodagen, den 8:e mars, var det tänkt att innehållet i 
utställningarna skulle presenteras.102 Den 8:e mars fanns dock fortfarande inga konkreta 
utställningar att prata om. Det var ännu inte klart.103 Perstedt säger i en intervju med 
Västerbottenskuriren att ”Vi har inga formella avtal klara, vi vet hur det kommer att bli men 
kan inte presentera vad det blir för tema eller hur det ska utformas.”104 Avslöjat är i nuläget 
dock att en av utställningarna kommer svara på frågan: Varför behövs ett kvinnohistoriskt 
museum? Där är tanken att besökaren ska få förklarat för sig hur det ser ut runt omkring oss 
och vad målet för museet är. Målet är att museet inte ska behöva finnas, men som det ser ut 
idag med att kvinnor och män inte har samma förutsättningar, så behövs museet.105  

Som ett exempel på en utställning som Perstedt gärna skulle se på museet är en utställning 
med tema fotboll, som oftast associeras till herrar. Hon skulle vilja att en utställning lyfter 
fram Umeå IK och föreningens framgångsår med bland andra Hanna Ljungberg och Malin 
Moström. Hon menar att Umeå IK är en bit historia som är här och nu men som samtidigt 
blickar bakåt.106 Om det faktiskt kommer bli en utställning med tema fotboll kan Perstedt 
dock inte säga ännu.107 

Ett annat mål som Kvinnohistoriskt museum har är de ska uttrycka nya perspektiv och att man 
som besökare ska få något nytt. Mycket av museets verksamhet ska gå ut på att vända och 
vrida på saker, det ska komma något förvånat, nyskapande och överaskande ur verksamheten. 
Museet vill också hjälpa besökaren att reagera och gå till handling. Man vill visa hur 
samhället har sett ut, hur det ser ut nu och hur det kan se ut i framtiden. För att kunna påverka 
framtiden ska man från museets sida hjälpa besökarna att skrida till handling. Museet kommer 
                                                           
99 Maria Brändström, SVT, ”Snart invigs kvinnohistoriskt museum- med oklart innehåll”, 
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbottensnytt/snart-invigs-kvinnohistoriskt-
museeum?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Svtse-
Vasterbottensnytt+(svt.se+-+V%C3%A4sterbottensnytt), Karin Bernspång, ”Museum byggt på idéer”, 
Västerbottenskuriren 8/3 2014. 
100 Steffen Renklint, ”Nya museet visar XX”, Totalt Umeå, 12/3-18/3 2014. 
101 Maria Perstedt, Intervju, 2014-02-24. 
102 Maria Brändström, SVT, ”Snart invigs kvinnohistoriskt museum- med oklart innehåll”, 
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbottensnytt/snart-invigs-kvinnohistoriskt-
museeum?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Svtse-
Vasterbottensnytt+(svt.se+-+V%C3%A4sterbottensnytt). 
103 Karin Bernspång, ”Museum byggt på idéer”, Västerbottenskuriren 8/3 2014.  
104 Karin Bernspång, ”Museum byggt på idéer”, Västerbottenskuriren 8/3 2014. 
105 Maria Perstedt, Intervju, 2014-02-24. 
106 Elin Axelsson, Folkbladet, ”Museum som vill engagera”, http://www.folkbladet.nu/792340/museum-som-
vill-engagera. 
107 Steffen Renklint,”Nya museet visar XX”, Totalt Umeå, 12/3-18/3 2014. 
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vara aktivistiskt, man kommer exempelvis förklara hur man kan uppvakta sin politiker, hur 
man startar en demonstration och hur man driver opinion. Besökaren ska exempelvis också 
kunna få en checklista för att se hur jämställt man har det på jobbet. Museet vill leda energin 
till något konstruktivt för att besökaren ska kunna påverka framtiden. Man vill ingjuta hopp i 
människor och visa att det faktiskt går att förändra.108  

Eftersom det inte finns något museum av liknande slag så kommer Kvinnohistoriskt museum 
inte kunna låna in färdiga produktioner från andra museer. Perstedt menar att det inte finns 
andra museer som tillämpar Kvinnohistorisk museums perspektiv. De måste producera alla 
utställningar själva, men de kommer troligen låna in föremål från andra institutioner.109 
Kvinnohistoriskt museum kommer heller inte ha några traditionella samlingar eller arkiv med 
föremål att förvalta, det tycker Perstedt är positivt. Det gör museet flexibelet och genom att 
plocka in saker från andra samlingar och arkiv kan de i sin tur bygga upp något helt nytt.110 
De kommer dock att samla på kvinnors berättelser, tankar och erfarenheter. Till museet har 
det kommit in förslag på utställningar från allmänheten. De granskar dessa förslag och 
försöker göra dem till sina egna genom att skruva förslagen och hitta andra ingångar och 
perspektiv för att få idéerna att lyfta.  Bidrar inte förslagen till att uppnå musernas mål så 
slopas de. De ställer sig i urvalet frågor som: Är det här nya perspektiv? Uppmanar det här till 
att agera? Rör det här upp känslor? Blir svaret nej så går man vidare till nästa förslag.111  

Kvinnohistoriskt museum jobbar normkritiskt på flera plan. Museet vill bryta mot 
museinormen där det finns en manlig norm i historieproduktionen. Perstedt menar att det är 
viktigt att vara uppmärksam på vad den manliga normen gör med oss och våra idéer om det 
som har varit. De bryter också mot den stereotypa nomen om hur ett museum ska vara. 
Kvinnohistoriskt museum kommer jobba med publiken och utställningarna på ett annat sätt 
exempelvis i och med att museet är uttalat aktivistiskt. Museet har också som mål att jobba 
med intersektionalitet, de vill lyfta fram att det finns olika maktordningar som samverkar. ”De 
här maktordningarna både förstärker varandra och försvagar varandra beroende på vilka 
kombinationer man har och de här hierarkierna är också viktiga att förstå sig på”112 menar 
Perstedt. Man jobbar också med ett historiskt perspektiv och pekar på det faktum att män och 
kvinnor som grupp varken haft eller har samma möjligheter att forma sina egna liv. Museet 
har som uppgift att fylla igen alla glappen i historien genom att komplettera med kvinnornas 
berättelser och erfarenheter. Det vill visa att det finns andra sätt att se på hur vi blev dem vi 
blev. Museet vill inkludera fler i berättelsen om samhället och uppfylla sina mål och idén om 
att samhället faktiskt tillhör oss alla och att den här historien angår oss alla.113  

