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1.  

HER OCH MOBILA RUMMET I VÄSTRA GÖTALAND – BAKGRUND 

OCH ÖVERGRIPANDE ERFARENHETER 

 
Under ett antal veckor vartannat år äger Göteborgs Internationella Konstbiennal rum. År 2009 

var temat för biennalen What a Wonderful World och visade verk av 17 internationellt 

verksamma samtidskonstnärer på sex olika utställningsplatser i Göteborg. En av dessa 

samtidskonstnärer var Candice Breitz och hennes uppmärksammande verk Working Class 

Hero. I samband med denna biennal lyfte en av dess curatorer, Celia Prado, som till vardags 

arbetar som producent på Riksutställningar, fram ett förslag. Förslaget innebar att Candice 

Breitz skulle få se mer av Västa Götaland och att Västra Götaland skulle få se mer av Candice 

Breitz´ samtidskonst. Förslaget uppskattades. Varvid Riksutställningar i maj 2009 beslutade 

att producera en utställning med Candice Breitz´ verk HER i Riksutställningars så kallade 

mobila rum. En viktig förutsättning för detta projekt var också att det skulle ske i nära 

samarbete med Västra Götalandsregionen och dess kultursekretariat. Mot bakgrund av detta 

inledande förslag och det nya samarbetet mellan stat och region kom HER att installeras i 

Riksutställningars mobila rum och turnera runt i Västra Götaland under hösten 2009 till våren 

2010. Genom turnén i Västa Götaland ville Riksutställningar och Västra Götalandsregionen, i 

ett nära samarbete, föra samtidskonsten närmare människor även på orter som saknar 

traditionella samtidskonstlokaler. Nedslagen under turnén blev således i tur och ordning 

Skövde, Gullspång/ Hova, Bergsjön, Strömstad, Borås och Vänersborg.  

 

Nämnas skall att Riksutställningar är en statlig kulturmyndighet med uppgift att producera, 

turnera och förmedla vandringsutställningar samt att utveckla utställningsmediet (se 

www.riksutstallningar.se). Genomgående är avsikten att ge perspektiv på samtiden och 

samhällsutvecklingen för att fler skall kunna förstå och påverka den värld vi lever i. I 

myndighetens verksamhetsplan anges att Riksutställningar varje år skall introducera ett nytt 

internationellt konstnärskap i landet. Riksutställningars mobila rum är ett unikt specialritat 

och specialutrustat utställningsrum på hjul. Lastbilsekipaget, med utfällbara sidor, har en 

längd på 14 meter och bredd på 10 meter, vilket skapar en utställningsyta på 90 kvadratmeter. 

Det mobila rummet invigdes 2005. Med utställningen HER kom mobila rummet att för första 

gången användas som en turnerande black box eller konsthall med internationell 

samtidskonst. 
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Riksutställningars beslut byggde på den kontakt som i samband med Göteborgs Internatio-

nella Konstbiennal etablerats med Västra Götalandsregionen och dess kultursekretariat. Dess 

övergripande kulturuppdrag är att stödja och komplettera det lokala kulturlivet i Västra 

Götalands alla kommuner med en högt ställd målsättning att alla som bor i eller besöker 

regionen skall kunna ta del eller vara en del av regionens kulturliv. Denna målsättning 

förutsätter i sin tur att kulturen skall vara levande i alla delar av regionen. För att sprida kultur 

också till de platser som ännu inte har etablerade kulturinstitutioner ser man vidare 

”turnerande verksamhet av god kvalitet som ett viktigt verktyg ” (Västra Götalandsregionen 

2005). I kulturuppdraget ingår vidare att stötta konstnärliga uttrycksformer med internationell 

särprägel och kultur ses i regionens kulturpolitiska mål som ett verktyg för bland annat 

regional tillväxt och utveckling.  

