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1. INLEDNING

1. 1 Syfte/ problemformulering

På Södertörns högskola tycks konsten finnas närmast överallt. Innan studenterna

skyndar sig in i aulan möts de av en stor väggmålning i samspel med montrar fyllda

med surrealistiska föremål, i toalettkön ges en chans att meditera över ett litet broderi

och på väg till pendeltåget konfronteras förbipasserande med en rakryggad och gravid

gestalt iförd slokhatt. Konsten har i många fall beretts ett omfattande utrymme både i

högskolans byggnader och genom chansen att attrahera åskådare.

Syftet med denna uppsats är att ge en inblick i hur begreppet mångfald har

varit närvarande i samband med val av konst till Södertörns högskola, samt att visa på

hur och i vilken mån samma begrepp kan iakttas utifrån en både kvantitativ och

kvalitativ analys av konstverken. En utgångspunkt för arbetet är att konsten

tillsammans med faktorer som högskolans hemsida, trycksaker och arkitektur fungerar

som en del av en visuell identitet som möter och ger intryck både på studenter,

anställda och besökare. Jag utgår även från att konstnärens bakgrund och erfarenheter

–av att vara kvinna, västerlänning eller/och invandrare- ofta speglar sig i dennes

konst, samt att viktiga komponenter inom begreppet mångfald är en bred

representation av såväl genuskonstruktioner som kulturella referenser kopplade till

nationell och religiös identitet. Hur kan urvalet av konst och innehållet i den

diskuteras i förhållande till orden ”Södertörns högskola är en mötesplats för

människor med olika social bakgrund och erfarenheter”?1 Finns ambitionen att, med

konstens hjälp, frammana en världsbild vidare än den som domineras av berättelsen

om och av den vite, västerländske, mannen?

1. 2 Forskningsläge

Ingen har hittills angripit just detta ämne från denna vinkel, eller i akademisk form

diskuterat urvalet av konst på Södertörns högskola. Däremot finns det gott om

forskning som rör delar av det område denna uppsats vill omfatta, t. ex. statliga

utredningar om offentlig konst, statistik gällande etnisk representation inom olika

yrkesgrupper eller analyser och teorier kring den kvinnliga kroppen som motiv inom

                                                  
1 Södertörns högskola, ”Avsiktsförklaring antagen av högskolans styrelse den 18
februari 2004”, http://webappl.web.sh.se, 2006-05-16.
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bildkonsten. Dessutom finns det i dag en tendens att även inom konstinstitutioner

diskutera samlingar eller repertoarer utifrån en representationsproblematik.2

1. 3 Metod/tillvägagångssätt

Eftersom området denna uppsats behandlar i stort är att betrakta som obearbetat av

tidigare akademisk forskning har jag valt att koncentrera mig på en grundläggande

och tematisk kartläggning följd av ett försök till fördjupande analys. Jag inleder

uppsatsen med en översikt av Södertörns högskolas relation till begreppet mångfald

samt genom att utröna vilka aktörer som har/tar sig befogenheter vad gäller konsten

på högskolan. Vidare presenteras resultat och möjliga tolkningar av min inventering.

Den kvantitativa delen av analysen fokuserar på en representationsproblematik främst

baserad på faktorer som konstnärernas kön och födelseland. För att åstadkomma en

fördjupning i tolkningen av konstverkens förhållande till begreppet mångfald går jag,

innan jag sammanfattar arbetet, vidare i en komparativ analys mellan Nina Bondesons

Signora Canedottos VII: e sortering i XXVI: e uppordningen av all världens ting och

företeelser och Claes Hakes Moas stenar.   

1. 3 Material

I kartläggningen av aktörer involverade i arbetet med konsten vid högskolan har

flertalet källor använts. Jag har tagit del av mötesprotokoll, samtalat med personer

involverade i konsten vid Södertörns högskola samt emottagit upplysningar via mail.

För att inhämta fakta om t. ex. högskolans mål, konstnärers födelseland och tidigare

statistik har jag i stor utsträckning använt mig av information från bl. a. Södertörns

högskolas, Apotekets konstförenings och Statistiska centralbyråns hemsidor.