Perstedt är medveten om det inte går att representera alla världens kvinnor på ett museum, 
men menar att det viktiga är att bjuda in så många som möjligt. Hon vill att museet ska visa 
upp så många röster som är möjligt. Museet måste också tänka på att det finns kvinnor som 
inte är vana att formulera sig eller ens förväntar sig att ta plats över huvud taget, de måste 
man ge ett speciellt stöd till och vara tydliga med att man bjuder in dem.114 

Museet vill sammarbeta med Umeås alla lokala grupper som jobbar och engagerar sig ideellt 
för jämställdhet. Perstedt tänker sig att museet i sina utställningar ska skapa en plats där man 
                                                           
108 Maria Perstedt, Intervju, 2014-02-24. 
109 Maria Perstedt, Intervju, 2014-02-24. 
110 Karin Bernspång, ”Museum byggt på idéer”, Västerbottenskuriren 8/3 2014, Elin Axelsson, Folkbladet, 
”Museum som vill engagera”, http://www.folkbladet.nu/792340/museum-som-vill-engagera. 
111 Maria Perstedt, Intervju, 2014-02-24. 
112 Maria Perstedt, Intervju, 2014-02-24. 
113 Maria Perstedt, Intervju, 2014-02-24. 
114 Maria Perstedt, Intervju, 2014-02-24. 
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kan göra saker gemensamt, samla grupper, ha workshops, kurser och diskussioner. Där 
besökaren själv ska få tillföra sina tankar och åsikter, att vara sin egen röst och göra egna 
evenemang. Sammarbete med allierade ambassadörer kommer värderas högt från museets 
sida. Vilken förening som helst kommer såklart inte bli inbjuden, det ställs krav på de som vill 
gå in och agera, man måste förhålla sig till det som Kvinnohistoriskt museum vilar på. Man 
kommer också samarbeta med universitetet, föreningslivet och musei- och kulturarvssektorn i 
Umeå.115 En förhoppning från Kvinnohistoriskt museums sida är att kunna fungera som ett 
stöd för andra museer i arbetet med frågor som rör normer och jämställdhet.116 

Perstedt vill att umeåborna ska känna stolthet över att Kvinnohistoriskt museum finns just i 
Umeå, att man generellt i Umeå ska tycka att det är häftigt att det finns en unik verksamhet 
som inte liknar något annat just här och att det inte är någon slump att museet ligger i Umeå. 
Det ligger här för att det finns ett starkt civilsamhälle med många tunga organisationer. 
Perstedt är dock väl medveten att det finns många som aldrig ens har funderat över dessa 
strukturer. Dessa människor vill hon också nå ut till och få dem att förstå att genus och 
jämställdhet faktiskt berör alla. Hon vill bryta ner motståndet och slå sönder de många 
förutfattade meningar som finns om feminism och genus. Det är mycket känslor som kommer 
i omlopp när man pratar om kvinnor och män och det tror Perstedt är bra, för då berör det. För 
att nå ut till en bredare allmänhet försöker man från museets sida synas och höras och där med 
visa att det finns och inte kommer försvinna. Museet vill också vara tillgängliga, det ska inte 
vara några stora hinder för att besöka museet. Det kommer exempelvis vara gratis inträde. Att 
inte heller lägga sig på en för hög nivå, inte använda akademiskt språk och svåra termer, utan 
möta människor där de är, är viktigt.117 

Enligt Perstedt finns det ingen tvekan om att museet kommer öppna i tid till hösten. De 
kommer att få tillgång till lokalerna redan i augusti och öppningen planeras vid Kulturvävens 
invigning den 21 november 2014. Vid öppning kommer Perstedt ha fem medarbetare. De 
olika tjänsterna kommer vara en museikoordinator som håller ihop allt, en 
utställningsproducent, en sakkunnig i genus som har hand om innehållet, en kommunikatör 
och en utställningstekniker. Det är de som behövs för att få ett museum på fötter, men till 
nästa år kommer det antagligen behövas mer folk. Perstedt tror att det exempelvis kommer 
behövas pedagoger som förstår hur man jobbar med människors lärande och värdar som 
bemannar utställningarna.118 

Presentationen av museet 

På internationella kvinnodagen, den 8e mars befann sig museets medarbetare i det så kallade 
Glashuset som står på Rådhustorget i Umeå. Där och då skulle Kvinnohistoriskt museum 
presentera sig för umeåborna. Fortfarande fanns dock inga konkreta utställningar att prata 
om.119 Museet är en kommunal verksamhet och håller i skrivande stund på att upphandla den 
kompetens som behövs för utställningarna, därför går det ännu inte att gå ut och säga något 
om de planerade utställningarna.120 Det var ändå viktigt för museet att visa upp sig och kunna 
förklara för allmänheten vad museet kommer handla om. Besökarna fick även ta del av en 
plan för museets lokaler.  
                                                           
115 Maria Perstedt, Intervju, 2014-02-24. 
116 Karin Bernspång, ”Museum byggt på idéer”, Västerbottenskuriren 8/3 2014. 
117 Maria Perstedt, Intervju, 2014-02-24. 
118 Maria Perstedt, Intervju, 2014-02-24, Karin Bernspång, ”Museum byggt på idéer”, Västerbottenskuriren 8/3 
2014. 
119 Karin Bernspång, ”Museum byggt på idéer”, Västerbottenskuriren 8/3 2014. 
120 Elin Axelsson, Folkbladet, ”Museum som vill engagera”, http://www.folkbladet.nu/792340/museum-som-
vill-engagera. 
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I Glashuset kunde man prata med Maria Perstedt och de andra medarbetarna för museet, även 
representanter från andra organisationer och projekt var där. 121 Dea-föreningen medverkade 
och uppmanade besökarna att skicka in förslag på betydelsefulla kvinnor och kvinnohistoriska 
platser i Umeå. Dessa förslag skulle exempelvis kunna bli en bas för en kvinnokarta över 
Umeå eller underlag för stadsvandringar.122 I Glashuset delades det också ut dagböcker till 
kvinnor som de ska fylla med sina egna berättelser om sina egna liv. När man inte vill skriva 
mer kan man lämna boken till någon annan så får hon fortsätta skriva om sitt liv. De finns 100 
dagböcker som cirkulerar i Umeå och när de är färdigskrivna kommer de överlämnas till 
Kvinnohistoriskt museum och bli en del av museet minnessamlingar.123 

I och med presentationen av museet i Glashuset öppnade kommunikatören för museet även 
upp konton på sociala medier som facebook, twitter och instagram, där alla som är 
intresserade kan följa Kvinnohistoriskt museum. Än så länge är det framför allt artiklar eller 
debattinlägg som berör genusfrågor och som tar upp ämnen som museet i framtiden kommer 
arbeta med som läggs upp.124  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
121 Besök i Glashuset 2014-03-08. 
122 Informationslapp, Dea-föreningen. 
123 Utdelad dagbok. 
124 Kvinnohistoriskt museum, Facebook, ”Kvinnohistoriskt museum”, 
https://www.facebook.com/kvinnohistorisktmuseum. 
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DET SOM STYR MUSEET 

