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Under 2016 hade museet 

antal besök
36.036

Förord
För att förstå den värld vi lever i behövs kunskap  
om dem som levt före oss, det formar vår syn  
på världen. Under 2016, ett år då mycket hände  
i omvärlden, har vi på museet arbetat för att skapa  
en plats för samtal och reflektion. Där människor 
förhoppningsvis kan få nya perspektiv och möj- 
lighet att prata om det förflutna, samtiden och 
framtiden. 

Vi har pratat om suffragetter som gav hela sitt  
liv för rätten att delta i det demokratiska sam- 
hället. Vi har pratat om sånt som begränsar 
människor idag; som rasism, genusnormer,  
kolonialism, homo- och transfobi, könsstrukturer 
inom sportvärlden och mäns våld mot kvinnor. 
Men vi har också visat på att kvinnor har organi- 
serat sig både förr och idag och att det finns  
kraft och inspiration att hämta i dessa rörelser.

Utställningen om kvinnors organisering i Umeå, 
Berättelser i en stad, är omtalad och omtyckt  
av våra besökare. Det har varit fantastiskt roligt  
att se att intresset för lokal kvinnohistoria är stort 
och att det även lockat besökare från andra 
platser än Umeå. Och det var absolut fullt hus  
på årets sista programkväll där Annika Norlin 
med gäster samtalade om erfarenheter av att  
vara kvinna i norra Sverige och Sápmi! Vi sum-
merar 2016 års publikrespons som ett kvitto på 
behovet av Kvinnohistoriskt museums perspektiv 
i samhällsdebatten – museet är viktigare än 
någonsin!

Det är genom alla samarbeten som Kvinno- 
historiskt museum har blivit den arena för samtal 
som vi ser idag. Tack alla som vi har samarbetat 
med! Tack alla ni som besökt oss, från Umeå  
och världens alla hörn! Tack för all pepp, upp-
muntran och stöd! 

Med er vill vi dela framgångar – och framtiden. 
 

Maria Perstedt 
Museichef Kvinnohistoriskt museum i Umeå
Umeå i december 2016
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Kvinnohistoriskt museum invigdes 22 november  
2014 och är det första kvinnohistoriska museet i 
Sverige. Museets lokaler på 700 kvm är granne med 
Folkets Bio Umeå och Umeå stadsbibliotek på plan 
4 i kulturhuset Väven, med terrass och utsikt mot 
Umeälven och Rådhusparken. 

Kvinnohistoriskt museum är en del av Umeå kom-
mun kultur. Verksamheten består av utställningar 
och programverksamhet där museet undersöker och 
tar fram ny kunskap om historia med perspektiven 
kön, makt och identitet. Under 2016 arbetade 11 
personer på museet: museichef, utvecklingsledare, 
utställningsproducent, kommunikatör, pedagog, 
programproducent, tekniker, koordinator och utställ-
ningsvärdar. I produktion arbetade även tillfälliga 
utställningsproducenter och formgivare.

Museet har under 2016 arbetat för att bli certifierade  
enligt ISO 9001 och i revisionsrapporten gick det att 
läsa: “En ung verksamhet som på kort tid utvecklat 
ett väl balanserat ledningssystem för kvalitet... En 
specifik funktion för kvalitetssäkring har införts, vilket 
ger verksamheten mycket goda möjligheter att säker-
ställa kvalitet och innehåll i exempelvis utställningar. 
Besöksmätningar visar på ett stort förtroende och ett 
kvalitetsmässigt gott intryck.”

ORGANISATION

Medborgare och organisationer kan lämna in förslag  
på utställningar och program. Förslag diskuteras i  
museets arbetsgrupper och blir underlag för att skapa 
ett varierat utbud för att förstå dåtid, nutid och framtid. 
Museet har under året inlett samarbeten med föreningar, 
myndigheter och organisationer. Våra samarbeten har 
gett energi, riktning och kunskap in i verksamheten och 
har varit en grund till en snabb utveckling av museet. 

Under 2016 har frågor om kön, makt och vems historia 
som skrivs varit i centrum för våra utställningar, program 
och samarbeten.