Vid inventeringen har jag utgått från utskrifter från Statens konstråds

konstdatabas.3 För klarhet om i vilken mån konstverken i nuläget är exponerade (och

därigenom aktuella som en del av mitt material) har jag även själv gått igenom

verken. Som stöd för min analys har jag i viss mån använt mig av litteratur som

diskuterar frågor kring konst och representation såsom Anna Lena Lindbergs Konst,

kön och blick.. Det bildmaterial som bifogats är uteslutande fotograferat av mig själv.

                                                  
2 Se t. ex. Moderna museets inventering av fördelningen mellan kvinnliga och manliga konstnärer i
museets egna samlingar, gjord våren 2006.
3 Vilken bygger på en inventeringar utförda i maj 2003, december 2003 samt i september 2005.
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2. 1 Mångfald och Södertörns högskola

Södertörns högskola inrättades år 1995 och driver sedan dess verksamhet i

Flemingsberg, Haninge och Södertälje med huvudcampus i Flemingsberg. För

närvarande studerar drygt 12 000 studenter vid någon av högskolans 50-tal program

eller strax över 400 fristående kurser inom det humanistiska, samhällsvetenskapliga,

naturvetenskapliga eller tekniska ämnesområdet.4 Dessutom bedrivs ett flertal

utbildningar med tvärvetenskapliga upplägg.

 Syftet med den nya högskolan var vid tiden för grundandet att öka antalet

utbildningsplatser i stockholmsområdet samt att komma till rätta med den växande

arbetslöshets- och segregationsproblematiken i södra Storstockholm.5 Redan vid

beslutet att högskolan skulle grundas fanns alltså ett socialt jämlikhetsperspektiv med

på agendan för vad lärosätet skulle medverka till. Detta konstituerades med den

avsiktsförklaring som antogs av högskolans styrelse år 2004 och i och med

formulerandet av mångvetenskap, mångkultur och medborgerlig bildning som

grunderna för skolans utbildnings- och forskningsmiljö. Genom formuleringar som

”Södertörns högskolas arbete är framåtsyftande – utbildning och forskning skall vara

en förändringskraft. Vi tar med oss det bästa i det bestående och fastnar inte i

traditionella strukturer.”6 betonades och betonas även högskolan som en förnyande

faktor inom såväl utbildningsvärlden som samhället utanför institutionernas väggar.

Under läsåret 2004/2005 uppgick andelen nybörjarstudenter med utländsk

bakgrund vid Södertörns högskola till totalt 31 procent. Detta placerar Södertörns

högskola i toppskiktet bland svenska lärosäten inom kategorin.7 Grunden för visionen

om mångfald kan alltså sägas vara stark då man ser till förhållandet mellan de som har

sin bakgrund inom respektive utom den svenska kulturen. Könsfördelningen under

vårterminen 2006 är i avrundade tal 65 procent kvinnliga och 35 procent manliga

studenter.8 Det kan alltså konstateras att de kvinnliga studenterna är i majoritet men

att det vid Södertörns högskola även finns många manliga studenter. Att komma förbi

detta konstaterande till en mer mångfacetterad bild av hur förhållandet kön/genus

manifesteras och diskuteras vid Södertörns högskola är svårare. Här klargörs dock

                                                  
4 Södertörns högskola. ”Om högskolan”, http://webappl.web.sh.se, 2006-06-04.
5 Södertörns högskola. ”Historik”, http://webappl.web.sh.se, 2006-05-16.
6 Södertörns högskola. ”Avsiktsförklaring antagen av högskolans styrelse den 18
februari 2004”, http://webappl.web.sh.se, 2006-05-16.
7 SCB och Högskoleverket. ”Fler studenter med utländsk bakgrund på högskolan”, http://www.scb.se,
2006-06-07.    
8 Procentsatsen bygger på uppgifter via mail från von Kokowski,  Jan-Bogdan (Ladok), 2006-05-29.
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förhållandena något av att iaktta i vilken mån högskolans utbildnings- och

föreningsutbud uppmärksammar mångfald i allmänhet och frågan om kön/genus i

synnerhet. Både program och kurser lockar studenter inom ämnet genusvetenskap och

flera kurser med en uttalad genusinriktning ges bl. a. inom ämnet litteraturvetenskap.

