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Sammanfattning  

Studien undersöker hur könsfördelningen ser ut på den samtida konstscenen i Sverige. I vil-

ken utsträckning kön representeras på ett jämställt sätt inom utställningsproduktion antas 

kopplat till hur de delaktiga i beslutsprocessen förhåller sig till externt jämställdhetsarbete. 

Tre kategorier av organisationer studeras för att kunna avgöra om det finns skillnader i tillvä-

gagångssätt. Officiella dokument från varje organisation undersöks för att förstå hur de for-

mellt förhåller sig till jämställdhetsarbete. Statistik av den faktiska könsfördelningen för varje 

organisation tas fram från de två senaste årens utställningsarkiv. Studien innefattar även inter-

vjuer med en beslutsfattande person från respektive organisation; två statliga konstinstitution-

er, två privata konsthallar och två privata gallerier. Undersökningen syftar till att skapa förstå-

else för vad som ligger till grund för valet av konstnärer. Studien har sin teoretiska utgångs-

punkt i institutionell teori och använder en del av teorin som kallas lämplighetslogiken. Teo-

rin förklarar individuellt beteende som beroende av sin kontext, utifrån de tre aspekterna iden-

titet, regler och situation. Slutsatserna för undersökningen är att samtliga respondenter visar 

en stor medvetenhet kring könsfördelningen men att andra variabler tenderar att vara viktigare 

i valet av konstnärer. Hur organisationerna formellt förhåller sig till jämställdhetsarbete har en 

begränsad påverkan på det praktiska utfallet. Desto mer betydelsefullt är huruvida dessa vär-

deringar finns implementerade i företagskulturen och hos de som är delaktiga i beslutsproces-

sen.  

 

Nyckelord; utställningsproduktion, konst, könsfördelning, jämställdhetsarbete, institutionell-

teori, lämplighetslogiken.  
 

 

  



Abstract 

This examination studies the gender balance of contemporary art exhibitions in Sweden. To 

what extent genders are equally represented assumes to be based on how the curating process 

considers equality work. Three categories of art organisations are studied with the intention to 

determine differences in equality approach between the categories. Official documents of 

each organisation are examined to understand how they formally relate to equality work. Sta-

tistics of the actual gender balance of each organisation are produced based on the last two 

years exhibition archives. The study includes interviews with a curator or director from two 

private exhibition halls, two private art galleries and two public art institutions. The aim is to 

create an understanding of how the decisions are made and on what basis the artists are cho-

sen. The theoretic base is institutional theory, the study uses a part of the theory called the 

logic of appropriateness, which explains individual behaviour as a result of how the three as-

pects identity, rules and situation interact and combine. The conclusions of this study are that 

all respondents show awareness of the gender balance issue yet other variables are more im-

portant for the decision. There is generally a loose coupling between the formal and the in-

formal structure. Equality work can be implemented as a policy without making any differ-

ence in the practice.  

 

Keywords; Curating, art, exhibition, gender balance, equality work, institutional theory, logic 

of appropriateness
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1. Inledning  
 
 
1971 ställde sig Linda Nochlin frågan Why have there been no great women artists? för att 

uppmärksamma den skeva könsfördelningen på sjuttiotalets konstscen. Problemet belystes 

igen 1985 när Guerilla Girls bestående av en grupp feministiska aktivister i gorilla masker 

belamrade New York med affischer för att åskådliggöra orättvisorna i konstvärlden. ”Do wo-

men have to be naked to get into a museum?”1 frågade de sig. De har på sin hemsida sam-

manställt en beräkning av antalet kvinnliga konstnärer i relation till antalet nakna kvinnliga 

modeller representerade på Metropolitan Museum i New York. 1989 var färre än 5 procent av 

konstnärerna kvinnor medan mer än 85 procent av nakenmodellerna var kvinnliga. 2012 hade 

siffran ändrats till 4 procent kvinnliga konstnärer och 76 procent kvinnliga nakenmodeller.2 

Detta trots att en övervägande del utövande konstnärer idag är kvinnor.3 Det är nu mer än fyr-

tio år sedan frågan om kvinnors förutsättningar inom konstvärlden introducerades, men har 

något egentligen förändrats? Feminismen som rörelse är på framfart i dagens Sverige och 

jämställdhet har satts på agendan. Trots detta saknas det en offentlig diskussion i Sverige om 

vem som får ta plats på den samtida konstscenen. Konstnärlig expertis är något som sällan 

ifrågasätts eller behöver motiveras varken för beslutsfattarna själva eller för publiken.  

 
Oavsett historien måste dock framtiden se annorlunda ut. Representation är bara 
en del av jämställdhetsfrågan, men det är en viktig del… Medvetenheten om vad 
som ligger till grund för konstnärliga val måste vara ständigt närvarande.4  

 
- Kenneth Johansson, Generaldirektör Statens Kulturråd 

 

Detta säger Johansson i förordet till en rapport om genusstrukturer på svenska museer. I rap-

porten framkommer att kvinnor är underrepresenterade i både museernas utställningar och 

samlingar. Genom att föra könsuppdelad statistik vill kulturrådet bidra till en ökning av med-

vetenheten kring genusfrågan och ett fortsatt arbete att förändra strukturerna inom konstsce-

nen.  

 

                                                
1 Guerrilla Girls, (http://www.guerrillagirls.com) 
2 Guerrilla Girls, Posters, (http://www.guerrillagirls.com/posters/nakedthroughtheages.shtml) 
3 Clark Nick, What’s the biggest problem with women artists, Independent  
(http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/news/whats-the-biggest-problem-with-women-artists-
none-of-them-can-actually-paint-says-georg-baselitz-8484019.html) 
4 Kulturrådet, Representation och regionalitet: Genusstrukturer 2011 s. 5  
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Den konst som allmänheten har tillgång till, på museum, konsthallar och gallerier utgör en 

väsentlig del av vår kulturella referensram, därför är det viktigt att alla har samma möjligheter 

att ställas ut. Den optimala situationen är att alla oavsett kön, bakgrund eller härkomst ska ha 

likvärdig chans att synas. I den här undersökningen studeras de tre olika typer av utställnings-

rum dit allmänheten har tillträde. Det som visas i dessa rum och vem som valts att ställa ut, 

medverkar till att reproducera normer och uppfattningar hos publiken om vad som hör hemma 

på ett galleri, museum eller en konsthall. Om ett visst kön i större utsträckning representeras i 

dessa utställningsrum skapar det en standard där en sned könsfördelning normaliseras. Detta 

är ett problematiskt fenomen som finns i flera delar av samhället, jämlikhet mellan könen 

utgör snarare ett undantag än en regel.5 Självklarheter som lika lön för lika arbete kan inte tas 

för givet. För varje del i samhället där jämlikhet blir en självklarhet tar utvecklingen ett steg i 

rätt riktning.  

 

1.1 Bakgrund 
 
Följande två avsnitt utgör en introduktion till studiens undersökningsområden. Först presente-

ras en bakgrund om utställningsmediet i relation till en framväxande genusmedvetenhet. 

Nästa tema behandlar den könsneutrala traditionen som återfinns inom både organisations-

forskningen och konsthistorien.  

 
 

1.1.1 Curatorn och utställningsmediet 
 
 
Under 1960-talet skiftade den kulturella diskursen fokus från att i huvudsak bedöma och dis-

kutera det autonoma konstverket mot en form av reflektion om, hur och i vilket sammanhang 

konstverken ställs ut. Den nya riktningen utmärkte sig i relation till den tidigare dominerande 

västerländska traditionen genom att betona curatorns roll som ansvarig över hur och vad som 

visas.6 Curatorns uppgifter inom området samtidskonst innefattar inte bara att vägleda organi-

sationer i sitt samlande utan även att välja ut och samordna verk till utställningar. Under den 

här tiden började en uppmärksamma utställningsmediet som den form där konsten i första 

hand mötte sin publik, tillskillnad från hur det sett ut tidigare under historien då konst i hu-

vudsak visades upp i hemmet eller ateljéerna. Offentliga utställningar har också blivit det hu-

                                                
5 Statistiska Centralbyrån På tal om kvinnor och män 2012, Örebro 
6 Rugg J, Sedgwick M, Issues in curating: Contemporary art and performance s. 13 
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vudsakliga medlet för att debattera och ifrågasätta aspekter av bildkonstområdet. Sedan 1980-

talet och Guerilla Girls feministiska aktioner har ett krav på ansvar väckts hos flera delar av 

konstscenen; curators, kritiker och samlare förväntas vara medvetna om både sexism och 

könsfördelning. Att beakta etnicitet och kön i fråga om representation har blivit något som du 

idag förväntas ta hänsyn till i val av konstnärer och verk till en utställning, förklarar Stuart 

Hordener, director på Atlanta Contemporary Art Center i en intervju.7 Hordeners uttalande 

kan ses som ett exempel på de krav som curators idag måste bemöta och visa sig måna om.  

 

Rollen som skapare av en utställning kan liknas vid den av en regissör eller översättare ef-

tersom de arbetar med material som andra har skapat. Arbetet handlar inte heller enbart om att 

välja ut konstnärer och verk, en utställningsproducent kan till exempel också implementera 

normkritiska arbetsmetoder för att experimentera med formerna för mediet. Till exempel 

skapade curatorn Liana Lada utställningen You have every right som visades på Ateneo Art 

Gallery i Manila, Filippinerna. Utställningen behandlade konstscenens könsroller. Där lät hon 

ett antal kvinnliga konstnärer tillsammans bygga upp utställningens innehåll genom mentor-

skap och samarbete. Hon beskriver det som en dynamisk medbestämmande process, där icke 

patriarkala praktiker kunde användas inom ramen för en etablerad konstinstitution.8 Från 

konstnärens sida kan det också finnas en poäng i att ens verk kontextualiseras på ett intressant 

och perspektivrikt sätt. Ett exempel som illustrerar detta är New York baserade konstkritikern 

Paddy Johnsons kommentar på web tidskriften ArtFCity. Hon förundras över det faktum att 

ingen av de medverkande konstnärerna reagerade på att hela utställningen Le Point Éphémère 

som visades i Paris år 2012 bestod av män.  

It’s important for male artists to be similarly sensitive about how their work is 
contextualized. Unless you’re an artist specifically working in the ‘dude art’ 
genre, it’s best not to have your work identified by such an easy trope.9 
 
- Paddy Johnson, konstkritiker  

 

Att skapa utställningar som möter konstnärliga och publika krav blir en allt större utmaning i 

det globala och komplexa samhälle som konstscenen idag befinner sig i. Utställningsmediet är 

enligt Issues in curating contemporary art and performance en avgörande producent av våra 

                                                
7 Atlanta Contemporary Art Center  
(http://atlantacontemporary.blogspot.se/2013/11/art-advice-considering-gender-and.html) 
8 Kate Nicholson, Manila exhibition “You Have Every Right” examines gender roles in contemporary art – cura-
tor interview, Art Radar Journal 
http://artradarjournal.com/2013/04/16/manila-exhibition-you-have-every-right-examines-gender-roles-in-
contemporary-art-curator-interview/ 
9 Paddy Johnson, ArtFCity http://www.artfagcity.com/2012/04/17/enough-with-the-dude-centric-net-art-shows/ 
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kulturella värderingar och bör betraktas som ett uttryck av de institutioner som finns etable-

rade inom kulturbranschen.  

As Cultural agents, curators and artists participate in production of cultural 
value (...) Exhibitions are, therefore, contemporary forms of rhetoric, com-
plex expressions of persuasions, whose strategies aim to produce a pre-
scribed set of values and social relations for their audiences. As such exhibi-
tions are subjective political tools, as well as being modern ritual settings, 
which uphold identities (artistic, national, sub-cultural, (…), gender-or-race-
specific, (…)) they are to be understood as institutional ’utterances’ within a 
larger culture industry.10  

 
 
 

1.1.2 Det neutrala manliga perspektivet 
 
 
Organisationsteoretisk forskning har historiskt haft en könsneutral utgångspunkt, vilket gjort 

att kön kommit att bli en förbisedd variabel i många studier. Både näringslivet och akademien 

har under historien präglats av en manlig dominans där den frånvarande genusaspekten resul-

terat i ett enkönat perspektiv. Ett perspektiv som uppfattats som könsneutralt har i själva ver-

ket haft sin utgångspunkt från mannen. En ensidig synvinkel har fått bestämma vilka frågor 

som ställts och vilka aspekter som studerats inom organisationsforskningen. Trots dagens 

ökande genusmedvetenhet och det växande intresset för könsfrågor har den traditionella orga-

nisations- och managementteorin stagnerat i en uppfattning om kunskapsproduktion som 

könsneutral.11 Även i undersökningar av den samtida konstscenen tenderar forskningen att 

bortse från kön som faktor. Konstnärernas riksorganisation (KRO) har i en undersökning från 

2009 uppmärksammat och konstaterat att konstscenen på många plan upprätthåller vissa 

könsstrukturer. Det finns tydliga skillnader i utställningsersättning, stipendier och bidrag mel-

lan kvinnor och män, där männen ligger betydligt högre på skalan och i större utsträckning 

tilldelas stipendier och inkomstgaranti. Detta trots att kvinnor överlag är överrepresenterade 

yrkesutövare inom bildkonstnärer som grupp. I en rapport om Konstnärers inkomster publice-

rad av Konstnärsnämnden framgår att 75 procent av det totala antalet utövande bildkonstnä-

rer, konsthantverkare, fotografer och tecknare är kvinnor och endast 25 procent är män.12 

KRO driver frågan om en ökad jämställdhet och genusmedvetenhet inom konstscenen och vill 

                                                
10 Rugg J, Sedgwick M, Issues in curating: Contemporary art and performance s.16 
11 Alvesson Mats, Kön och Organisation,  s.20 
12  Konstnärsnämnden Konstnärernas inkomster, s.12  
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i framtiden se en ökning av könsuppdelad statistik med syfte att synliggöra de missförhållan-

den som råder.13  

 

Samtidskonsten är till viss del influerad av den postmodernistiska tendensen till dekonstrukt-

ion av kön, vilket ibland leder till en “könsblindhet”. Postmodernismen var en tankeströmning 

som utvecklades i reaktion mot de ideal och tankesätt som dominerade under modernismen.14 

Dekonstruktion handlar om att omtolka och frigöra ett begrepp från den kodning det får i ett 

givet sammanhang.15 Könsblindhet är en inställning där en väljer att inte arbeta med kön som 

faktor. När diskursen inte tar hänsyn till kön utan istället prioriterar ett individualistiskt för-

hållningssätt finns risken att de strukturer som finns förankrade i samhällets maktordning får 

råda utan att de ifrågasätts. Det är ett bakslag för den fortsatta utvecklingen mot jämställdhet 

om den manliga bilden och det manliga konstnärskapet ges företräde till konstens finrum och 

tillåts fortsätta representera det konstnärliga geniet som han gjort under hela vår moderna 

konsthistoria.16 Det är precis den problematiken som Linda Nochlin belyser i artikeln Why 

have there been no great women artists? Hon menar att männens upphöjda position inom 

samhällets maktordning resulterat i en konsthistoria skriven ur ett manligt perspektiv.  

 

1.2 Problemformulering  
 
 

Det råder strukturer i samhället där män och kvinnor ges olika möjligheter och förutsättning-

ar. Mannen har historiskt haft företräde till konstscenen och det offentliga rummet. Trots att 

det väckts en medvetenhet om könsfördelningen som problematisk är andelen utställda kvinn-

liga konstnärer internationellt idag långt ifrån representativt i förhållande till andelen yrkes-

verksamma. Det är oroande att medvetenheten har stagnerat som endast en tanke utan att leda 

till handling. Särskilt eftersom att en sned könsfördelning upprätthåller rådande strukturer och 

normaliseras när ett visst kön i större utsträckning representeras i offentliga utställningsrum. 

Det finns en tradition av att konstnärliga val inte ifrågasätts eller behöver motiveras. Hur be-

slutsfattarna påverkas av sin omgivning och vilka aspekter som vägs in i valet behöver därför 

undersökas för att synliggöra betydelsen av kön. Det är nödvändigt att skapa kunskap om hur 

förhållningsättet till jämställdhetsarbete påverkar valet av konstnärer. Det behövs en medve-

                                                
13 Hermele Vanja, Konsten jämställdheten och Kvaliten 
14 Butler Christopher Postmodernism; A very short introduction, s. 13 
15 Butler Judith, Genustrubbel. Feminism och identitetens subversion, s. 229. 
16 Nochlin Linda, Why have there been no great women artists? 



 6 

tenhet om problemet och en uppföljning av den praktiska verksamhetens utfall för att belysa 

maktstrukturernas påverkan på konstinstitutionerna och i förlängningen samhället.  

2. Syfte 
 
Undersökningen syftar till att skapa kunskap om vad som ligger till grund för valet av konst-

närer inom olika kategorier av organisationer. Studien fördjupar sig i de tre aspekterna identi-

tet, regler och situation för att skapa förståelse för hur individer och organisationer påverkas 

av sin omgivning när beslut fattas. Genom att synliggöra hur genusmedvetenheten i dagsläget 

ser ut inom utställningsproduktion vill studien belysa vilka effekter det får i praktiken för re-

presentationen av kvinnligt respektive manligt konstnärskap.  

 

3. Forskningsfrågor 
 
 

• Hur ser könsfördelning bland utställda konstnärer ut på den samtida konstscenen i 

Sverige? 

 

• Hur förhåller sig de studerade organisationerna till externt* jämställdhetsarbete? 

 

• Hur påverkas beslutsprocessen för valet av konstnärer utifrån aspekterna; identitet, 

regler och situation?  

 

4. Metod  
 
Studiens kartläggning av jämställdhetsarbete delas in i en kvantitativ och en kvalitativ del. 

Den kvantitativa delen mäts i termer av könsfördelning och handlar i undersökningen om an-

delen kvinnliga respektive manliga utställare. Undersökningens andra del använder en kvali-

tativ forskningsmetod som syftar till att skapa förståelse för människors handlande genom 

analys och tolkningar av orsaker och faktorer som påverkar valen. Abstrakta värden som 

                                                
* Avser arbete med varor och tjänster, i detta fall produktion av utställningar.  



 7 

grundar sig i subjektiva uppfattningar och erfarenheter behandlas inom ramen för den kvalita-

tiva delen.  