Arbetssätt

Kvinnohistoriskt museum hade 2016 en årsbudget på  
6 863 000 kr. 2016 visade museet ett överskott på 
100.000 kr. Lönekostnader var större delen av bud- 
geten, 5 391 000 kr följt av utställnings- och program-
verksamhet 1 082 000 kr. Att museet gick med plus 
berodde bland annat på lägre kostnader än beräknat  
för säkerhet, att kommunikationsinsatser flyttades till 
2017, samt att övriga driftskostnader minskade.

Ekonomi

Kvinnohistoriskt museum arbetar med historiska, 
normkritiska, feministiska och intersektionella  
perspektiv som grund och ska:
• Vara tillgängligt för alla oavsett etnicitet, funk-

tionsförmåga, kön, könsidentitet och könsuttryck, 
religion, sexuell läggning eller ålder

• Verka i dimensionerna historia, nutid och framtid
• Arbeta normkritiskt med fokus på att undersöka  

och utmana föreställningar om kvinnligt och manligt
• Synliggöra och utmana den manliga normen på 

museer och det manliga tolkningsföreträdet i 
historieproduktion

• Belysa olika kvinnors aktiviteter, skilda kunska- 
per, erfarenheter och plats i världen

• Erbjuda människor redskap för att identifiera  
och förstå de normer, maktordningar och struk- 
turer som begränsar förutsättningar, möjligheter  
och val på livets alla områden – oavsett kön

• Peka på att förändring är möjlig och uppmuntra  
till handling

Museets  
utgångspunkter
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program 
2016

Vi vill uppmuntra till diskussion, fördjupande sam- 
tal, underhålla och bli klokare. Museet har under 
2016 genomfört 38 publika program kopplade till 
museets utställningar och uppdrag. Av dem har 26 
varit i nära samarbete med andra aktörer i Umeå, 
Västerbotten och nationellt. Våra program har be- 
sökts av 2500 personer och programutbudet har 
omskrivits fint i lokal media. Vi har haft program 
på kvällar, dagtid, vardag och helg och vi har riktat 
oss till människor med olika nyfikenheter och erfa- 
renheter. Vi har lyft minoritetsfrågor, maktstrukturer 
och kvinnohistoria med föreläsningar, ljudverks- 
lyssning, dansföreställning, workshops, teater, poesi, 
mingel, webbinarium och filmvisningar.
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14 januari 
Inspirationsföreläsning med Soraya  
Hashim från Rätteviseförmedlingen,  
i samarbete med Länsstyrelsen  
i Västerbotten

11 februari 
Tjärdrottningen från Vindeln, föreläsning  
av Susanne Odell om Ingegerd Levander,  
i samarbete med Folkrörelsearkivet 
i Västerbotten

18 febaruari 
Rasism + barn = sant, föreläsning av  
Tatiana Håkansson, i samarbete med  
Rättighetscentrum Västerbotten, Sensus 
Studieförbund, Rädda Barnen, Region  
Västerbotten       

25 februari 
Det kunde varit jag, författarsamtal med  
Sara Olausson, i samarbete med Umeå 
stadsbibliotek

1 mars 
Med kameran som verktyg som samhälls- 
förändrare, föreläsning med Felicia  
Margineanu, i samarbete med Umeå  
stadsbibliotek

8 mars 
Som Fröken Friman eller som Suffragette, 
föreläsning med Christina Florin,  
Stockholms universitet

8 mars 
Vernissage Berättelser i en stad.  
Poddsamtal med Alexandra Andersson,  
Anna Levander och Monica Kichau om  
att vara kvinna i Umeå, musik av Skator 
och Anna Levander, fotostation med  
Sara Lindquist

10 mars 
Samtal om föreställningen Missionären, 
Malin Hellqvist Sellén och Elfrida Bergman,  
i samarbete med Norrlandsoperan

7 april 
Rasism och diskriminering i Sverige,  
föreläsning av Margret Gärding

16 april 
Väven får spel, temadag

17 april 
Poesisöndag, Forough Farrokhzad,
i samarbete med Umeå stadsbibliotek

23 april 
Föreställningen Om hon var kille + hemliga 
klubben, i samarbete med Länsstyrelsen  
i Västerbotten, Ögonblicksteatern 

