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Inledning 

Examensarbetets ämne är valt på grund av att jag intresserar mig för konst i det 

offentliga rummet med dess syfte och inverkan på både plats och individ. Uppsatsen 

utgår ifrån ett förslag från Örnsköldsviks kommuns kulturchef som efterfrågade en 

förstudie kring hur många kvinnor respektive män som står som upphovspersoner 

bakom offentlig konst i Örnsköldsviks kommun. Det är från kulturenhetens sida 

eftersträvansvärt att en jämställd representation mellan könen finns i 

konstverksamheten och samlingen. Avstampet görs i kommunens kulturstrategi och 

visionen för kulturen 2020.1 Denna förstudie ämnar ligga till grund för en mer 

omfattande undersökning kring representation bland konstnärer utifrån kön. 

Men när vi undersöker hur många som är män och hur många som är kvinnor så 

utgår vi ifrån att det enbart finns två kön och att de som faller under respektive 

kategori också identifierar sig som ett av de könen. Vi antar också att de är just 

kvinna eller man enbart baserat på deras namn som läses på ett papper och som 

berättar vem som är upphovspersonen. Egentligen kan vi istället anta att namnet 

säger lite om vilket kön upphovspersonen har valt att identifiera sig som. 

Vad gäller den offentliga konsten och dess representation av upphovspersoner som 

identifierar sig som kvinna eller som man ställer jag mig frågan om varför det är 

intressant vilka könsidentiteter konstnärerna har? Varför behövs en sån här studie? 

Har det betydelse för invånaren i kommunen där konsten visas eller är det för att visa 

på klyftan mellan antalet kvinnor och antalet män som har tillverkat de offentliga 

konstverken? Det är enkelt att utläsa att upphovspersonerna bakom offentliga verk 

utgörs av fler män än kvinnor enbart genom att läsa listan med namn och använda 

våra antaganden om könsidentitet. Egentligen kan undersökningen handla om något 

annat än klyftan mellan könsliga representationer. Vad det är ämnar denna förstudie 

reda ut. 

Undersökningen kan även vara gjord för att gynna konstnärer som inte benämner sig 

som cismän och därmed bidra till en jämställd konstscen som framtida förhoppning. 

En cisperson är en person som identifierar sig som kvinna eller man och har blivit 

                                                   

1 Bettan Edberg, ”Kulturen i Örnsköldsvik”, Kulturstrategi, 
http://www.ornskoldsvik.se/download/18.a082a4f14de6b3959d99059/1441626260135/Kulturstrateg
i.pdf, Hämtat:2018-05-08. 
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registrerad som något av det vid födseln, innehar benämningen kvinna eller man i 

juridisk mening. Den som inte ser sig som en cisperson kallas istället icke binär och 

syftar till att inte falla innanför ramarna av de tre ovan nämnda kriterierna.2 Det kan 

kännas relevant och till och med viktigt att undersöka eftersom just vita män är den 

största andelen konstnärer som visar sin konst i offentliga miljöer. Åtminstone om vi 

enbart utifrån deras namn och etnisk tillhörighet också antar att de identifierar sig 

som män. Frågan blir således en aning komplex vilket ökar frågetecknen om att utgå 

ifrån konstnärlig kvalité innan namn, kön, etnicitet och ålder kommer med i beslutet 

att låta konstnären gestalta i det offentliga rummet.  

Det är då jag stöter på nästa nivå i frågor, vad är egentligen konstnärlig kvalitét och 

vem bedömer det? Upplevelsen av konst är högst personlig och en fråga om vad som 

är god eller dålig konst landar i en subjektiv bedömning från fall till fall. Om det finns 

en tanke om att konsten i det offentliga rummet ska representera konstnärer från 

befolkningen så bör ett intersektionellt perspektiv användas där mångfald också 

inkluderar konstnärer med olika etniskt ursprung, konstnärer med olika 

könsidentitet och i ett varierat åldersspann. För att belysa maktrelationers betydelse 

är det viktigt med ett intersektionellt perspektiv. Det innebär att skärningspunkter 

finns i fler än en kategori av människor.3 Till exempel är att vara kvinna, utlandsfödd 

och lesbisk tre positioner med risk för att bli utsatt för diskriminering, inte enbart för 

att hon är kvinna utan också för att hon är utlandsfödd och lesbisk. 

Skärningspunkten löper genom dessa tre kategorier. 

Mångfaldsbegreppet har från statligt håll tolkats till att innebära olikheter i 

exempelvis bakgrund, kön och erfarenheter. Kulturanalys Norden har 2017 lämnat 

rapporten ”Jämställd kultur” som visar att fler män sitter på konstnärliga tjänster och 

chefspositioner än kvinnor i de kulturella institutionerna. Ett politiskt mål är att 

skapa en jämställd fördelning av makt och inflytande mycket på grund av att bredda 

perspektivet på vad som anses vara god konst.4 När det finns en jämlik fördelning av 

                                                   

2 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer?, (Stockholm, 2016), 96. 
3 ”Intersektionalitet”, författare okänd, http://www.jamstall.nu/fakta/intersektionalitet/, Hämtat: 
2018-05-08. 
4 Katharina Tollin, m.fl., ”Jämställd kultur”, Kulturanalys Norden, https://kulturanalysnorden.se/wp-
content/uploads/2017/11/jamstalld-kultur-2.pdf, Hämtat: 2018-05-02.  
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vilka som sitter på maktpositionen kan även fördelningen olika konstnärskap bli 

vidare och innehålla mer mångfald.  

 

Syfte & frågeställning 

Syftet med förstudien är att ta reda på hur kulturenheten i Örnsköldsviks kommun 

ska gå vidare med ett utredande projekt i frågan kring hur mycket av kommunens 

konst som är tillverkad av kvinnor och hur mycket av den som är tillverkad av män. 

Det jag ger ifrån mig är ett ingångsvärde och en problematisering kring könslig 

representation. 

Ett delsyfte med förstudien att presentera ett underlag för ett framtida projekt som 

granskar kommunens konstsamlingar och den offentliga konsten, baserat på 

representationen av konstnärer som är kvinnor och konstnärer som är män. 

Det andra delsyftet med förstudien är att den ämnar svara på varför 

könsrepresentationen behövs undersökas närmre och vad projektledare på 

kulturenheten kan tänka på i kommande undersökning.  

Frågeställningen blir således: 

 Hur kan ett kommande undersökande projekt förhålla sig till en framtida 

könslig representation kontra konstnärlig kvalité? 

 Hur kan ett kommande undersökande projekt förhålla sig till queerteorin och 

tänka bortom könen kvinna och man? 

 Hur ser betraktaren på upphovspersonen bakom offentliga konstverk och 

deras könstillhörighet?  
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Teori 

Queerteori 

Jag har använt mig av queerteori för att diskutera genus och könskonstruktioner. 

Fanny Ambjörnssons bok Vad är Queer? har inte bara hjälpt mig att bena ut 

begreppet queer men också att närma mig min frågeställning på ett för mig adekvat 

sätt. Queerteorin är vald för att ifrågasätta undersökningens ursprungliga antagande 

om att det finns två kön, kvinna och man. De som exkluderas i ett sådant antagande 

är alltså de som inte identifierar sig som varken man eller kvinna. Genom begreppet 

heteronormativitet utgår teorin ifrån kvinna och man som norm. Kategorierna man 

och kvinna existerar endast inom den ram där dessa två separata kön framstår som 

de enda möjliga identiteterna. Denna ram kallar genusteoretikern Judith Butler för 

den heterosexuella matrisen. Inte bara ska personen uppträda som kvinna eller man 

enligt kulturella preferenser, ha kroppsdelar som placerar denne i en av kategorierna, 

men också åtrå och sexualisera det motsatta könet.  Genus och kön beskrivs av Butler 

som konstruktion och biologiskt kön, men inte som separerade ifrån varandra.5 Jag 

använder mig av queerteori för att visa på den norm som säger att det enbart 

existerar två kön, kvinna och man. Genusordningen innehåller normkritik där det är 

mannen utgör normen och kvinnan är det avvikande medan queerteorin även 

betraktar kvinnan som en norm och där de som inte faller inom ramen för att vara 

man eller kvinna anses som avvikande.  