Dessutom ingår moment som behandlar frågor om kön och genus i många övriga

utbildningar. I studentkåren SöderS verksamhetsplan för 2005/2006 förlänas frågan

om mångfald och genus en egen rubrik och man slår fast att ”SöderS ska verka för att

genus- och mångfaldsaspekten beaktas i hela SöderS verksamhet och att

medvetenheten ökas angående genus och mångfald inom högskolan.”9 Även genom

studentföreningar som Amigos vars mål är att ”/…/ verka för mångfald och utbyte

mellan kulturer/…/”10 eller GaySHa som bl. a. vill förbättra miljön för homo- bi- och

transsexuella södertörnsstudenter11 kan studenterna i hög grad sägas vara aktiva i att

bejaka begreppet mångfald.

2. 2 Aktörer och kommunikation

Statens konstråd står för inköp, projektering och installation av konstverk till en

statlig institution som Södertörns högskola. Myndigheten är, både historiskt och i

dagsläget, en viktig länk i att  kulturverksamhet präglas av de nationella

kulturpolitiska målen. Ett av målen, antaget av regeringen år 1974 och modifierat

1996, är det så kallade mångfaldsmålet.12 Här finns alltså en beröringspunkt med

högskolan ifråga om en relation till begreppet mångfald. I ESV:s regleringsbrev för

Statens konstråd år 2006 står uttryckligen att  ”Ett jämställdhets- och

mångfaldsperspektiv skall integreras i hela statens konstråds verksamhet”. 13 Vidare

redovisas i samma dokument att ett regeringsbeslut tagits om att särskild tonvikt skall

läggas på insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald under året 2006.

Vid Södertörns högskola har arbetet med konsten i Moas båge och på

Blickatorget samt i biblioteket skett genom Statens konstråds projektledare Yvonne T

Larsson och Eva Rosengren. Dessa har under projektens gång träffat en eller flera

representanter från högskolan och/eller högskolebiblioteket, vanligtvis en

                                                  
9 SöderS verksamhetsplan 2005, http://www.soders.nu, 2006-05-28.
10 Beskrivning av intresseföreningen Amigos, http://www.soders.nu, 2006-05-28.
11 Beskrivning av intresseföreningen GaySHa, http://www.soders.nu, 2006-05-28.
12 Kulturrådet. ”De kulturpolitiska målen”, http://www.kulturradet.se, 2006-06-09.
13 Utbildnings- och kulturdepartementet. Regleringsbrev för budgetåret 2006 ställt till
Statens konstråd, http://webapp.esv.se, 2006-06-08.
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”konstgrupp” som bildats av intresserade anställda, för en dialog där högskolans mål

muntligt presenterats  av gruppen. Ingen av de representanter som jag samtalat med14

anser sig ha framfört krav eller specifika önskemål om konstverk eller konstnärer. Inte

heller har några officiella dokument (som t. ex. avsiktsförklaringen) bifogats, utan

man har i mycket litat till Statens konstråds omdöme och till projektledarens

professionalism och tolkning av högskolans mål.15 I de protokoll från möten mellan

projektledare och konstgrupper som varit en del av materialet för denna studie nämns

frågan om mångfald sparsamt. Undantaget är ett möte år 2000, då möjligheten att

konstnärer med utomsvensk bakgrund skulle kunna stärka skolans trovärdighet som

mångkulturell diskuteras.16

Vad gäller inflytandet över konsten i högskolebiblioteket uttrycker Louise

Brunes och Cecilia Kugelberg, båda deltagare i högskolebibliotekets konstgrupp, att