Den politiska styrgruppen bestämmer ramarna för museet, i det här fallet att det ska finnas ett 
kvinnohistoriskt museum och att det finns finansiering. Inom den ramen är det museichef 
Maria Perstedt som bestämmer. Politikerna bestämmer vad, och Perstedt bestämmer hur det 
ska göras.125 

Det är museets formulerade vision som styr hur museet ser ut. Museiverksamheten ska verka 
för jämställd relation mellan kvinnor och män och studera historien ur ett 
könsmaktsperspektiv och samtidigt arbeta för att påverka framtiden. Det är de frågorna som 
styr all verksamhet. Har man ett förslag som inte lever upp till dessa mål så slopas de. Allt ska 
bidra till känslor, handlande och aktivitet.126 I avsiktsförklaringen står att museets vision är att 
museet ska bli en aktör för jämställd fördelning av makt och att det i sin tur bidrar till att bryta 
de normer och strukturer som hämmar kvinnors och mäns möjligheter att delta i samhället på 
lika villkor.127 Museet har tagit fram fem kvalitativa mål för verksamheten,   

• ”Skapa en attraktiv och modern verksamhet och ett forum som synliggör kvinnors liv 
och villkor historiskt och i vår samtid.  

• Skapa en verksamhet som synliggör och gestaltar röster och erfarenheter utanför den 
traditionella normen.  

• Bredd - Etablera sig och göra sig känt för allmänheten som det museum i Sverige som 
skildrar samhällsutveckling och historia ur ett könsmaktsperspektiv.  

• Spets - Vara internationellt, nationellt, regionalt och lokalt känt för de som på olika sätt 
arbetar med eller är intresserad av kvinnohistoria, jämställdhet och frågor och makt och 
kön.  

• Resurs - Göra museet till en självklar resurs vad gäller kunskapsinhämtning om 
kvinnohistoria, jämställdhet och frågor om makt och kön.”128 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
125 Maria Perstedt, Intervju, 2014-02-24. 
126 Maria Perstedt, Intervju, 2014-02-24. 
127 Umeå Kommun, Avsiktsförklaring, 
http://www.umea.se/download/18.132ee0e113ac21ad503d09a/1361888035953/Avsiktsf%C3%B6rklaring+Kvin
nohistoriskt+museum.pdf, 2. 
128 Avsiktsförklaring kvinnohistoriskt museum, Umeå Kommun, 
http://www.umea.se/download/18.132ee0e113ac21ad503d09a/1361888035953/Avsiktsf%C3%B6rklaring+Kvin
nohistoriskt+museum.pdf, 2. 
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AVSLUTANDE DISKUSSION 

Vi lever idag inte i ett jämställt samhälle, det märks överallt. Kvinnor tjänar fortfarande 
mindre än män i exakt samma bransch. Det är även stor skillnad i löner mellan de 
kvinnodominerade yrkena och de mansdominerade. Det är kvinnor som tar ut störst del av 
föräldraförsäkringen, jobbar deltid och är hemma med barnen i större utsträckning än män.129 
Allt detta leder till att kvinnor hamnar efter i arbetslivet och i förlängningen leder det till att 
de också får lägre pension än männen. Det finns också föreställningar om att de olika könen 
har olika medfödda egenskaper och intressen. Kvinnor antas vara omvårdande, mjuka, 
känslosamma och relationsinriktade, medan män ofta antas besitta egenskaper som 
självständig, målmedveten och ha en förmåga att fatta snabba beslut. De vårdande 
egenskaperna passar för den som är ansvarig för hemmet och familjen. Självständighet och 
målmedvetenhet är egenskaper som ofta efterfrågas i arbetslivet. Meddetsamma när vi föds 
får vi dessa roller beroende på vilket kön vi har, vi måste sedan förhålla oss till dem under 
resten av våra liv, vare sig vi vill det eller inte.130 

Museerna är en del av samhällets strukturer och avspeglar också de normer och värderingar 
som finns i samhället. Vid ett besök på ett museum är det alltid en rekonstruerad verklighet 
som möter oss. Museet har gjort ett medvetet val av vad som ställs ut och det vittnar om 
normer och värderingar i samtiden. Många av dessa normer är knutna till kön.131 Det är 
viktigt att tänka på att det som museerna visar upp är konstruktioner av vad som för tiden 
anses vara betydelsefullt att visa upp. Historiskt sett har männens kulturarv och konst utgjort 
norm på museerna, medan kvinnornas, ungdomarnas och barnens historia har varit och 
fortfarande är underrepresenterade. Dessa gruppers historia har inte samlats in i samma 
utsträckning på grund av att deras historia och kulturarv inte har ansetts ha lika stort värde 
eller ansetts representera det normala. Detta har främst berott på att det är den manliga 
normen som styrt definitionen av vad som är av högst värde att spara. Det har gjort att 
”kvinnliga” föremål, konstverk, redskap och kunskaper inte sparats eller dokumenterats på 
museerna. På museerna framförs ofta stereotypa gestaltningar som ger en onyanserad bild av 
historien, och det som visas på museerna uppfattas många gånger av besökaren som den 
objektiva sanningen.132 Därför är det mycket viktigt att museer medvetandegör sina val och 
noga funderar över vilka bilder av dåtiden som förs in i framtiden.133 

I museivärlden har det under en längre tid varit vanligt att framhålla och synliggöra även 
kvinnor, men problematiserandet har ofta uteblivit. Det har sällan ifrågasatts varför könsroller 
har sett ut på ett visst vis under en viss tid. Inger Johansson menar att det är viktigt att ställa 
frågor som berör till exempel varför arbetsfördelningen i ett hushåll såg ut på ett visst sätt 
eller varför det var löjeväckande och omöjligt för en man att överta kvinnosysslor? Om den 
här typen av mönster inte ifrågasätts på museerna förstås de som naturliga. Vad som borde 
framkomma i de här exemplen är att arbetsdelningen inte byggde på naturliga egenskaper utan 
av föreställningar av manligt och kvinnligt som fanns i det gamla bondesamhället.134 Det har 
förekommit att museer själva har kommit på att man inte tagit med kvinnornas historia, och 
                                                           