 

Studien undersöker två organisationer ur respektive organisationskategori; två offentliga 

konstinstitutioner, två privata konsthallar och två gallerier. Undersökningen börjar med en 

kvantitativ mätning av könsfördelningen i de senaste två årens utställningsarkiv och kataloger.  

Sedan studeras organisationernas policydokument, uppdragsbeskrivningar och riktlinjer med 

en kvalitativ ansats för att ta reda på hur de officiellt förhåller sig till jämställdhetsarbete. Do-

kumentstudierna kompletteras med svar från intervjuerna. Semistrukturerade intervjuer ge-

nomförs med en person som har en beslutsfattande ställning inom respektive organisation. Att 

intervjuerna är semistrukturerade innebär att frågorna har öppna svarsmöjligheter så att re-

spondenten kan svara fritt. Detta gör det möjligt för respondenten att ta upp aspekter som inte 

kunnat förutses.17Alla intervjuer sker i organisationens lokaler, att vara på plats ger en ytterli-

gare förståelse för organisationen och respondentens förhållande till sin arbetsplats. Intervju-

frågorna skickas ut till respondenterna en vecka i förväg, detta ger dem möjlighet att förbe-

reda sig inför samtalet och fundera över de frågor som ska diskuteras. I och med detta förut-

sätts att det som sägs under samtalet stämmer överens med den bild respondenten vill för-

medla om sig själv och sin organisation. En problematisk aspekt av att respondenterna kan 

förbereda sig kan bli att de förmedlar en bild som inte helt stämmer överens med verklighet-

en. Det insamlade empiriska materialet från de kvalitativa samtalen, sammanställs och bear-

betas efter tre teman. Dessa tre teman svarar mot de tre aspekterna; regler, identitet och situat-

ion. 

 

     4.1 Urval och avgränsning 
 

Studien har avgränsats till att undersöka organisationer i Stockholmsområdet med hänsyn till 

bekvämlighet och tillgänglighet. I Stockholmsregionen finns det 32 statliga konstinstitutioner 

och 30 privata konsthallar som arbetar med samtida konst.18 I Konstnärsnämndens rapport Om 

utställningsersättning - Beskrivning och försök till analys, beskrivs det som omöjligt att göra 

mer än en ungefärlig uppskattning av hur många privata gallerier det finns i Stockholm.19 Där-

för har en exakt kartläggning av populationen Stockholm inte kunnat fastställas. I undersök-

                                                
17 Bryman Alan, Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 363 
18 Kultur i stan, www.kulturistan.se  
19 Konstnärsnämnden, Rapport om utställningsersättning 
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ningen är verksamheter som arbetar med historisk konst inte medräknade eftersom studien har 

ett fokus på samtidskonst. Att studien utesluter konstinstitutioner som i synnerhet behandlar 

historiska verk beror på att dessa inte speglar nutidens tendenser och den aktuella diskursen. I 

valet av kategorier har undersökningen fokuserat på de grupper som anses mer homogena och 

generaliserbara, av denna anledning har konstnärsdrivna gallerier uteslutits. Eftersom de utgör 

en helt egen sektor vilken kännetecknas av stor variation och mångfald, och befinner sig mitt 

emellan de två polerna på skalan offentligt och privat som studien ämnar undersöka.  

 

Det finns generellt inte samma krav på transparens och kontrollgranskning av den privata 

sektorn som av skattefinansierad verksamhet. Privata aktörer inkluderas därför i studien för 

att undersöka hur jämställdhetsarbetet skiljer sig mellan offentlig och privat verksamhet. En 

ytterligare anledning till att båda sektorerna studeras är att utställningsproducenternas etable-

rade tillvägagångssätt och yrkesetik sträcker sig över gränserna mellan båda fälten. Författar-

na till boken Det ordnar sig- teorier om organisation och kön uppmärksammar det ansvar 

som statlig verksamhet har gentemot allmänheten. Detta genom att betona behovet av externt 

jämställdhetsarbete inom skattefiniansierad verksamhet för att likvärdig service för alla med-

borgare ska kunna garanteras.20 I fallet för denna studie handlar det främst om likvärdigt om-

fattande representation, där kvinnor och män ska ha samma möjligheter att ställas ut. Kultur-

rådet förtydligar i rapporten Representation och regionalitet att:  

Offentligt finansierad kulturverksamhet ska verka för att alla ska ha möjlighet 
att delta i kulturlivet. Jämställdhet är därmed en förutsättning för att de kul-
turpolitiska målen ska uppnås.21  
 

 

Endast en person från respektive organisation intervjuas med hänsyn till studiens tidsbegräns-

ning. I studien undersöks representationen utifrån antalet kvinnor och män samt om de visas i 

en solo- eller samlingsutställning. Soloutställning innebär att endast en enskild konstnär visas 

och med samlingsutställning menas att fler än en konstnär visas i utställningen. Samlingsut-

ställningar är ofta tematiskt uppbyggda eller genre orienterade, antalet medverkande konstnä-

rer kan variera från två till flera hundra. Ingen hänsyn tas till andra omständigheter för utställ-

ningen som varaktighet, omfång, ersättning eller kommunikation. Endast tillfälliga utställ-

ningar arrangerade av organisationen inkluderas i undersökningen.  

 

                                                
20 Holgersson, Lindhag m.fl Det ordnar sig - Teorier om organisation och kön. s. 201 
21 Kulturrådet. Representation och regionalitet: Genusstrukturer s. 5  
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Valet av organisationer att studera har gjorts enligt bekvämlighets och snöbollsurval. Ett be-

kvämlighetsurval innebär att valet av studieobjekt grundar sig på var författaren har tillgäng-

liga kontakter samt vad de har tidigare kännedom om.22 Snöbollsurval är en form av bekväm-

lighetsurval där forskaren använder befintliga respondenter för att komma i kontakt med fler 

inom samma verksamhetsområde.23 För att möjliggöra mer övergripande analyser utifrån re-

sultatet var det av stor vikt att undersöka minst två organisationer ur varje kategori för att 

kunna urskilja gemensamma drag. Totalt görs sex intervjuer med en person från varje organi-

sation ur de tre kategorierna; offentlig konstinstitution, privat konsthall och privat galleri. I 

valet av organisationer att studera prioriterades de som har en etablerad position i fältet ef-

tersom deras könsfördelning i högre grad påverkar uppfattningen om vad som anses godtag-

bart.  

 

4.2 Metoddiskussion  
 

Det aktuella urvalet för undersökningen är ett icke sannolikhetsurval eftersom det inte skett 

slumpmässigt och därför inte speglar populationen på ett korrekt sätt.24 Den fullständiga popu-

lationen för undersökningen utgörs av hela fältet för samtidskonst i Stockholm. Det aktuella 

urvalet utgör en mycket begränsad del av populationen. I förhållande till den verkliga uppdel-

ningen mellan offentligt och privat samt konsthallar och gallerier, är urvalet inte helt repre-

sentativt då lika många organisationer valts ut ur respektive kategori. Med hänsyn till under-

sökningens tidsbegränsning var det inte möjligt att göra ett helt representativt och generaliser-

bart urval. I valet av respondenter har det varit ett medvetet beslut att välja individer med 

olika roller och befattningar inom den beslutsfattandegruppen. Detta för att i studien få ta del 

av olika erfarenheter och perspektiv på arbetet i en utställningsgrupp. Valet medför att berät-

telserna blir mindre jämförbara då intervjupersonerna representerar olika hierarkiska position-

er. Undersökningen har eftersträvat en jämn könsfördelning bland respondenterna men inte 

lyckats helt då fyra av sex respondenter är kvinnor. Med hänsyn till studiens fokus inom jäm-

ställdhet hade en jämn könsfördelning bland respondenterna varit önskvärt för att ge studien 

en större trovärdighet. Studien har avgränsats till att i första hand undersöka de kontextuella 

faktorer som kan ingå i lämplighetslogikens tre aspekter identitet, regler och situation. Detta 

med hänsyn till behovet att avgränsa studien och göra arbetet hanterbart. Eftersom studien 
                                                
22 Bryman Alan, Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder s. 124 
23 Bryman Alan, Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder s. 126  
24 Bryman Alan, Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder s. 111 
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avgränsas till att endast fokusera på jämställdhet utifrån fördelningen av kön försvinner andra 

intressanta aspekter av mångfald.   

 

Validitet innebär att undersökningen mäter det som är relevant att mäta och att det empiriska 

materialet kan användas för att besvara forskningsfrågorna.25 För att uppnå validitet har 

undersökningen eftersträvat att det material som används är relevant för forskningsfrågorna. 

Den kvantitativa undersökningen ska visa könsfördelningen i de valda organisationerna och 

den kvalitativa undersökningen ska svara mot vad som ligger bakom valet av konstnärer till 

en utställning.  

 

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i undersökningen.26 Utförandet av den kvantitativa 

undersökningen är utformat så att det skulle bli samma utfall om undersökningen av tidspe-

rioden gjordes om. I den kvalitativa undersökningen är tillförlitligheten sämre eftersom inter-

vjuerna enbart genomfördes med en person från varje organisation och därför att intervjuerna 

endast speglar respondenternas personliga förhållningssätt till ämnet. Svaren blir unika för 

tillfället och situationen och kan varken generaliseras eller upprepas på exakt samma sätt. Då 

det bara är sex organisationer som undersöks i studien anses generaliserbarheten vara begrän-

sad.  

 

4.3 Källkritik  
 
Det är viktigt att författaren i sin forskning förhåller sig kritisk till alla fakta och påståenden 

som används i studien. En bör fundera på om det finns en erkänd myndighet, expert eller or-

ganisation bakom informationen samt om det är skrivet på ett objektivt och trovärdigt sätt. 

Majoriteten av de källor som används till denna studie är utgivna av erkända forskare och 

används som kurslitteratur på högskolenivå. Litteraturen har kontrollerats så att den är aktuell, 

de flesta böckerna är skrivna under de två senaste decennierna. Studien använder sig också av 

mindre tillförlitliga källor hämtade från internet och media. De bedöms i flera fall vara både 

subjektiva och icke vetenskapliga. Dock utgör de en viktig tillgång för att visa hur den aktu-

ella debatten och diskursen speglas i vardagens mediaflöde. I studien framgår det tydligt att 

dessa påståenden handlar om personliga uppfattningar och inte om konstaterade fakta. I 

                                                
25 Bryman Alan, Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 48 
26 Bryman Alan, Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 48 
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undersökningens källhänvisning har det eftersträvats en kunskapsbredd, studien förankras 

därför i källor från både företagsekonomi, genusvetenskap och kultur.  

 

5. Teori 
 
Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är den institutionella teorin med huvudfokus på lämplig-

hetslogikens tre påverkansfaktorer för beslutsfattande; identitet, regler och situation. Frågan 

om de manliga konstnärerna får större plats på konstscenen bottnar i vilka val som görs av 

beslutsfattare inom betydande organisationer i branschen. Därav anses det passande att an-

vända en teori om beslutsfattande i studien. Den institutionella teorin utgår ifrån att männi-

skors agerande påverkas av de kontextuella förutsättningar som finns i dennes omgivning. 

Med kontextuella faktorer i form av lämplighetslogikens tre aspekter som uppsatsens teore-

tiska utgångspunkt bedöms detta vara en teori som kan bidra med att skapa förståelse för ut-

ställningsproducenternas handlingssätt på ett relevant sätt.  

 

Thorstein Veblen, som var en av de tidigaste institutionella teoretikerna, ansåg att människan 

baserar sitt handlande på vanor och sociala regler snarare än nyttomaximering. Han ansåg 

även att människan handlade kollektivt snarare än individuellt. Detta synsätt kan ses som en 

motsats till teorier om mänskligt beteende som rationella handlingar.27 Dessa tidigt nyinstitut-

ionella tankar fortsatte att växa men det var först under 1900-talets sista decennier som de fick 

ordentlig genomslagskraft och forskningen intensifierades. Två av de mest centrala tänkarna 

var James March och Johan Olsen. Även i deras teorier är utgångspunkten att mänskligt hand-

lande inte utgår från egenintresse och personlig nyttomaximering utan istället av regler där 

den drivande kraften är institutionella roller och plikter. De menar alltså att individen inte i 

första hand utgår ifrån egennytta utan från de förpliktelser som dennes yrkesroll medför. Uti-

från dessa centrala tankar formulerade inom den nyinstitutionella teorin har studien fokuserat 

på den mekanism som benämns lämplighetslogiken. Den förklarar hur individuellt beteende 

kan kopplas ihop till den omgivande kontexten, där institutioner antas styra det mänskliga 

handlandet. Lämplighetslogiken förklarar beteende som en process utifrån de tre centrala 

aspekterna situation, regler och identitet. Där varje situation kan ge utrymme för olika tolk-

ningar beroende på att olika regler, roller och identiteter kan vara aktuella under de specifika 

                                                
27 Eriksson-Zetterqvist. U, Institutionell teori- idéer, moden, förändring s. 53 
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förutsättningarna för situationen.28  Enligt lämplighetslogiken finns det tre avgörande frågor 

som en beslutsfattare ställer sig för att komma fram till det lämpliga valet.  

 

1. Vilken situation befinner jag mig i?  

2. Vem är jag? 

3. Hur lämpliga är olika handlingsalternativ i denna situation?  

 

Regler, både formella och sociala bestämmer tillsammans med identitet i det här fallet vad 

som är det mest lämpliga handlingsalternativet. Identitet definieras inom organisationsteori 

som en nyckelaspekt av hur individer och grupper tänker, förhåller sig och agerar utifrån 

känslan av vem de är och vad de vill.29 Identitet kan också användas ur ett genusperspektiv 

som ett sätt att förstå hur individers subjektivitet formas och hur de upplever sin arbetsroll. En 

individs eller grupps identitet formas och uttrycks interaktivt i relation till den omgivande 

kontexten. Inom organisationsteori talas det om identiteten som flytande, mångfacetterad och 

kontextuell företeelse. Identiteten har betydelse för en persons eller grupps sätt att agera i ar-

betet eftersom den för med sig vissa värderingar, innebörder och handlingslogiker.30 Enligt 

Sociologen Michel Foucault formas den individuella subjektiviteten och det mänskliga hand-

landet inom ramen för och som ett resultat av de etablerade praktiker som bestäms av och 

samtidigt utgör den aktuella diskursen. Individen formas av sin omgivning samtidigt som hen 

med sina handlingar medverkar till att skapa och reproducera uppfattningar i samhället. Han 

menar att dessa diskursiva praktiker till allt större del tar sig uttryck inom och som en del av 

den organisatoriska kontexten.31  

 

För att skapa större förståelse för lämplighetslogiken sätts den här i relation till sin motsats 

som är konsekvenslogiken, där beslutsfattandet grundar sig i en strävan att förutse handlings-

alternativens konsekvenser. Alla möjliga konsekvenser för alla möjliga alternativ utreds 

grundligt, och valet sker efter det alternativ som anses ge störst nyttomaximering. Konse-

kvenslogiken förutsätter att människan är fullständigt rationell vilket står i direkt kontrast till 

Veblens grundantagande om att människans handlande främst baseras på vanor och sociala 

regler snarare än egenintresse. Föreställningen att alla handlingar baseras på rationella över-

väganden och att drivkraften utgörs av egen nyttomaximering är en del av ett tankesätt som 
                                                
28 March och Olsen. Rediscovering Institutions s. 18 
29 Alvesson Mats, Kön och Organisation,  s.142 
30 Alvesson Mats, Kön och Organisation,  s.143 
31 Hassard John och Parker Martin, Postmodernism and organizations. s.132 
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benämns the economic man.32 I valet av teori för studien anses lämplighetslogiken stämma 

bättre överens med människors agerande i praktiken. Detta eftersom individer i verkligheten 

inte är fullständigt rationella samt att det anses orimligt att kartlägga konsekvenser för alla 

tänkbara handlingsalternativ i komplexa frågor som konstnärliga beslut.  

 

För att förstå vilka olika förutsättningar som kan råda inom olika typer verksamheter tar stu-

dien hjälp av sociologen Pierre Bourdieus teori om fält och kapitalformer. Med fält åsyftas de 

olika sociala verkligheter eller områden som på olika sätt kodats av specifika värderingar och 

regler. Vilket fält och vilken position inom detta fält som en organisation har utgör den 

kanske viktigaste delen för att definiera organisationens kontext.33 Eftersom fältet avgör vilka 

aktörer, tankesätt, värderingar och kapital som organisationen kommer i kontakt med. Verk-

samheter kan befinna sig i mer än ett fält särskilt när det handlar om kommersiella aktörer 

som initierat privata konstnärliga organisationer. Inom offentligt och privat kan det före-

komma olika krav från omgivningen avseende vad organisationen behöver uppfylla beroende 

på vem organisationen söker legitimitet hos, då olika värderingar och idéer kan ge legitimitet 

inom olika fält. Bourdieu menar att olika former av kapital värdesätts inom de olika fälten. 

Inom det ekonomiska fältet värderas ekonomiskt kapital, rationalitet och nyttomaximering. I 

det kulturella fältet värderas istället kulturellt kapital vilket bland annat baseras på bildning, 

kreativitet och status. Kulturellt kapital förstärks inom det kulturella fältet genom ett kollek-

tivt förnekande av kommersiella intressen, det är därför viktigt för konstnärliga organisationer 

att betona konstens egenvärde. Det finns en ovilja att erkänna handlande efter nyttomaxime-

ring och vinstintresse eftersom det finns en rädsla för att sådana motiv kan göra avkall på den 

konstnärliga integriteten.34   

 

Den här undersökningen tar i analysen hjälp av tvärvetenskapliga genus- och organisations-

teorier som förklarar organisationers förhållningssätt till jämställdhetsarbete. Fokus riktas mot 

den del av teorin som förklarar hur organisationer tar sig an uppgiften att motverka de struktu-

rella barriärerna och skapa en jämn könsfördelning.35 Detta görs enligt teorin stegvis där målet 

att skapa likvärdiga möjligheter först uppnås genom policys och formella regler. Teorin foku-

serar i nästa steg på hur dessa formaliteter används i praktiken. Förändringar i formell struktur 

och upprättandet av policys anses viktiga men är otillräckliga för att uppnå mer långsiktiga 
                                                
32 Eriksson-Zetterquist, U. Institutionell teori- idéer, moden, förändring, s.28  
33 Bourdieu Pierre. Kultursociologiska texter: Produktionen av tro, s. 233  
34 Bourdieu Pierre, Kultursociologiska texter: Produktionen av tro, s. 155 
35 Ely J Robin, m.fl, Reader in gender, work and organization, s. 10 
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förändringar, eftersom de har en begränsad påverkan på de informella reglerna och praktiker-

na som bestämmer arbetsplatsens beteende.36 Jämställdhetsarbete inom utställningsproduktion 

och val av konstnärer identifieras i boken Det ordnar sig- teorier om organisation och kön 

som externt jämställdhetsarbete och så kallad jämställdhetsintegrering. Internt jämställdhets-

arbete avser det som handlar om arbetsorganisationen och personalpolitik, till exempel löner 

och könsfördelning bland anställda. Externt jämställdhetsarbete är det som avser vad organi-

sationen tillhandahåller eller producerar i form av varor och tjänster, till exempel hur de 

kommunicerar via reklambilder, använder sig av stereotyper eller utformar produkter. 37  

 

För att i studien skapa förståelse för hur olika beslut kommer till har en förklaringsmodell 

utformats som visar hur flödet av idéer påverkar den informella och formella strukturen på 

olika sätt. 38 Modellen skall ge en övergripande bild av det komplexa samspelet mellan de 

olika påverkande faktorerna och fungera som en teoretisk översikt.  