28 april 
Kvinnor i Ghana idag, i samarbete med  
Umeå Ghana Union

17 maj 
Du har rätt att vara du - Internationella  
dagen mot trans- och homofobi, i sam- 
arbete med Umeå stadsbibliotek, Regn-
bågsbiblioteket, Konsten Umeå kommun,  
RFSL Newcomers, Ögonblicksteatern, 
Bautafilm

2-3 juni 
World Wide Wikipedia seminarium, i sam- 
arbete med Riksantikvarieämbetet,  
Riksutställningar och Wikimedia

8 september 
Föreläsning med Maktsalongen

15 september  
Det riktiga landslaget, föreläsning med  
Moa Svan, i samarbete med Women in 
Sports and Adventure

22–25 september 
Missionären, i samarbete med Väster- 
bottens museum, Norrlandsoperan,  
Skellefteå kommun, Västerbottensteatern

24 september 
På andra sidan bersån, föreläsning om  
kvinnliga keramiker med Linda Fagerström.  
Stig Lindbergdag på Väven

30 september 
Kakan Hermansson i samtal med Eva 
Gustavsson, i samarbete med Queer- 
förvaltningen, Umeå kommun kultur

6 oktober 
Lyckliga slut, författarsamtal Susanna  
Alakoski, i samarbete med Kvinnohus- 
föreningen, Kvinno- och tjejjouren i Umeå

6 oktober 
Igiaba Scego i samtal med Nora  
Tabbouche, i samarbete med Umeå  
stadsbibliotek

20 oktober 
Ruralistas, ljudverk av Clara Boden och 
Cicely Irvine, i samarbete med Sveriges 
Radio Drama 
 

27 oktober 
Kvinnohus nu!, föreläsning av Kerstin 
Norlander, i samarbete med Kvinno-
husföreningen och ABF Umeåregionen

8 november 
Flickan och skammen - Katarina  
Wennstam, i samarbete med Umeå 
stadsbibliotek

11 november 
Om kvinnors motstånd och organisering 
mot krig samt filmvisning av Pray the  
Devil back to Hell, i samarbete med IKFF

12 november 
Agera en åsikt, föreläsning med Malin 
Isaksson om tryckfrihetsförordningen 
och ecopoesi med Mina Widdin, i sam- 
arbete med Umeå kommun kultur

17 november 
179 år av ensamhet, föreläsning av Jenny 
Lantz och Linda Portnoff, i samarbete 
med Umeå stadsbibliotek

20 november 
Poesi XL, Kom ihåg, köp mjölk, skaffa 
barn av Ingela Wall, i samarbete med 
Umeå stadsbibliotek

24 november 
Drömmen om det röda, föreläsning om 
Rosa Luxemburg av Nina Björk, i samarbete 
med Kulturföreningen Pilgatan, UCGS

25 november 
Kvinnojourens historia i Umeå, föreläs-
ning av Agneta Lundström och Gunilla 
Nordenfors, i samarbete med Kvinnohus-
föreningen

26 november 
50 års kamp att få vara den du är, före- 
läsning om transföreningen FPES av 
Christina Kieri och Lena Edenbrink,  
i samarbete med Regnbågsbiblioteket 
och FPES

3 december 
Den västerländska feminismens historia, 
föreläsning med idéhistoriker Kerstin 
Thörn, i samarbete med ABF Umeå- 
regionen

8 december 
Behändig och rejäl, samtal om kvinnor i 
norra Sverige mellan Sofia Jannok, Annika 
Norlin och Annelie Bränström Öhman



”Fantastiskt härlig utställning om kön, äntligen en 
stark feministisk och härligt ärlig bild om konstruk- 
tionen av kön. Men också extremt stark och jobbig! 
Tack för upplevelsen!

”En underbar promenad i genusskogen. Jag vill ta 
hit alla män jag känner. Och kvinnor. Alla behöver 
uppleva en promenad som den här.

”Så skönt att få ta del av något som tar upp historie- 
skrivningens problematik och basic level av 
feminismen… Samt supervacker utställning och 
upplevelse i “Rötter”.

”Gillade den interaktiva utställningen, framför allt  
dialogerna om könsrollerna. Fick en tydligare bild  
av den könsöverskridande identiteten och hur den 
påverkar vår syn på könet.