129 Statistiska centralbyrån, På tal om kvinnor och män, lathund om jämställdhet 2012, 
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0201_2012A01_BR_X10BR1201.pdf. 
130 Lena Gemzöe (Stockholm, 2002), 82-83. 
131 Inga-Lill Aronsson och Birgitta Meurling, ”I museets dolda vrår, inledande diskussion”, i Det bekönade 
museet: Genusperspektiv i museologi och museiverksamhet, red. Inga-Lill Aronsson och Birgitta 
Meurling(Uppsala 2005), 21.  
132 Kulturdepartementet, Genus på museer, http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/721, 17, 36. 
133 Wera Grahn, Genuskonstruktioner och museer (Uppsala 2007), 5.  
134 Kulturdepartementet, Genus på museer, http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/721, 35-36. 
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då åtgärdat detta genom att addera ett ”och”. Utställningar som ”Kvinnor och 
industrialismen” eller ”Kvinnor och arbetarrörelsen” har då kommit till. Kvinnorna adderas då 
till den befintliga historien men integrationen uteblir.135 Trots att många museer har det 
inskrivet i sina uppdragsbeskrivningar att ha ett integrerat genusperspektiv på sina 
utställningar glöms det ofta bort.136 Många av dagens museianställda skaffade sin utbildning 
innan genusvetenskap etablerades som ett universitetsämne. Finns inte genuskompetensen på 
museet blir det givetvis svårare att tillämpa dess teorier.137  

På grund av dessa anledningar tror jag att det är mycket viktigt med grundandet av ett 
renodlat kvinnohistoriskt museum. Vissa menar att integrering av genusperspektivet i all 
museal verksamhet är att föredra framför ett museum inriktat på bara kvinnor. De som menar 
det tror att övriga museer skulle försumma sin plikt att integrera genus när det finns ett 
speciellt museum för det.138 Att det skulle vara så tvivlar jag starkt på, tvärt om tror jag att det 
gör att kvinnors historia, erfarenheter och berättelser blir högre värderade. Andra museer får 
då se att det finns minst lika intressanta berättelser om kvinnor som om män, och även att det 
finns ett intresse från besökarnas sida. Givetvis tycker jag också att alla museer ska ha ett 
integrerat genustänk i all sin verksamhet. Idag är det inte så, och fram tills det blir verklighet 
så menar jag att det är viktigt med ett renodlat kvinnohistoriskt museum som visar alternativa 
perspektiv på historien. Att säga att det inte behövs är samma sak som att säga att feminism 
inte behövs, och att säga att feminism inte behövs är samma sak som att säga att det inte är 
viktigt att män och kvinnor får samma förutsättningar och möjligheter. Den typen av åsikter 
kommer vi antagligen skratta åt och fördömma om 50 år, precis som vi idag skrattar åt att 
kvinnor inte hade rösträtt för mindre än 100 år sedan, eller att homosexualitet förut var klassat 
som en sjukdom.  

I slutet av november 2014 kommer Kvinnohistoriskt museum öppna i Umeå. Kvinnohistoriskt 
museum ska lyfta fram kvinnors historia och frågor om kön, makt, motstånd och möjligheter 
ska genomsyra hela verksamheten.139 Lena Gemzöes definition av begreppet feminism lyder 
”En feminist är en person som anser 1) att kvinnor är underordnade män och 2) att detta 
förhållande bör ändras.”140 Kvinnohistoriskt museum lyfter fram att det finns en 
könsmaktsordning där kvinnor är underordnade män. Museet säger sig också vara aktivistiskt, 
och vill att besökaren genom sin vistelse på museet ska vilja förändra samhällets rådande 
strukturer.141 Museet har alltså ett självklart feministiskt perspektiv, vilket jag tycker är bra 
och kanske till och med modernt. I en tid där inte ens vår stadsminister vill bekänna sig som 
feminist behövs det att stora och framför allt många aktörer går ut med att de är feminsiter 
och att samhället måste förändras.142 

Det går inte att förneka att turerna kring museet har varit många. Jag kan inte se att någon i 
kommunfullmäktige reserverade sig mot beslutet att Kvinnohistoriskt museum skulle inrättas. 
Ändå har projektet fört med sig en hel del politiska oenigheter med politiker som hoppat av 

                                                           
135 Kulturdepartementet, Genus på museer, http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/721, 34-35. 
136 Wera Grahn, Känn dig själf, (Linköping, 2006), 421. 
137 Wera Grahn, Genuskonstruktioner och museer -Handbok för genusintegrering,(Uppsala, 2007), 5.  
138 Kulturdepartementet, Genus på museer, http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/721, 37. 
139 Håkan Göransson, Umeå Kommun, ”Kvinnohistoriskt museum”, 
http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/planerochstyrdokument/utvecklingochplanering/stadspla
neringochbyggande/projekt/stadenmellanbroarna/kulturvavenpakajen/kvinnohistorisktmuseum.4.132ee0e113ac2
1ad5038ef0.html. 
140 Lena Gemzöe, Feminism (Stockholm, 2002), 13.  
141 Maria Perstedt, Intervju, 2014-02-24. 
142 Karolina Skoglund, Metro, ”Är ni feminister, makthavare?”, http://www.metro.se/nyheter/ar-ni-feminister-
makthavare/EVHnbm!po4VWJStZZ04M/. 
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styrgruppen för Kvinnohistoriskt museum i protest. Även den första projektledaren hoppade 
av på grund av känslan av brist på förtroende från Tamara Špirić. Vad som egentligen 
försiggått bakom kommunens stängda dörrar vet inte jag. Det står inte mer än nödvändigt i de 
politiska protokollen om oenigheter och konflikter. Egentligen spelar det kanske heller ingen 
roll, huvudsaken är att museet kommer bli av och att samarbetet fungerar i det här stadiet. 
Enligt Perstedt går det till så att den politiska styrgruppen bestämmer ramarna för museet, i 
det här fallet att det ska finnas ett kvinnohistoriskt museum och att det finns finansiering. 
Inom den ramen är det Perstedt i egenskap av museichef som bestämmer. Politikerna 
bestämmer vad, och Perstedt bestämmer hur det ska göras.143 Det är heller inte så konstigt att 
allianspartierna är tveksamma, min uppfattning är att frågor som rör jämställdhet och kultur är 
frågor som traditionellt sett ligger varmare om hjärtat för vänstern än för högern, som snarare 
brukar se det som särintressen. I sammanhanget är det också intressant att diskutera det drev 
som man faktiskt kan se mot Kvinnohistoriskt museum och ordförande för styrgruppen 
Tamara Špirić, såväl från media som från de borgerliga politikerna. I media har det ofta visats 
upp en bild där det verkar som att Špirić styr gruppen enväldigt, vilket antagligen inte är 
fallet. De är en grupp som jobbar med museet tillsammans och borde alla ha något att säga till 
om. Borgerliga politiker har enligt debattartikeln som medlemmar i Vänsterpartiet skickade in 
till Västerbottenskuriren i mars 2013, exempelvis insinuerat att Špirić besitter dåliga 
kvaliteter som politiker och ledare.144 Špirić är en i sammanhanget ung kvinna och det är 
tyvärr inte ovanligt att unga kvinnor får utstå extra mycket kritik och granskning. Man kan på 
ett sätt se drevet som ett bevis för att Kvinnohistoriskt museum behövs.  