det funnits ett visst utrymme för diskussion med projektledaren då de ställt sig

tveksamma till hur motiv och uttryck i enstaka verk kan komma att korrespondera

med bibliotekets funktion som studie- och tentamensplats. De har även framfört

åsikter om fördelningen mellan manliga och kvinnliga konstnärer. Däremot anser de

att chansen till påverkan av urvalet begränsats i och med att inbjudan till deltagande

kommit först när ett relativt snävt urval redan gjorts av projektledaren. De framhåller

dock båda att såväl Statens konstråds projektledare som den konstnär som valdes ut

för att utföra den permanenta utsmyckningen i biblioteket17 engagerat sig mycket i

inte bara arbetet med de utvalda konstverken utan även i hur de i samklang med

arkitektur och inredning skapar ett estetiskt och funktionellt helhetsintryck.18

Vid högskolan finns även ett antal verk som Statens konstråd inte varit

involverade i att införskaffa. I resturangen i Moas båge samt i den intilliggande

mindre matsalen hänger sammanlagt 10 stora inramade kolteckningar samt

datorbearbetade utskrifter av kolteckningar, utan tydlig information om ägare eller

upphovsman. Enligt Albin Axén, konstnären bakom verken och även student vid

högskolan, köptes dessa in på initiativ av förre rektor Per Thullberg.19 Även i

biblioteket finns exempel på ett verk som införskaffats med alternativa aktörer

                                                  
14 Dvs Peter Malmkjell, Cecilia Kugelberg och Louise Brunes.
15 Samtal per telefon med 1:e intendent Peter Malmkjell, 2006-05-18.
16 Minnesanteckningar 2000-01-17, Konstgruppen Moas båge – möte 3,  förda av Sven Landahl.
17 Dvs Fredrik Wretman.
18 Samtal med Cecilia Kugelberg och Louise Brunes, 2006-05-24.
19 Samtal med konstnär Albin Axén, 2006-06-07.
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inblandade; Fredsapellen 1854 och 2001, skapat av Karin Falk. Verket inköptes år

2001 (på bibliotekets budget) i samband med Fredrika Bremers 200-årsjubileum och

bibliotekets mottagande av en större donation.20  Vidare kan en stor textil, inköpt av

en anställd och placerad i lunchrummet på Moas båges plan 5, eller en parad utgjord

av ett 40-tal plastfigurer -vakande över ett seminarierum i C-huset- iakttas som

exempel på visuella inslag som tillåts samexistera med den konst som placerats ut av

Statens konstråd.

          
Tre av Albin Axéns verk i resturang Mondo, Moas båge

2. 3 Representation gällande kön, födelseland, medium och motiv

Enligt inventeringen av konsten i högskolebiblioteket, Moas båge och på

Blickatorget21 finns totalt 84 konstverk exponerade. De allra flesta verken är

placerade i Moas båges A-hus, vilket fungerar som en länk mellan alla byggnader

förutom det hus som kallas Primus.22 Tre av verken23 är platsspecifika. Dessa är

belägna intill aulan i B-huset, på Blickatorget som binder samman campusområdets

byggnader samt i bibliotekets foajé och i den tysta läsesalen.

Av dessa konstverk är 54 gjorda av manliga konstnärer medan 30 verk är

gjorda av kvinnliga konstnärer. Procentuellt innebär det att 64 procent av verken har

skapats av män och att 36 procent har skapats  av kvinnor. För perpektiv på hur denna

representation står i förhållande till (liknande) konst vid andra institutioner kan

resultatet av Moderna museets inventering av samlingspresentationen från 1970-talet

                                                  
20 Mail från Brunes,  Louise (bibliotekschef), 2006-06-09.
21 Inventeringen utförd mellan 2006-05-24 och 2006-06-06. Stulna, saknade eller arkiverade verk ej
medräknade.
22 Konsten i Primus är utelämnad från denna studie p g a pågående om- och nyinstallation vid tiden för
inventering.
23 Nina Bondesons Signora Canedottos VII: e sortering i XXVI: e uppordningen av all världens ting
och företeelser, Claes Hakes Utan titel och Fredrik Wretmans dammen/Klingon.
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och framåt nämnas. Där fann man att representationen var 55 procent män och 45

procent kvinnor.24 Södertörns högskola ligger alltså i dagsläget, kvantitativt sett, efter

Moderna museet ifråga om en jämn könsfördelning.