 

 

 
Figur 1 Teoretisk översikt: Strukturella nivåsamband i organisationer   

 
 
 

5.1 Definitioner  

 

Legitimitet – Legitimt är det som anses trovärdigt, erkänt och accepterat.  

Inom institutionell teori talas det om kravet på legitimitet med hänsyn till organisationens 

relation till omvärlden. Detta bygger på ett antagande att organisationer bör implementera 

                                                
36 Ely, Foldy m.fl, Reader in Gender, Work and organization s. 12 
37 Holgersson, Lindhag m.fl Det ordnar sig - Teorier om organisation och kön, s.201 
38 Egen  
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vissa i omgivningen institutionaliserade idéer för att vinna legitimitet och accepteras av sin 

omgivning.39 

 

Jämställdhet – Är ett politiskt begrepp som började användas på 60-talet för att ersätta det 

som tidigare omnämndes kvinnofrågan eller kvinnoemancipationen samt för att skilja ut kön 

ur likhetsbegreppet. Ordets användning har sedan dess expanderat kraftigt, frågan har institut-

ionaliserats och jämställdhet har fått funktionen av ett rättesnöre och ett mål. Vad som efter-

strävas är att kvinnor och män skall ges samma möjligheter, skyldigheter och rättigheter på 

betydelsefulla områden i livet.40 I den här studien handlar det i första hand om de skillnader i 

strukturmässiga möjligheter som skapar en orättvis spelplan.  

 

Formell Struktur- Formell struktur utgörs av regler, riktlinjer samt officiella dokument. Rele-

vant för denna undersökning är huruvida organisationen har anammat ett genusperspektiv, 

vilket kan ta sig uttryck i organisationens formella struktur genom upprättandet av en jäm-

ställdhetspolicy eller andra officiella riktlinjer.  

 

Organisationens identitet- En organisations identitet formas av dess egen självbild i kombi-

nation med omvärldens uppfattning. Hur en organisation upplever sitt uppdrag och syfte är en 

avgörande faktor för dennas självbild. En organisations arbetsriktlinjer och policys betraktas, 

inom en del av organisationsteorin som kallas symbolperspektivet, som symboler och identi-

tetssignaler. Dessa meningsbärare påverkar aktörernas uppfattning av sig själva och sin orga-

nisation och markerar med vem eller vad de vill identifieras samt ta avstånd ifrån. Hur organi-

sationen väljer att forma sin formella struktur och vilka institutionella idéer som anammas kan 

sägas utgöra en del av organisationens identitetsförvaltning.41  

 

Personlig identitet- Inom identitetsteori skiljs det på personlig och social identitet. Den per-

sonliga identiteten innefattar vad som är unikt och individuellt för personen, till exempel 

egenskaper. Social identitet syftar på användningen av sociala grupptillhörigheter och katego-

rier som en person tillskriver sig när det sociala jaget konstrueras.42 Till exempel kön, status 

och yrke. Denna undersökning fokuserar i första hand på den sociala identiteten.  

 
                                                
39 Eriksson-Zetterqvist Ulla, Organisation och Organisering, s.288 
40 Holgersson, Lindhag m.fl, Det ordnar sig - Teorier om organisation och kön, s.198 
41 Rövik Kjell Arne, Moderna organisationer- trender inom organisationstänkandet vid millennieskiftet, s.131 
42 Alvesson Mats, Kön och Organisation, s.154 
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Yrkesetik- Inom ett yrke kan det finnas vissa etablerade principer som hjälper individer att 

fatta beslut om hur de bör agera. Etiska praktiker baseras på rättigheter, skyldigheter och 

andra viktiga värderingar. Att agera etiskt innebär att anamma det beteende som är allmänt 

accepterat och syftar till att ge bästa möjliga utgång för största antalet människor. Etiska stan-

darder inom en yrkesgrupp uppmuntrar individer att agera efter allas bästa genom att använda 

sunt förnuft.43  

 

Lös Koppling- Inom institutionell teori talas det om en lös koppling som kan uppstå när en 

organisation strävar efter att uppnå legitimitet genom att uppfylla omvärldens krav, till exem-

pel på att utföra jämställdhetsarbete. Organisationen kan då till exempel implementera detta 

förhållningssätt genom att upprätta en jämställdhetspolicy, här kan det uppstå en lös koppling 

mellan den formella strukturen och det informella handlandet, det vill säga hur detta efterföljs 

i praktiken. Institutionaliserade idéer implementeras inte med hänsyn till de interna funktion-

ernas effektivitet utan snarare med avsikt på organisationens identitet i relation till sin omgiv-

ning, dess legitimitet och profil.44  

 

Profession- En profession är en yrkesgrupp vilken utmärkts och definieras av sin utbildning, 

gemensamma kåranda och erfarenhetsbaserade kunskap.45 Undersökningen försöker dra slut-

satser om vilka normer och vilken yrkesetik som finns inom professionen för utställningspro-

ducenter. Professionen som undersöks i denna studie innefattar både curatorer och intenden-

ter. Dessa två yrkesgrupper har ofta många års utbildning, omfattande branscherfarenhet och 

stort kontaktnät.  

 

6. Studerade organisationer   
 

Nedan presenteras de valda organisationer som ingår i undersökningen. Först förklaras re-

spondenternas vanligaste yrken, sedan definieras de tre typer av organisationer som under-

sökningen fokuserar på med hjälp av en tabell. Sedan följer en närmare introduktion till re-

spektive organisation.  

 
                                                
43 American Alliance of museums Code of ethics for museums  
http://www.aam-us.org/resources/ethics-standards-and-best-practices/ethics 
44 Eriksson-Zetterqvist Ulla, Organisation och Organisering, s. 289  
45 Eriksson-Zetterqvist Ulla, Organisation och Organisering, s. 67  
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6.1 Respondenter   
 
Studien har eftersträvat en bredd i intervjupersonernas befattning för att skapa en nyanserad 

bild av beslutsprocessen. Vilka som arbetar med att ta fram och producera utställningar kan 

variera beroende på organisationens storlek och hur den är strukturerad. Ofta sker arbetet i 

grupp där flera personer med olika roller ingår. Beroende på organisationens hierarkiska 

struktur och de olika personernas befattning kan de som ingår i gruppen ha olika stort infly-

tande på besluten. Den grupp som arbetar med utställningsproduktion består oftast av en eller 

flera curators, intendenter, assistenter och konstnärliga chefer.  

 

Curator- En curator är en objektorienterad konstexpert vars uppgift är att förse organisationen 

med information och kunskap om olika verk och konstnärer samt guida organisationen i sitt 

samlande. Inom samtidskonst kan en curator också ha uppgiften att välja ut, tolka och produ-

cera utställningsmaterial som katalogtexter för olika verk och utställningar. Titeln curator 

kräver utbildning på en hög akademisk nivå. Det finns även praktiska vidareutbildningar inom 

utställningsproduktion och curating som kan komplettera grunderna inom konstvetenskap.46  

 

Intendent- En intendent har ett övergripande administrativt ansvar för konstverken och verk-

samheten, ordet kommer ursprungligen från latinets intendere och betyder övervaka. Ofta har 

intendenten en form av chefsuppdrag med betydande ansvar och inflytande på organisation-

en.47 Intendenter har ofta en lång akademisk utbildning på forskar- eller doktorandnivå med 

konstvetenskap som grund. 

 

Gallerist- En gallerist arbetar på liknande sätt som en agent, med försäljning och förmedling 

av konstverk. Gallerister producerar utställningar och arbetar med representation av de konst-

närer som ingår i galleriets ”stall”. Det finns ingen standard för utbildningen hos gallerister 

och det varierar från fall till fall. Det är däremot vanligt att de har en bakgrund inom konstve-

tenskap, ekonomi eller public relations. 48 

 

                                                
46 AGCAS & Graduate prospects, Curator Job Description, 
(http://www.prospects.ac.uk/museum_gallery_curator_job_description.htm) 
47 Svenska Akademien, SAOB, (http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/108/94.html) 
48 Gluek Grace, Old Business, New name: Behold the Gallerist, New York Times 
(http://www.nytimes.com/2005/12/24/arts/20051224gallerist.html?ex=1184385600&en=cfcc64d5e669dec8&ei=
5070&_r=0) 
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Director- Director kallas den som innehar det operativa ansvaret för verksamheten på ett gal-

leri. Det är en internationellt etablerad titel som närmast skulle översättas till intendent på 

svenska, dock används inte den titeln inom galleriverksamhet. En director bör ha grundläg-

gande akademiska kunskaper inom konstvetenskap eller relaterade områden samt relevant 

erfarenhet av konstförsäljning eller management inom en konstnärlig organisation.49 

 

Följande personer medverkar i studien:  

Iris Möller-Westermann senior curator och intendent på Moderna Museet.  

Mårten Castenfors konsthallschef på Liljevalchs Konsthall. 

Magnus Jensner chefscurator på Artipelag.  

Caroline Elgh assisterande curator, samtalet granskas och kommenteras av Sara Arrhenius 

konsthallschef på Bonniers Konsthall.  

Marina Schiptjenko, gallerist och grundare av Galleri Andréhn-Schiptjenko.  

Simone Schmid, director på Wetterling Gallery.  

 

6.2 Kategorier 
 

Undersökningen fokuserar på tre olika typer av organisationer, vilka inom varje kategori 

präglas av gemensamma egenskaper och förutsättningar. De två valda organisationerna inom 

varje kategori bedriver verksamhet som ligger nära varandra till sin karaktär. 

Kategorierna definieras av gemensam form, syfte och publik, se figur 2. 

Figur 2 Tabell över kategorier  

                                                
49 Linton Ian, Gallery Director Job description, Work Chron, (http://work.chron.com/gallery-director-job-
description-11979.html) 

 Offentlig konstinstitution Privat konsthall Galleri 

Form Offentlig Privat Privat 

Syfte Konsten för konstens skull 

För medborgarna 

Omsätta ekonomiskt kapital till 

Kulturellt kapital 

Lönsamhet 

Söker 

legitimitet 

hos 

Allmänheten  Omgivningen  

(näringsliv och konsumenter) 

Kulturvärlden 

Köparen 

Konstnären  
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Tabellen visar tre olika typer av organisationer som sätts i relation till varandra. Den syftar till 

att på ett överskådligt sätt illustrera vad som definierar respektive kategori och vad som skiljer 

dem åt.  

 

6.2.1 Offentlig konstinstitution 
 
 
Statliga konstinstitutioner definieras som museum, konsthall eller utställningsrum vilka drivs 

statligt eller kommunalt samt i huvudsak finansieras av skattemedel. För Statliga konstin-

stitutioner finns det vissa grundläggande förväntningar och krav på hur de skall agera, som 

hänger ihop med att verksamheten är skattefinansierad. De etiska principer som statliga mu-

seer och konsthallar måste följa bygger på förtroende, service och ansvar gentemot allmän-

heten. Att agera etiskt innebär att sätta allmänhetens intresse främst och se till så att ingen 

inom verksamheten personligen gynnas, särskilt inte ekonomiskt, av de beslut som fattas.50 

 
Moderna Museet  

 
Moderna Museet är en statlig myndighet som finns under Kulturdepartementet. Det invigdes 

1958 och museet har en av världens främsta samlingar med konst från början av 1900-talet till 

idag. Museets uppgift är att samla, visa, bevara och förmedla 1900- och 2000-tals konst men 

även att verka för konstnärlig förnyelse och skapa intresse och förståelse för samtidskonsten. 

På hemsidan beskrivs museets vision om att fortsätta verka i den anda av experimentlusta och 

öppenhet som varit deras signum sedan verksamheten startade. De betonar betydelsen av 

konstens och konstnärernas närvaro samt dialogen med publiken. De vill verka för att skapa 

aktiva kontaktytor mellan dessa delar och på så sätt fortsätta att bygga en betydande verksam-

het och konstsamling.51 

 
 
Moderna Museet ska vara ett museum med konst som en källa till kunskap och en mötesplats 

för dialogen mellan samtiden och historien. De vill vara ett öppet museum där det sker möten 

mellan publiken och konsten som präglas av nyfikenhet och lust. Konsten är en del av ett 

större sammanhang och en kan med hjälp av den skapa dialog, konfrontationer och få inblick i 

                                                
50 American Alliance of museums Code of ethics for museums  
(http://www.aam-us.org/resources/ethics-standards-and-best-practices/ethics) 
51 Moderna museet, Om museet, Visionen (http://www.modernamuseet.se/moderna-museet/om-
museet/visionen/)  
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andra människors verklighet och på så vis skapa ny kunskap. På hemsidan beskrivs hur mu-

seet profilerar sig:  

Det som gör museet unikt är främjandet av dialog mellan historien och sam-
tiden. Museet samlar och bevarar, forskar, analyserar och förmedlar. Sam-
lingen är inte statisk utan en dynamisk och växande resurs som kan present-
eras ur ständigt nya perspektiv och som kan berätta alternativa historier om 
konsten, livet och samhället.52 

 

Daniel Birnbaum är överintendent på Moderna Museet sedan november år 2010. Totalt har 

museet 150 anställda och hade 2013 en omsättning på 498 miljoner. Samma år gjorde Museet 

tolv utställningar och hade 277 000 besökare.53  

 

Liljevalchs Konsthall  

 

Liljevalchs Konsthall är Sveriges första självständiga och offentliga konsthall för samtids-

konst. Konsthallen ägs och förvaltas av Stockholms stad och har elva personer fast anställda. 

Verksamheten startade 1916 efter att affärsmannen Carl Fredrik Liljevalch jr efterlämnat ett 

generöst arv som gjorde det möjligt att påbörja bygget.54 När Liljevalchs Konsthall inrättades 

utgjorde det ett radikalt modernt inslag i 1910-talets konstscen. Byggnaden var den första 

nyklassicistiska i Stockholm och konsthallen utmärktes av sitt oberoende gentemot kungliga 

och kyrkliga intressen. Liljevalchs Konsthall har under historien varit en institution i fram-

kant, de experimenterar med nya utställningsformat och samarbeten. Liljevalchs Konsthall är 

kanske mest kända för sin årliga vårsalong som sedan den första upplagan 1921 fått inleda 

varje verksamhetsår. Till vårsalongen får vem som helst över arton år ansöka och de välkom-

nar alla typer av konstnärliga uttryck. Utställningsformatets sätt att kombinera folklighet, 

tradition och nyskapande har gjort vårsalongen till en av de mest självklara, välbesökta och 

uppskattade händelserna i Stockholms konstliv. Liljevalchs Konsthall har under åren succes-

sivt utvecklats i takt med sin samtid och försökt anpassa sig till de rådande tendenserna. På 

Liljevalchs Konsthalls hemsida kan en läsa om att de på 70-talet konfronterades av nya krav 

på jämställdhet.  

I debatten om dominansen av män i de största utställningarna på Liljevalchs 
vittnade Konstfeminism om ambitionen att få vågskålen att väga något jäm-
nare. Här visades kvinnliga konstnärskap, från 1970-talet och framåt.55  

                                                
52 Moderna museet, Om museet,visionen, (http://www.modernamuseet.se/moderna-museet/om-museet/visionen/)  
53 Moderna Museet Årsredovisning 2013  
54 Liljevalchs, Om liljevalchs (http://www.liljevalchs.se/om/) 
55 Liljevalchs, nu och då 2000 tal, (http://www.liljevalchs.se/om/liljevalchs-nu-o-da/2000-tal/ )  
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Liljevalchs Konsthall har en starkt förankrad position i Stockholms konstliv som både bygger 

på en lång tradition och en nyskapande ambition. Mårten Castenfors är chef på Liljevalchs 

Konsthall sedan 2008. År 2013 visade konsthallen sex stycken utställningar varav besöksanta-

let för årets inledande vårsalong uppgick till drygt 64 000 mellan perioden januari och mars 

som utställningen visades.56 

 

 

6.2.2 Privat konsthall 
 
 

Privata konsthallar utgörs av de verksamheter där det finns ett utställningsrum som grundats 

och drivs av en privat aktör. En konsthall kan definieras som en organisation med huvusyfte 

att i permanent lokal ställa ut konst för allmänheten. Till skillnad från museer behöver konst-

hallar inte ägna sig åt att samla och bevara konst.57  

 

Bonniers Konsthall  

 

Bonniers Konsthall grundades 2005 med Sara Arrhenius som chef. Deras ambition är att visa 

den nyaste konsten för en bred publik, med samtalet om konst i fokus. De arbetar med att 

söka nya former för sin pedagogiska verksamhet och lägger ett stort fokus på projekt som 

involverar publiken.58 Verksamheten bottnar i viljan att stödja konstnärligt arbete och med-

verka i samhället genom att öka kunskapen om samtidskonst. Bonniers Konsthall har sin 

grund i Maria Bonnier Dahlins Stiftelse. Jeanette Bonnier bildade stiftelsen 1985 till minne av 

dottern Maria. Stiftelsen delar årligen ut ett flertal stipendier till unga svenska konstnärer.59 

Konsthallen drivs inom ramarna för Bonniergruppen dock självständigt och utan vinstsyfte 

tillskillnad från mediekoncernens resterande verksamhet inom tidskrifter, film, dagspress, 

böcker och television. Konsthallen har sedan invigningsåret börjat bygga upp en egen samling 

av nyproducerade verk vilka skapats specifikt för deras utställningar. Bonniers Konsthall har 

under sin relativt korta tid som verksam organisation lyckats etablera sig som en viktig aktör 

på Stockholms konstscen. Det finns ett närmast outtömligt ekonomiskt kapital i grunden vil-

                                                
56 Liljevalchs, vårsalongen statistik, (http://www.liljevalchs.se/om/varsalongen/statistik/) 
57 Statens kulurråd, Museer och konsthallar,  
(http://www.scb.se/statistik/ku/ku0301/_dokument/ku0301_bs_1998.pdf) 
58 Bonniers konsthall, Om oss, (http://www.bonnierskonsthall.se/om-oss/)	   
59 Maria Bonnier Dahlins Stiftelse, Om stiftelsen, (http://mariabonnierdahlinsstiftelse.se) 
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ket tillåter verksamheten att till exempel göra satsningar på ny teknik och en omfattande digi-

tal närvaro, med egen tidning publicerad både på papper och för läsplatta. 