UTSTÄLLNINGAR

21 november 2014 – 2017

På Kvinnohistoriskt museum visades under 2016  
tre utställningar. Under hela året visades bas- 
utställningen Rötter - en trasslig historia. Fram  
till 8 mars visades Midgårdsskolans utställning 
Kända kvinnor, vårt experiment På salongen samt 
arkivmaterial från Folkrörelsearkivet i Västerbotten. 
På internationella kvinnodagen 8 mars, öppnades 
utställningen Berättelser i en stad, en utställning 
om kvinnors organisering i Umeå med glimtar från 
1860 fram till idag. 

RÖTTER
EN TRASSLIG HISTORIA

En upplevelse för många sinnen är utställningen  
RÖTTER – en trasslig historia. En svart saga om makt  
och kön, historia och identitet. Den söker svar på  
frågan varför det finns så få kvinnor i historieböckerna.  
I utställningen får besökaren möjlighet att reflektera  
över de idéer och normer om kön som styr kvinnors  
och mäns liv och möjligheter. 
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För att Berättelser i en stad skulle ge olika bilder av  
dagens Umeå i utställningen, ställdes frågan: Hur  
skapar vi tillsammans nya berättelser om nuet för  
att skapa en inkluderande framtid? På salongen var  
ett samskapat experiment med fem frisörsalonger  
i Umeå, Sax och kam, Wow, Swedish Beauty  
Factory, KällbergElmberg och Frisören. Resultatet,  
150 berättelser, kommer när utställningen stänger  
att överlämnas till Västerbottens museums arkiv,  
så att framtida forskare och nyfikna kan få veta mer  
om kvinnor i och runt Umeå under 1900- och  
2000-talen. 

PÅ SALONGEN
EN BERÄTTELSEINSAMLING

7

BERÄTTELSER  
I EN STAD
Berättelser i en stad ger berättelser om Umeå där  
kvinnor organiserat sig i föreningar och samarbetat 
för att förändra samhället. I utställningen följer besö- 
karen en röd tråd mellan skidåkning, kampen för  
allmän och lika rösträtt och den samiska kampen för  
demokratiska rättigheter. I nära samarbete med aktiva  
i de kvinnorörelser som startade på 70-talet berättar  
utställningen om organiseringen i kvinnojouren, den  
nationellt kända städerskestrejken och kvinnors roll  
för att bevara jobben i textilindustrin.

8 mars 2016 – 5 februari 2017



För att Berättelser i en stad skulle ge olika bilder av  
dagens Umeå i utställningen, ställdes frågan: Hur  
skapar vi tillsammans nya berättelser om nuet för  
att skapa en inkluderande framtid? På salongen var  
ett samskapat experiment med fem frisörsalonger  
i Umeå, Sax och kam, Wow, Swedish Beauty  
Factory, KällbergElmberg och Frisören. Resultatet,  
150 berättelser, kommer när utställningen stänger  
att överlämnas till Västerbottens museums arkiv,  
så att framtida forskare och nyfikna kan få veta mer  
om kvinnor i och runt Umeå under 1900- och  
2000-talen. 

ETT lärande  
museum

Butik

I utställningen Kända kvinnor lyftes historiska kvinnor  
från hela världen fram tillsammans med 48 elever  
från Midgårdsskolan i Umeå. Utställningen var ett  
pedagogiskt projekt för att se hur långt vi kan nå  
genom samverkan med skola och elever.

Museet har en referensgrupp med ungdomar och  
ett nätverk med pedagoger som samverkar med oss  
i utställningar och för att ta fram museilektioner. I  
samarbete med Ögonblicksteatern gavs skollektioner  
på temat kärlek och dekolonisering utifrån föreställ- 
ningen Vahák. Genom visningar och workshops får  
vi möjlighet att prata om kvinnohistoria och nutid  
med skola, SFI- och vuxengrupper samt föreningar/ 
organisationer.

Museet startade under 2016 en shop där vi säljer utval- 
da ting med anknytning till museet och utställningarna 
samt tidskrifter och hantverk med historiskt- och 
genusperspektiv. Kom förbi och hälsa på!