Vad gäller frågan om konstnärernas födelseland tyder resultatet på en stark

överrepresentation av konstnärer som är födda i Sverige. Endast 2 av de totalt 29

konstnärer som information kunnats hittas om är födda utanför Sveriges gränser, och

ingen av konstnärerna har utomeuropeisk bakgrund. Här skall tilläggas att underlaget

för studien inte kan bedömas som helt solitt. Information om födelseland var endast

möjligt att lokalisera i 29 fall av 47, vilket ger ett bortfall i en omfattning som måste

beaktas då siffrans trovärdighet utvärderas. Slutsatsen att den etniska mångfalden

bland konstnärer representerade vid Södertörns högskola är mycket liten bör alltså

betraktas som preliminär.

De konstarter som finns representerade är måleri (27 verk), teckning (23 verk),

grafik (13 verk), skulptur (9 verk), foto (7 verk), samt 1 verk vardera inom

kategorierna keramik, textil, collage, muralmålning/installation och vad jag kallat

skulptur/installation. Bredden i utbudet av tekniker är alltså relativt stort, även om mer

klassisk bildkonst som måleri och teckning dominerar över konsthantverk och

blandtekniker. Tilläggas kan att rörliga och uttryckligt interaktiva medier, som

videokonst eller digitala installationer, helt saknas i representationen. De manliga

konstnärerna dominerar starkt som upphovsmän till de grafiska verken samt till

teckningarna –8 av 9 grafiska blad och 20 av 23 teckningar är gjorda av män- medan

kvinnliga konstnärer står bakom de flesta (6 st) skulpturer och merparten av de

fotografiska verken. En knapp majoritet (21 st) av målningarna är gjorda av manliga

konstnärer.

 Gällande konstverkens motivområden är gränsen naturligtvis svår att snävt

dra mellan abstrakt och föreställande konst. Vid Södertörns högskola finns även ett

antal verk som hamnar i gränszonen mellan det abstrakta och det avbildande. Ungefär

hälften av konstnärerna arbetar i denna gränszon eller mer abstrakt. Om man även

iakttar verken ur storlekssynpunkt är i synnerhet verken i biblioteket dominerade av

att färg och form framhävs framför det igenkännbara och figurativt berättande. Skall

ett försök till generalisering mellan hur förhållandet abstrakt/föreställande och

                                                  
24 Nittve, Lars. "Slentrianmässig prioritering av manliga konstnärskap", http://www.dn.se, 2006-05-06.
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manliga/kvinnliga konstnärer göras kan manliga konstnärer konstateras stå bakom

övervägande del abstrakt bildkonst, med måleri och grafik dominerad av geometriska

former eller expressiv kolorism.25 Om det sällan finns identifierbara gestalter i de

manliga konstnärernas verk använder sig de kvinnliga konstnärernas, t. ex. Marie

Capaldi eller Carina Sunesson,26 oftare av figurativa/berättande inslag; inte sällan med

en eller flera kvinnliga gestalter i fokus.27 Ett stort undantag gällande konstnärens kön

och bidrag till den kvinnliga gestalten som motiv utgörs av tidigare nämnde Albin

Axéns verk. Här porträtterar en manlig konstnär 11 kvinnor på ett sätt som –med hjälp

av verkens centrala exponering- bidrar till intrycket av att Moas båge genom

bildkonsten befolkas av kvinnliga gestalter.

2. 4 En fördjupning i två konstverk

Tanken med följande kapitel är att göra en fördjupande analys utifrån de stora

platsspecifika verken Signora Canedottis VII: e sortering i XXVI:e uppordningen av

all världens ting och företeelser samt Moas stenar.28 Valet av just dessa verk baseras

på det representationsurval som presenterats i föregående kapitel. Som ett till stor del

berättande/figurativt verk skapat av en svenskfödd, kvinnlig konstnär respektive ett

verk med ett mer abstrakt formspråk skapat av en svenskfödd manlig konstnär kan

verken sägas vara signifikanta för hur och av vem konstverken främst gestaltats.