 

Bonniers konsthall har fördelen av att kunna utnyttja den entreprenörskunskap som finns 

inom Bonniergruppen, konsthallen arbetar aktivt med sponsorer och samarbeten inom nä-

ringslivet. De har även tillgång till mediekoncernens kanaler där de kan kommunicera med 

och exponera sig för en mycket omfattande publik. Konsthallen har sedan starten publicerat 

ett tiotal antologier i samarbete med Albert Bonniers förlag och bedriver också mer långsik-

tiga forskningsprojekt i samarbete med universitet och kulturinstitutioner.  

 

Bonniers konsthall är ett aktiebolag som 2013 hade en omsättning på 19 miljoner. De produ-

cerar i genomsnitt åtta utställningar per år och har elva anställda exklusive värdar och gui-

der.60 

 
Artipelag  

 
Artipelag är ett av de senaste tillskotten av privata konsthallar i Stockholm och öppnade i juni 

2012. Det är en privat satsning av Björn Jakobsson som är entreprenören bakom varumärket 

BabyBjörn. Som namnet antyder ligger konsthallen i skärgården. Artipelag är en sammansätt-

ning av orden, art, activities och archipelago, alltså konst, aktiviteter och skärgård. Konsthal-

len som är 3 000 kvadratmeter stor är byggd på en 22 hektar stor naturtomt på Värmdö utan-

för Stockholm.61 På hemsidan beskrivs det att Jacobsson har ett stort naturintresse och att han 

ville kombinera det med hans frus Lillemors intresse för konst och design. Resultatet blev en 

konsthall med ambitionen att visa gränsöverskridande och inspirerande utställningar. Konst-

hallens mål är att väcka och utveckla intresset för konst samt att skapa utställningar med re-

flektion och kunskapssökande som ledord.62  

 

Artipelag är ett aktiebolag och dotterbolag till Lillemor Design AB, Björn Jacobsson är VD. 

Konsthallschef är Bo Nilsson och Magnus Jensner är chefsintendent.63 På Artipelag arbetar 

ungefär hundrasextio personer varav konstenheten består av sju, eventenheten består av tre 

                                                
60 Mer info företag, Bonniers Konsthall, (http://www.merinfo.se/foretag/Bonniers-Konsthall-AB-
5561858647/2jzdxlj-bczg/nyckeltal) 
61 Brodow Inzaina Anna, Moderna Mecenater, Timbro, 2013.  
62 Artipelag, Om konsthallen, (http://www.artipelag.se/sv/konsthallen) 
63  Artipelag, Om konstverksamheten, (http://www.artipelag.se/sv/omkonstverksamheten) 
Artipelag, Personal, (http://www.artipelag.se/sv/personal) 
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och restaurangen av hundrafemtio personer. Konsthallen gör i genomsnitt 5 utställningar om 

året. 2013 hade hela Artiepelags verksamhet en omsättning på 38 miljoner.64 Första halvåret 

2012 hade konsthallen 100 000 besökare.65 

 

6.2.3 Galleri 
 
 
Gallerier definieras som lokaler för konstutställningar, deras huvudsakliga syfte är att för-

medla och sälja konst. Gallerier idag har ofta en mer gränsöverskridande och svårdefinierad 

verksamhet, de kan till exempel arbeta projektorienterat i olika utställningsmiljöer utan att ha 

en egen lokal. Ett galleri kan jämföras med agenter, skivbolag eller bokförlag eftersom deras 

arbetsuppgifter innefattar mer än enbart utställningarna. De har i uppgift att representera de 

konstnärer som de har valt att samarbeta med, detta innebär att de sköter konstnärens press-

kontakter, försäljning och marknadsföring. Galleriet ska upplysa om konstnärens arbete och 

skapa möjligheter att synas i andra utställningssammanhang.66 

 
Wetterling Gallery  

 
Wetterling Gallery profilerar sig som ett av de ledande gallerierna inom samtidskonst i Skan-

dinavien. Galleriet bedriver verksamhet sedan 1978 då det grundades av Björn Wetterling 

som också är ordförande i svenska galleriförbundet sedan 2010. Galleriet har en omsättning 

på 26 miljoner.67 De är fem personer som arbetar på galleriet i olika omfattning. Det är grun-

daren Björn, två heltidsanställda, en deltidsanställd och en ekonomiansvarig. Utöver dessa tar 

de in extern personal vid behov. Verksamheten har en ambition av att vara en plattform för 

internationella och svenska, väletablerade såväl som oprövade, konstnärskap och de produce-

rar ungefär sju utställningar per år. De har fokus på måleri, skulptur och fotografi men söker 

ständigt efter nya uttrycksformer. Wetterling Gallery har utställningslokaler i Stockholm och 

showroom i Göteborg.  En exklusiv katalog publiceras i samband med varje utställning. Wet-

terling Gallery deltar i genomsnitt i fyra internationella konstmässor per år.68 I Stockholm har 

                                                
64 Alla bolag, Artipelag, (http://www.allabolag.se/5566911524/Artipelag_AB) 
65 Eyal Sharon Krafft, DIK-det kreativa facket, Privata initiativ öppnar nya möjligheter 
(http://www.dik.se/nyheter/2013/feb/privata-initiativ-oeppnar-nya-moejligheter/) 
66 Galleriförbundet, driva galleri, (http://galleriforbundet.se/driva-galleri#more-69) 
67 Mer info företag, Wetterling Gallery Nyckeltal, http://www.merinfo.se/foretag/Wetterling-Gallery-AB-
5565721890/2k1oqhu-fti4/nyckeltal  
68 Wetterling Gallery, About, (http://www.wetterlinggallery.com/about) 
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de sin gallerilokal vid Kungsträdgården, en av Stockholms mest välbesökta platser med stor 

folklig genomströmning.  

 

Andréhn-Schiptjenko  
 
Galleriet Andréhn-Schiptjenko grundades 1991 av Ciléne Andréhn och Marina Schiptjenko 

och ligger idag på Hudiksvallsgatan i Stockholm två trappor upp. Andréhn-Schiptjenko har en 

omsättning på ca 12 miljoner.69 På galleriet jobbar fyra heltidsanställda, en deltid- och en ti-

manställd. Galleriet gör i genomsnitt sju utställningar om året. Andréhn-Schiptjenko beskriver 

sig på hemsidan som ett av de ledande gallerierna i Skandinavien och menar att de i tjugo år 

har varit tonsättare för Stockholms konstliv. Galleriet representerar både nya och väletable-

rade konstnärer och stävar efter att ha en långsiktig relation med sina konstnärer.70 Grundarna 

har alltid jobbat ur ett internationellt perspektiv med ambitionen att föra ut svenska konstnärer 

globalt men även att introducera intressanta utländska konstnärer i Sverige. Andréhn-

Schiptjenkos kundkrets innefattar både institutioner och privata samlare i Sverige och inter-

nationellt.71  

 
 

7. Resultat 
 
Först redovisas den kvantitativa empirin där könsfördelningen visas i form av stapeldiagram. 

Sedan presenteras dokumentstudierna och slutligen redogörs den kvalitativa empirin där 

materialet är strukturerat tematiskt efter lämplighetslogikens tre aspekter.  
 

 

7.1 Kvantitativ empiri  
 

Följande data visar könsfördelningen för de utställningar som visats under perioden januari 

2012 till december 2013. För Artipelag visas motsvarande tidsperiod med sex månaders för-

skjutning på grund av att verksamheten startade under andra halvan av 2012. Etiketten uppgift 

saknas innebär att könsidentitet inte kunnat fastställas, till exempel om konstnären valt att 

vara anonym. 
                                                
69 Alla Bolag, Andréhn-Schiptjenko AB, http://www.allabolag.se/5564339991/Andrehn_Schiptjenko_AB 
70 Andrehn-Schipjenko, About us, (http://www.andrehn.schiptjenko.com/wp/about/) 
71 Nessen Antonia, Lyckat kompanjonskap i global kunskbransch, Passion for business, 
(http://www.passionforbusiness.se/tag/galleri-andrehn-schiptjenko/) 
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1. Total könsfördelning  

Stapeldiagram som visar organisationernas totala könsfördelning.  

 
Figur 3 Total Könsfördelning 

Moderna Museet: 52 kvinnor, 159 män, 4 uppgift saknas                             Liljevalchs Konsthall: 246 kvinnor, 189 män, 3 uppgift saknas 
Artipelag: 52 kvinnor, 58 män, 7 uppgift saknas                             Bonniers Konsthall: 17 kvinnor, 17 män   
Wetterling Gallery: 7 kvinnor, 17 män, 1 uppgift saknas                              Andréhn-Schiptjenko: 9 kvinnor, 5 män 
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2. Könsfördelning soloutställningar 

Stapeldiagram som visar könsfördelningen för soloutställningar på alla undersökta organisationer.  

 
Figur 4 Könsfördelning Soloutställningar 

Moderna Museet: 8 kvinnor, 7 män    Liljevalchs Konsthall: 2 kvinnor, 5 män 
Artipelag: 1 kvinna, 1 man   Bonniers Konsthall: 3 kvinnor, 2 män   
Wetterling Gallery: 3 kvinnor, 2 män, 1 uppgift saknas                                  Andréhn-Schiptjenko: 9 kvinnor, 5 män 
 
 
 
 
 

3. Könsfördelning samlingsutställningar 

Stapeldiagram som visar könsfördelningen för samlingsutställningarna på alla undersökta organisationer. 

  

Figur 5 Könsfördelning Samlingsutställningar 

Moderna Museet: 44 kvinnor, 152 män, 4 uppgift saknas                                 Liljevalchs Konsthall : 244 kvinnor, 184 män, 3 uppgift saknas 
Artipelag: 51 kvinnor, 57 män, 7 uppgift saknas                            Bonniers Konsthall: 14 kvinnor, 15 män 
Wetterling Gallery: 4 kvinnor, 15 män, 1 uppgift saknas                                  Andréhn-Schiptjenko: Inga samlingsutställningar 
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7.2 Dokumentstudier  
 

 
Dokumentstudierna visar organisationernas formella struktur i form av regler, riktlinjer och 

officiellt förhållningssätt till externt jämställdhetsarbete. Den formella strukturen speglar de 

värderingar som organisationen vill visa att de har, eftersom den utgör den del av organisat-

ionen som visas upp utåt.  

 

I Moderna museets förordning (2009:739) framgår det i paragraf fem att: 

Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- 
och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och sam-
arbete. 
 

I museets årsredovisning från 2012 står det att faktorer så som genusbalans finns integrerat 

och präglar hela museets iscensättande av utställningar och samlingar.72 Det poängteras även 

att de gjort fler solo utställningar med kvinnor än med män för tredje året i rad. I årsredovis-

ningen ger de en bild av hur de uppfattar betydelsen av de konstnärliga val som organisation-

en ställs inför:  

Genom de ständiga val som görs för att komponera det bäst tänkbara utställ-
ningsprogrammet lyfts konsten fram och blir synlig i mötet med publiken. 
Valen görs mot bakgrund av museets historia och den värld museet är en del 
av, samtidigt utgör varje val en grundsten för den framtida historieskrivning-
en.73  

 

Liljevalchs Konsthalls verksamhet ligger under förvaltning av Stockholms Stad. I deras jäm-

ställdhetspolicy finns endast generellt formulerade visioner som skall kunna appliceras på all 

verksamhet som förvaltas under Stockholms Stad:  

Arbetet med jämställdhet ska integreras i stadens alla verksamheter. Kommu-
nen som servicelämnare ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv, vilket 
ytterst innebär en fråga om rättvis fördelning av resurser till kommunens 
kvinnor och män.74  
 
Ett jämställdhetsperspektiv ska ingå som en självklar del i allt arbete och i 
alla beslut för att synliggöra eventuella brister.75  
 

                                                
72 Moderna Museet, Årsredovisning 2012, s. 5 och 13 
73  Moderna Museet, Årsredovisning 2012, s. 5  
74 Stockholm Stad, Stockholms Stads Jämställdhetspolicy, s. 3 
75  Stockholm Stad, Stockholms Stads Jämställdhetspolicy, s.1  
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De betonar även att det ska ske en rättvis fördelning av resurserna mellan män och kvinnor 

inom kulturen.76 I Stockholms kommunstyrelses förslag till budget 2014 hittas den enda for-

muleringen direkt avsedd för Liljevalchs verksamhet:  

 I Stockholm konsts och Liljevalchs konsthalls verksamhet är det viktigt med 
ett jämställdhetsperspektiv gällande såväl lös konst som offentliga gestalt-
ningar.77  

 

Artipelag har ingen offentlig jämställdhetspolicy eller officiella jämställdhetsmål för verk-

samheten. Undersökningen har även inkluderat en granskning av Babybjörn och Lillemor 

Design ABs officiella dokument. 78 79 

 

Bonniers Konsthall har inte heller någon offentlig jämställdhetspolicy och inga officiella mål-

sättningar för jämställdhet kunde hittas i Maria Bonnier Dahlins Stiftelses stadgar.80 Jäm-

ställdhet finns inte heller med bland Bonniergruppens kärnvärden eller i deras årsberättelse.81 

Bonniergruppen framhåller i presentationen av sina kärnvärden istället tron på den enskilda 

individen.  
 

En lust att lyssna till varje individs åsikter, kunskaper och omdöme…En öp-
penhet för icke-hierarkiska diskussioner och publika samtal.82  

 

Inget av gallerierna Wetterling Gallery eller Andréhn-Schiptjenko har offentliga dokument 

som innehåller riktlinjer, målsättningar eller policys avseende jämställdhet.  

 

7.3 Kvalitativ empiri  
 
Samtal utifrån semistrukturerad intervjumall, se bilaga 1. Intervjuerna är bearbetade och 

strukturerade utifrån tre teman; identitet, regler och situation. Rubrikerna baseras på lämplig-

hetslogikens tre aspekter. Svaren för varje organisation redovisas separat för att skapa en tyd-

lig bild av hur varje respondent förhåller sig till temat. Organisationerna är fördelade efter 

vilken kategori de tillhör där de två respondenterna inom samma kategori visas i direkt följd, 

för att likheter och skillnader skall kunna utläsas.  
                                                
76  Stockholm Stad, Stockholms Stads Jämställdhetspolicy, s. 3 
77 Kommunstyrelsen, Stockholms budgetförslag 2014, s.110 
78 BabyBjörn, Om oss, (http://www.babybjorn.se/om-oss/om-oss/) 
79 Företagsfakta, Lillemors Design Ab, 
(http://www.foretagsfakta.se/Solna/Lillemor_Design_Holding_AB/922459)  
80 Maria Bonnier Bahlins Stiftelse,  (http://mariabonnierdahlinsstiftelse.se) 
81 Bonnier, Om oss, (http://www.bonnier.se/om-oss/Karnvarden/) och Bonniers, Årsberättelse 2012 
82  Bonniers, Om oss, (http://www.bonnier.se/om-oss/Karnvarden/)  
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7.3.1 Identitet  
 
Avsnittet om identitet är uppdelat i två underrubriker; yrkesidentitet och organisationens iden-

titet. Detta för att tydligt skilja på hur respondenterna uppfattar identitet på individ och orga-

nisationsnivå.  

 

Yrkesidentitet  
Nedan redovisas respondenternas berättelser som rör deras yrkesidentitet, uppfattningen av 

roller samt inställning och attityd till externt jämställdhetsarbete.  

 

Moderna Museet om yrkesidentitet  
 
Iris Möller-Westermann arbetar som senior curator och är intendent för den internationella 

konsten på Moderna Museet sedan 1997. Alla intendenter på Moderna Museet har ett sam-

lingsområde som de ansvarar över, Möller-Westermanns område omfattar den internationella 

konsten mellan åren 1900 och 1965. Till skillnad från den traditionella arbetsfördelningen på 

muséer så har intendenterna på Moderna ett utvidgat ansvar då de både producerar utställ-

ningar och har hand om sin del av samlingen och samlandet. Möller-Westermann anser att 

detta skapar ett ytterligare djup, eftersom den erfarenhet och kunskap de har om konsten i 

samlingarna kan förvaltas och tas fram även i utställningarna.  
 

Möller-Westermann anser det både skrämmande och främmande att det visas så liten del 

kvinnliga konstnärskap på andra ställen runt om i världen. Hon syftar till exempel på Tysk-

land, där hon själv har sitt ursprung. Hon har noterat att det överlag inte finns många kvinnor 

på ledande positioner internationellt på de konstnärliga institutionerna. I relation till detta an-

ser hon att Sverige och Moderna Museet har kommit betydligt längre i jämställdhetsarbetet. 

Möller-Westermann tycker att det är viktigt och att det ska vara en självklarhet att se kvinn-

liga konstnärer på ett museum, det ska inte utgöra ett undantag. Hon menar att kvinnor inte 

bara ska förekomma på bilder utan att de också ska kunna vara dem som skapar bilderna. 

Möller-Westermann tycker personligen att det är spännande med konstnärer som bryter nor-

mer. Till våren 2015 arbetar hon med en utställning om Louise Bourgeois, en kvinna som 

producerade som mest intensivt mellan 95 och 97 års ålder. Möller-Westermann lyfter fram 

Bourgeois konstnärskap som ett exempel på någon som utmanar gränserna för det som upp-
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fattas möjligt. När det kommer till att välja konstnärer inför en utställning poängterar hon 

betydelsen av att se vad som utgör det speciella och unika i konstnärskapet. Möller-

Westermann berättar om sitt arbete med att ta fram en soloutställning av den kontroversiella 

konceptkonstnären Lee Lozano som visades 2010, det tog henne fyra år att få gehör från kol-

legor och ledning för sin idé. Hon beskriver varje projekt som en resa, som går ut på att ut-

forska och samla kunskap på vägen. Möller-Westermann uppskattar den skapande kraften och 

kreativa möjligheten som finns i rollen som curator att kunna skapa upplevelser. Hon poäng-

terar att det handlar om så mycket mer än att bara välja ett konstnärskap, en stor mängd krea-

tivitet ligger bakom utformningen av utställningen. Det handlar om att kunna skapa en dialog 

med ett konstnärskap, och om vilken bild som förmedlas av det.  
 