Identitetspolitik 

Det hela har också att göra med identitetspolitik. I boken Det sista museet av 

kulturskribenten och litteraturvetaren Johan Lundberg beskriver författaren att det 

representativa står högre än den konstnärliga kvalitén i kulturdebatten.6 Kraven från 

kulturbyråkratiskt håll om att granska representationen kommer från att samhällets 

mångfald ska få större utrymme än kulturarv och vetenskapligt arv. Lundberg menar 

att konst och kulturuttryck sträcker sig över de etniska gränserna och att 

kulturkonsumenten inte har några problem med att ta till sig kultur från 

kulturskapare från olika tider eller olik kulturell kontext än vår egen. Vi kan till 

exempel fortfarande spela Shakespeare i både gammal och ny tolkning på teater eller 

                                                   

5 Ambjörnsson, (2016), 94f. 
6 Johan Lundberg Det sista museet; Reflektioner om identitetspolitik, kultur och integration, 
(Stockholm 2016). 
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läsa Fjodor Dostojevskij i en solstol på semestern, 137 år efter författarens död. Vi 

lyssnar på musikverk från alla jordens hörn och uppskattar konst även om den är 

skapad under renässansen eller modernismen eller nutid.7 Så varför ska 

upphovspersonerna representera någon som jag kan identifiera mig med idag? Talar 

Lundberg utifrån en priviligierad position där han som vit man från ett rikt 

västerland går förbi det mångfald som finns i Sverige idag?  

Könskvotering 

Jag har undersökt frågan från ett perspektiv om jämställd arbetsmarknad för att 

klargöra om det har att göra med konstnären som kvinna och hennes ställning i 

förhållande till den mansdominerade konstscenen. Förutom att könsidentitet kan ha 

betydelse för betraktaren av konstverken så har det betydelse för den 

yrkesverksamma konstnären och möjligheten att få uppdrag baserat på vilket kön 

denne är född med.  

Jag har lutat empiri och slutsatser om betydelsen av könskvotering på juristen Ann-

Katrine Roths bok Jämställdhetsboken; från teori till praktik.8 Det för att 

understödja en mer jämställd arbetsmarknad för konstnärer. Jämställdhet inom 

yrkesgrupper har både en kvantitativ och en kvalitativ aspekt. Den kvantitativa är den 

siffra som visar hur många av de representerade som är kvinnor och hur många som 

är män. Den kvalitativa aspekten belyser kunskap, kompetens och erfarenheter som 

de både könstillhörigheterna besitter.9 Det går alltså inte enbart göra en bedömning 

av hur många av varje könstillhörighet som finns representerad utan att titta på 

vilken position och makt denna också haft i samband med sitt arbete.  

Ur konstnärens perspektiv skulle den kvalitativa aspekten exempelvis kunna vara 

storlek på konstverk, vilken betalning som erfordrats för arbetet eller dess placering i 

det offentliga rummet.  Under de år som offentlig konst har producerats i det 

gemensamma rummet så har den manliga maktordningen genererat i bättre 

förutsättningar för de konstnärer som är män än för de som är kvinnor. 

Anmärkningsvärt är att den som beslutat om vem som ska få ett konstnärligt uppdrag 

är kvinna eller man inte är avgörande för konstnären som en man eller kvinna 

                                                   

7 Lundberg, (2016), 14f. 
8Ann-Katrine Roth, Jämställdshetsboken; Från teori till praktik, (Stockholm 2011).  
9 Ibid, 12. 
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eftersom samhällets maktstruktur gör att män ges högre värde både av män och 

kvinnor.10 

Ett annat perspektiv på jämlikhet mellan könen kvinna och man i konstsammanhang 

ger genusvetaren Vanja Hermele i publikationen Konsten – så funkar det (inte). 

Hermele menar att argumentet till varför Sveriges konstliv inte är jämlikt ofta är för 

att det kan rubba den konstnärliga kvalitén och konstens autonomi.11 Det argumentet 

kommer från olika håll i det professionella konstsverige, från konstnärer själva och 

från konstintendenter på institutionerna och från politiker, dock oftast ifrån män. 

Hermele ser istället att en jämlik konstscen är att visa på konstens kvalitéer genom 

att den inte ger en bild baserad på dikotomin kvalité eller jämställdhet.12 Det finns en 

norm där mannen ses som han som är upphovet till konsten och kvinnan som den 

andre som försöker, men inte hamnar på mannens ”nivå”. En situation som flera 

andra där mannen är normen och det vi utgår ifrån och det vi från barnsben sett i 

konstväg blir bedömt som den bra konsten. 

 

Metod 

Undersökningen är till viss del baserad på om den könsliga representationen av 

upphovspersoner bakom konstverken har betydelse för invånaren som betraktar och 

möter dessa offentliga konstverk och till viss del den faktiska andelen konstnärer som 

är kvinnor samt män. Genom att analysera vart verken är placerade, vilket år de 

placerades, vad de visar och vem som är konstnären har jag kartlagt vad dessa 

faktorer har för påverkan i vår gemensamma stadsmiljö.  

Fältstudier 

Metoden jag använde för att analysera konstverken på deras befintliga plats är 

fältstudier i form av observation ur ett visuellt perspektiv. Fältstudierna går ut på att 

beskriva platsen där respektive verk är placerat, hur verket ser ut, vilket material det 

är gjort av och vem som är upphovsperson till verket. Fokus har legat på de 

utrymmen som de olika konstverken har givits samt vilken information som finns om 

                                                   

10 Ibid, 16. 
11 Vanja Hermele, Konsten – så funkar det (inte), (Laholm 2009), 15. 
12 Ibid, 20. 
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konstnären på plats.13 Det rör sig om elva konstverk utvalda för att de hamnar inom 

min geografiska avgränsning, centrum.  

Att beskriva hur verket ser ut och vad det är gjort av för material går under metoden 

konstanalys som ofta används i konstvetenskaper för att i detalj få fram en grund för 

tolkning av verket. I detta fall kan det även vara intressant vad verket förmedlar 

utifrån om det är tillverkat av en antagen kvinna eller en man. Konstanalysen går till 

så att jag på platsen där verket finns observerar det och antecknar vad jag ser. Både 

vad som är själva konstverket och de kringliggande miljöerna. Jag har utifrån denna 

empiri jämfört de olika konstverken och deras platser med varandra för att se om det 

finns något mönster eller samband med vilket kön konstnären kan antas tillhöra. 

Fältstudierna används sedan i ett jämförande förhållande till enkät- och intervjusvar. 

Enkät 

För att ta reda på om konstnärernas kön är av betydelse för betraktaren så valde jag 

att vända mig till gymnasiet och estetiska programmet Bild och Form. Jag kom fram 

till att unga människor som själva skapar konstnärligt kan tänkas vara mer 

intresserade av konstnärerna bakom verken i offentlig miljö än vem som helst som 

jag möter på stan. Jag funderade också över vilka som eventuellt kan tänkas 

identifiera sig med konstnärerna bakom offentliga konstverk och fann att framtidens 

konstnärer kan tänkas relatera till eventuella förebilder. Den tanken baserades på de 

egna erfarenheterna av konstnärliga förebilder och intresset för vem som tillverkat 

konstverken och i vilken kulturell kontext. Gymnasieungdomar är dessutom en grupp 

som ofta är bekanta med stadens centrum och som rör sig i det offentliga rummet för 

att komma från skola till bussar eller för att hänga med kompisar.  

Jag kontaktade de två bildlärare som är kopplade till det estetiska programmet samt 

rektor för de estetiska programmen. Via mejl beskrev jag vem jag var och varför jag 

kontaktar dem. Jag bad också om att få komma till någon lektion för att informera 

eleverna om undersökningen och dela ut en enkät. Valet av metod baserades på att få 

ett gruppsvar.14 Min tänkta målgrupp svarade på en enkät skapad utifrån en tanke om 

vem som är betraktaren av offentliga verk. Eleverna var 16 personer blandade från de 

tre årskullarna som läser programmet. Av de 16 som fick enkäten var svarsfrekvensen 

                                                   

13 Jessica Sjöholm Skrubbe, Skulptur i folkhemmet; Den offentliga skulpturens institutionalisering, 
referentialitet och rumsliga situationer 1940 – 1975, (Stockholm 2007), 243–262.  
14 Jan Trost & Oscar Hultåker, Enkätboken, (Lund 2016), 10. 
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100%. Det är en kvalitativ undersökning där tankesätt och personliga upplevelser 

efterfrågas i enkäten.15 

Enkäten bestod av 9 frågor varav 6 frågor besvaras med att ringa in ja eller nej och 

med möjlighet att förklara eller utveckla sitt svar.16 En av de första sakerna jag tänkte 

på när jag skulle författa min enkät var om informanterna skulle fylla i vilket kön de 

själva identifierar sig med. Det vanliga är att alternativen kvinna och man finns att 

välja på, även i de sammanhangen undersökningen i sig inte handlar om hur många 

kvinnor eller män som gör ditt eller datt. Jag valde därför att ha flera svarsalternativ i 

kommande ordning: Kvinna, Man, Annat alternativ, Osäker och Vill ej svara.17 

Mina frågor i enkäten handlar bland annat om att identifiera sig med de förebilder 

som har samma könstillhörighet som en själv, i den mån man egentligen kan antas 

veta vilket kön förebilden identifierar sig med. Enkäterna har sammanställts och 

svaren analyserats gemensamt för att ta reda på om det är av betydelse för 

betraktaren vilken antagen könstillhörighet konstnärerna bakom verken i offentliga 

rum innehar.  