Det har varit en relativt lång process att få museet på fötter. Beslutet röstades igenom i 
kommunfullmäktige i november 2010.145 Inrättandet av Kvinnohistoriskt museum var även ett 
krav från Vänsterpartiets sida för att gå in i ett sammarbete med Socialdemokraterna.146 
Tankar om ett kvinnohistoriskt museum har således funnit längre tillbaka än 2010. I oktober 
2012 presenterades en avsiktsförklaring till Kvinnohistoriskt museum.147 Avsiktsförklaringen 
ligger fortfarande till grund för museets verksamhet men kommer omarbetas fram till museets 
öppnande för att fungera i praktiken. Det som enligt Perstedt framför allt fortfarande gäller är 
museets mål och vision. Utformingen och innehållet i museet håller i skrivande stund på att 
utformas.148 

Museets mål är enligt avsiktsförklaringen att bli ”en aktör för en jämställd fördelning av makt 
och inflytande”149, de vill också bryta de normer och strukturer som begränsar kvinnors och 
mäns möjligheter att delta i samhället på lika villkor.150 För att verkställa detta så jobbar 
Perstedt och de andra medarbetarna med att kunna visa och förmedla nya perspektiv. Museet 

                                                           
143 Maria Perstedt, Intervju, 2014-02-24. 
144 Frykholm Karolina m.fl., ”Ohederligt drev mot Vänsterpartiet i Umeå”, Västerbottenkuriren, 
http://www.vk.se/827465/ohederligt-drev-mot-vansterpartiet-i-umea. 
145 Avsiktsförklaring kvinnohistoriskt museum, Umeå kommun, 
http://www.umea.se/download/18.132ee0e113ac21ad503d09a/1361888035953/Avsiktsf%C3%B6rklaring+Kvin
nohistoriskt+museum.pdf, 1. 
146 Ulrik Wemmenhed, Feministiskt Perspektiv, ”Avhopp oroar inte nya chefen för Kvinnohistoriskt museum”, 
http://feministisktperspektiv.se/2013/09/20/avhopp-oroar-inte-nya-chefen-for-kvinnohistoriskt-museum/. 
147 Umeå Kommun, Protokoll, Styrgrupp Kvinnohistoriskt museum, 2012-10-24, Bilaga 1. 
148 Maria Perstedt, Intervju, 2014-02-24. 
149 Avsiktsförklaring kvinnohistoriskt museum, Umeå kommun, 
http://www.umea.se/download/18.132ee0e113ac21ad503d09a/1361888035953/Avsiktsf%C3%B6rklaring+Kvin
nohistoriskt+museum.pdf, 2. 
150 Avsiktsförklaring kvinnohistoriskt museum, Umeå kommun, 
http://www.umea.se/download/18.132ee0e113ac21ad503d09a/1361888035953/Avsiktsf%C3%B6rklaring+Kvin
nohistoriskt+museum.pdf, 2. 
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profilerar sig som aktivistiskt och vill hjälpa besökaren att reagera och gå till handling.151 Jag 
tror att det greppet lyfter museet till att bli något annat än ett vanligt museum som enbart visar 
upp hur verkligheten ser ut. Genom att även berätta vad som går att göra åt problemen och 
uppmana till förändring och aktivism blir besökaren delaktig på ett sätt som man vanligtvis 
inte blir på museer. Istället för att gå ifrån museet med hopplöshet över hur världen ser ut går 
besökaren förhoppningsvis ut och känner att hen har makten i sina egna händer för att 
förändra samhället.  

Om besökaren ska kunna känna att samhället går att förändra så krävs det att besökaren får 
rätt verktyg för att göra det. Museet måste kunna förmedla dessa verktyg till alla slags 
besökare. Först och främst måste den för några besökare okända kunskapen om att kvinnor 
och män inte har samma förutsättningar i samhället förmedlas på ett enkelt och tydligt sätt. 
Det första steget är alltid att förmedla kunskap och att inte lägga sig på en för hög nivå tror 
jag är fundamentalt. Sedan måste besökaren bli motiverad att faktiskt vilja förändra 
orättvisheterna, och inte nöja sig med och acceptera de begränsningar som patriarkatet och 
könsnormerna för med sig. Det sista steget är att underlätta och berätta för besökaren hur man 
rent konkret kan bidra till en förändring av samhällets strukturer. Det har museet tänkt lösa 
genom att berätta för besökaren hur man exempelvis anordnar en manifestation eller 
uppvaktar en politiker.152 Jag tänker även att tips på vad man som privatperson kan göra i 
vardagen för att leva mer jämställt vore bra att lägga fram.  

Parallellt med detta så ingår det i museets uppgift att komplettera den annars så 
mansdominerade historien med kvinnornas berättelser, tankar och erfarenheter. Det är även 
viktigt att ha med det intersektionella perspektivet och se hur olika maktordningar samverkar. 
Museet vill inkludera fler i berättelsen om samhället.153 Jag anser att det är viktigt att museet 
förmedlar en bred historia, så att så många som möjligt kan känna sig inkluderade i 
berättelsen om samhället. Kvinnornas historia har visats upp i mycket mindre utsträckning än 
männens genom historien, och när kvinnornas historia väl har visats upp har den ofta varit 
snäv och normativ. För att bryta förlegade förställningar om könets olika egenskaper och 
intressen är det viktigt att dessa frågor lyfts och bryts på så många instanser som möjligt. 
Besökaren tror ofta på det museet berättar som en objektiv sanning, därför tycker jag att det är 
positivt med inrättandet av ett kvinnohistoriskt museum som kan förmedla en annan bild än 
den vi är vana att se. Trots att det är ren fakta att kvinnor är underordnade män i alla lager av 
samhället så anses det fortfarande av många vara subjektivt tyckande eller en i vissa fall 
extrem åsikt. Visas motsatsen upp på museum så ges förhoppningsvis genusfrågan mer 
dignitet även i samhället i stort. Jag anser att museer är ett mycket passande medium för att 
lyfta dessa frågor. Ett museum kan göra ämnet mer levande och dynamiskt än vad exempelvis 
en bok kan göra. Många människor har heller inte de rätta förutsättningarna för att gå till 
biblioteket och låna en bok som lyfter dessa frågor. Många känner säkert igen sig i att det 
finns normer som begränsar ens liv, men har inte verktygen för att prata om det och än mindre 
förändra dem. Ett museum kan också följa med i samhällsutveckligen och hela tiden förändras 
och ständigt knyta an till nya aktuella händelser på ett sätt som inte böcker eller filmer kan. På 
ett museum finns det även alltid någon personal man kan prata och diskutera med om det är 
något man inte förstår eller håller med om. Museet är tvåvägskommunikativ medan en bok är 
envägskommunikativ.  