Möller-Westermann ger ett exempel som hon själv upplevt för att beskriva den attityd som 

råder internationellt, en museichef utbrister efter att ha tagit del av Modernas planerade pro-

gram: “har ni inte lite mycket kvinnor nu?” Hon berättar att det finns en stark tradition där 

både män och kvinnor tenderar att välja män. Möller-Westermann tycker att kvinnorna istället 

borde våga lyfta sina medsystrar. Hon tycker att det är vansinnigt viktigt att både män och 

kvinnor hyllas och lyfts fram i konsten, eftersom det visar att alla är lika viktiga. Hon beskri-

ver vad som motiverar arbetet med jämn könsfördelning och menar att eftersom Moderna 

finansieras av skattepengar för det med sig ett samhälleligt ansvar. Hon betonar vikten av att 

kvinnor kan spegla sig i omvärlden och se att de är lika viktiga. Då museet når en stor publik 

varav många i en ung ålder kan det som Moderna Museet väljer att visa få en avgörande bety-

delse för hur konst uppfattas.  
 

Möller-Westermann anser att problematiken med könsfördelningen i utställningarna inte är 

löst. Hon tycker att det är otroligt naivt att tro att det inte behöver pratas om. Hon menar att 

det måste komma helt naturligt att ha en jämn könsfördelning. Det finns fortfarande manliga 

normer som har företräde i samhället. Det kvinnliga uttrycket och det kvinnliga synsättet 

måste kunna lyftas fram i en mansdominerad värld. Så länge kvinnor följer de patriarkala 

strukturerna och lyfter fram män framför kvinnor är problematiken långt ifrån löst. Vi måste 

vara ständigt medvetna förklarar hon som svar på vad hon anser om könsfrågans status i 

konstvärlden.  

 

Liljevalchs Konsthall om yrkesidentitet 
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Mårten Castenfors är konsthallschef för Liljevalchs Konsthall sedan 2008 och även chef för 

Stockholms stads konstkansli som har hand om stadens offentliga konst. Han berättar att det 

praktiska arbetet som chef främst handlar om extern representation och om att vara ansiktet 

utåt. Castenfors beskriver sig själv som praktiskt lagd i sin yrkesroll. Han är delaktig i att 

hänga utställningarna och jobbar aktivt med konstnärerna. Han beskriver organisationen som 

hierarkisk och menar att inga beslut kan tas utan att konsthallens chef är närvarnade, vilket 

gör att hans arbete till stor del består av möten.  
 

Castenfors menar att han främst är anställd på grund av sin kompetens inom konstområdet, 

med en bakgrund som konstkritiker och chef på Sveriges Allmänna Konstförening, trots detta 

består det praktiska arbetet till stor del av administration. I rollen som chef betonar han vikten 

av att generera intäkter och nå upp till de satta budgetmålen. Arbetet är relativt fritt och går 

till stor del att utforma efter eget tycke så länge de ställda kraven om intäkter och besöksantal 

uppfylls menar han. Han beskriver Liljevalchs Konsthall som en centraliserad organisation 

där han själv utgör huvudpersonen då mycket av verksamheten kretsar kring hans person. Han 

beskriver att den som är chef är den som ger konsthallen energi och gör den till vad den är. 

Castenfors har erfarenheter genom sin bakgrund inom media om hur en får “snurr” på en 

verksamhet och kan som frontfigur få saker att hända.  
 

I diskussionen om könsfördelning i utställningsproduktionerna och jämställdhetsfrågans status 

i konstvärlden anser Castenfors att problematiken på många plan är löst då han anser att de 

kvinnliga konstnärskapen idag oftast utgör de mest intressanta. Han lyfter också fram att 

branschen idag till stor del domineras av kvinnor. Istället för kön betonar han vikten av andra 

frågor som han anser utgör en svårare utmaning och en större problematik. Att skapa en bra 

representation av mångfald i etnicitet och ursprung och att locka förorten in i konsthallen 

tycker han utgör ett viktigare fokus idag. Könsfördelningsfrågan har i relation till detta fått 

status som passé, han menar att den manliga dominansen av konstscenen ifrågasattes och på 

allvar utmanades redan på 80-talet. Kvinnor har sedan dess dominerat i antal utövare och fler 

och fler kvinnor tar plats på de konstnärliga högskolorna. Castenfors tycker inte att det är re-

levant att räkna antal män och kvinnor i produktionerna och menar att det är fel att fokusera 

på kön istället för kvalitet. Han arbetar inte utefter Stockholms stads jämställdhetspolicy och 

tycker att den är överflödig då han anser det som ett formellt tillrättaläggande av verkligheten. 

Han identifierar sig som en praktiker och förhåller sig hellre till det som sker i verkligheten än 

det som står på ett papper. Castenfors menar att han inte bryr sig om vilket kön en konstnär 
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har, för honom är det konstnärliga innehållet avgörande. Sen betonar han också vikten av att 

som makthavare vara medveten om diskursen och förhålla sig till den problematik som finns i 

ens samtid. Castenfors menar att det ingår i chefsrollen att ta ansvar och ständigt vara med-

veten. Han uppfattar att det finns problem inom delar av konstvärlden, kanske främst inom 

galleriverksamhet där vissa traditioner tenderar att upprätthållas av matcho män som envisas 

med att bara visa sina manliga vänner.  

 

Castenfors tror främst att politikerna skulle reagera om Liljevalchs konsthall inte tog hänsyn 

till könsfördelningen i sitt program. Han tror att de skulle bli väldigt nervösa och menar att 

politiker gärna kollar på saker som enkelt kan mätas i siffror såsom könsfördelning. Casten-

fors betonar att etnicitet inte går att mäta på samma sätt och att det är där den verkliga utma-

ningen ligger. Castenfors berättar att politikerna uppskattar när de jobbar med etnicitet och 

barn, det finns många statliga bidrag att hämta för verksamhet som riktar sig till barn. Han 

menar dock att det ibland blir något som görs mer för syns skull, för att det ser bra ut.  
 

Castenfors identifierar sig som projektinriktad i sitt arbetssätt och beskriver sig som orädd och 

trygg i sig själv, när uppdraget är över kommer han att gå vidare till nästa projekt. Han har 

varit aktiv i branschen i trettio år på olika sätt men beskriver sig själv som en udda figur i 

sammanhanget. Han identifierar sig inte med konstvärlden som sådan utan känner snarare att 

han personligen tar avstånd ifrån allt vad det innebär. Att nätverka med ett glas champagne i 

handen på en vernissage har aldrig varit hans tillvägagångssätt. Han säger själv att han nog 

färgats av sin tid som konstkritiker, då det var extra viktigt att hålla sig objektiv och skapa sin 

egen bild.   
 

Artipelag om yrkesidentitet  
 

Magnus Jensner är chefscurator på konsthallen Artipelag, han är konstvetare i grunden och 

har tidigare varit den första att tillträda chefsposten på både Dunkers kulturhus, Moderna Mu-

seet i Malmö och nu på Artipelag. Hans arbete på Artipelag omfattar allt som har med utställ-

ningarna att göra och han har ansvar för utställningar och värdar. Det övergripande ansvaret 

har konsthallschefen Bo Nilsson. 
 

Jensner tycker att det finns många framstående kvinnor under konsthistorien och ser det 

främst som museernas uppgift att lyfta fram dessa. Även om det inte finns särskilt många 
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kvinnor representerade i samlingen borde museerna kunna göra fler utställningar med kvin-

nor. Jensner ser att samtidskonsten håller på att förändras, och menar att det idag är en över-

vägande del kvinnor verksamma i branschen. Han tycker också att kvinnor ofta har de mest 

intressanta konstnärskapen.  
 

Jensner menar att det finns kritiker som endast fokuserar på könsfördelning och att det skulle 

uppmärksammas om de hade extremt skev könsfördelning i sina utställningar. Det skulle bli 

dålig uppmärksamhet för konsthallen, han frågar sig varför de skulle utsätta sig för det? Han 

beskriver att de har en väl medveten publik, det är många som kommenterar könsfördelningen 

och med all säkerhet skulle även publiken reagera på en sned fördelning. Han tror också att 

många av medarbetarna skulle reagera. Han betonar vikten av en ständig medvetenhet och 

tydlighet kring könsfördelningen, det är viktigt för att avleda fokus från den aspekten, det som 

händer annars är att allt fokus hamnar på könsfördelningen istället för på konsten och konst-

närerna. 
 

 

 

 

 

Bonniers Konsthall om yrkesidentitet  
 

Caroline Elgh har jobbat på Bonniers Konsthall sedan starten 2006, hon började som prakti-

kant och arbetar nu som assisterande curator. Hon beskriver det som en bred och spretig ar-

betsroll där hon dels arbetar med att ta fram innehållet för en utställning men också med rese-

arch inför den. Hon menar att det är viktigt att ta del av flödet av material som finns i tidning-

ar och media. Hon måste aktivt läsa och sätta sig in i vad som finns på konstscenen både på 

plats och på andra ställen. Elgh berättar att det finns en utställningsgrupp på fyra personer 

som jobbar med att ta fram utställningar. Gruppen består av en curator, konsthallschefen, en 

projektledare och hon själv.  

 

Hon har svårt att säga något om vilka konsekvenser som skulle uppstå om de inte arbetade 

aktivt med könsfördelningen, eftersom det finns en så stor medvetenhet är det svårt att före-

ställa sig hur det hade varit om de hade arbetat annorlunda. Men hon tror att det hade medfört 

en negativ bild av konsthallens verksamhet. Det skulle inte se bra ut. Elgh tycker att könsfrå-
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gan måste vara viktig hela tiden och är inget som kan släppas. Det får inte bli ojämnt åt något 

håll, därför måste en alltid fortsätta vara medveten.  

 

Wetterling Gallery om yrkesidentitet 
 

Simone Schmid arbetar idag som director på Wetterling Gallery. Hon började arbeta på galle-

riet som assistent år 2005 och har sedan arbetat sig upp till den position hon har idag. Schmid 

ser en fördel i att ha kommit in den vägen, då det ger henne en förståelse för verksamhetens 

alla delar. Rollen som director innebär främst att arbeta på ett strategiskt plan men också om 

att upprätthålla ett nära samarbete med konstnärerna. En stor del av arbetet utgörs av försälj-

ning, kundkontakt, kontakt med konstnärer, mässor och projekt berättar Schmid. Företaget är 

litet vilket gör att alla har en del i allt, hon poängterar att arbetsuppgifterna sträcker sig från 

högt till lågt. Det är Schmid som tillsammans med galleriets grundare Björn Wetterling ansva-

rar för utställningsprogrammet.  

 

Inom samtidskonsten talas det oftast inte om kvinnlig och manlig konst, vilket gör att valet av 

konstnär inte avgörs av konstnärens kön förklarar Schmid. Historiskt sett finns det skillnader 

mellan konsten män och kvinnor har arbetat med eftersom kvinnor inte i alla tider fick arbeta 

som och utbilda sig till konstnärer. Det är viktigt att ta hänsyn till den historiska kontexten 

förklarar Schmid. Idag är situationen mer komplex, beroende på vad ett konstnärskap handlar 

om varierar betydelsen av konstnärens kön. För många verk och konstnärskap spelar det ingen 

roll alls menar Schmid. Däremot finns det många konstnärer som medvetet väljer att inta ett 

kvinnligt eller manligt perspektiv i sin konst, och ofta referera till sin egen kropp. Cindy 

Sherman och Valie Export är tydliga exempel. Konstnärer som använder sig av sin egen 

kropp i sin konst undkommer inte att inta ett genusperspektiv. I övrigt menar Schmid att det 

finns andra faktorer som är mer avgörande för hur ett konstnärskap ser ut till exempel kultu-

rell bakgrund, utbildning, personlighet och erfarenheter.  

Schmid har inte upplevt att någon reagerat på könsfördelningen i deras program och menar att 

det inte finns några sådana förväntningar på ett privat galleri. Om det däremot fanns ett uttalat 

arbetssätt eller strävan som utesluter det ena könet tror hon att det skulle uppstå reaktioner. 

Schmid poängterar att de i praktiken kan ha vilken könsfördelning de vill eftersom det är en 

privat verksamhet men menar att det inte finns något att vinna på överrepresentation åt något 

håll. Vad hon anser skulle vara en värre situation är om de valde bort konstnärer på grund av 
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deras kön. Schmid tror att det ställs andra krav på statliga institutioner och att en ojämn köns-

fördelning där skulle skapa stora reaktioner. Hon menar att könsfrågan har olika status inom 

olika delar av fältet, för museer är det en viktig fråga eftersom det ingår i deras ansvar att inte 

utesluta en del av historien och att spegla sin samtid. Schmid tror att konstnärer inom bran-

schen kan uppleva att det inte är helt jämställt, då det på många sätt är lättare att slå igenom 

som man. Vilket enligt Schmid beror på att många på beslutsfattande positioner är av en äldre 

generation och att majoriteten av samlarna är män i övre medelåldern. Det finns en stark 

koppling mellan konst, status och makt. Män har i denna bransch en speciell tradition av att 

nätverka och hjälpa varandra att ta sig fram. Ofta umgås de i privata sammanhang vilket bi-

drar till affärerna. Schmid anser det svårt för kvinnor att ta sig in i den manligt präglade kul-

turen och nätverken men tror att detta är något som håller på att förändras.  

 

Andréhn-Schiptjenko om yrkesidentitet  
 

Marina Schiptjenko är en av grundarna av galleriet och har varit verksam inom konstscenen 

som gallerist sedan 90-talet. Hon beskriver att hon har en bred roll i organisationen, både som 

chef gentemot sina anställda, säljare och producent i rollen mot konstnärerna de representerar. 

Det är ett litet företag vilket innebär att hon har en stor bredd på arbetsuppgifterna. Arbetet 

innefattar både det konstnärliga och det operativa ansvaret. Schiptjenko förklarar organisat-

ionens identitet som nära sammankopplat med de två grundarnas värderingar och erfarenhet-

er. De vill föra fram konstnärskap som ställer viktiga frågor, men anser inte att de har något 

ansvar gentemot någon annan än konstnärerna som de representerar och sig själva. 

Schiptjenko menar att de inte har något ansvar gentemot publiken eftersom utställningarna är 

gratis för alla att besöka och du själv får välja vad du vill ta del.  

 

Schiptjenko upplever att jämställdhetsarbetet inom konstscenen tagit ett steg tillbaka, och 

tycker att det var mer uppmärksammat på 90-talet, när galleriet startade, med tongivande ak-

törer som till exempel Guerilla girls. Hon menar att de inte kan kringgå vissa saker, som att 

vara kvinna i en mansdominerad bransch som svar på sitt förhållande till jämställdhetsarbete 

inom konsten. Vad som händer om de inte tar hänsyn till könsfördelningen i sitt program blir 

för galleriet att de inte speglar samhället. Hon tycker att konstvärlden borde reagera på ett 

ojämlikt program men är osäker på om det skulle bli så. Att museerna inte samlar lika många 

kvinnor som män är något som verkligen borde uppmärksammas och de borde ta sitt ansvar 

anser hon. Schiptjenko tycker inte att konstscenen är jämställd och menar att det finns alldeles 
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för få kvinnor representerade om hon ser till de stora institutionerna. Hon menar att det finns 

de som inte skäms för att påstå att manliga konstnärer är bättre än kvinnliga. Vilket hon tyck-

er är ett bevis på den föråldrade attityd som råder inom vissa delar av branschen. Hon tycker 

inte att könsfördelningsproblematiken är löst. Hon menar att en kan se prov på de patriarkala 

strukturerna genom att se till vem som får anställning på de ledande positionerna, det är också 

de manliga konstnärskapen som i hög grad dominerar de riktigt tunga institutionerna. Det är 

en grabbig värld, och de klappar varandra på ryggen konstaterar hon. Det hela grundas i en 

komplex struktur och en manlig tradition, eftersom branschen bygger på nätverkande och 

relationsskapande är det särskilt svårt för unga tjejer att ta sig in. Några kvinnor får vara med 

och leka ett tag, men männen håller varandra om ryggen. Dessa få kvinnliga exempel av ly-

sande stjärnor räcker inte för att göra scenen jämlik konstaterar Schiptjenko.  
 

 

 
Organisationens identitet 

 
Nedan redovisas respondenternas berättelser som behandlar deras uppfattning om organisat-

ionens identitet vilket innefattar verksamhetens syfte, ansvar och organisationens struktur.  

 
 
 

Moderna Museet om organisationen 
 
Möller-Westermann menar att frågan om jämn könsfördelning på museet sträcker sig långt 

tillbaka i tiden. Hon berättar att Pontus Hultén som var den första chefen på museet präglade 

verksamheten under många år. Vilket blev problematiskt eftersom han inte köpte in kvinnliga 

konstnärer. När museet fyllde fem år startade ett projekt som hette Önskemuseét. Moderna 

Museet fick då fem miljoner från staten för att köpa in konst till samlingen, detta var under en 

period då konsten var relativt billig. Det resulterade i att Hultén köpte in 30 väsentliga verk 

till samlingen, av dessa 30 ingick ingen kvinnlig konstnär. När museet fyllde 50 år gjordes 

projektet om och de bad staten om lika mycket pengar igen för att köpa in kvinnliga konstnä-

rer. 5 miljoner på den tiden motsvarade 50 miljoner år 2008. Med dessa pengar köpte de in ett 

antal intressanta verk av kvinnor som Möller-Westermann menar verkligen berikade samling-

en. Hon berättar också att de är mycket medvetna om att skapa en jämn könsfördelning när 

museet köper in till samlingen nuförtiden. De har generellt ett stort fokus på kvinnliga konst-
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närskap, kanske till och med mer än på manliga och visar idag många soloutställningar med 

kvinnor.  