 

Ett samarbete mellan den statliga nivåns kulturinstitutioner och en kulturmyndighet som 

Riksutställningar samt en regional aktör som Västra Götalandsregionen är också av betydelse 

mot bakgrund av andra anledningar, inte minst i förhållande till en förändrad kulturpolitik 

som den så kallade koffertmodellen. Det nya samarbetet som etablerades innebar för såväl 

Riksutställningar som för Västra Götalandsregionen en unik möjlighet att få pröva nya 

samverkansmetoder inför framtiden. Föreliggande studie är ett försök att i linje med detta 

samarbetsprojekts ambitioner och avsikter ge en bild av hur samspelet har utvecklats mellan 

initierande parterna på statlig och regional nivå, och olika lokala arrangörer med sina 

engagerade aktörer samt utställningens publik eller besökare. Vilka är erfarenheterna? Vad 

har man mött för utmaningar? Vilka är möjligheterna men även svårigheterna när det gäller 

att arrangera och genomföra denna typ av samtidskonstutställning, externt producerad och för 

lokal turnering? 

 

Intrycket av gjorda erfarenheter kan kortfattat sammanfattas i sex centrala punkter eller slut-

satser: För det första att samarbetet mellan parterna överlag har upplevts som mycket positivt, 

givande och utvecklande, om än inte genomgående helt utan problem. För det andra att 

förutsättningarna och resurserna för de lokala arrangemangen påtagligt skiljer sig åt, bland 

annat sammanhängande med förekomsten av lokalt existerande kulturinstitutioner. För det 

tredje att publikkontakternas utformning och publikarbetets strategier varierar bland de olika 

berörda arrangörerna. Utformningen och strategivalet är i sin tur av stor betydelse för hur man 

når publiken och vilken publik man når. För det fjärde att mötet med och upplevelsen av 

verket HER på olika sätt skiljer sig åt mellan en mer konstvan publik eller besökargrupp och 
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en mer konstovan, liksom av kvinnor och män, vilket det generellt sett nog är viktigt att aktivt 

förhålla sig till. För det femte att de lokala arrangörerna i olika hög grad och på olika sätt, på 

gott och ont, har tagit tag i och använt sig av såväl det pedagogiska materialet som marknads-

föringsmaterialet från Riksutställningar. För det sjätte att det när det gäller frågor om tillgäng-

lighet eller utbud och åtkomst eller faktiskt utnyttjande uppenbarligen finns barriärer som har 

att göra med flera olika bakgrundsfaktorer, kanske främst utbildningsnivå, barriärer som det 

krävs målmedvetna insatser för att överbrygga eller ta sig igenom.   

 

Sammantaget tyder erfarenheterna på att den lokala kontexten med sina aktörer, resurser och 

praktiska handlingsstrategier, kanske även typ av publik och besökare beroende på lokal 

befolkning, är av avgörande betydelse för hur turnerandet och arrangemanget konkret faller ut 

i relation till övergripande kulturpolitiska målsättningar på såväl regionalt plan som ett 

nationellt, det vill säga hos Riksutställningar som kulturmyndighet.  

 

I rapporten ges först en närmare presentation av konstnären ifråga, Candice Breitz, och hennes 

verk HER. Därefter kommer en redogörelse för rapportens bakomliggande uppdrag och mer 

preciserade syften. I nästa steg beskrivs det sätt på vilket studien har genomförts med metoder 

som bland annat intervjuer och deltagande observation. Mot denna bakgrund redogörs där-

efter för studiens intryck. I tur och ordning kring frågor som: Hur har samarbetet mellan de 

olika parterna, Riksutställningar, Västra Götalandsregionen samt lokala arrangörerna fungerat, 

främst sett i de lokala arrangörernas perspektiv? Hur har de lokala arrangörerna gått till väga i 

de lokala arrangemangen? Vilka är skillnaderna i de lokala värdarnas relaterande till publiken 

och besökarna? Hur har besökarna förhållit sig till utställningen, med vilka förväntningar, 

upplevelser och tankar? Hur har arrangörerna hanterat och gjort bruk av det pedagogiska 

materialet i arbetet med den yngre mål- och besökargruppen? Vilka är erfarenheterna från 

utställningen och dess turnerande när det gäller frågan om tillgänglighet? Avslutningsvis 

sammanfattas intrycken från gjorda erfarenheter och ett försök görs att nämna några lärdomar 

samt att lämna några förslag inför kommande nya samarbeten av samma slag. 
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2.  