Intervju  

En av frågorna på enkäten var om eleven kan tänka sig att intervjuas närmare om 

ämnet. Frågan innehöll information om att målsmans tillåtelse krävs om eleven är 

under 18 år. En person svarade att hen kan tänka sig att bli intervjuad och kort efter 

att enkäterna samlats in kontaktade jag eleven via mejl. Intervju som metod 

kompletterade enkäterna och min analys av konstverkens plats i det offentliga 

rummet genom att ge utförliga svar på frågor kring upplevelsen av den offentliga 

konsten ur en betraktares perspektiv. Utifrån intervjun kan jag på ett kvalitativt sätt 

utmynna ifall konstnärers antagna könstillhörighet har betydelse för betraktaren av 

konstverket och vad det i så fall har för betydelse. Jag ville få fatt i informantens egna 

upplevelser och tankar.18 Intervjun ägde rum i ett enskilt utrymme på elevens skola, 

2018-03-21 och kan liknas vid ett samtal kring den offentliga konsten via bilder som 

jag visade för informanten. Intervjun spelades in på mobiltelefon men tyvärr hade 

inspelningen stoppad efter 11 minuter av ca 40 minuters intervju så jag ställde snabbt 

                                                   

15 Ibid, 22f. 
16 Ibid, 74. 
17 Ibid, 19. 
18 Monica Dalen, Intervju som metod, (Malmö 2015), 14. 
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kompletterande frågor och antecknade från minnet av samtalet direkt efter intervjun. 

Jag kontaktade informanten igen för att komplettera den halvinspelade intervjun och 

den kompletterande intervjun ägde rum 2018-04-10 på Nolaskolan. Den intervjun 

varade i 46 minuter. Intervjuerna transkriberades och informanten har tagit del av 

samt godkänt transkriberingen. 

Etik och reflexivitet 

Vid mitt fösta möte med informanterna för enkät och intervju fick de information om 

vem jag var och kring mitt ämne. Jag berättade varför jag ville att just de skulle svara 

på min enkät och att det var frivilligt att göra så. De fick veta att de är anonyma och 

att jag kommer att behandla deras svar som en grupp och inte som enskilda individer 

så vida någon fråga inte ger ett klart avvikande svar. Jag upplever de väl införstådda 

med sina rättigheter och att jag tar deras anonymitet på största allvar.  

I förhållande till enkäten och forskningsetiska riktlinjer har jag informerat de som 

valde att fylla i enkäten om att förundersökningen handlar om Örnsköldsviks 

offentliga konst, att informanterna är en viss målgrupp i ett specifikt åldersspann 

med inriktning mot mitt område.19 Det är dock inte självklart vilka personer som 

deltagit i enkäten med tanke på att de var ungefär en tredjedel av de tre årskurserna 

men från blandade årskurser 1–3. Svaren från enkäterna kommer att behandlas som 

ett gruppsvar. Nerslag är gjorda i särskilt intressanta svar eller kopplingar som hittats 

i analysen. De har svarat på enkäten som anonyma och jag som forskare kommer inte 

att veta vems svar som är vems. Deras anonymitet är därav säker även om vi kan 

förstå vilken grupp de tillhör. 

Jag är medveten om att denna skara inte representerar den helhet som dagligen 

betraktar eller rör sig kring de offentliga verken inom området. Informantgruppen 

ger en version av synen på betydelsen av konstnärers kön, bakom de offentliga 

konstverken. Även intervjun ger en ensidig bild av hur dessa valda verk kan betraktas 

och en version om vem som kan ha tillverkat dem. Denna röst är till för att ge en 

inblick i svårigheterna med att anta konstnärernas kön utifrån det konstverk vi 

betraktar och kan givetvis ge olika svar beroende på vem jag frågar. Denna enda röst 

ger inte ett svar på mina frågeställningar, men en version av hur betraktaren kan 

uppleva verken och dess upphovsperson.  

                                                   

19 Ibid, 24ff. 
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Avgränsningar och material 

Jag har valt att göra en geografisk avgränsning av Örnsköldsviks stadskärna och de 

konstverk som är permanenta och placerade utomhus. Det rör sig om elva konstverk 

placerade i stadskärnan. Informanterna som fyllde i enkäten är avgränsade till att 

vara i gymnasieålder och som själva är konstnärligt skapande och konstintresserade. 

De är även avgränsade till en skola och ett program. Även om jag har flera teoretiska 

ingångar till förundersökningen har jag avgränsat teorin till att inte låta hela 

genusbegreppet ligga till grund för analysen, utan till att försöka se fenomenet genom 

queerteori. Teorin om könskvotering och jämställd konstscen samt identitetspolitik 

kändes viktiga att ta med i resonemanget och faller därför innanför min avgränsning. 

Empiriskt material består av enkätsvar och underlag från intervju samt av de 

konstverk som är placerade inom mitt geografiskt avgränsade område och analyser av 

dess omgivning.  

 

Tema och forskningsfält 

Mitt forskningstema är offentlig konst och genus/queer. Den tidigare forskning som 

är gjord för fältet är relativt omfattande i Sverige och flera konstvetenskapliga och 

kulturanalytiska uppsatser och avhandlingar finns på samma tema. Det finns inte 

någon forskning gjord på just Örnsköldsviks offentliga konst. Genusperspektivet har 

använts som ett populärt ämne de senaste decennierna, detsamma gäller 

queerperspektivet även om de sistnämnda har ökat de senaste åren.  Även den 

offentliga konsten har inom framförallt konstvetenskapen varit ett omskrivet ämne 

både på grundnivå, avancerad nivå och av doktorander. Jessica Skrubbe Sjöholms 

avhandling Skulptur i folkhemmet tar plats i forskningen kring den offentliga konsten 

i Sverige 1940 – 1975.20 Sjöholm Skrubbes forskning är ur ett genusperspektiv och ser 

över Sveriges offentliga konst från efterkrigstiden till idag. Författaren har gett mig 

inspiration när det kommer till att beskriva verken och dess kringliggande miljö, men 

även avhandlingens genusperspektiv har varit en bra grund som jag kunnat applicera 

i denna förstudie. Det är en bok som har stöttat mig i mitt förhållande till den 

offentliga konsten. 

                                                   

20 Sjöholm Skrubbe, (2007). 
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Den andra boken som inspirerat mig och givit mig ett starkt och klart angreppssätt 

till ämnet har varit Fanny Ambjörnsons Vad är queer?.21 Med ett utforskande kring 

mitt eget förhållningssätt till kön så har jag kunnat ställa fördjupande frågor till mig 

själv och därmed kunnat utgå ifrån en fråga om varför. Varför har könet betydelse för 

vad vi gör eller hur vi ser på varandra? Och varför har könet på skaparen av konst för 

betydelse när det kommer till hur vi sedan upplever konsten? Dessa två böcker kan 

beskrivas som mina huvudböcker.  

 

Disposition 

Uppsatsens fördelning av huvudtext börjar med en beskrivning av den offentliga 

konstens bakgrund och begreppsbetydelsen i uppsatsen. Därefter följer en 

beskrivning av de för studien valda verken genom fältstudier inom avgränsningen. 

Följande del behandlar vad jag har fått ut av empirin utifrån enkätundersökningen 

och intervjuerna. Sedan behandlar den könsliga representationens betydelse utifrån 

litteratur och teori. Uppsatsen binds samman med en avslutande diskussion och 

slutsatser. Avslutande återfinns sammanfattning och sist käll- och 

litteraturförteckning samt bildförteckning. 