 

Möller-Westermann berättar att de arbetar aktivt med att förnya, aktualisera och skapa spän-

nande dialoger i samlingen. De vill vidga vyerna från Europa och Nordamerika och blicka 

mot resten av världen och arbetar ständigt med variation. Det finns många parametrar som 

avgör ett urval, såsom kvinnligt och manligt, svenskt och internationellt men även vad som är 

publikdragande och inte. Moderna Museet vill vara populärt men inte populistiskt. Hon beto-

nar att de har ett ansvar som museum att visa att kvinnor kan göra fantastisk konst. Som Mo-

derna Museet har de en kraft och makt som inte får underskattas. Därför är det viktigt att visa 

konstnärer som till exempel Hilma af Klint som utmanar vår uppfattning om vad konst kan 

vara.  

 

Liljevalchs Konsthall om organisationen 
 

Eftersom konsthallen är kommunal så är deras uppdrag att vara alla Stockholmares konsthall 

vilket betyder att de ska tillfredsställa en bred publik. Det ingår i verksamhetens syfte att re-

presentera olika konstnärliga uttryckssätt. Allt ifrån skulptur och videoinstallationer till design 

och måleri berättar Castenfors.  

 

Artipelag om organisationen 
 
Jensner berättar att de vill attrahera en så bred publik som möjligt. Organisationens syfte är 

komplext och består av flera parametrar. Björn Jacobsson har ett stort intresse för skärgården 

som han har haft ända sedan uppväxten och nu vill han ge något tillbaka.  Det huvudsakliga 

syftet är att locka folk till skärgården och låta dem uppleva platsen och miljön. Restaurangen, 

eventdelen och konsthallen ses som ett medel för detta. Konstdelen på Artipelag motiveras av 

att Jacobsson och hans fru Lillemor har ett stort konstintresse. Eftersom anläggningen är pri-

vat finns inga riktlinjer att förhålla sig till när det kommer till verksamhetens syfte. Att den är 

privat innebär också att anläggningen måste generera pengar och försörja sig själv förklarar 

Jensner.  

 

Eftersom organisationen är relativt ny finns det ett stort fokus på praktiska frågor. Jensner 

berättar utifrån tidigare erfarenhet att det tar ungefär fyra till fem år innan principfrågor såsom 
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policys växer fram. Han har tidigare arbetat på Moderna Museet i Malmö och menar att arbe-

tet på Artipelag skiljer sig gentemot statlig verksamhet där de måste följa vissa riktlinjer. Han 

beskriver statliga institutioner som mer formella och menar att arbetet där kräver mer tid åt 

policys, rapporter och logistik. Allt måste ske på ett speciellt sätt vilket leder till att det tar 

mycket längre tid förklarar han. Jensner menar att arbetet är mer flexibelt och att de arbetar 

mer som en grupp på Artipelag. Han berättar om skillnader i organisationsstrukturen mellan 

Moderna Museet Malmö och Artipelag och förklarar att museets avdelningar är separerade 

medan de på konsthallen är mer integrerade. Jensner menar också att arbetsprocessen i myck-

et hög grad styrs av hur organisationen ser ut och att utställningarnas utformning formas av 

gruppens erfarenheter, kunskaper och intressen. De har till exempel inte visat någon utställ-

ning med muslimsk konst på grund av att de saknar kunskap inom det området.  

 

Bonniers Konsthall om organisationen  
 
Konsthallens syfte bottnar i att Familjen Bonniers alltid haft ett stort intresse för konst och att 

det varit en tradition för dem att stötta konsten. Elgh berättar att ett utav konsthallens uppdrag 

är att titta på den unga och nya konsten, de visar bland annat Maria Bonnier Dahlin stiftelsens 

stipendiater. Konsthallen visar både nationell och internationell konst. Elgh förklarar att de 

vill vara en viktig aktör när det kommer till att visa den internationella konsten på en svensk 

scen.  

 

Konsthallen drivs i from av ett handelsbolag och är helt separerat från stiftelsen, den största 

finansieringen kommer från Bonniers. Elgh berättar att eftersom konsthallen är en såpass liten 

organisation, med endast elva anställda, finns inget behov av formella regler eller riktlinjer då 

alla är väl införstådda med hur de ska arbeta. Konsthallen visar konstnärskap från hela värl-

den och om det inte finns kompetens internt tar de in hjälp utifrån i form av utländska gästcu-

ratorer. Hon menar att det på Bonniers konsthall är viktigt att utgå ifrån konstnärens konstnär-

skap. De tycker att det är viktigt att försöka hitta samarbeten och aktivera andra platser utan-

för konsthallen. Till exempel har de samarbetat med Dramaten i produktionen Scenväxlingar. 

Elgh förklarar att de försöker arbeta gränsöverskridande för att ta pulsen på samtidskonstens 

relation till andra konstområden till exempel genom samarbeten; konst och film eller konst 

och teater. Det är också ett sätt att synas på andra platser och få nya samtalspartners menar 

hon.  

 



 39 

Wetterling Gallery om organisationen 
   
Wetterling Gallery är ett privat galleri med målsättningen att de konstnärer de representerar 

ska kunna försörja sig på sin konst. Schmid förklarar galleriet som en första beröringspunkten 

med marknaden där ett konstnärskap för första gången möter konstbranschens alla segment. 

Konstnären blir synlig för omvärlden och kommer i kontakt med samlare, museipersonal, 

media, gallerister och den konstintresserade breda allmänheten. Schmid poängterar att Wetter-

ling Gallery ser det som en del av sitt uppdrag att alla ska känna sig välkomna. Det krävs lite 

mod att kliva in genom dörren, många känner sig obekväma och lite osäkra i situationen för-

klarar hon. 

 

        Galleriets främsta uppgift är att förmedla men också att sälja konst samt att bygga upp och 

främja konstnärernas karriär. Schmid berättar att de strävar efter att ha en bredd i sitt program 

där de blandar välkända och okända konstnärskap. Hon menar att bredden är viktig både 

gentemot kunderna för att få in olika prisklasser på verken men också gentemot konstnärerna. 

De ställer ut unga konstnärskap för att de vill skapa ett spännande program för sina samlare 

och för att vara en intressant plattform för alla sina konstnärer. Schmid förklarar att alla galle-

rier dessutom behöver ta in unga konstnärer för att kunna säkra sitt framtida program. Föru-

tom det poängterar Schmid att de tycker att det är spännande att få vara del av den unga 

konstscenen och vill kunna bidra till att utveckla konstlivet.  

Andréhn-Schiptjenko om organisationen 
  

På galleriet är det Andréhn och Schiptjenko som själva bestämmer syftet med verksamheten. 

Schiptjenko förklarar att de startade galleriet på grund av sitt intresse för konst, samhälle och 

politik. De ville aktivt ta del i konstvärlden och samtidigt skapa en ny del av scenen. 

Schiptjenko menar att verksamheten till stor del bygger på både ansvar och lust att föra ut de 

svenska konstnärer som de representerar på den internationella konstscenen. De har deltagit i 

flera internationella mässor vilket möjliggjort att konstnärerna fått representanter utomlands. 

Att aktivt arbeta för att föra ut konstnärerna och delta i internationella mässor kostar ofta mer 

än vad de tjänar på det. Hon betonar att pengarna inte är drivkraften utan att de huvudsakligen 

drivs av sitt engagemang. De vill ställa sig utanför synen på konst som en investering och 

betonar istället konstens egenvärde.  
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7.3.2 Regler  
 

Nedan redovisas respondenternas berättelser som behandlar organisationens förhållande till 

uppföljning, regler och formell struktur. 

 

 

Moderna Museet om regler  

 
Möller-Westermann berättar att att könsfördelningen diskuteras i stor omfattning och att de 

inte gör flera manliga utställningar i följd. Hon konstaterar att de är otroligt medvetna men att 

de inte kan göra om konsthistorien som präglats av en manlig dominans. Däremot arbetar de 

aktivt med att få in kvinnorna i ett traditionellt manligt sammanhang, framför allt vad gäller 

samlingen. Hon menar att det är viktigt att det görs på ett sätt där de kvinnliga konstnärerna 

inte tystas ner utan kan ta egen plats. Det är viktigt att lyfta den dialog som de kvinnliga 

konstnärerna för, och inte bara de frågor som skapats inom de manliga nätverken förklarar 

hon.  
 

Könsfördelningen följs upp i årsprotokollen, siffrorna i fördelningen är därför inget som bara 

passerar förbi. Det står inte formellt att det måste vara 50/50 men det är de anställdas ansvar 

menar Möller-Westermann. Det som visas på museet påverkar en stor grupp människor och 

hon tycker att det är viktigt att kvinnor får se andra kvinnor på muséerna för att det visar att 

det går att lyckas som kvinnlig konstnär. 

 

 

Liljevalchs Konsthall om regler 

 
Det finns inga formella regler kring jämställdhet men Castenfors menar att de alltid måste 

vara medvetna om genus. Han för inte statistik över hur många av varje kön som ställs ut men 

är ständigt medveten. Han tycker att helheten missas om en bara kollar på siffror. Castenfors 

menar att det är viktigare att se till personen snarare än vilken könstillhörighet denna har. Han 

nämner också att han i stor utsträckning arbetar med kvinnliga konstnärer. I vårsalongen som 

har en anonym urvalsprocess brukar de alltid utvärdera könsfördelningen i efterhand, då är det 

genomsnittliga utfallet ungefär 40 procent män och 60 procent kvinnor. Castenfors lyfter fram 

att det är representativt i förhållande till hur könsfördelningen ser ut inom konstnärer som 

yrkesgrupp.  
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Artipelag om regler  

 
Det finns inga formella regler eller interna riktlinjer för jämställdhetsarbete i utställningarna, 

men det finns en medvetenhet vilket enligt Jensner är viktigt eftersom de vill spegla fältet på 

ett korrekt sätt. Han berättar vidare att de försöker arbeta med jämn könsfördelning så gott det 

går, men att de inte alltid lyckas. Jensner tycker att det kan vara svårt att få fram kvinnliga 

konstnärer till vissa teman och upplever att kvinnliga konstnärer tackar nej till medverkan i 

större utsträckning än manliga. Könsfördelningen är något som de hela tiden är medvetna om 

i organisationen förklarar Jensner och berättar att det är ett genomgående inslag på möten. De 

funderar ofta på hur de ska arbeta med könsfördelningen på ett bra sätt. Det finns ingen detal-

jerad uppföljning berättar Jensner men han poängterar igen att de är väl medvetna, de skulle 

till exempel aldrig göra flera utställningar i rad med bara män.  

 

 
Bonniers Konsthall om regler  

 
Eftersom Bonniers Konsthall är en privatfinansierad verksamhet finns det inget statligt regle-

ringsbrev att förhålla sig till. Däremot är konsthallschefen fri att sätta upp egna interna riktlin-

jer. Det finns inga speciella möten där de diskuterar könsfördelningen, däremot har de gene-

rella utvärderingsmöten för utställningarna där denna aspekt kan tas upp. Elgh anser att köns-

fördelningsfrågan utgör en viktig del av diskussionen om utställningarna och menar att det 

finns en stor medvetenhet inom gruppen.  

 

 

Wetterling Gallery om regler  

 
På Galleriet finns inga formella regler eller riktlinjer som de måste förhålla sig till däremot 

finns det viss oskriven formalia att ta hänsyn till. En okänd konstnär får till exempel inte vara 

för gammal, eftersom det då anses finnas begränsade karriärmöjligheter. Nu förtiden ställs det 

också högre krav på formell konstutbildning då det innebär att konstnären har uppnått en 

högre reflektionsnivå och kan förmedla sin konst på ett bättre sätt.  

Schmid framhåller de tre viktigaste kriterierna som de måste förhålla sig till. 

 

1. Konstnärskapet måste passa in i galleriprogrammet.  
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2. Konstnären måste ha samma mål som galleriet vad gäller sin karriär. 

3. Konstnären måste vara konstnär på heltid.  

 

Det finns ytterligare några viktiga kriterier, till exempel att konstnären och galleriet måste 

komma bra överens för att ett långsiktigt samarbete skall fungera. Konstnären får inte repre-

senteras av något annat galleri i Sverige och det måste finnas en viss kontinuerlig produktion, 

det räcker inte med ett verk om året. Om konstnären är utländsk måste hen även ha ett galleri i 

sitt hemland, eftersom att det inte går att driva en hel karriär från Sverige förklarar Schmid.  

 
 
Andréhn-Schiptjenko om regler 

 
Galleriet har inga regler för hur konstnärer skall väljas eller hur könsfördelningen skall se ut. 

De två grundarna avgör tillsammans vad som bör beaktas i valet av konstnärer och behöver 

därför inte sätta upp riktlinjer för att veta hur de skall agera. Schiptjenko menar att kön delvis 

är en faktor vid besluten, men att de inte följer upp antalet i siffror. Hon betonar att de är två 

kvinnor som driver galleri i en mansdominerad bransch, och menar att det är en ståndpunkt i 

sig att de är kvinnor. 

 

7.3.3 Situation  
 
Nedan redovisas respondenternas berättelser som rör beslutsprocessen och beslutssituationens 

omständigheter.  

 

Moderna Museet om situation  

 
Möller-Westermann berättar att det inte finns något enkelt svar på hur beslutsprocessen i valet 

av konstnärer går till och tycker att det är en komplex men intressant fråga. På Moderna Mu-

seet finns det en utställningsgrupp som arbetar med vilka konstnärer som ska visas. I utställ-

ningsgruppen finns det fem intendenter och två assisterande intendenter, där ingår även mu-

seichefen Daniel Birnbaum och vice museichefen Ann-Sofi Norling. Intendenterna bollar 

idéerna och tar upp projekt som de brinner för eller är engagerade i. Beslutet tas gemensamt 

men museichefen har formellt sista ordet. Möller-Westerman beskriver att de arbetar med 

synergieffekter och det är viktigt att var och en får jobba med det den tycker är spännande. 

Intendenterna i gruppen har olika kön, ålder, erfarenhet, inriktning, intresse och livsåskåd-
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ningar vilket Möller-Westermann tycker skapar en bra bredd och gruppsammansättning. 

Vissa i gruppen trivs med att bli tilldelade arbetsuppdrag medan andra vill skapa och utforma 

sitt arbete själva. I beslutsprocessen är det viktigt att få med sig både kollegorna och ledning-

en i sin idé och att kunna övertyga om att det är ett projekt som är värt att satsa på.  

 
 
 

Liljevalchs Konsthall om situation  

 
På Liljevalchs konsthall är det Castenfors själv som lägger ett schema för utställningarna. 

Ibland diskuteras valet av konstnärerna med personalen men det är Castenfors i rollen som 

konsthallschef som bestämmer. Han poängterar att det inte är en demokratisk process. Medar-

betarna är välkomna att ge förslag men ännu har ingen av personalens idéer realiserats. 

Castenfors diskuterar däremot valet av konstnärer med sina externa kontakter i konstvärlden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Artipelag om situation  
 

Det är utställningsgruppen på konsthallen som diskuterar fram vilka utställningar de skall 

visa. Jensner förklarar att det finns en hierarkisk struktur i organisationen. I slutändan är det 

konsthallschefen Bo Nilsson som bestämmer. Hela konstavdelningen samlas i veckomöten 

och diskuterar inför kommande utställningar. Gruppen består av intendenter, tekniker, konst-

hallschefen, och två personer från kommunikationsavdelningen. Först diskuteras vilken form 

av utställning det ska vara, om det ska vara solo- eller samlingsutställning, foto, måleri eller 

skulptur, den fysiska platsen, hur lång tiden den ska hänga och så vidare. I sista ledet bestäms 

konstnärerna. Jensner tror att det slutliga urvalet dels beror på gruppens erfarenheter och ideal 

men att lokalen och uppfattningar om vad de kan och bör göra även påverkar till stor del. Den 

mest avgörande faktorn är budgeten vilken både avgör begränsningar och möjligheter.  
 

Det är en ständigt pågående process att ha intressanta konstnärskap under uppsikt förklarar 

Jensner. De måste också vara medvetna om vad andra institutioner gör eftersom det inte är bra 
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att ligga för nära i sitt utbud. Varje utställning är unik vilket gör arbetet varierande och svårt 

att standardisera. 
 
 
 
Bonniers Konsthall om situation  

 

I utställningsgruppen på fyra personer är det konsthallschefen som har den avgörande rösten 

berättar Elgh. Konsthallschefen har en övergripande idé om hur utställningsprogrammet ska 

utformas över åren. Besluten om de enskilda utställningsprojekten och de medverkande 

konstnärerna är en pågående process som alla i utställningsgruppen är delaktiga i. Gruppen 

lägger fram förslag och idéer som diskuteras gemensamt. Det är en öppen diskussion där allas 

åsikter vägs in, ofta är det dock konsthallschefen som tar det slutgiltiga beslutet. Men om nå-

gon av de anställda starkt brinner för en idé kan även den ha sista ordet.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Wetterling Gallery om situation 

 

Schmid berättar att de ständigt funderar över programmets utformning, men att det med jämna 

mellanrum görs en mer grundlig översikt. Det sker kontinuerligt förändringar som påverkar 

programmets helhet vilket skapar ett behov av en ständig reflektion. Konstnärskap utvecklas i 

olika riktningar, kännedom och status fluktuerar och byte av gallerisamarbeten förekommer. 

Schmid förklarar att relationen med konstnärerna måste stämma på alla plan och att det måste 

finnas ett välfungerande samarbete. Det första steget i beslutsprocessen är att komma i kon-

takt med en konstnär detta kan enligt Schmid ske på en mängd olika sätt. När de går vidare 

och granskar en konstnärs verk försöker de avgöra om denna passar in i galleriet befintliga 

program. Det finns en röd tråd och en utpräglad inriktning i det befintliga programmet som 

växt fram under de senaste trettiofem åren. Nya konstnärer som tas in måste passa in och gal-

leriet måste även ha rätt kanaler för den typen av verk, annars blir samarbetet lönlöst förklarar 

Schmid. Wetterling Gallery har ett starkt varumärke och en viss kundkrets som har tydliga 

förväntningar och preferenser.  
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När det gäller det slutliga valet diskuterar Schmid och Wetterling vilka fördelar och nackdelar 

det finns med att ta in en konstnär samt dennas utvecklingspotential. Båda två måste stå 

bakom valet eftersom de inte kan sälja något som de själva inte tror på. Schmid menar att ef-

tersom hon och Wetterling representerar två olika generationer blir det som en ytterligare kva-

litets stämpel när de båda enas. 