Jag tror att det är positivt för Kvinnohistoriskt museum att det inte finns något annat museum 
med samma utgångspunkter. Det finns ingen möjlighet att låna in färdiga produktioner utan 
                                                           
151 Maria Perstedt, Intervju, 2014-02-24. 
152 Maria Perstedt, Intervju, 2014-02-24. 
153 Maria Perstedt, Intervju, 2014-02-24. 
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de måste skapa alla utställningar från grunden.154 Då kan alla museets medarbetare tänka 
genus, nya perspektiv och makt och kön från första stund utan att det finns några redan 
färdiga inköpta idéer med i bilden, som kanske inte har haft dessa perspektiv som främsta 
inspiration. Kvinnohistoriskt museums utställningar och verksamheter kommer på grund av 
detta förhoppningsvis inte ha lika lätt att fastna i gamla spår i hur kvinnor och män 
porträttiseras och inte heller i hur museiverksamhet traditionellt ska se ut och vara.  

Det kommer även bli intressant att se vilka kvinnor museet väljer att visa upp. Alla kvinnor 
upplever inte händelser och historiska skeenden på samma sätt. Det finns fler faktorer än kön 
som påverkar våra upplevelser. Det är därför svårt att visa upp alla kvinnors historia på en och 
samma gång. Perstedt är medveten om det inte går att representera alla världens kvinnor på ett 
museum, men menar att det viktiga är att bjuda in så många som möjligt. Hon vill att museet 
ska visa upp så många röster som det bara går. Museet har som mål att jobba med 
intersektionalitet, det vill säg att jobba för att lyfta fram att det finns olika maktordningar som 
samverkar.155 Jag tycker att det är viktigt att ha med intersektionalitetsperspektivet för att 
vidga ramarna för analysen och öppna upp för bredare reflektioner om makt och ojämlikhet 
än vad ett genusperspektiv ensamt kan göra. Jag håller med de los Reyes och Mulinari om att 
det i vårt samhälle behövs ett intersektionellt perspektiv för att sammanlänka institutionella, 
strukturella och individuella sammanhang som ger upphov till historiskt specifika former för 
maktutövande.156 Om museet har ett intersektionellt perspektiv i utställningarna så kommer 
också automatiskt fler personer än den vita medelklasskvinnan känna sig inkluderade i 
museet. I ett land där rasismen breder ut sig är det viktigt att ta ett ställningstagande mot 
rasismen och för mångfallden. Kan museet visa upp även invandrarkvinnors liv och 
berättelser tror jag att Kvinnohistoriskt museum kan bli något speciellt och mycket värdefullt 
för Umeå. Det blir då något helt nytt och gränsöverskridande. Nya perspektiv kommer då 
verkligen att skapas.  

I avsiktsförklaringen pratas det mycket om att museet kommer bestå av en fast basutställning 
och tillfälliga tematiska utställningar. Det står att basutställningen ska gestalta samhällsfrågor 
och historiska skeenden ur ett könsmaktsperspektiv.157 Detta är något som Perstedt vare sig 
vid intervjun med mig eller i tidningarna pratar något om. Nu pratar hon istället om att museet 
kommer bestå av två rum av olika typer. Ett som har ett noga reglerat klimat och som har hög 
säkerhet där inlånade föremål kommer kunna visas. Där kommer det vara en flexibel 
inredning som tillåter snabba ändringar och aktiviter.158 Den andra hälften av utställningen är 
ljudisolerad, det finns heller inget ljus som släpps in och det är väldigt högt till tak. Där 
kommer museet jobba med ljud, ljus och film.159 Det sägs i dagsläget inget om att någon av 
dessa kommer kallas för basutställning. I avsiktsförklaringen finns också ett kapitel som 
handlar om samlingar och arkiv. Man menar där att samlingen främst kommer bestå av 
immateriella ting, som berättelser och minnen.160 Maria Perstedt lyfter i min intervju med 
henne istället fram att det inte kommer finnas några samlingar och arkiv. Samtidigt kan jag 
                                                           
154 Maria Perstedt, Intervju, 2014-02-24. 
155 Maria Perstedt, Intervju, 2014-02-24. 
156 Paulina de los Reyes, Diana Mulinari, Intersektionalitet, Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap 
(Malmö, 2005), 85. 
157 Avsiktsförklaring kvinnohistoriskt museum, Umeå kommun, 
http://www.umea.se/download/18.132ee0e113ac21ad503d09a/1361888035953/Avsiktsf%C3%B6rklaring+Kvin
nohistoriskt+museum.pdf, 3. 
158 Steffen Renklint, ”Nya museet visar XX”, Totalt Umeå 12/3-18/3 2014. 
159 Maria Perstedt, Intervju, 2014-02-24. 
160 Avsiktsförklaring kvinnohistoriskt museum, Umeå kommun, 
http://www.umea.se/download/18.132ee0e113ac21ad503d09a/1361888035953/Avsiktsf%C3%B6rklaring+Kvin
nohistoriskt+museum.pdf, 3. 
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dra slutsatsen att de faktiskt fortfarande har planer att samla in det immateriella kulturarvet, 
men även vissa materiella ting, exempelvis i form av dagböckerna som delades ut i Glashuset 
den 8e mars. Det blir inga traditionella samlingar av föremål, men det kommer finnas 
samlingar. Det blir tydligt att avsiktsförklaringen som ligger ute på hemsidan inte riktigt 
gäller, vilket inte är märkligt alls, den skrevs för länge sen i det första projektet. Perstedt 
menar att den till viss del fortfarande gäller, men att den har ”kokats om” Det som fortfarande 
gäller är målet och visionen för museet.161 Jag kan tycka att det är lite underligt att den 
fortfarande ligger kvar på Umeå kommuns hemsida om mycket av det som står där är 
förlegade rester från det första skeendet av projektet. Den är på vissa ställen väldigt specifik 
för att vara skriven i ett så tidigt skeende. Även om mycket av det har arbetas om så är det 
nog fördelaktigt att tidigt sätta ut visionerna och målen dels så att alla som arbetar med 
museer vet vad de jobbar efter och dels så att de från början uttalade målen inte försvinner och 
glöms bort under resans gång.  