 

 

  

                                                   

21 Ambjörnsson, (2016). 
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Offentlig konst och könet bakom 
 

Offentlig konst 

Den offentliga konsten är de konstverk som oftast bekostats av skattemedel och som 

är placerade i gemensamma rum för en allmänhet att uppleva. Ibland kommer de ut i 

stadsrummet på annat vis till exempel att konstverk skänkes till kommuner. Den 

offentliga konsten är en del av tanken om folkhemmet där arbetarrörelsen växte och 

välfärden blev bättre.22 Den offentliga konsten uppkom för att konst skulle finnas 

tillgänglig för alla och inte bara en borgerlig elit. Statens konstråd bildades 1937 just 

för att konsten skulle bli tillgänglig för flera i samhället.23 Konsten kan sägas finns 

där som egen produkt och inte för konstnärens skull. Den finns för invånaren och 

allmänheten att uppleva. Idag kan den offentliga konsten vara varierad i både 

beständighet och material. Tillfälliga verk som performancekonst eller 

ljusinstallationer som medium visar uttryck på en bredare skala än den klassiska 

bysten eller skulpturen av en känd person.24 

De för studien valda verken 

Innanför min avgränsning för studien ryms både äldre och nyare verk. Här finns de 

som är permanent placerade på våra gemensamma platser utomhus, även om flera av 

verken har flyttats eller tillkommit från annan plats. Analysen och den beskrivande 

delen av de utvalda offentliga konstverken i Örnsköldsviks stadskärna kan ses som en 

redovisning av material, form, dess relation till omgivningen och visande av 

information om verket på plats. Konstverkens rumsliga position har givits en stor 

plats i analysen eftersom verken delar platsen med allt annat som händer i en 

stadskärna. De är en del av en helhet och situationen avgör om verket är 

framträdande, eller överskuggas av andra händelser i det offentliga rummet.25 

 

                                                   

22 Sjöholm Skrubbe, (2007), 16. 
23 Författare okänd, ”Om stockholm konst, start och historia”, http://www.stockholmkonst.se/om-
stockholm-konst/start-och-historia/ Hämtat: 2018-04-03. 
24 Författare okänd, ”Konsten”,  https://statenskonstrad.se/konsten/, hämtat: 2018-04-16. 
25 Sjöholm Skrubbe, (2007), 217. 
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Semaforen (1996) av Pia Hedström är placerad i 

mittfåran på väg E4 mellan norrgående och södergående 

riktning. Den är nästan 5 m hög och gjord av stål, glas 

och ljus. Det lyser genom utskärningarna på kvällstid. De 

utskurna delarna påminner om grottmålningar och har 

former av exempelvis renar. Det finns ingen 

informationsskylt på marken eller på verket som talar om 

dess titel och upphovsperson. Denna placering är 

spännande med tanke på den höga siffran 

förbipasserande, både med fordon och till fots. De som 

stannar av är de som med bil eller till fots får rött ljus och 

frågan är hur många som har tid att begrunda och 

uppleva konstverket närmre. Platsen kan beskrivas som både central och avlägsen på 

grund av sin placering mellan de två körbanorna. 

 

Jimmys (2010) av Monika Gora består av 

fyra former i något varierande storlek 

placerade på Storgatan, som är en del av 

centrums gågata. Det är en väldigt central 

plats mellan butiker, restauranger och två 

gallerior. Många människor rör sig i 

området till fots och har på så vis möjlighet 

att komma nära verket eller stanna för att 

titta på dem. De gröna formerna lyser vid mörkrets intrång och de är gjorda av 

armerad glasfiber och polyester. Skulpturerna är interaktiva, vilket betyder att det går 

att på något vis vara delaktig i eller med verket. Många barn klättrar och busar kring 

dem och som vuxen kan en luta sig eller sitta på dem. Genom sin form bryter de 

stadens kantiga gatstenar och husknutar och ger ett organiskt intryck. Det finns ingen 

tillhörande informationsskylt till skulpturerna och det är därför inte tydligt om verket 

är gjort av en kvinna eller av en man. 

 

                          Foto: Göran Omnell

                                                          Foto:Göran Omnell
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Sittande kvinna, (1998) av Herman Reijers är placerad på ett 

mindre torg på en tvärgågata till gågatan Storgatan, utanför 

ett ICA. Skulpturen är ca 40 cm hög och tillsammans med sin 

sockel av sten ca 190 cm hög. Skulpturen är gjord i brons och 

har en informationsskylt i metall fäst på sockeln innehållande 

titel, konstnär samt dennes levnadsår och året då konstverket 

placerades på platsen. Den förhållandevis lilla skulpturen 

föreställer just en kvinna som sitter med ena handen vilande 

på sitt knä och andra handen stöttar hon på pallen där hon 

sitter. Hon har en kort frisyr och bär en klänning eller kjol. 

Posen är självsäker och beslutsam och den ser arrangerad ut. Som om skulptören bett 

modellen sitta just så i avbildade stund. Det är det enda verk inom min avgränsning 

som tveklöst föreställer en kvinna och just denna kvinna har både en blygsam storlek 

och placering i stadsrummet. 

 

Inventore (1998) av Kjell Landfors. Inventore står utanför 

entrén till biblioteket längs en tvärgågata till gågatan, 

Storgatan. Strömningen av personer som ska till och från 

resecentrum samt till företag, bibliotek och universitet är stor 

och därför anser jag att verket har en central placering med 

mycket exponering. Skulpturen är gjord i brons och är 

uppskattningsvis 160 cm hög. Tillsammans med sitt 

stenfundament är den ca 210 cm hög. På dess sockel finns en 

informationsplatta som berättar konstnärens namn, vilket år 

han är född, konstverkets titel, material och året den 

skapades. Den placerades ut eller omplacerades 2014. Det står även Örnsköldsviks 

kommun på metallplattan vilket refererar till vem som äger verket. Inventore har en 

androgyn uppsyn och med sin raka, slanka kropp och hen håller någonting som kan 

liknas vid en stav i händerna.  

           Foto: Göran Omnell

            Foto: Göran Omnell
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Hugin och Munin, (1997) av Kjell Landfors. Dessa två korpar 

är placerade högt uppe på två pelare längs en trafikerad gata, 

på trottoaren. Den höga placeringen av ca 3 m gjordes år 

2014 på grund av den återkommande skadegörelsen som 

drabbade de båda korparna. På grund av den höga 

placeringen är den lätt att missa och gå förbi de spejande 

fåglarna och deras smala pelare kan lätt förknippas med en 

vanlig stolpe. På en av stolparna finns en informationsskylt 

som förtäljer konstnärens namn och födelseår, titel på verket 

och material, när det skapades och att Örnsköldsviks 

kommun äger verket. Denna del av staden skulle närmast beskrivas som en central 

plats men med tanke på biltrafiken, men tillgängligheten för betraktaren är 

begränsad. Bilgatan gör det svårare att backa bakåt och begrunda de högt sittande 

fåglarna och skulpturerna upplevs gömda bakom fasaden för gågatans fotgängare. 

Verket kan därför ses som en av de mer svårbetraktade inom området. Det upplevs 

bäst från andra sidan gatan, vid entrén till Umeå universitets utrymmen där också en 

hel del människor rör sig. 

 

Lövverk, (2002) av Monika Gora. Detta 

verk är en korsbefruktning av 

landskapsarkitektur och offentlig konst 

och består av rostfritt stål och glas. 

Konstnären arbetar ofta med platsen som 

utgångspunkt och har på denna lilla bit 

gågata formgett tre lutande glastak och ett 

tak över ingången till företag och 

myndigheter längre ner på gatan. 

Konstverket fortsätter även inne i byggnaden där de färgade glasen kan ses i en öppen 

del i byggnaden med en takhöjd på fyra våningar. Här finns ingen informationsskylt 

som berättar om verket eller vem som är upphovspersonen bakom. Detta på grund av 

verkets spridning längs en hel gata och att detta offentliga verk även balanserar på 

gränsen till arkitekturens sfär. Verket är placerat på en passage mellan stan och 

               Foto: Göran Omnell

                                                       Foto: Göran Omnell
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resecentrum med mellanliggande stadshus och offentliga myndigheter så som 

arbetsförmedlingen och skatteverket, vilket resulterar i att många personer rör sig 

förbi konstverket varje dag. Byggnaden som ses bakom på bild inrymmer delar av 

utbildningar på Umeå universitet vilket även det gör platsen till en av de centrala.  

 

Till hemstaden (1993) av David Wretling. Skulpturen är 

gjord av stenarten granit och föreställer ett mindre klocktorn 

med urtavlor vänt åt alla fyra väderstreck. Skulpturens 

funktion som just klocka är tveksam avhängt på min egen 

erfarenhet av vad de visar för tid. De fyra klockorna visar 

nämligen aldrig samma tid utan det kan skilja mellan 5 

minuter till timmars skillnader mellan dem. Som skulptur 

berättar den om de människor som är uthuggna på stenen. 