Verken har dessutom likvärdiga egenskaper sedda ur storleks- och

exponeringssynpunkt. De har båda beretts centrala placeringar; Nina Bondesons verk

i foajén utanför aulan –högskolans största samlingslokal- och Claes Hakes verk mitt

på Blickatorget. Dessutom installerades de båda under Yvonne T Larssons överseende

år 2003.

Redan verkens titlar ger en aning om att de på många sätt skiljer sig åt i

karaktär och uttryck. Liksom titeln kan materialvalet i Signora Canedottis VII: e

sortering i XXVI:e uppordningen av all världens ting och företeelser karaktäriseras

som mer omständligt och mångfacetterat än Hakes val av det torrt deskriptiva Moas

                                                  
25 Se t. ex. Stefan Johanssons målning 5X5 eller Hans Cognes grafiska serie Atlas.
26 Marie Capaldi  representerad med verket Flytande blått, Vera, Sigrid och jag. Carina Sunesson är
upphovsman till bl. a. Sittande med gitarr.
27 Förhållandet abstrakt/avbildande/gränszonen är enligt min tolkning och mina beräkningar totalt sett
32 procent/49 procent/19 procent. Samma förhållande är sett till manliga konstnärer ca 41 procent/40
procent/19 procent samt sett till kvinnliga konstnärer14 procent/65 procent/21 procent.
28 Se bilder på omslagssidan. Claes Hakes Moas stenar till vänster och Nina Bondesons Signora
Canedottis VII: e sortering i XXVI:e uppordningen av all världens ting och företeelser till höger.
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stenar och bohusgranit. Bondesons verk består av tre montrar, infällda i väggen och

möblerade med alltifrån gulnade sidor av uppslagsverk till små bemålade träfigurer,

barbiedockor och broderier. På samma vägg finns även en framträdande och jättelik

muralmålning samt andra tvådimensionella bilder vilka infattats i plexiglas. Vid en

motstående vägg sitter en hund i brons på vakt. Hakes verk består av fyra delar; tre på

ovansidan blankpolerade stenar i sitthöjd samt en vertikalt orienterad större stulptural

form skapad av två element, tillika i granit.

Nina Bondesons verk domineras visuellt av den jättelika kvinnofigur som utgör

väggmålningens motiv. Även mindre gestalter och föremål kopplade till vetenskap

finns närvarande inuti och kring centralfiguren. I höjd med kvinnans bröstkorg,

ovanför en banderoll med ordet “nachdenken”,29 möts två händer –tillhörande armar

iklädda en blus- respektive en skjortärm- i ett handslag. En ängel försedd med tydligt

      
Detaljer ur Nina Bondesons Signora Canedottis VII: e sortering i XXVI:e uppordningen av all världens

ting och företeelser.

manliga attribut som mustasch och polisonger är genom en sorts tratt förbunden med

kvinnans, signora Canedottis, huvud. Genom tratten blåser han sin andedräkt.

Intrycket blir att den manlige ängeln ger henne och hennes tankar liv till den grad att

                                                  
29 Tyska för “begrunda” eller “fundera”.
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glödlampan i hennes hand kommer att lysa (trots att kontakten hänger oförbunden

med ett eluttag). Liksom många övriga manliga gestalter i verket avbildas ängeln som

en figur utan behov av en fullständig kropp för sin existens medan signorans bröst,

underliv och äggstockar accentueras av rosor, en uppslagen bok och två kranier.

Som Patricia Simons poängterar i Konst, kön och blick  finns inom konsten en

tradition av att använda attribut för att säga något väsentligt inte bara om den

porträtterades utseende utan även om dennas sociala status och dygd.30 I detta fall får

användningen av attribut effekten av att det kroppsliga intrycket av den kvinnliga

gestalten framhävs på bekostnad av andra egenskaper och att och avståndet mellan

könen ökar än mer.