 

Schmid och Wetterling diskuterar könsfördelningen med jämna mellanrum. De har kommit 

fram till att kön inte har en avgörande betydelse när det kommer till valet av konstnärer. Det 

är så mycket annat som måste stämma mellan konstnären och galleriet så kön blir aldrig en 

avgörande faktor förklarar Schmid. På 80-talet hade galleriet ett fokus på popkonstgenren där 

de stora namnen nästan uteslutande var män. Schmid tror att anledningen till den sneda köns-

fördelningen under den perioden beror på bakomliggande strukturella faktorer som fanns i 

samhället. De senaste åren har de tagit in en övervägande del kvinnor, Schmid menar att det 

inte är ett medvetet val utan att det snarare bara blivit så. Hon tror att en förklaring kanske kan 

vara att det är fler kvinnor som går ut konstskolorna och som finns i branschen just nu.  

 

 

 

Andréhn-Schiptjenko om situation  
 

På galleriet är det i första hand de två grundarna Andréhn och Schiptjenko som avgör valet av 

konstnärer och fattar besluten inför de planerade visningarna. Schiptjenko berättar att det 

ibland kan ligga flera år bakom ett beslut och att det är en mycket komplicerad process. De 

har som mål att ha en långsiktig relation till konstnären och att kunna växa tillsammans. Det 

viktigaste i planeringen är att ha dynamik och variation i programmet. En viktig faktor i valet 

av konstnärer är att ta hänsyn till inom vilka områden konstnären verkar, både tematiskt och 

geografiskt. Hon berättar att de utgår ifrån tre punkter när de väljer att ta in nya konstnärer.  

 
 

• Konstnärligt uttryck och möjlighet till långsiktig relation 

• Tematiskt och geografiskt område  

• Personligt intresse  
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Hon tror att de kanske har ett extra starkt intresse för kvinnliga konstnärer eftersom att de ofta 

behandlar gemensamma frågor som identitet. Hon förklarar att de inte tar in en konstnär om 

någon känner sig tveksam, och menar att det är viktigt att känna stort engagemang och kunna 

tala för ett konstnärskap. Schiptjenko menar att medvetenheten om könsfördelningen finns där 

hela tiden, i bakgrunden. Det är ett dagligt konstaterande att branschen inte är jämlik avslutar 

hon.  
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8. Analys  
 
Den uppmätta könsfördelningen i utställningarna sätts nedan i relation till hur organisationer-

na formellt och informellt förhåller sig till externt jämställdhetsarbete. Analysen inleds med 

ett kodningsschema där empirin behandlats och sammanställs så att gemensamma drag och 

olikheter kan urskiljas på ett översiktligt sätt. Därefter diskuteras förutsättningarna för lämp-

lighetslogikens tre aspekter; identitet, regler och situation på ett övergripande plan. Sedan 

följer fördjupade analys avsnitt som behandlar respektive organisationskategori var för sig.  

	   	  
 

Moderna 
Museet 

Liljevalchs 
Konsthall   

Artipe-
lag  

Bonniers Konst-
hall   

Wetter-
ling 
Gallery 

Andréhn-
Schiptjenk
o 

Kön kvinna Man Man Kvinna Kvinna Kvinna 

Koppling till professionen  
X   X X     (Tillhör yrkesgruppen 

curator/intendent) 
Förankring i organisationen 

X     X X X  (långvarig och nära relat-
ion till verksamheten)  
Anser könsfördelningen 
problematisk   X 	  	    X X   X X  

  

X X     X X 
          Subjektivitet 
(engagemang och smak har 
utrymme i besllutsproces-
sen) 
Officiella riktlinjer för 
jämställdhetsarbete X X         

Antal personer delaktiga i 
beslutsprocessen 9 1 7 4 2 2 

Demokratisk beslutspro-
cess X   X X / / 

Ny organisation  
    X X     (har funnits kortare än 10 

år) 
Anser att arbete med 
könsfördelning ingår i 
deras plikt 

X X X X     

Har jämn könsfördelning 
  X X X     

 (minst 40/60) 

Aspekt av lämplighetlogi-
ken som påverkar mest Regler Identitet (sociala) 

Regler  (sociala) Regler  Identitet Identitet 

       

	  

X = Stämmer 
helt 

	   	   	   	   	   
/ = Stämmer 
delvis 

	   	   	   	   	  Figur 6 Kodningsschema 
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8.1 Identitet  
 

Det finns två aspekter av identitet som vägs in i beslutsfattandet, det handlar dels om 

organisationens identitet och självbild men också om yrkesidentiteten hos de personer 

som har en del i beslutet. March och Olsen menar att regler definierar förhållanden 

mellan olika roller och vilka skyldigheter som finns gentemot andra. Detta beroende 

på hur en situation tolkas och definieras eftersom olika regler gäller i olika situation-

er.83 Vilken roll och vilka skyldigheter en organisation eller person har gentemot nå-

gon annan styr i många avseendet handlandet. Undersökningen visar att samtliga or-

ganisation befinner sig i flera roller samtidigt gentemot olika intressenter. Organisat-

ionen behöver till exempel ta hänsyn till sina plikter i relationen till publiken, finansiä-

ren och konstnären.  

 

Undersökningen har visat att det finns en etablerad yrkesetik inom professionen, det 

anses ofrånkomligt att inte reflektera kring könsfördelningen i produktionerna. Däre-

mot finns det olika uppfattningar om behovet av att arbeta med extern jämställdhet. 

Alla visar en medvetenhet och en förståelse för det positiva med jämn könsfördelning, 

men till hur stor del det påverkar besluten varierar stort. Generellt visar organisation-

erna upp ett individualistiskt förhållningssätt, där det konstnärliga uttrycket är den 

viktigaste aspekten. Valet utgår då i första hand från konsten och inte från konstnären.   

	  
	  	   	   

8.2 Regler  
 

Samhället formar normer och värderingar som förkroppsligas i de institutionella praktiker 

som styr beslutsfattarnas uppfattning om vad som utgör lämpliga val. Att agera efter lämplig-

hetslogiken innebär att följa de regler som är aktuella för situationen och uppfylla sina roller 

gentemot olika parter. Reglerna tillgodoser organisationerna med kriterier för vad som anses 

värt att sträva efter och för vad som kan ses som en god anledning till handling. Regler utgör 

en del av en organisations formella struktur och vägs in i valet av det mest lämpliga hand-

lingsalternativet. Utifrån samtalen går det att dra slutsatser om vilket beteende som utgör en 

norm, i den här studien blir det tydligt att alla med beslutsfattande positioner uttrycker stor 

                                                
83 March & Olsen, Rediscovering institutions s.23  
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medvetenhet kring jämställdhetsarbete och könsfördelning. Det utgör en social regel att visa 

sig medveten, även om den faktiska attityden till frågan och arbetet i praktiken ter sig an-

norlunda. Studien visar att organisationerna agerar utifrån lämplighetslogiken snarare än kon-

sekvenslogiken. Detta eftersom de inte utvärderar konsekvenserna av ett handlande där de 

inte tar hänsyn till könsfördelningen. Ingen av de intervjuade beslutsfattarna hade analyserat 

eventuella konsekvenser av besluten. 

 

8.1 Situation  
 

Situationen för beslutsfattandet inom de studerade organisationerna har vissa gemensamma 

förutsättningar som gäller oavsett vilken kategori verksamheten tillhör. Att välja konstnärer 

till en utställning kräver en hög engagemangsnivå och ett omfattande arbete. Den generella 

beslutssituationen för val av konstnärer kännetecknas av god framförhållning eftersom be-

slutsarbetet ofta utgör en lång och tidskrävande process. För samtliga studerade organisationer 

är det ett betydelsefullt val som påverkar arbetet för flera delar av verksamheten. Beslutet har 

en stark koppling till organisationens identitet, eftersom det definierar hela verksamheten 

gentemot omgivningen. Publiken och omvärlden formar till stor del sin bild av organisationen 

utifrån den konst de tar del av på utställningarna som organisationen producerar. Därför är 

valet av konstnärer en viktig del av organisationens självbild och identitetskonstruktion. Valet 

av konstnärer är starkt beroende av den kontext som organisationen befinner sig i eftersom att 

organisationer uppfattar sig i relation till sin omgivning och beslutsfattande personer grundar 

sina val på vad som utifrån deras tillgängliga referensram är det mest lämpliga handlingsal-

ternativet. Vad som påverkar besluten varierar mellan olika organisationer och kategorier men 

också beroende på beslutsfattarens roll och relation till organisationen. Den specifika situat-

ionen som organisationen befinner sig i när beslutet skall fattas definieras av en mängd om-

världsfaktorer och förutsättningar. Till exempel; Vilka utställningar har organisationen precis 

visat? Vilka teman, genrer och frågor är relevanta vid tillfället? Vad har andra visat för ut-

ställningar? Vilka praktiska begränsningar sätter ramarna för vad som är möjligt?  
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8.2 Offentlig konstinstitution  
 
 

  
Figur 7 Moderna Total Könsfördelning 

 
Undersökningen av Moderna Museets könsfördelning visade att manliga konstnärer var över-

representerade i det totala utfallet.  I en närmare granskning av könsfördelningen i soloutställ-

ningarna visades en svagt övervägande del kvinnor med 53 procent. Det är samlingsutställ-

ningarna som manliga konstnärer tenderar att dominera. En förklaring kan vara utformningen 

av museets samling, som till stor del består av manliga konstnärer. Utbudet av konst som or-

ganisationen förvaltar påverkar till viss del vad som ställs ut, eftersom att de ofta utgår ifrån 

samlingen när de skapar utställningar som behandlar ett visst tema. Flera av de utställningar 

som visas på Moderna Museet är en del av en turné och har producerats av andra institutioner. 

Detta medför att museets könsfördelning till stor del också påverkas av hur arbetet ser ut i 

andra delar av världen. Internationellt har könsfördelningsfrågan i utställningar inte en högt 

prioriterad status vilket speglar arbetet på Moderna Museet som väl utvecklat i jämförelse. 

Teorin påpekar att den sociala identiteten formas genom interaktion med omgivningen och 

bestäms av de sociala diskurser och uppfattningar som finns om vem en kan vara och hur en 

bör handla.84 I rollen som internationell curator utgörs referensramen av ett globalt nätverk, 

det individuella förhållningssättet och arbetet uppfattas i relation till hur de yrkesverksamma 

kollegorna agerar. Att samarbeta och verka på internationell nivå får därför en avgörande be-

tydelse för hur Möller-Westermann uppfattar olika handlingsalternativ som mer eller mindre 

lämpliga. Hon beskriver att hon uppmärksammat ojämnlika förutsättningar och diskrimine-

rande strukturer i hur konstnärer väljs internationellt, därför motiveras hon kanske ytterligare 

att lyfta fram och arbeta med kvinnor på den institution där hon är verksam. Sen har hon inte 

den avgörande rösten i beslutsprocessen eftersom hon endast utgör en liten del av den grupp 

som gemensamt beslutar om programmet.  
                                                
84 Mats Alvesson, Yvonne Billing, Kön och Organisation s.156  

24% 
kvinnor 

74% män  

2% 

Moderna Muséet Stockholm 

Kvinnor 

Män  

uppgift 
saknas  

Moderna Museet total könsfördelning:  
52 kvinnor, 159 män, 4 uppgift saknas,  
215 totalt 
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Det tar lång tid att ändra samlingens utformning som fortfarande till stor del påverkar köns-

fördelningen i de tematiska genre utställningarna. Däremot är det lättare att arbeta aktivt och 

försöka väga upp snedfördelningen genom att visa en ökad andel kvinnor i soloutställningar. 

Eftersom de till soloutställningarna oavsett måste låna in en stor andel av konstverken utifrån, 

behöver dessa inte bero på samlingens utformning. Museet visar sig medveten om detta ge-

nom att i årsredovisningen lyfta fram andelen kvinnliga konstnärer som visats solo.  

 

 
Figur 8 Liljevalchs Total Könsfördelning 

 
I kontrast till Moderna Museets könsfördelning visar undersökningen att Liljevalchs Konst-

hall har en övervägande del soloutställningar med manliga konstnärer. Liljevalchs Konsthalls 

totala fördelning är relativt jämn då det är 56 procent kvinnor. Att statistiken är så pass jämn 

beror på den stora andel kvinnor som ställs ut på den årliga vårsalongen, där antalet medver-

kande i genomsnitt är över hundra personer. Till den utställningen sker urvalet anonymt. In-

tressant är att det då brukar bli en könsfördelning som är representativ i förhållande till ande-

len utövande kvinnliga respektive manliga konstnärer i branschen, det vill säga en övervä-

gande del kvinnor. Detta fenomen bevisar att det finns ojämlika förutsättningar för kvinnor 

och män, att de helt enkelt bedöms och uppfattas olika beroende på deras kön.  

 

Liljevalchs Konsthall och Moderna Museet är båda statligt förvaltade verksamheter som fi-

nansieras med skattemedel, trots den grundläggande gemensamma förutsättningen visar vår 

undersökning få likheter. I en jämförelse mellan verksamheternas beslutsprocess kan konsta-

teras att organisationens struktur och verksamhetens omfattning har den mest avgörande be-

tydelsen för hur besluten fattas. Det finns väsentliga skillnader i styrningen av de två verk-

samheterna eftersom Liljevalchs Konsthall är kommunalt och Moderna Museet statligt förval-

tat. Liljevalchs Konsthall präglas av en decentraliserad styrningsmodell där stor frihet över-

lämnats till konsthallschefen, formella riktlinjer finns uppsatta generellt för Stockholm Stad 

56% 
kvinnor 

43% män 

1% 

Liljevalchs Konsthall 

Kvinnor 

Män  

uppgift 
saknas  

Liljevalchs Konsthall total könsfördelning:  
246 kvinnor, 189 män, 3 uppgift saknas, 438 total  
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men detaljerade instruktioner för konsthallen saknas. Moderna Museet däremot får årligen en 

anpassad uppdragsbeskrivning och detaljerade instruktioner för verksamheten. Båda organi-

sationerna är professionella byråkratier där det finns en tydlig hierarkisk ordning. Omfattande 

och byråkratisk strukturerade organisationer som Moderna Museet är de som främst använder 

sig av och också behöver riktlinjer implementerade i den formella strukturen. Stora organisat-

ioner med omfattande personalstab och många inblandade i beslutsprocessen behöver en tyd-

lig formell struktur att förhålla sig till för att säkerställa att uppdraget och syftet efterföljs. 

Även om uppdraget regleras av staten lämnas alla konstnärliga beslut som rör verksamheten 

till organisationens anställda med tilltro till deras yrkesmässiga kunskap. Detta har sin grund i 

den kulturpolitiska principen om armlängdsavstånd, att politiken inte skall styra det konstnär-

liga innehållet.85 Stor tillförlit lämnas till organisationen att själv stå för den kunskap och ex-

pertis som behövs för att fatta beslut om programmets utformning. Detta gör att de konstnär-

liga besluten inte granskas eller ifrågasätts trots att statlig verksamhet i övrigt präglas av 

transparens och kontroll.  

 

En annan anledning till att de två studerade organisationerna skiljer sig åt är att de personer 

som intervjuas har olika roller inom organisationerna. Castenfors är konsthallschef och har 

den slutgiltiga bestämmanderätten. Han saknar en stark förankring till organisationen ef-

tersom han har en projektorienterad inställning till sitt uppdrag och ser det som tidsbegränsat. 

Möller-Westermann har i motsats till Castenfors en lång bakgrund inom sin organisation. 

Moderna Museet kan sägas spegla en del av hennes arbete, hon har varit med och kunnat på-

verka under en lång tid vilket förklarar en djupare känsla av förpliktelse. Möller-Westermann 

har en utbildning och en erfarenhet som ger henne en stark koppling till curator professionen 

medan Castenfors både på grund av sin bakgrund inom media och sin attityd visar på ett av-

ståndstagande mot konstvärlden. Deras olika relation till professionen förklarar deras skiljda 

uppfattningar och förhållningssätt till externt jämställdhetsarbete. Olika sociala regler och 

yrkesetik avgör vilka handlingslogiker som anses mest lämpliga. Det är inte bara deras bak-

grund inom olika fält utan även deras personliga identitet kopplat till deras egen sociala status 

och könstillhörighet, som ger dem tillgång till olika referensramar och uppfattningar. Casten-

fors attityd till könsfördelningen som ett icke problem kan ha sin grund i att han som besluts-

fattande man saknar uppfattning om de svårigheter och problem som kan upplevas av andra. 

Liljevalchs Konsthall är strukturerad så att Castenfors är ensam beslutsfattare, det finns ingen 

                                                
85 Konstnärenas riksförbund, Armlängdsavstånd, (http://www.kro.se/4053) 
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intendent eller curator anställd som är delaktig i beslutsprocessen. Av lämplighetslogikens tre 

aspekter får hans identitet det största utrymmet att påverka besluten och forma organisationen. 

En slutsats som stödjs av Castenfors uttalande under intervjun om att konsthallschefen är den 

som ger organisationen dess energi.  

 

På både Moderna Museet och Liljevalchs Konsthall finns det en lös koppling mellan den for-

mella strukturen och det praktiska beslutsfattandet. Det finns inget etablerat tillvägagångssätt 

för hur jämn könsfördelning skall behandlas inom den beslutsfattande processen. Att aktivt 

arbeta med jämn könsfördelning i utställningarna är inte förankrat som en prioritet, i första 

hand fokuserar de på variation och mångfald i etnicitet och uttryck. Andra variabler än kön 

behandlas ofta i första hand därför att de är mer komplexa till sin karaktär. I Moderna Muse-

ets förordning uppmanas de arbeta med jämn könsfördelning, men de skall också ansvara för 

att representera en mängd konstnärliga uttryck, världsdelar och tidsperioder. Alla dessa para-

metrar måste samspela och koordineras till ett program där variationen uppfyller museets alla 

ansvarsområden. Liljevalchs Konsthall och Moderna Museet har en programplanering som 

sträcker sig långt fram i tiden där en översiktlig könsfördelning kan se något annorlunda ut 

jämfört med det utdrag som denna undersökning visar. Det kan bli missvisande eftersom pro-

grammet är planerat mer långsiktigt än för en 24 månaders period.  