På en sida, under en urtavla hoppar en flicka hopprep i 

solskenet. Under henne är det inristat ”TILL HEMSTADEN 

16/9 1939” med versaler. Under en annan urtavla plockar en kvinna frukt från ett 

träd, på en tredje sida ses en backhoppare mitt i hoppet och med skogen och en del av 

backen som bakgrund. Under backhopparen står det skrivet ”SKULPTUR AV DAVID 

WRETLING 1939”. På den fjäre sidan återfinns en pojke med ett modellflygplan. De 

fyra gestalterna tycks berätta om människorna och sysselsättningar i Örnsköldsvik.  

 

Sörköraren, (1989) av Asmund Arle är 

placerad mitt på torget bredvid 

klocktornet. Den representerar 

Örnsköldsviks början och framväxt då 

människor från bygden tog häst och varor 

och for söderut för att sälja dessa. 

Skulpturen är därför en berättelse om 

stadens kulturarv och en folkkär symbol 

för det förflutna. Sörköraren är en stor pjäs i brons placerad på två granitblock. 

Skulpturen föreställer en kämpande häst dragande en släde med en man och vad som 

kan tänkas vara varor under ett skynke bak på släden. En informationsbricka talar 

               Foto: Göran Omnell

                                                            Foto: Göran Omnell
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om verkets titel, uppkomst på platsen, konstnärens namn och födelseår. 

 

9. Gycklare (2011, 2013) Bror Marklund. Konstnären Bror 

Marklund är väl representerad skulptör i staden, utanför 

min avgränsning. Detta på grund av att hans födelseort är 

strax norr om Örnsköldsvik. Marklund skänkte alla sina 

gjutformar, verktyg och även sin ateljé/verkstad till 

Örnsköldsviks museum och konsthall när han gick bort 

1977. Verkstaden flyttades då från sin plats i Funäsdalen 

till sin nuvarande plats bredvid museet. Dessa tre 

skulpturer som samlats till en liten grupp är från början 

skapade separata men står tillsammans för att visa på 

Marklunds arbete. Gycklarna är ett av Marklunds 

återkommande tema och dessa tre är placerade på torget, vid parken och scenen 

speakers corner. Något i skymundan då det är en plats som bara används vid stora 

sammankomster och det är få som har den ytan som sin passage till och från 

shopping eller arbeten. De tre skulpturerna står direkt på marken och den längsta är 

ca 120 cm, den mellersta ca 70 cm och den minsta ca 40 cm. På trappsteget finns en 

informationsskylt om konstnären, titel och årtal. Det finns ytterligare en 

informationsplatta innehållande en liten text som närmre beskriver vad konstverket 

föreställer. Det står ”En hovnarr var under medeltiden, renässansen och barocken en 

gycklare som fått fast anställning vid ett europeiskt furstehov. En gycklare hade som 

funktion att säga sanningen som ingen annan vågade säga utan att bli halshuggen.” 

 

10. Örnmonumentet Havsörnen, (1916) av 

Bruno Liljefors föreställer som titeln 

skvallrar om en havsörn. Den sitter på en 

klippavsats med vingarna utbredda som 

om den skyddar över ett näste eller just har 

landat. Skulpturen är av stensorten granit 

och placerad mitt i en fontän i stadsparkens 

del som ligger närmast torget. På sin plats 

mitt i en fontän är den i blickfånget mellan parkens stigar och bänkar som är 

                                                        Foto: Göran Omnell

                     Foto: Göran Omnell
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placerade mot fontänen. Bredvid planteringen runt fontänen finns en 

informationsskylt som förtäljer konstnärens namn, titel på verket samt årtal. 

 

11. Darwins dagbok, (1994) är en skulptur av Jörgen 

Nilsson i materialen brons och granit. Den föreställer en 

naken pojke som står på en piedestal dekorerad med fiskar, 

två minkar och frukt. På hans högra arm sitter en rovfågel, 

kanske en falk. Piedestalen är av granit, randig av ömsom 

polerat svart sten och en rå grå stensort. Runt om 

skulpturen växer en rund plantering som ingår i hela 

Örnparken. Parken löper från stadens torg ner till 

Örnsköldsviks museum och konsthall och detta verk är 

placerat i den långa mittgången som binder samman de två 

ovannämnda punkterna. Nedanför skulpturen finns en av 

två ingångar till stadslekparken och många människor rör sig förbi den på väg mellan 

stan, lekparken och museet. Det är en högst central plats även om den inte är 

placerad vid butikerna på gågatan. Konstverket har haft en skylt som för närvarande 

är borta, men som är planerad att åter sättas upp. Denne är på en pinne i 

planteringen, synlig och lättläst för förbipasserande. 

Sammanfattningsvis kan vi se att enbart tre av de elva verken är tillverkat av en 

kvinna, varav två av de tre av samma kvinna. Ett av verken gjort av en kvinna 

placerades ut 1996 och de andra två 2002 respektive 2010. Det visar att konsten som 

har skapats av kvinnor fick plats i det offentliga rummet långt senare än konsten 

skapad av män. Ett av verken, Jimmys kan sägas ha fått en mycket central plats i 

centrum. Den både syns från flera gågator, finns där många människor uppehåller sig 

och ligger nära eller i anslutning till shopping och gallerior. Inga av verken som 

tillverkats av kvinnor har en informationsskylt vilket gör det svårt att veta vem 

konstnären är och vilket kön hen har. Tre av verken skapade av män har en plats på 

stadens torg, samtliga med informationsskylt om vem konstnären är.  

I parken återfinns två verk skapade av män. Båda med skylt som berättar om verket 

och vem de är och lite information om verket. hur är männens konst placerad i 

förhållandevis till kvinnornas konst. Tre av verken, varav ett av dem tillverkat av en 

kvinna, är placerade vid en passage där många människor rör sig men få uppehåller 

                  Foto: Göran Omnell
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sig. Denna plats är mellan bibliotek, universitet, stad och resecentrum. De båda 

verken på denna plats som är skapade av en man har informationsskylt som berättar 

om vem konstnären är och om verket. Det enda verk som uppenbart föreställer en 

kvinna är ett mindre verk placerat på en passage, men lite i skymundan och blygsamt 

på grund av sin lilla storlek. Utifrån min fältstudie kan jag sammanfatta kvinnornas 

synlighet som obefintlig när det kommer till betraktarens vetskap om konstnärens 

kön. De centrala platserna är jämt fördelade men med tanke på den svaga 

representationen av kvinnor bakom konstverken så känns det ändå oväsentligt.  

 

Könets betydelse eller icke betydelse 

Utifrån enkäten 

Sammanställningen av enkätundersökningen visar en tydlig bild av hur den valda 

målgruppen ser på könets betydelse för betraktaren. Av de 16 personer som svarade 

på enkäten identifierar sig elva informanter som kvinnor, tre identifierar sig som 

män, en person är osäker på sin könsidentitet och en person vill inte svara på frågan. 

Samtliga är födda mellan åren 1998 – 2001. 

Av dessa 16 personer är 87,5% bekanta med Örnsköldsviks offentliga konst och lika 

många kan nämna ett eller flera konstverk vid namn eller beskriva dem utifrån hur de 

ser ut eller vad de föreställer. 19% av de 87,5% som är bekanta med ett eller flera 

offentliga konstverk kan namnge en eller flera konstnärer som upphovspersoner 

bakom verken. Den låga andelen som kan namnge en konstnär kan bero på att den 

offentliga konsten oftare upplevs visuellt och att man inte söker vidare information 

om konstverket. 12,5%, det vill säga två personer, tänker på om konstnären bakom 

verket är en man eller en kvinna och ytterligare en person uppger att hen alltid utgår 

ifrån att konstnären är en man. 31% anser att det har betydelse för dem vilket kön 

konstnären har uteslutande för att de bryr sig om kvinnans underrepresentation i 

utställningssammanhang och önskar en mer jämlik konstscen. Resterande personer 

som då svarade att kön inte är av betydelse menar att konstverket är viktigare än 

upphovspersonen. 12,5% av de svarande identifierar sig med konstnärer av samma 

kön som de själva medans 87,5% inte gör det och de 44% som har konstnärliga 

förebilder ifrån musik, litteratur och konst har förebilder av båda könen. 56% har 
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specifika favoritkonstnärer, även de av varierade kön och inte alltid samma som 

informanten själv.26 

Enkätundersökningen visar att konstnärernas antagna könstillhörighet är av lågt 

intresse bland min informantgrupp. Då könet är av intresse är det kopplat till ett 

feministiskt tänk om en likvärdig konstscen där vetskapen om kvinnans 

underrepresentation finns med som argument. 