Att museet ligger just i Umeå känns också väldigt roligt och spännande. Umeå är en stad där 
många av invånarna engagerar sig ideellt för saker som rör jämställdhet och alla människors 
lika värde. Detta är något även Perstedt är inne på, att det finns ett starkt civilsamhälle och 
tunga organisationer. Hon vill att umeåborna ska vara stolta över att museet ligger just i 
Umeå, och det tror jag faktiskt att många kommer vara.162 I och med att museet kommer ligga 
i Kulturväven så tror jag också att många kommer besöka museet, även sådana personer som 
inte vanligtvis intresserar sig för genusfrågor. Kulturväven är mycket omdiskuterad i Umeå 
och många är kritiska till bygget. Jag tror ändå att en stor majoritet av invånarna i Umeå 
kommer att besöka Kulturväven efter invigningen och gå runt och titta i alla dess lokaler, 
inklusive museet. Det ligger även på samma våningsplan som det nya stadsbiblioteket dit en 
mängd människor går dagligen.163 Att museet dessutom är gratis gör hindret från ett besök 
ännu mindre och att exempelvis människor från alla samhällsklasser har råd att besöka 
museet. Förhoppningsvis kan man i och med det fånga upp och intressera vissa personer som 
inte har funderat kring normer och maktstrukturer speciellt mycket innan museibesöket. Jag 
tror även att museet kommer kunna bli en viktig del i samhällsundervisningen för skolklasser 
i såväl mellanstadiet som högstadiet och gymnasiet. Jag tycker att det är ytterst viktigt att 
elever redan i låg ålder blir varse om de maktstrukturer som finns i samhället som är knutna 
till kön, klass, etnicitet och funktionalitet. Skulle jag få bestämma skulle kommunen skriva in 
obligatoriska besök på museet för skolklasser flera gånger under varje elevs skolgång. I 
avsiktsförklaringen för museet står det att ett mål är att Kvinnohistoriskt museum ska bli en 
självklar del av skolgången för Umeås elever, med ett besök under varje läsår för för- och 
grundskoleelever.164 Börjar barnen och ungdomarna tidigt ifrågasätta och bryta de normer och 
strukturer som är knutna till kön så kommer det till slut leda till ett mer jämlikt samhälle där 
alla deltar på lika villkor. Det är i skolan grunden läggs för vilka vi blir och vilka värderingar 
vi har senare i livet.  

Det återstår att se om museet blir så bra som det i det här skeendet verkar. Jag är positiv och 
förväntansfull, men jag vet att det inom genus och feminism inte bara går att säga att man 
tillämpar dessa perspektiv, man måste faktiskt göra det också. Om Kvinnohistoriskt museum 
lever upp till förväntningarna får vi se i november.  

                                                           
161 Maria Perstedt, Intervju, 2014-02-24. 
162 Maria Perstedt, Intervju, 2014-02-24. 
163 Nättidningen Svensk historia, Författare okänd, ”Kvinnohistoriskt museum öppnar i november”, 
http://www.svenskhistoria.se/default.aspx?newsid=4186. 
164 Avsiktsförklaring kvinnohistoriskt museum, Umeå kommun, 
http://www.umea.se/download/18.132ee0e113ac21ad503d09a/1361888035953/Avsiktsf%C3%B6rklaring+Kvin
nohistoriskt+museum.pdf, 4. 
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SAMMANFATTNING  

Den här uppsatsen handlar om Kvinnohistoriskt museum som kommer inrättas i Umeå. Jag tar 
upp hur processen har sett ut från när beslutet om museet fattades i kommunfullmäktige till 
hur det ser ut i skrivande stund. Jag tar även upp varför det finns ett behov att ett 
kvinnohistoriskt museum. Syftet med uppsatsen är helt enkelt att undersöka den planerade 
verksamheten på Kvinnohistoriskt museum som väntas öppna i Umeå under slutet av 2014. 
Jag diskuterar detta utifrån tre frågeställningar: 1. Varför behövs det ett kvinnohistoriskt 
museum? 2. Hur kommer Kvinnohistoriskt museums verksamhet se ut? 3. Vad styr 
utformningen av museet?  

Teorimässigt utgår jag från att museet är en del av samhällets strukturer och avspeglar de 
normer och värderingar som finns där. Vissa av dessa normer är knutna till kön. Det finns en 
maktordning där mannen är överordnad kvinnan. Jag utgår även från att kön är något av 
samhället konstruerat och att vi påverkas av de maktstrukturer som finns kring kön. En annan 
utgångspunkt är intersektionalitetsperspektivet. Ett intersektionellt perspektiv belyser hur 
maktordningar samverkar. I och med ett intersektionellt perspektiv vidgas ramarna för 
analysen och öppnar för en bredare reflektion om makt och ojämlikhet, inte bara inom 
feminismen utan i dialog med även andra perspektiv inom vetenskapen. Man förhåller sig här 
även till föreställningar om exempelvis etnicitet och klass.  

Första huvudkapitlet efter inledningen handlar om behovet av ett kvinnohistoriskt museum. 
Historiskt sett har männens kulturarv och konst varit normen på museerna, medan kvinnornas, 
ungdomarnas och barnens historier har varit och fortfarande är underrepresenterade. Dessa 
gruppers historia och kulturarv har inte ansetts ha lika stort värde och därför inte heller 
samlats in i samma utsträckning som männens. Museerna är själva med och skapar kulturarvet 
och väljer vilken eller vems historia som är värd att lyfta fram. Ofta framförs stereotypa 
gestaltningar som ger en onyanserad bild av historien. Besökaren ser ofta på det som museet 
plockat fram som den enda och objektiva sanningen. Därför är det viktigt att museer 
medvetandegör sina val och noga funderar över vilka bilder av dåtiden som förs in i 
framtiden. 

Det har forskats på kvinnohistoria, och den forskningen har visat på att det genom hela 
historien har funnits både kvinnor och män som inte rättat sig efter tidens rådande 
könsnormer. Trots den kunskapen så visas det väldigt sällan upp på museer eller i 
historieböckerna. Kvinnor och män porträttiseras ofta som motsatspar, då skapas två skilda 
värdar och föreställningarna om att män och kvinnor är olika förstärks. För att bryta de 
förminskade representationerna av kvinnor och män bör man lyfta fram allternativa 
representationer. För att nyansera de stereotypa historiska narrativ som allt för ofta 
presenteras på museer är det viktigt att visa andra sidor av vad det exempelvis kunde innebära 
att vara man eller kvinna förr i tiden än de som nu dominerar historieskrivningen.  