CANDICE BREITZ OCH HER 

Candice Breitz, född 1972 och uppvuxen i Johannesburg flyttade i relativt unga år till New 

York för akademiska konstvetenskapliga studier men blev snart verksam som konstnär på det 

internationella samtidskonstnärliga fältet. Idag bor och arbetar hon i Berlin och har sedan 

2007 en konstprofessur vid the Braunschweig University of Art. Candice Breitz arbetar främst 

med fotografi och videoinstallationer och hennes verk har lyfts fram på många internationella 

konstscener1. Mest känd är hon kanske för sina nyskapande konstnärliga videoinstallationer 

som hämtar sin inspiration från den kommersiella populärkulturen. I Candice Breitz’ verk 

återfinns ofta ’samplad’ Hollywoodfilm och kommersiell popmusik och hon belyser ofta hur 

den kommersiella kulturens spänningsfält och genomslagskraft påverkar och formar våra 

identiteter och levda erfarenheter2.  

 

Candice Breitz två verk från 2008, HIM och HER, är två parallella men från varandra 

fristående videoinstallationer. Riksutställningars utställning i mobila rummet visar endast ett 

av dessa verk, HER. Inledningsvis skall här sägas några ord om bägge videoinstallationerna. 

 

Breitz hämtar inspiration från två klassiska metoder för tolkning och framförande, för att 

förmedla sin syn på individuella livsprojekt, eller det som den kände sociologen Anthony 

Giddens skulle kalla ’självets reflexiva projekt’ (Giddens 2002, s 13). Å enda sidan handlar 

det om de fria reflektioner och associationer som karaktäriserar klassisk psykoanalys så som 

den utvecklades av Sigmund Freud under 1880-talet. Å andra sidan handlar det om de repliker 

och dialoger som förmedlas genom Hollywoods skådespelare inför en global publik, vilket en 

genre som utvecklades och tog fart under 1930-talets expanderande filmindustri (Allen 2009).  

 

Jennifer Allen (2009) beskriver Candice Breitz metod och den rörliga bilden som ett perfekt 

medium för att visa inre psykologiska och genuskategoriserande sociokulturella 

identitetsmässiga konflikter. Hon betonar samtidigt att bilden blir ett effektivt medium för 

andra att tolka dessa inre konflikter. I HER använder Candice Breitz material från 28 filmer 

                                                 
1 Separatutställningar med Candice Breitz har tidigare visats i ibland annat New York, Berlin, Toronto, 
Humlebeak (Louisiana), Léon (Spanien), Gateshead (Newcastle), London och Paris.  
2 Några tidigare verk som kan nämnas i sammanhanget är Aiwa to Zen (2004); Mother and father (2005); 
Legend – a portrait Bob Marley (2005); King – a portrait of Michael Jackson (2005); Queen – a portrait of 
Madonna (2005); Working class hero – a portrait of John Lennon (2006). 
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med Meryl Streep´s rollfigurer. Breitz har klippt ut repliker och scener från dessa till ett flöde 

och en ny ’film’, eller snarare videoinstallation. I verket HIM utgörs materialet av 23 filmer 

med Jack Nicholson’ s rollfigurer.  

 

De två verken förmedlar en bild där HIM (via Jack Nicholson’s olika rollfigurer) framstår 

som en autonom och oblyg individ, som spelar upp ett maskulint porträtt av oberoende och 

styrka. HER (via Meryl Streep’s rollfigurer) porträtteras istället som en mer reserverad kvinna 

definierad genom sitt beroende av familjen och mer eller mindre lyckade kärleksrelationer till 

män. I det senare porträttet varvas hysteriska utbrott med sprudlande glädje och instabilitet, 

något som också historiskt har associeras med kvinnor och som kvinnliga egenskaper 

(Johannisson 1994) eller som uttryck för kvinnlig underordning (Hirdman 1988). Jennifer 

Allen karaktäriserar de två verkens gestaltningar med följande kärnfulla ord:  

 
“A psychological composite of the archetypical male and female leads, which have been produced by 

Hollywood and yet consumed globally as ideas of masculinity and femininity” (Jennifer Allen, 2008).  