Utifrån intervjun 

Intervjun som gjordes med en av informanterna i enkätundersökningen ägde rum vid 

två tillfällen på dennes skola. Vi inledde med att titta på bilder av de offentliga verken 

som finns i stadskärnan och informanten ombads att göra ett snabbt antagande om 

konstnärens kön enbart utifrån att titta på verken. Hen skrev ett K för kvinna och ett 

M för man bredvid bilden. Hälften av verken på bilderna fick en rätt gissning och 

hälften gissades fel.27 Bara här upptäckte vi hur oerhört svårt det är att anta vilket 

kön konstnären bakom konstverket har.  

Då vi kom in på vad det var som gjorde att informanten trodde att det var en kvinna 

eller en man som var skaparen så återfanns ett mönster baserat på materialval, 

modernitet och form. Informanten kopplade de verk hen antog var gjort av en man 

till material som sten, järn och brons. Just materialet sten kopplade informanten till 

att verket kunde vara producerat för länge sen då kvinnor inte alls hade utrymme att 

få skapa skulptural konst, än mindre visa sin konst i det offentliga. Hen antog att de 

skulpturer som upplevdes nyare, både i sitt materialval och sitt utseende, var skapade 

av kvinnor.  

Även konstverkens storlek hade betydelse för hur informanten kopplade dem till 

respektive kön. De mindre verken som Sittande kvinna och Hugin och Munin antog 

informanten att kvinnor tillverkat just på grund av deras storlek, men också baserat 

på detaljrikedomen. När det handlade om skulpturernas former associerade 

informanten kantiga och raka former till manliga upphovsmän och mjukare och 

detaljrika former till kvinnliga upphovsmän. Därför antog hen att Semaforen hade 

gjorts av en man, men också på grund av dess storlek. Informanten tänkte på denna 

skulptur som en vägvisare baserat på titeln och de urkarvade djur som ses röra sig på 

                                                   

26 Enkätundersökning, (2018). 
27 Intervjutranskribering, (2018). 
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skulpturen. Konstverket Jimmys föll ut som producerat av en kvinna på grund av sitt 

nyare, mer moderna materialval och på grund av de mjuka formerna. Informanten 

tänker att de inte handlar om något specifikt, men är en lugn och grön plats för 

återhämtning.28  

Ett spår som återkom var hur konst som tillverkats av män fått en upphöjd eller 

uppmärksamhetsdragande position. Till exempel nämnde informanten Havsörnen 

och dess värde i att vara placerad i en fontän, i mitten av en cirkel, där ljudet från 

vattnet drar till sig uppmärksamheten och i sin tur även skulpturen.29 Ett annat 

exempel är Darwins dagbok som är omgiven av en plantering och i centrum av en 

ring mellan gångar och bänkar. Den fungerar som mitten av en gångrondell i parken 

där fyra grusgångar möts. En av dem leder in till den stora lekparken åt ena hållet och 

till museet åt andra hållet. Gällande Darwins dagbok upplevde informanten att den 

nakna pojken som är central i verket står på en maktposition. Både som upphöjd på 

sin detaljerade och ståtliga pelare men också genom sitt sätt att bemästra de vilda 

djuren runt omkring sig. Han upplevs ha kontrollen och makten över den rovfågel 

som sitter på hans arm.30 

När vi pratade om vad som visas i den offentliga konsten ses att fler verk föreställer 

män, djur eller är abstrakta än verk som föreställer kvinnor. Fyra skulpturer 

föreställer tydligt män medans en, Inventore faller på att vara svår att könsbestämma 

eller betraktas som delvis abstrakt. Två verk föreställer kvinnor varav ett av dem även 

föreställer lika många män, Till hemstaden. Tre av skulpturerna föreställer djur, 

varav ett av dem i kombination med en man, Darwins dagbok. Tre av verken är 

abstrakta, samtliga skapade av kvinnor.  

Lövverk, producerat av en landskapsarkitekt antogs vara skapade av en man på 

grund av att informanten kopplar arkitekten till att vara en man. Hen tror att det är 

för att det skrivs mest om män i samband med arkitektur. Lövverks raka former 

kopplas som tidigare samman med en konstnär som är man av informanten. 

Gycklare antogs istället vara skapade av en kvinna på grund av det lena uttryck de 

har. Informanten tänker att Gycklare ser ut att föreställa män baserat på att det 

                                                   

28 Ibid, (2018). 
29 Ibid, (2018). 
30 Ibid, (2018). 
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oftast var män som arbetade som gycklare vid hoven samt att deras ansikten och 

kroppar liknas mäns. En av dem bär även skägg. 

Till hemstaden antogs vara Tillverkat av en man baserat på materialval och 

formspråk.31 Bilderna på klockstapeln föreställer en man, en pojke, en kvinna och en 

flicka. Alla med en ganska traditionell syn på vad denne sysselsätter sig med. Pojken 

leker med ett flygplan och mannen hoppar skidhopp. Kvinnan plockar frukt och 

flickan hoppar hopprep. Informanten tänker att den handlar om en dåtid och att det 

är folkliga bilder som visas. Sörköraren faller under samma kategori som tillverkat av 

en man på grund av materialval och ett äldre stuk.32 

Informanten uttrycker sig vara väl medveten om att det inte finns ett givet material 

eller en given form för något utav könen. Hen menar att de skapar vad de skapar 

utifrån att de är konstnärer och inte utifrån vilket kön de har. Det är informantens 

associationer som tas upp i intervjun vilket visar på att den antagna 

könstillhörigheten bland konstnärerna inte går att ta som en sanning.  

Utifrån litteratur och teori  

I min empiri återfinns dikotomin man – kvinna, men icke binära tas inte upp i varken 

intervjun eller i fältstudierna. Det beror på att de berörda konstnärerna inte är 

frågade vilket kön de identifierar sig med. Alla är heller inte levande och vi får istället 

anta könstillhörigheten baserat på namn. Det är därför en viktig del att ta in litteratur 

och teori i diskussionen.  

Den mest vedertagna feministiska diskussionen är den där kvinnorna hamnar i en 

orättvis position i förhållande till männen när det gäller synen på kompetens, vilka 

löner som ges för lika arbete, arbetsfördelning i hemmet och så vidare. Här förutsätts 

att genus bestäms via de två könen kvinna och man. Lika viktigt är det att behandla 

alla människor lika oavsett vilket kön någon antas tillhöra, vilken etnicitet, 

klasstillhörighet eller ålder någon har. Queerfeminismen ser därför bortom genus – 

och sexualitetsnormer som snarare tar upp orättvisor ur ett intersektionellt 

perspektiv än ur heteronormens orättvisor mellan kvinna och man33  

                                                   

31 Ibid, (2018). 
32 Ibid, (2018). 
33 Ambjörnsson, (2016), 152f. 
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I diskussionen som Lundberg för kring identitetspolitik och kultur sätter författaren 

konstens autonomi i första rummet och menar därmed att identitetspolitiken och 

kulturbyråkratin bör undvika en ideologisk styrning för att främja integration snarare 

än segregation.34 Med det menar Lundberg att konstens självbestämmande blir hotat 

om den blir styrd av politik och rättesnören. Vi som människor har heller inga som 

helst problem att uppleva olika kulturella yttringar i konsten utan kan ta till oss 

konst, musik, film, teater, dans och litteratur från olika tider och världsdelar helt 

enkelt för att det är ”god konst”, som Lundberg uttrycker det. Den identitetspolitiska 

agendan handlar om att bryta en vithetsnorm och en manlighetsnorm som råder 

inom svenskt kulturliv. Författaren ställer sig mycket kritisk till att politiken ska välja 

vad som visas beroende av upphovspersonens etniska tillhörighet, könstillhörighet 

eller sexuell läggning. Johan Lundberg menar att identitetspolitiken snarare antar att 

vi enbart vill uppleva kultur skapad av människor som kommer från samma klass, 

har samma sexuella läggning, land och innehar ungefär samma ålder som oss själva 

än ta del av kultur skapad av andra människor som inte liknar oss själva. På det viset 

skapas segregation istället för integration i samhället, enligt Lundberg. Om vi istället 

upplever andras kulturella uttryck och tar del av andras syn på tillvaron får vi en 

förståelse och lär oss mer om människor som inte liknar oss själva.35 

Dagens identitetspolitik vill främja de olika rösternas chans att komma till tals genom 

konstnärliga uttrycksformer vilket inte alls behöver hota konstnärlig kvalitét. Vanja 