Liksom i flera av de andra föreställande verken där kvinnor avbildas riskerar

Nina Bondeson ifråga om den stora väggmålningen, i sin iver att ge den kvinnliga

gestalten plats, att delvis upprepa en dualism där kvinnan är kropp och mannen tanke.

I kombination med de många abstrakta verken vid högskolan, sprungna ur manliga

erfarenheter, riskeras dualismen att förstärkas ytterligare. I de mindre montrarna är

förhållandena dock mer nyanserade. Här återfinns skildringar av både manliga och

kvinnliga gestalter, hopparade även i samkönade konstellationer, som fysiska och

sexuella snarare än intellektuella varelser. Dessutom får signoran komma till tals

representerad av andra medier än de som figurativt avbildar henne. Utifrån brev och

ägodelar ges en bild av en människa i besittning av såväl ett självständigt

reflekterande intellekt som ett intresse för livets sinnliga delar.

I montrarna finns även ett antal artefakter som tycks vara fynd och lämningar

från olika kulturer. De ovan nämnda teckningarna påminner i sina explicita

samlagsskildringar och öppna perspektivlösningar om såväl japanska träsnitt som

antika grekiska amforor med erotiska motiv. Modifierade barbiedockor vittnar om den

västerländska kulturens estetik och ideal, medan en liten röd- och svartrandig skulptur

med sitt avskalade men expressionistiska formspråk minner om ursprung eller

inspiration från afrikanskt eller asiatiskt håll. Samtidigt påminner fotografier från det

svenska folkhemmet och montern i sig om i vilken kontext och under vilka premisser

denna skulptur betraktats som estetiskt föremål. Innehållet i montrarna blir genom

detta lika mycket ett porträtt av en specifik persons (signora Canedottis) liv som en

betraktelse över kultur och vetenskap ur ett postkolonialt perspektiv.

                                                  
30 Lindberg Anna Lena (red). Konst, kön och blick, sid. 53-89.
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Om Nina Bondeson leker med begreppen rationalitet och vetenskap genom

irrationella, berättande och lekfulla metoder väljer Claes Hake att fokusera på

begreppen både i motiv och medel. Hake använder sig i Moas stenar av ett

monumentalt och minimalistiskt formspråk där den geometriska formen poängteras

och materialet till stor del behålls obearbetat av verktyg. Även vad gäller Moas stenar

kan dock en dualism iakttas; här genom ett delvis tudelat formspråk där det av

människan tillrättalagda kontrasteras mot naturens oregelbundenhet, samt i

fokuseringen på två element som bildande en helhet i den största av verkets delar.

Frågan om förhållandet mellan natur och kultur finns alltså närvarande även i detta

verk.

                       
Moas stenar med högskolebiblioteket i bakgrunden.

De abstrakta formerna och frånvaron av mimetiska drag kan i en diskussion

om Moas stenar ses som positiva då verket slakk bedömas som öppet eller stängt för

en mångfald av tolkningar och ingångar. Det kan även hävdas att materialet i sig,

stenen, som ett av verkets huvudmotiv kan motsvara referenser från och anspela på de
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mest skilda kulturer. Paradoxalt nog kan dessa faktorer även sägas försvåra

mångfalden av tolkningar, då såväl formens som materialets uttryck i hög grad

harmonierar med och förstärker omgivningens arkitektur och natur. På samma sätt

bidrar valet av exponering och inte minst berget bakom verket till att intrycket av

abstrakt, evigt och orubbligt monument, präglat av referenser till manliga domäner

inom såväl konsthistorien som historien utanför denna, befästs. I och med placeringen

försvinner chansen att verk och exponering tillsammans kan rubba betydelser och

öppna upp för nya perspektiv. Ett exempel på hur motsatsen kan uppnås finns i

biblioteket intill Moas stenar där Hans Åkerlunds Grönrosa ruta trots sitt abstrakta

anslag får ett brett innehåll i mötet med bibliotekets personalmatsal. Att konstverket

av personalen kallas ”kökshandduken”31 ger en fingervisning om hur ett verk, genom

en alternativ exponering, tillsammans med sin omgivning kan fungera på ett gräns-

och normöverskridande sätt som kan sägas bidra till att utveckla innehållet i begreppet

mångfald.