 

Den inre dialogen i HER liksom HIM gestaltas på sju stora plasmaskärmar som tillsammans 

skapar ett psykologiskt identitetsmässigt drama av mer eller mindre upprepade repliker, skratt, 

ljud och gester som tillsammans gestaltar en inre monolog med alla dess identitetsmässiga 

positioner, inre motsättningar och konflikter. HER, verket i det mobila rummet, belyser frågor 

om identitet och vad det innebär att vara kvinna i vår tid. Verket förs framåt genom en dialog 

av inre förväntningar, med förtvivlan, glädje och brustna drömmar som belyser vår tids 

kvinnliga identitets och kvinnliga livsprojekts alla motsägelsefullheter. Videoinstallationen 

består av en 24 minuter lång loop till kvinnligt porträtt eller snarare porträtt av kvinnlig 

identitet och kvinnligt identitetsarbete i vår tid, bespeglat genom ett rollgalleri i populärfilm 

producerad i Hollywoods masskulturella filmindustri.  

 

Nedan följer ett utdrag av repliker som ger en fingervisning om hur spelet mellan de olika 

rollfigurernas monologer kontrasteras och vävs ihop.         

 

”Yes, I was married”. 

“I married him because he reminded me of my father”.  

“Another disappointment … another fatherfigure”.  

“Marriage doesn’t work”. (Candice Breitz, Scripts)  
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Eller:  

 

“All my life, I’ve felt like somebody’s wife or somebody’s mother or somebody’s daughter. I 

never knew who I was.” (Candice Breitz, Scripts)  

 

Inledningsvis när man som publik inträder i det mobila rummet slukas man av ett nattsvart 

mörker. När man sedan möter verket, eller när verket möter publiken, bländas publiken av 

ljuset från de sju plasma-monitorerna som spelar upp ett pågående identitetssökandet och de 

medföljande existentiella frågor som en västerländsk kvinna i vår tid brottas med eller formas 

av och anpassas till.3 Utställningens curator, Celia Prado, pekar på att HER lyfter frågor om 

kvinnlig anpassning, attityder, livssituationer och strävan efter upprättelse, egenvärde och 

erkännande.4   

 

3.  

STUDIENS UPPDRAG, SYFTE OCH GENOMFÖRANDE  

Bakomliggande sammanfallande intressen och gemensamma målsättningar 

För initiativtagarna på statlig och regional nivå har projektet HER, utställningen i mobila 

rummet och turneringen i Västra Götaland ett strategiskt värde för att skapa ett djupare 

samarbete mellan de två parterna, Riksutställningar och Västra Götalandsregionens 

kultursekretariat. Det hela ligger i linje med signalerna i den nya kulturpolitiken som betonar 

att samspelet mellan stat, landsting och region bör utvecklas och fördjupas (SOU 2009:16, 

Del 2). Samarbetet mellan Riksutställningar och Västra Götalandsregionens kultursekretariat 

har av parterna betraktats som en start för ”framtida kulturproduktion i direkt dialog mellan 

stat och region” (www.riksutställningar.se). Turneringen av HER har också kunnat realisera 

tre övergripande verksamhetsmål, delade av de bägge parterna. I linje med Västra 

Götalandsregionens verksamhetsmål har kulturupplevelser till platser som inte har etablerade 

kulturinstitutioner kunnat erbjudas genom den det mobila rummet och turneringen. Samtidigt 

har man i ett Riksutställningsperspektiv kunnat leva upp till målet att erbjuda ett gångavstånd 

till samtidskonsten (vilket är en målsättning som har skapats tillsammans med Västra 