Hermele utmanar begreppet ”konstnärlig kvalitét” genom att ställa den konstnärliga 

kvalitén mot jämställdhet som en dikotomi. Det bidrar till att tron om en jämställd 

konstscen hotar den konstnärlig kvalité istället för att se hur just jämställdheten är 

det som förmedlar en kvalité.36 Det finns en syn på mannens konst som norm och 

kvinnans konst som just kvinnlig konst vilket inte värderas lika högt som mannens 

konst. Enligt Hermele handlar det om vem som har makten att bedöma kvalité.37  

I Sverige finns en föreställning om att arbetet med jämställdhet faktiskt har lett till att 

det är just jämställt. Hermeles undersökning visar att institution som galleri upplever 

sig ha en jämställd utställningsagenda men namnen på konstnärerna avslöjar nåt helt 

annat. Utifrån antagandet om att det bara finns två kön, man och kvinna, kan tydliga 

                                                   

34 Lundberg, (2016), 20. 
35 Ibid, 32. 
36 Hermele (2009), 20. 
37 Ibid, 21. 
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siffror visa på männens överrepresentation i utställningssammanhang. Flera år av 

männens stora utrymme gör att kvinnornas ökade utrymme upplevs som nu 

likvärdigt männens.38 I Konsten – så funkar det (inte) finns ett kapitel som 

behandlar föreställningen om hur könskvotering sker på bekostnad av männen, att de 

är män som får ta smällen när en kvinna får en plats genom kvotering. Länge har det 

varit fler kvinnor som sökt in på konsthögskolorna och därmed också fler som 

kommit in. Men i själva verket kvoteras män in hela tiden för att det inte ska vara en 

överrepresentation av kvinnor. I vissa fall har majoriteten av sökanden varit kvinnor 

men majoriteten av de antagna vid samma söktillfälle varit män. Den positiva 

särbehandlingen av män sker genom kvotering hela tiden.39  

Män på ledarpositioner tenderar att välja de som liknar dem själva och deras 

idealbild. Det kallas homosocial reproduktion och leder till homogenitet inom det 

området.40  I Jämställdhetsboken skriver Ann-Katrine Roth om männens fördelar i 

arbetslivet och om hur könskvotering och positiv särbehandling av kvinnor rättar till 

rådande och oönskade skevheter i samhället. Kvotering är en del av att minska 

diskrimineringen som annars sker mot kvinnor på arbetsmarknaden och så även i 

konstvärldens arbetsliv.41 Men även om namnen på en arbetsplats är hälften 

kvinnonamn och hälften mansnamn så finns ofta en ojämn fördelning av ledande 

positioner eller arbetsuppgifter kvinnor och män emellan. Det har att göra med den 

kvalitativa och den kvantitativa aspekten av jämställdhet. En positiv särbehandling 

innebär en möjlighet att tillsätta en underrepresenterad grupp på en post om den har 

tillräckliga kvalifikationer men inte alltid meriterna.42   

Googlar man på jämställd konstscen så kommer otaliga texter om mäns fördelar fram 

i bland annat utställningssammanhang, stipendieutdelning och utlandsvistelser för 

konstnärligt arbete. Det visar sig att män får stipendierna på större belopp och längre 

arbetsvistelser än kvinnor trots att det är fler kvinnor än män som söker. Även om det 

finns vissa undantag där kvinnor utgör strax över hälften av konstnärerna som står 

bakom konstverk så ser det generellt ut så att männen får störst plats i 

konstsammanhang. Den offentliga konstscenen i Uppsala är ett sådant exempel där 

                                                   

38 Ibid, 44ff. 
39 Ibid, 75f. 
40 Roth, (2011), 56. 
41 Ibid, 58. 
42 Ibid, 61. 
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kvinnorna är fler än männen i vissa sammanhang, med det marginellt.43 Men utifrån 

litteraturen om könskvotering pratar vi fortfarande bara om könen kvinna och man 

utifrån antagandet om könstillhörighet baserat på personernas namn. 

 

 

  

                                                   

43 Anneli Hidalago, 2010-03-21 ”Mest kvinnor bakom offentlig konst”, Uppsala nya tidning,  
http://www.unt.se/kultur-noje/mest-kvinnor-bakom-offentlig-konst-735845.aspx Hämtat: 2018-04-
03.  
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Avslutande diskussion och slutsatser 

När jag först började tänka kring ämnet kändes det minst sagt märkligt att utgå ifrån 

de två könen kvinna och man. Det för att en grupp människor hamnar utanför de 

ramarna som traditionella kön har och dels för att konstverken i sig kändes viktigare 

än upphovspersonerna i sammanhanget offentlig konst. Jag undrade hur en studie 

kring hur många upphovspersoner som är kvinnor och hur många som är män kunde 

ge ett djupare samtal kring representation istället för att genom att läsa namn på ett 

papper och räkna hur många som tillhör vilket kön. Självklart behövs en granskning 

av en jämlik konstscen, framförallt för den yrkesverksamma konstnären som är inte 

är man. Men att ställa upp det med dikotomin man och kvinna gör det hela lite för 

enkelspårigt. Det blev högst relevant att anta ett queerperspektiv för att bryta vårt 

förgivettagande om könstillhörighet. Intersektionalitet och mångfald får också en 

given plats i diskussionen i och med identitetspolitiken. Jämställdhet betyder att det 

ska vara lika för alla människor oavsett könstillhörighet, sexuell läggning och etniskt 

ursprung. 

Den ojämnställda konstscenen visar på en övervikt av vita män som står för att visa 

vad som ska berättas genom konst. De senaste seklen av konst tillverkad av 

västerländska män kan ha format vår syn på god konst, eftersom den visas om och 

om igen i de stora sammanhangen, samt reproduceras som en norm inte minst via 

den skrivna konsthistorien. Denna manliga kanon har under modernismen format 

vår syn på vad god konst är.44 Männens utrymme inom mitt avgränsade studiefält är 

stort och konstverken som funnits på platsen längst är de som tillverkats av män. 

Som Johan Lundberg skriver är den konsten som fått mest utrymme långt tillbaka 

producerad av vita västerländska män, men han poängterar också att det inte är av 

mindre betydelse för alla som upplever den.45 Problemet blir då att en priviligierad 

grupp av vita, västerländska män har störst talan på konstscenen och en orättvis 

fördelning av röster som uttrycker sig konstnärligt bildar en manligt kulturell kanon. 

Lundberg har en poäng i att vi behöver se andras kulturella preferenser för en ökad 

tolerans i samhället men på grund av den höga andelen vita män med utrymme att 

                                                   

44 Hanna Rutberg, Konsten att skriva historia; En studie av hur genus konstrueras i 
konstvetenskaplig kurslitteratur om modernismen, (2017), 31.  
45 Lundberg, (2016), 36. 
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visa sin konst är det i högre utsträckning resterande grupper som får uppleva konst 

tillverkad av män. Allmänheten borde även få uppleva resterande gruppers uttryck 

och talan. Identitetspolitiken är till för att jämna ut klyftorna, till exempel genom att 

olika identiteter ska få utrymme att utrycka sig bland annat konstnärligt.   

Värt att notera i sammanhanget är det var 12,5% i enkätundersökningen som valde 

att inte kryssa i könen man eller kvinna. Av de 16 personer som gjorde enkäten finns 

alltså 2 personer som faller utanför heteronormen och med tanke på att detta är 

personer som i framtiden kanske arbetar som just konstnärer behöver en tanke om 

queera personer antas vid räkning av könslig representation. Konst som är 

producerad av personer utanför könsnormen lyfts ofta fram just på grund av att den 

är skapad av en person utanför normen. Personen får ofta mer fokus än produkten 

och många konstnärer vill inte hamna i de fack som de åläggs av kritiker och media.  