Ovanstående fakta används ofta som argument för att ett museum som enbart tar upp 
kvinnornas historia bör inrättas. Det finns dock åsikter som inte tror på inrättandet av ett 
kvinnohistoriskt museum utan menar att integration av genusperspektivet i all museal 
verksamhet är att föredra. En farhåga är att övriga museer skulle försumma sin plikt att 
integrera genus när det finns ett speciellt museum för detta.  

Det har sedan 2010 stått klart att ett kvinnohistoriskt museum ska öppna i Umeå under 
kulturhuvudstadsåret. Detta var ett krav från Vänsterpartiet när de ingick i en ett valtekniskt 
samarbete med Socialdemokraterna. Museet skulle bli en del av kulturhuvudstadssatsningen 
och förläggas i Umeås nya kulturhus Kulturväven. Charlotta Gustafsson blev hösten 2012 
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tillsatt att leda arbetet med Kvinnohistoriskt museum. En politisk styrgrupp med 
representanter från olika partier var också tillsatt med uppdrag att fullfölja fullmäktiges 
beslut.  

Under hösten 2012 presenterades en avsiktsförklaring för Kvinnohistoriskt museum som finns 
att läsa på Umeå kommuns hemsida. Där presenteras museets mål och vision, museets 
innehåll, samverkande och medkapande och målgrupper. Avsiktsförklaringen skrevs i början 
av processen men ligger till viss del fortfarande till grund för projektet. Det har på senare tid 
varit tvunget att arbeta om den för att den ska fungera i praktiken. Det som står i 
avsiktsförklaringen är bland annat att Kvinnohistoriskt museum ska bli Sveriges första 
museum vars utställningar helt fokuserar på kvinnors historia och har frågor som kön, makt, 
motstånd och möjligheter som främsta perspektiv. I all verksamhet ska historiska och samtida 
frågor belysas ur ett könsmaktsperspektiv. Enlig avsiktsförklaringen ska museet bestå av en 
basutställning och tillfälliga temautställningar som kompletteras med programverksamhet. 
Man vill också genom museet uppmuntra besökaren att gå till handling. Det står även att 
samla på immateriellt kulturarv och bygga upp en samling av erfarenheter, berättelser och 
minnen.  

Man samarbetade också med katapultkontoret som är ett företag som ägnar sig åt kultur- och 
medieutveckling. Katapultkontoret producerade i januari 2013 ett smakprov på en utställning 
för Kvinnohistoriskt museum. Utställningen Helt sjukt! fanns under tre veckor i den 17 
kvadratmeter stora ljusgården på Umeå stadsbibliotek. Utställningen gick ut på att belysa 
frågor kring vård, omsorg, makt och kön, både nu och då. Efter den tillfälliga utställningen så 
sa Charlotta Gustafsson upp sig på grund av att hon kände att hon inte hade ordförande i den 
politiska styrgruppens förtroende. Under den här tiden var det även mycket politiska 
oenigheter om museet, medlemmar i den politiska styrgruppen hoppade av och exempelvis 
Centerpartiet krävde att styrgruppens ordförande Tamara Špirić skulle avgå. Hon sitter dock 
fortfarande i skrivande stund kvar på sin plats som ordförande.   

I september 2013 presenterades två nya medarbetare till museet. Den nya museichefen blev 
Maria Perstedt och museiassist blev Tina Sandström. Katapultkontoret fick även uppdrag som 
konsulter från första september 2013. När jag intervjuar maria Perstedt i slutet av februari är 
planerna för museet ännu inte helt klara. Klart är att 700 kvadratmeter på plan 4 i Kulturväven 
är ämnade åt Kvinnohistoriskt museum. Lokalen är uppdelad i två rum och en entré. De två 
rummen är väldigt olika, det ena har fönster mot rådhusparken och älven och har mycket hög 
säkerhet. Där kommer museet kunna ställa ut föremål som de lånat från andra institutioner. 
Inredningen kommer vara mycket flexibel och tillåter snabba ändringar och olika aktiviteter. 
Det andra rummet är ljudisolerad, det finns heller inget ljud som släpps in och det är väldigt 
högt till tak. Där kommer museet jobba med ljud, ljus och film.  

På internationella kvinnodagen, den 8e mars presenterade sig museet för offentligheten 
genom att personalen fanns i Glashuset på Rådhustorget i centrala Umeå. Det var då tänkt att 
innehållet skulle presenteras men ännu fanns inga konkreta utställningar att presentera. 
Avtalen var inte klara. Klart är i alla fall att i någon del av museet kommer svara på frågan: 
Varför behövs ett kvinnohistoriskt museum?  

Maria Perstedt framhöll i intervjun jag gjorde med henne att museet vill vara nyskapande och 
visa nya perspektiv. Man vill också hjälpa besökaren att skrida till handling och reagera. 
Museet är uttalat aktivistiskt och besökaren kommer få förklarat för sig hur man kan bära sig 
åt om man vill starta en demonstration, uppvakta en politiker eller skriva en insändare 
exempelvis. Museet jobbar också normkritiskt på flera plan och vill exempelvis bryta mot 
museinormen, där det finns en tydligt manlig norm i historieproduktionen. Museet jobbar 
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också med intersektionalitetsperspektivet och vill lyfta fram hur olika maktordningar 
samverkar. Perstedt menar att museet har som uppgift att fylla igen de glapp som finns i 
historien där kvinnorna inte finns med. Perstedt är medveten om att det är omöjlig att 
representera all värdens kvinnor i ett museum, men framhåller att de ska försöka bjuda in så 
många olika röster som möjligt. Museet kommer öppna den 21 november i samband med att 
resten av Kulturväven invigs.  

En av mina frågställningar är frågan: vad styr museets utformning? Svaret på det är att den 
politiska styrgruppen bestämmer ramarna för museet, vilka i det här fallet är att det ska finnas 
ett kvinnohistoriskt museum och att det ska finnas finansiering. Inom den ramen är det sedan 
Perstedt som. Politikerna bestämmer vad och Perstedt bestämmer hur det ska göras. Sedan 
styr även museets formulerade vision hur museet ska se ut. Det man kan säga styr hela 
verksamheten är att museet ska verka för en jämställd relation mellan kvinnor och män och 
studera historien ur ett könsmaktsperspektiv, samtidigt som man även arbetar för att påverka 
framtiden.  

Mina slutsatser är i stora drag att Kvinnohistoriskt museum verkligen behövs. Kvinnors 
historier, minnen och berättelser har inte lyfts fram på museer i lika stor utsträckning som 
männens historia har. Jag är övertygad om att ett kvinnohistoriskt museum även skulle bidra 
till att kvinnors historia blir högre värderade både i samhället i stort och på andra museer. 
Andra museer skulle också få se att det finns ett intresse från besökarnas sida för kvinnornas 
perspektiv på historien.  
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