SOCIALA MEDIER
Genom att följa Kvinnohistoriskt museums sociala  
medier kan våra besökare få enkla kanaler in till vad  
som händer på museet och koll på nyheter om  
jämställdhet och kvinnohistoria. Alla program läggs 
ut på Facebook och det är idag ett viktigt medium  
för spridning av information. 

Antal följare har ökat stadigt under året och just nu  
har vi 3.226 följare på Facebook, 860 följare på 
Instagram och 462 följare på Twitter. 30% av våra 
följare på Facebook har registrerat ett annat språk 
än svenska som sitt huvudspråk. 

Följ oss på Facebook: Kvinnohistoriskt museum
Instagram och Twitter: @KvHistmuseum

KVINNOHISTORISKT 
MUSEUMS BLOGG

Under våren 2016 lanserades Kvinnohistoriskt  
museums blogg. Det är en plats för fördjupning och  
en röst från spännande skribenter. Under året har  
till exempel idéhistorikern Lena Eskilsson och histo- 
rikern Bodil Formark, verksamma vid Umeå uni- 
versitet, skrivit om kvinnovetandets framväxt. Christina 
Florin, professor (em) i kvinnohistoria vid Stockholms 
universitet skrev om rösträttskampen i Sverige.

Vill du skriva i vår blogg eller har ett ämne du tycker vi ska skriva om?
Mejla kvinnohistorisktmuseum@umea.se 

VISNINGAR
Under 2016 har museet haft visningar eller besök  
av grupper från till exempel Genus i museer, Umeå 
kommun, Skellefteå museum, Centerkvinnor, Tegs 
Centralskola, Umeå Soroptimistklubb, Umeå uni- 
versitet, Umeå stadsbibliotek, Liberala kvinnor i  
Västerbotten, Solna bibliotek, Feministiskt initiativ 
Umeå, Röda Korset Umeå, Kulturförvaltningen  
Stockholms stad, Stadsmuseet i Stockholm, Umeå 
Guideförening och Visit Umeå. 

Vill du att din organisation eller arbetsplats ska komma på visning? 
Information och bokningar via www.kvinnohistoriskt.se
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För att forma nya samarbeten, lära oss och  
spana framåt reste vi ut i världen och bjöd in.  

Narrative of Silenced Voices – en resa mellan två 
världsdelar
Under två år har Kvinnohistoriskt museum samar- 
betat med kvinnor i Zambia för att tillsammans börja  
en resa mot en utveckling av museer vi aldrig sett  
tidigare. Under 2016 gick Museum of Women’s 
History i Lusaka från att vara ett idéfrö till att vara en 
registrerad verksamhet. Frågor som vi samtalat om 
tillsammans är hur det går att skapa museum som 
berättar om kvinnohistoria utifrån perspektiv av att 
göra upp med en kolonial historia. Vi ser fram emot  
att fortsätta detta ömsesidiga lärorika samarbete! 

Föreläsning på Tráhppie - kamp genom samarbete
Under 1800- och 1900-talet tog olika grupper hjälp  
av varandra för att driva politisk kamp. Museets ut- 
vecklingsledare Jennie Forsberg, föreläste på Tráhppie 
i Umeå om en ganska obeforskad del av kvinno-
kampens och den samiska kampens gemensamma 
historia. 

Sveriges kvinno- och genushistoriker i Umeå 
Sedan några år finns styrelsen för föreningen Sve- 
riges kvinno- och genushistoriker, SKOGH, i Umeå. 
Föreningen arrangerade en halvdagskonferens i 
september där museet deltog. För vår blogg skrev  
ett par av talarna ett inlägg om konferensen och  
generationsöverskridande samtal om kvinnohistoria.

Genus i museer
Samarbeten ger bättre möjligheter att förändra världen. 
Därför är det viktigt med styrelsearbete och medlem-
skap för Kvinnohistoriskt museum i Genus i museer,  
en förening som arbetar för ”att stötta, inspirera och 
erbjuda samarbete och kompetensutveckling kring 
genusfrågor”*. En given samarbetspart för museet. 
(*http://genusimuseer.se/) 

Lärande och bemötande i FUISM och NAME 
Två föreningar där Kvinnohistoriskt museum är  
aktiva för att arbeta med det senaste inom lärande  

och bemötandefrågor är FUISM, föreningen för 
utveckling av svensk museipedagogik och NAME, 
Nordic Association of Museum Education. Museet  
har deltagit och skapat innehåll till konferenser  
om språk som makt, normkritiska rum och till- 
gänglighetsfrågor. Möten i Malmö, Stockholm, 
Göteborg och Köpenhamn gör det möjligt att nå  
ut, samtidigt som vi tillsammans bygger en pro- 
fessionell plats för kulturarvsfrågor och historie- 
medvetenhet.