Intervjun och enkäterna visar att betraktaren inte lägger någon stor vikt vid varken 

kön eller personen bakom konstverken, utan snarare läggs fokus på om konstverket i 

sig tilltalar individen. Det är alltså inte för individen som betraktar konstverken som 

en mångfald bakom konsten behövs. Åtminstone är inte alla individer medvetna om 

att de behöver uppleva konst skapad av konstnärer med olika könstillhörighet, eller 

olika kulturell bakgrund. Identitetspolitiken är bland annat till för att konstutbudet 

ska tilltala personer med olika bakgrund och könstillhörighet och menar att vi 

behöver identifiera oss med konstskapare som är lika oss själva på något vis. I viss 

mån kanske det är så att även jag själv identifierar mig med vita kvinnor som skapar 

konst och som ung person såg jag att det var möjligt även för kvinnor att arbeta som 

konstnär. Jag upplever dock hemskt gärna konst ifrån andra kulturer eftersom den 

konsten kan ge mig berättelser och perspektiv som jag inte har fått uppleva i 

samhället jag vuxit upp. Det är med andra ord berikande och ögonöppnande att ta del 

av konst ifrån andra kulturer än sin egen. 

Det finns en stark anledning att arbeta för en representation med mångfald och en 

jämställd konstscen. Det är att alla ska ha samma förutsättningar att söka och komma 

in på en konstskola, att skapa sin konst och att sedan få visa den i 

utställningssammanhang för en offentlighet. Men först efter att vi nått en jämställd 

konstscen utifrån ett intersektionellt perspektiv där flera olika röster, från 

minoriteter och från olika könstillhörigheter hörs, kan vi släppa diskussionen och 
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enbart fokusera på att vi är människor som skapar konst. Först när vi alla är lika kan 

vi spela enligt samma regelverk. Vi är inte där än. 

Ett undersökande projekt kring könslig representation i Örnsköldsviks offentliga 

konst bör förhålla sig till queerperspektivet samtidigt som den konstnärliga kvalitén 

hamnar högt upp på prioriteringarna. Arbetet med en representativ mångfald bland 

konstnärer bör ske utan att man för den delen ska undersöka hur konstnären själv 

förhåller sig till sin könsidentitet. Ett aktivt arbete med könslig representation är 

önskvärt för att uppnå en likvärdig bedömning för konst tillverkad av kvinnor och 

män så väl som queera personer. Queerteorin är viktig i en kommande undersökning 

på grund av att den ifrågasätter kvinna och man som norm precis som feminismen 

ifrågasätter mannen som norm. Queer uppmärksammar makt, genus och vad som 

klassas som normalt i vårt samhälle.46 För att arbeta aktivt med könslig 

representation bakom konsten bör mannen som norm ifrågasättas genom att se om 

det verkligen är han som producerar den kvalitativa konsten. Begreppet konstnärlig 

kvalité kan betyda en jämställd konstscen och betraktaren av offentlig konst vet 

sällan vem som har skapat konstverken hen passerar, än mindre vilket kön denne 

identifierar sig som. 

Det är för konstnärernas räkning en jämställd representation av offentliga verk bör 

vara målet. I förlängningen även för betraktaren som intresserat vill veta mer om 

upphovspersonen, men också för att det som visas i offentliga rum ska vara konst 

utifrån flera perspektiv och med olika röster och berättelser. Konst är en produkt som 

betraktaren inte alltid förstår eller vet att hen behöver. Det är de som arbetar med 

konst som har i uppgift att visa den på ett sådant sätt att den öppnar upp för nya 

tankar och dimensioner hos den enskilda individen. Det är den sakkunnige som på 

ett sätt som berikar majoriteten ska lyfta fram konst, låta betraktaren uppleva den 

och vid efterfrågan även förklara den närmre. 

Förstudien visar att det inte är så enkelt som att kvotera in kvinnor och förbise 

individens, i det här fallet konstnärens egna könsidentitet. Det skulle inte heller vara 

lagligt att föra register på människors könsidentitet.47 

                                                   

46 Ambjörnsson, (2016), 16. 
47 Författare okänd, ”Dataskyddsförordningens grundläggande principer”, Datainspektionen, 
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/grundlaggande-principer/, 
Hämtat: 2018-05-28. 
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Sammanfattning 

Varför är det intressant att genom ett undersökande projekt ta reda på vilket kön 

konstnärer som frambringat konst som visas i offentliga miljöer har? Det var min 

ingångsfråga till denna förstudie som genom ett queerperspektiv ifrågasätter vem 

studien är till fördel för. Undersökningen har ämnat svara på vad konstnärers 

könsidentitet har för betydelse för betraktaren och hur queerperspektivet kan komma 

att användas i framtida undersökande projekt. Syftet med förundersökningen var att 

ta fram ett underlag och ett ingångsvärde för ett kommande undersökande projekt 

som ämnar titta närmre på Örnsköldsviks kommuns samlingar av konst som visas i 

det offentliga rummet. 

Genom att anlägga ett queerperspektiv på representation av konstnärer utmanas den 

heterosexuella normen som utgår ifrån dikotomin kvinna och man. Det är inte alltid 

så enkelt som att se jämställdhet utifrån att kvinnan ska få lika mycket utrymme som 

mannen utan att beakta att könstillhörighet är ett antagande från den undersökandes 

sida där namnet på konstnären avgör om denne placeras i facket av kvinnor eller 

facket av män. Tanken om att det är människan som skapar konsten och inte könet 

påminner om att inte alla identifierar sig som något av de två könen och de faller 

därför utanför en jämställdhetsdebatt baserat på kvinnors och mäns lika villkor. 

Ett ytterligare perspektiv för representation av olika människor bakom offentliga 

konstverk är identitetspolitik. Identitetspolitiken är till för att alla invånare ska kunna 

identifiera sig med konstnärliga uttryck skapad genom människor som liknar dem 

själva. Motpolen i det resonemanget blir att vi behöver uppleva konst som tillverkats 

av människor som inte liknar oss själva för att få en förståelse för andra kulturella 

uttryck och ett perspektiv från ett helt annat håll än vårt eget.  

Även könskvotering och positiv särbehandling är ett perspektiv i uppsatsen om 

könslig representation. Undersökning visar att vi behöver se den könsliga 

representationen utifrån ett hårdraget perspektiv med enbart två kön för att komma 

ur den mansdominerade utställningsplattform som råder idag. Ett queerperspektiv 

på jämställdhetsarbetet skulle kräva att alla konstnärer också uttalade sig om vilket 

kön de upplever sig tillhöra. 
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Med metoderna enkätundersökning, intervju och fältstudier av offentliga verk på ett 

avgränsat område av Örnsköldsviks stadskärna presenteras ett underlag att förhålla 

sig till inför ett framtida undersökande projekt kring könslig representation av 

offentlig konst i kommunen. Enkätundersökningen gjordes med våra framtida 

konstskapare i åtanke och denna ungdomsgrupp läser på estetiska programmet Bild 

och Form. Enkätfrågorna handlade om huruvida betraktaren, i det här fallet 

informanterna, hade konstnärernas könstillhörighet i åtanke och hur de själva 

identifierade sig med konstnärer av samma kön. Enkätundersökningen visade att 

konstnärernas kön var av liten betydelse och att det enbart var i en tanke om 

jämställd konstscen, för kvinnor som är konstnärers skull som kön var av betydelse 

för informanterna. Intervjun gjordes med en av informanterna vid enkäten för att få 

fördjupade svar kring hur betraktaren förhåller sig till könet bakom konsten. 

Intervjun visade också på betraktarens associationer till konstnärens kön beroende av 

materialval, form och moderna framtoning. 

Fältstudierna visade att det vara svårt att veta vilket kön konstnären bakom verken 

har beroende på vilken information som finns tillgänglig vid verket. Fältstudierna av 

de elva konstverk som fanns inom min avgränsning visade att konstnärerna som 

antas vara kvinnor, baserat på deras namn, hade givits en anonymitet genom 

avsaknad av informationsskyltar i anslutning till konstverken medans alla konstverk 

skapade av män blev presenterade med namn, årtal för konstverkets utplacering samt 

titel på konstverken. Enbart tre av de elva konstverken var skapade av kvinnor, varav 

två av dem skapade av samma kvinna. 

Mina slutsatser grundar sig i en diskussion förd utifrån resultaten av min empiri och 

landar i att könskvotering av kvinnor bakom offentlig konst i Örnsköldsvik behövs för 

att skapa en grund för en jämställd konstscen. Mannens överrepresentation är 

resultatet av manliga maktstrukturer där män genom tiderna givits en högre status 

som konstnär än kvinnorna. Men en positiv särbehandling av konstnärer som är 

kvinnor kan inte göras utan en tanke om att ett tredje kön finns och att de som 

identifierar sig som icke binära också behöver få sin röst hörd genom konstnärliga 

uttryck.  
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