                                                  
31 Enligt samtal med Cecilia Kugelberg och Louise Brunes, 2006-05-24.
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3. SAMMANFATTNING

Denna uppsats har syftat till att ge en inblick i hur begreppet mångfald funnits

närvarande i samband med valet av konst till Södertörns högskola, samt att visa på

hur och i vilken mån samma begrepp kan iakttas utifrån en både kvantitativ och

kvalitativ analys av konstverken.

I uppsatsens första kapitel konstaterar jag att begreppet mångfald –i definition

av en bred representation av såväl genuskonstruktioner som kulturella referenser

kopplade till nationell och religiös identitet- finns närvarande såväl i målen för

Södertörns högskola som i utbildningars och studentföreningars fokus. Dessutom

konstateras att ett brett underlag finns för att hävda att studenterna, genom en hög

andel studenter med utländsk bakgrund, som grupp och individer bär på en mångfald

kulturella referenser.

Vidare konstaterar jag att den viktigaste aktören vad gäller konsten vid

Södertörns högskola är Statens konstråd. En stor tillit finns till Statens konstråd och

möjlighet har, i begränsad mån, funnits för högskolans representanter att säga sin

mening om konstens karaktär. De diskussioner som uppstått har dock oftare fokuserat

på konstens relation till husens praktiska funktion än på frågor om mångfald, även om

representationsproblematiken ibland uppmärkssammats. Dessutom har några aktörer

utan relation till Statens konstråd bidragit till högskolans visuella miljö.

Trots uttalade mål om mångfald från både Södertörns högskolas och Statens

konstråds håll visar resultaten av min inventering av konsten i Moas båge och

biblioteket på en nästan total frånvaro av konstnärer födda i andra kulturer än den

svenska. Därigenom faller möjligheten att “förstahandskällor” gällande erfarenheter

av andra kulturer än den svenska finns tillgängliga genom konsten. Det begränsade

underlaget för studien gör dock att resultatet bör betraktas som preliminärt.

Fördelningen mellan manliga och kvinnliga konstnärer ligger däremot på en jämnare

–men inte helt jämställd- nivå och mångfalden av konstarter är relativt stor.

Konstateras kan även att fördelningen mellan abstrakt och avbildande konst är relativt

jämn, men att kvinnliga konstnärer oftare än de manliga använder ett föreställande

bildspråk.

Utifrån nedslag i karaktärerna och innehållen i Nina Bondesons Signora

Canedottos VII: e sortering i XXVI: e uppordningen av all världens ting och

företeelser och Claes Hakes Moas stenar har jag iakttagit hur en dualism finns

närvarande såväl i som mellan abstrakta och föreställande verk. Jag har sett att frågor
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om mångfald gällande kön, genus och etnicitet diskuteras på ett sätt som både

förstärker och ifrågasätter normer, samt att faktorer som konstverkens placering kan

vara essentiella vad gäller mångfalden av tolkningsmöjligheter.

Kan då mångfalden i och kring konsten vid Södertörns högskola karaktäriseras som

omfattande eller förkrympt? Utifrån innehållet i denna uppsats vill jag hävda att svaret

på båda alternativen är både ja och nej. Ambitionerna om mångfald är vad gäller de

flesta aktörers mål höga och i konsten kan både stora motiv och små detaljer

fokuserade på att diskutera mångfald eller brist på mångfald iakttas. Samtidigt riskerar

främst urvalet, men även ett snävt tänkande vad gäller t. ex. konstverkens exponering,

orsaka luckor i vems erfarenheter åskådaren av konstverken vid Södertörns högskola

ges chans att identifiera sig med.
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