Kvinnohistoriskt museum på Gran Canaria
Inbjuden av Gran Canarias regering och avdelnin- 
garna för kultur respektive jämställdhet, föreläste  
Maria Perstedt den 10 mars om Kvinnohistoriskt  
museum under titeln: Museo de la Mujer en  
Umeå, Suecia, dedicado al lugar que ocupa la  
mujer en la historia, el presente y el futuro.  
(Kvinnohistoriskt museum i Umeå, Sverige, en  
plats ägnad åt kvinnan i historien, nutiden och 
framtiden.) Föreläsningen fick stor uppmärksamhet  
i sociala medier, tidningar och radio, och hade  
en stor publik.

Museernas vårmöte i Linköping 2016
På Riksförbundet Sveriges museers vårmöte i  
Linköping gav museichef Maria Perstedt föreläs- 
ningen: Kvinnohistoriskt museum – erfarenheter  
efter första året i drift, som en del av vårmötets  
tema Våga etablera. Föreläsningen handlade om  
erfarenheter, insikter och kunskap av att som  
museum arbeta med kön och historia och om  
arbetet för att inkludera fler, både i historien och  
i museets verksamhet. 

Internationell konferens om kvinnohistoriska  
museer
Maria Perstedt var inbjuden som key-note speaker  
på den internationella konferensen Women’s mu- 
seums: centre of social memory and place of  
inclusion med föredraget Women’s history – an  
arena for voices other than those previously heard  
the most. Konferensen hölls 20 – 22 oktober i 
Istanbul och temat var hur kvinnomuseer kan 
bidra till och stärka demokrati och samhällsförän- 
dring, med deltagare från Turkiet, Österrike, Laos,  
New Zeeland, Japan, Italien, USA, Danmark,  
Tyskland och Sverige.

UTBLICKAR

2016
VAR ett lärorikt  
år som ni kan se!



11



Våra besökare

”

”

Kvinnors livsvillkor och kamp är en nationell angelä- 
genhet, en helt väsentlig del av Sveriges historia och  
något som borde få forma framtidens medvetenhet  
och kunnande. Museet förtjänar en strid ström av  
besökare och inte minst människor som är beredda  
att sen träda ut i samhället och fortsätta kampen.

Starka människohändelser. Ett museum som detta 
visar på att det fortfarande behövs belysas att det  
är olika mellan könen. Vi måste börja uppfostra  
våra barn jämlikt och skolan måste utbilda jämlikt.

Den vanligaste besökaren på museet är statistiskt sett  
en kvinna i åldern 20–45 år som bor i Västerbotten. 
Men våra besökare har också andra åldrar och kön  
och bor på andra platser i landet, som Malmö och  
Boden eller i vänorten Vasa, Finland. Andra kom 
långväga ifrån, som Tjeckien, Brasilien, Zimbabwe  
och Indien.

Några av våra besökare deltog anonymt i besökar-
undersökningar under sommaren och hösten.  
Majoriteten var nöjda med verksamheten, tillgänglig- 
heten och bemötandet. Ämnen och frågor om jäm- 
likhet och jämställdhet som museet tar upp ansågs  
vara viktiga och angelägna. 

Hela resultatet av undersökningarna, som utgår ifrån 
Umeå kommuns riktlinjer om kundbemötande, hittar  
du på museets hemsida www.kvinnohistoriskt.se

Sagt i besökarundersökningen om museet:
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4 mars – 4 juni 2017

bröst
fotografier av Elisabeth Ohlson Wallin

framtiden
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17 juni - 15 oktober 2017

INTERRUPTIONS//Friktioner
En utställning med porträtt av kvinnor i Sápmi,  
om deras berättelser, drömmar och arv, av Cooper & Gorfer
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Tack för 
2016,  

välkomna 
2017!