 

Utifrån lämplighetslogikens tre faktorer är det för Moderna Museet de formella reglerna som 

till störst del formar programmets innehåll. De måste förhålla sig till sina ansvarsområden och 

instruktioner när de fattar beslut om vilka konstnärer som skall ställas ut. Situationen påverkar 

beslutet i det avseendet att de måste ta hänsyn till att alla ansvarsområden täcks och se till så 

att programmet speglar det samtida fältet. Beslutsfattarnas identitet har i det här fallet en be-

gränsad påverkan på beslutet eftersom urvalsgruppen består av många personer som tillsam-

mans skall enas om ett val.  
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8.3 Privata Konsthallar 
 
 

  
Figur 9 Artipelag Total Könsfördelning 

  
 Figur 10 Bonniers Total Könsfördelning 

Det är anmärkningsvärt att Bonniers Konsthall är den enda studerade organisationen som vi-

sar en exakt jämn könsfördelning med lika stor andel kvinnor och män trots att de inte har 

officiella jämställdhetsmål.  

 

I den kvantitativa undersökningen framgår det att konsthallarnas utställningar har relativt 

jämn könsfördelning. En förklaring till detta kan vara att de privata konsthallarna kan uppfatt-

tas som den organisationskategori med minst legitimitet eftersom dessa har sin grund i kom-

mersiell verksamhet. De startades som ett sätt att förvalta ett framgångsrikt entreprenörskap 

genom att översätta ekonomiskt kapital till kulturellt kapital.  På grund av konsthallarnas bak-

grund finns ett större behov av att skapa legitimitet hos omvärlden, vilket de bland annat gör 

med hjälp av en jämn könsfördelning i utställningarna. Ett annat exempel på att de privata 

konsthallarna försöker skapa legitimitet är att det är dessa två verksamheter som var mest 

måna om att skapa en bild av beslutsprocessen som demokratisk. Att framhålla att beslutspro-

cessen vilar på en demokratisk grund visar att konsthallarna har ett behov av att spegla värde-

ringar som finns i samhället. Sociala regler är den aspekt av lämplighetshetslogiken som i 

dessa två organisationer har störts inflytande på besluten.  

44% 
kvinnor 

50% 
män 

6% 
Artipelag 

Kvinnor 

Män  

uppgift 
saknas  

50% 
kvinnor 50% män  

Bonniers Konsthall 

Kvinnor 

Män  

uppgift 
saknas  

Artipelag total könsfördelning:  
52 kvinnor, 58 män, 7 uppgift saknas, 117 totalt 
 

Bonniers konsthall total könsfördelning: 
17 kvinnor, 17 män, 34 totalt 
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Både Bonniers konsthall och Artipelag har liknande organisationsstruktur, dels på grund av 

den demokratiska processen men även i storlek och ålder. Både Elgh och Jensner fokuserar i 

intervjun mer på grundaren och varumärket än sin egen yrkesidentitet vilket kan ses som ut-

märkande för organisationskategorin. På frågan om organisationens syfte påpekar Elgh bland 

annat att familjen Bonniers alltid har haft ett starkt intresse för kultur och att det har varit en 

tradition för dem att stötta konsten. I likhet med detta berättar Jensner att konstdelen på Arti-

pelag motiveras av paret Jacobssons stora konstintresse. Deras uttalanden visar upp en ideali-

serad bild av grundarna och av varumärket då båda lyfter fram att motiven har sin grund i den 

goda viljan snarare än i ett egenintresse. Detta tyder på att de antingen inte har någon person-

lig uppfattning om organisationens syfte eller att de inte vill dela med sig av den, eftersom att 

de istället lyfter fram grundarens berättelse. Däremot har både Elgh och Jensner en stark 

koppling till yrkesprofessionen, då de båda har en formell utbildning och lång erfarenhet inom 

området. Under intervjuerna så framgick det att de båda är måna om hur de uppfattas och att 

de tydligt förhåller sig till sociala normer och värderingar.  

 

Det går att urskilja ett underliggande fokus på konsumtion hos både Artipelag och Bonniers 

Konsthall. I båda intervjuerna påpekas det att konsthallarna är privata och att de därför måste 

försörja sig och uppnå ett visst publikantal. I Artipelags museishop finns produkter från Ba-

byBjörn som påminner om verksamhetens förankring i det kommersiella fältet. När organisat-

ionerna faller tillbaka på det ursprungliga varumärket bidrar till att försvåra översättningen av 

det ekonomiska kapitalet till kulturellt kapital på ett trovärdigt sätt. Artipelag och Bonniers 

konsthall är båda relativt nya organisationer. Jensner förklarar att informella regler och ram-

verk långsamt växer fram och formas i organisationer. Eftersom båda konsthallarna är relativt 

nystartade verksamheter kan det vara en förklaring till varför det inte finns några riktlinjer 

eller policys för könsfördelningen i utställningarna. En annan förklaring kan vara de båda 

organisationernas begränsade storlek. Bonniers konsthall och Artipelag har i jämförelse med 

de två statliga organisationerna en mindre byråkratisk struktur, hierarkier finns men det är en 

öppnare och mer flexibel maktordning. Båda organisationerna har små personalstaber vilket 

gör att alla medarbetare är väl medvetna om organisationens värderingar och tillvägagångs-

sätt. Eftersom de vet hur de ska förhålla sig i könsfördelningsfrågan blir regler och riktlinjer 

överflödiga. När en organisations arbetsnormer finns förankrade hos varje medarbetare och i 

företagskulturen skapar det bättre förutsättningar att lyckas med jämställdhetsarbete. Vilket 

visade sig i utfallet där de båda organisationerna visade en relativt jämn könsfördelning.  
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Undersökningen av Artipelag och Bonniers konsthall visar att det externa jämställdhetsarbetet 

påverkas av organisationens behov av både legitimitet och kulturellt kapital. Att inneha kultu-

rellt kapital är viktigt för organisationer inom kultursektorn för att de skall betraktas som seri-

ösa aktörer och för att vinna publikens erkännande. Om organisationen drivs av kommersiella 

intressen har den per definition ett svagare kulturellt kapital och kan behöva arbeta mer aktivt 

för att övertyga omgivningen och publiken om sitt konstnärliga syfte. Då är det av betydelse 

att implementera basala sociala regler och samhälleliga normer för att vinna legitimitet och 

stärka organisationens trovärdighet. Jämställdhet och demokrati tillhör två grundläggande 

värderingar som gör att organisationen uppfattas mer rättvis och legitim. De två privata 

konsthallarna i undersökningen visar på ett samband mellan jämställd könsfördelning och 

behovet av legitimitet.  

 

8.4 Gallerier  
 
Den mest betydelsefulla siffran för gallerier visar könsfördelningen för de konstnärer galleriet 

representerar. Det är på gallerierna som den första kontakten med branschen knyts och konst-

närens karriär börjar. På så vis kan en påstå att det är gallerierna som bestämmer vilka som 

släpps in i branschen. Gallerierna får rollen som gatekeepers vilket innebär att de har makt 

över vilka som släpps in då de kontrollerar den kanske viktigaste vägen in i branschen. När 

gallerierna bestämmer vilka konstnärer de ska representera undersöker de i första hand hur 

den personliga kontakten fungerar. Det är viktigt att det fungerar bra eftersom de kommer att 

ha ett nära samarbete under en lång tid framöver. På grund av detta ses inte kön som en avgö-

rande variabel. Trots det är galleriernas representation förhållandevis jämn. 

 

 
Figur 11 Wetterling Representation 
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Med hänsyn till att Wetterling Gallery vid starten nästan enbart representerade män är deras 

könsfördelning överraskande jämn i dagsläget, detta tyder på att galleriet under de senaste 

åren jämnat ut representationen drastiskt genom att nästan bara ta in kvinnliga konstnärer.  

 

  
Figur 12 Andréhn-Schiptjenko Representation  

För Schiptjenko är det inte ett problem att arbeta med en övervägande del kvinnor. Hon tror 

att anledningen till att galleriet har en överrepresentation av kvinnor kan bero på att de ofta 

fångar frågeställningar som intresserar henne. Hennes identitet som kvinna och verksam i 

branschen har en stor påverkan på hur besluten fattas eftersom att de till stor del väljer utifrån 

personligt engagemang.  

 

Schiptjenko berättar i intervjun att hon tycker att det är ett ställningstagande i sig att vara en 

kvinnlig gallerist. Schmid förtydligar inte på samma sätt faktumet att hon är en beslutsfat-

tande kvinna i branschen. Vilket kan bero på att de har olika roller och relation till organisat-

ionen. Schmid har en underordnad beslutsfattande position medan Schiptjenko är grundare 

och högst upp i hierarkin inom sin organisation. Som grundare är hela ens identitet förankrad i 

organisationens verksamhet vilket också gör det till den mest betydande faktorn vid besluts-

fattande. Som gallerist anses det lämpligt att grunda sina val av konstnärer på subjektiva pre-

ferenser, eftersom det personliga samarbetet och engagemanget står i fokus. Det bör under-

strykas att galleristerna må vara verksamma inom konstområdet och producera utställningar 

men kan inte sägas tillhöra professionen för utställningsproducenter. Detta beror på att ut-

ställningarna inte är ett självändamål utan ett medel för att kommunicera ett konstnärskap och 

nå ut till potentiella intressenter. Galleristerna är inte curatorer eller intendenter utan konst-

förmedlare, affärsmän med konstnärlig expertis. Det finns traditioner och tillvägagångssätt 

etablerade i galleriverksamhet vilket gör att de kan betraktas som en egen profession. Här 

finns det däremot inget givet förhållningssätt till jämställdhetsarbete eftersom organisationer-
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nas syfte till stor del styrs av subjektiva preferenser och värderingar. Den personliga smaken 

kan dock inte variera alltför mycket eftersom de måste ta hänsyn till sin roll gentemot kun-

derna och konstnärerna. Det finns förväntningar om vilken smak och inriktning som galleriet 

representerar.  

 

Under intervjuerna uttryckte båda galleristerna att de uppfattar att det finns olika förutsätt-

ningar för män och kvinnor att ta sig fram. Schmid menar att en förklaring till det kan vara att 

en majoritet av makthavarna inom branschen är män i övre medelåldern. Både Schiptjenko 

och Schmid berättar också att det finns en manlig kultur i konstvärlden, de menar att det finns 

en stor del manliga nätverk där män hjälper varandra och håller varandra om ryggen i större 

utsträckning än det gör bland kvinnor. De menar också att en stor del konst säljs i andra sam-

manhang än just på gallerier, det handlar om konstnärens personliga kontakter och nätverk. 

Eftersom köparen ofta är man och befinner sig i mansdominerade kretsar kan det vara svårt 

för kvinnor att ta sig in. Detta manliga nätverk, som är betydande i början av en konstnärs 

karriär kan vara en förklaring till varför den samtida konstscenen ser ut som den gör idag.  

 

Både Schmid och Schiptjenko är medvetna om könsfördelningen och tycker att det är en vik-

tig fråga. Dock påpekar de båda att de som privat galleri inte har något ansvar att spegla fältet. 

De menar att det istället är musernas uppgift att verka för att få en jämn könsfördelning i ut-

ställningarna och i samlingarna. På gallerierna förhåller de sig snarare till marknaden och 

kundernas efterfrågan än en rättvis spegling av fältet. Det ligger en viss problematik i denna 

inställning då det är gallerierna som skapar den första kontakten med konstvärlden. Museum 

och konsthallar arbetar sällan med konstnärer som inte är representerade eller har ställt ut på 

något galleri eftersom denne då saknar erfarenheter och är helt okänd hos publiken. Därav är 

det viktigt att poängtera att gallerierna har ett stort ansvar över hur representationen av man-

ligt och kvinnligt konstnärskap ser ut i hela branschen.  
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9. Sammanfattande diskussion och slutsatser 
 

Den undersökta könsfördelningen visar att det finns stor variation mellan olika organisationer, 

de studerade organisationerna gav exempel på överrepresentation åt båda hållen. Överlag är 

kvinnorna underrepresenterade då medelvärdet för andelen kvinnor när alla studerade organi-

sationers könsfördelning räknas ihop visar en fördelning på 45 procent. Med hänsyn till att 

andelen yrkesutövande kvinnor i branschen uppgår till 75 procent är det framtagna medelvär-

det inte representativt. Ett exempel är Vårsalongen som visar att fördelningen blir jämn och 

representativ när konstnärens kön inte är känt och antagningen sker anonymt. Detta tyder på 

att det finns diskriminerande strukturer kopplade till kön som påverkar valet av konstnärer. 

Eftersom fördelningen mycket sällan är representativt i förhållande till könsfördelningen i 

branschen betyder det att kvinnor missgynnas i en vanlig urvalsprocess när de beslutsfattande 

är medvetna om konstnärens kön. 

 

Studien visar att beslutsprocessen påverkas av lämplighetslogikens tre aspekter på olika sätt 

beroende på individ och organisation. Undersökningen bekräftar lämplighetslogikens ut-

gångspunkt, att handlingar kommer ur en föreställning om nödvändighet snarare än preferen-

ser. Det är nödvändigt för organisationerna att ta hänsyn till sitt uppdrag och sin roll gentemot 

andra, och utifrån situationen förhålla sig till sitt syfte. Därför väger plikten tyngre än de per-

sonliga preferenserna hos beslutsfattaren. I de fall där personliga preferenser får utrymme i 

beslutsprocessen sker detta inom ramen för verksamhetens syfte eftersom att engagemang och 

smak påverkar vilka alternativ de medverkande i processen lägger fram som förslag.   

 

Undersökningen visar att formella regler och policys har en närmast obefintlig påverkan på 

organisationernas jämställdhetsarbete. Riktlinjer är ofta formulerade på ett vagt och övergri-

pande sätt och säger oftast inget om hur det i praktiken skall genomföras. För att jämställd-

hetsarbetet skall fungera i praktiken är det därför viktigt att dessa värderingar finns förankrade 

i företagskulturen och hos de personer som är delaktiga i beslutsprocessen. Det har en extra 

stor betydelse i organisationer där beslutsprocessen i hög grad påverkas av identitet, eftersom 

att beslutsfattarnas värderingar och preferenser då styr valet.  

 

Studien har upptäckt att det finns en lös koppling mellan den medvetenhet alla organisationer 

säger sig ha angående könsfrågan och det faktiska utfallet i utställningsproduktionerna. 

Alla organisationer poängterar att det finns en stark medvetenhet kring frågan, trots det är det 
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bara tre organisationer som har en jämn könsfördelning i praktiken (60/40). Undersökningen 

tyder på att organisationens behov av legitimitet har en avgörande betydelse för hur jäm-

ställdhetsarbetet ser ut i praktiken.  

 

Studien visar att beslutsfattarnas förhållningssätt till könsfördelningsfrågan varierar och delvis 

påverkas av deras förankring i professionen. En stark koppling till professionen betyder att 

personen till stor del styrs av den yrkesetik och de praktiker som finns etablerade. Det finns 

även två motstridiga yrkesnormer som råder parallellt, dels att en ska vara medveten om jäm-

ställdhetsfrågan och dels att kön inte ska vara en avgörande variabel i valet av konstnär. Det 

finns en uppfattning inom professionen att konstnärliga val bör vara frikopplade från yttre 

omständigheter och endast skall avgöras av det konstnärliga innehållet. Vilket då hamnar i 

konflikt med att aktivt eftersträva jämn könsfördelning. 

 

En annan slutsats som kan dras är att det i majoriteten av organisationerna finns andra para-

metrar än kön som värderas högre. Eftersom det finns många andra aspekter som måste 

stämma överens hamnar könsfrågan långt ner på listan. När det förekommer diskriminerande 

strukturer i samhället blir det problematiskt att ha ett förhållningssätt som utgår ifrån indivi-

den som frikopplad från den sociala kontexten. Som del av ett samhälle och ett socialt sam-

manhang tillskrivs alla individer vissa positioner och tillhörigheter. Det tillhör människans 

natur att uppfatta och tolka sin omgivning genom att kategorisera det hon möts av. Därför 

måste en ta hänsyn till detta i valet av konstnärer. Om organisationerna endast utgår ifrån 

konsten och inte arbetar aktivt med jämn könsfördelning i utställningarna innebär det att 

maktstrukturerna tillåts råda. Det vore önskvärt att en enbart kunde utgå från konsten i sig 

men eftersom det finns diskriminerade strukturer måste dessa ifrågasättas för att lika villkor 

skall bli en möjlighet.  

 

Som det ser ut idag måste gallerier bli medvetna om konsekvenserna av sin roll som gatekee-

pers eftersom det är deras val som bestämmer vilka som släpps in i konstvärlden. Det går inte 

att ge de statliga konstinstitutionerna hela ansvaret då det är svårt för dem att visa konstnärer 

som inte har tillgång till eller släppts in i fältet. Ingen börjar sin karriär med en utställning på 

Moderna Museet. Det är viktigt att poängtera att det finns ett gemensamt ansvar för mångfald 

i den konstnärliga representationen. Eftersom det som visas på konstscenen reproducerar rå-

dande normer, föreställningar och tillika riskerar att fastslå diskriminerande könsstrukturer 

om de inte uppmärksammas. Det är viktigt ur ett samhällsperspektiv att konstscenen visar att 
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alla kan ta plats på lika villkor. Ett jämställt offentligt utställningsrum skulle medverka till att 

slå hål på myten om det manliga geniet, både som ledare och skapare. Vilket skulle vara ett 

första steg i riktningen mot ett samhälle där könet inte sätter gränser för vad som är möjligt.  

 

          9.2  Vidare forskning 
 
Några av de aspekter som kommit fram under studien kan utgöra intressanta områden att 

forska vidare inom. För att förstå könens olika förutsättningar i samhället är det av vikt att 

fortsätta studera vilka strukturer som ligger bakom människors sätt att agera.  Inte minst hur 

konstnärliga beslut påverkas av kontextuella faktorer. En liknande undersökning som denna 

skulle kunna genomföras med intersektionalitet som utgångspunkt för att skapa kunskap om 

diskriminerande strukturer. Etnicitet är också en möjlig aspekt att studera närmare ur ett re-

presentationsperspektiv. Andra intressanta frågor för vidare forskning kan vara hur och om en 

demokratisk beslutsprocess påverkar mångfald och jämställdhet, hur beslutsfattare förhåller 

sig till traditioner och förväntningar från omgivningen, och även hur referensramen påverkar 

individens uppfattning och val. För att fler ska lyckas med externt jämställdhetsarbete är det 

nödvändigt med fortsatt forskning kring hur jämställdhetsarbete kan implementeras i före-

tagskulturen.  
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