                                                 
3 En kritisk problematiserande ansats kan lyfta frågor om vad det är för slags kvinnobild som verket HER 
förmedlar. Föreliggande text har varken ambition eller utrymme att lyfta en sådan diskussion. En diskussion om 
bilden av de västerländska kvinnoidealen har tidigare gjort av andra (jmf. exempelvis Butler 1999).  
4 www.riksutställningar.se  
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Götalandregionens kultursekretariat). För det andra har man i linje med respektive parts 

verksamhetsmål kunnat introducera samtidskonst av internationellt verksamma konstnärer i 

ett vidare rum och regionalt. För det tredje har man också genom konstnärliga uttrycksformer 

kunnat bidra till perspektiv på samtiden och samtidsutvecklingen. 

 

Samarbetsprojektets övergripande målsättningar formulerades i den gemensamma projekt-

planen på följande sätt: 

 

- Att utveckla nya långsiktliga samarbeten mellan Riksutställningar och Västra 

Götalandsregionen på regional nivå. 

- Att genom samtida konst ge vidgade perspektiv på samtiden och samhällsutvecklingen 

och stimulera till debatt.  

- Att nå en bredare publik där ungdomar är en prioriterad grupp. 

- Att involvera konstovana grupper och inspirera till kunskap om samtidskonst och 

utställningsmediet.  

- Att fördjupa upplevelsen för de redan konstintresserade grupperna.  

- Att turnera med en ny konstutställning i Riksutställningars ’mobila rum’.  

- Att utveckla utställningsmediet tekniskt, konstnärligt och pedagogiskt.  

 

Föreliggande studie har dessa målsättningar som bakgrund för uppföljning, erfarenhetsupp-

samling och utvärderande kommentarer. Att måluppfyllelsen och implementeringen i prak-

tiken i den lokala miljön, på de lokala platserna med deras skilda kontextuella villkor, ställs i 

fokus är en självklarhet. I hög grad belyses med detta fokus just möjligheterna och svårig-

heterna i relation till de lokala förutsättningarna när det gäller arrangemangen på turnéns olika 

lokala nedslagsplatser och möjligheten att infria nämnda målsättningar. 

 

I det följande redovisas med utgångspunkt i givet uppdrag studiens mer preciserande syfte och 

därefter studiens genomförande med lokala besök, intervjuande av skilda involverade 

informanter inklusive samtal med publik/besökare samt deltagande observation. 
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Rapportens uppdrag och preciserade syfte 

Studiens övergripande syfte har varit att ge en bild av och sammanfatta de viktigaste erfaren-

heterna och lärdomarna kring samarbetet med projektet HER mellan de tre olika parterna 

Riksutställningar, Västra Götalandsregionens kultursekretariat samt de lokala arrangörerna. 

Den generella fråga som reses är hur projektets målsättningar så som de formulerats av 

Riksutställningar och Västra Götalandsregionen i praktiken har uppfattats och kunnat 

realiseras. Konkret betyder detta att studien förhåller sig till sju olika syften:  

 

(i) Granska det praktiska samarbetet mellan parterna och arrangörerna, med särskilt 

fokus på hur de lokala arrangörerna har upplevt samarbetet och de inledande 

kontakterna med initiativtagarna. 

(ii) Granska skillnader i hur de lokala arrangörer har tolkat uppdraget och på vilket sätt 

de har valt att arrangera utställningen.  

(iii) Granska hur de lokala arrangörerna har arbetat med att upprätta relationer med 

publiken genom olika publikvärdstrategier.  

(iv) Granska hur verket tagits emot av publiken med särskilt fokus på skillnader i 

förväntningar och upplevelser, dels mellan ’konst-vana’ och ’konst-ovana’, dels 

mellan kvinnor och män. 

(v) Granska hur Riksutställningars pedagogiska material samt informationsmaterial 

har tolkats och använts av de lokala arrangörerna. 

(vi) Granska betydelsen av tillgänglighet i relation till specifika platser, social bak-

grund och utbildningsbakgrund för alla medborgares möjlighet att kunna ta del av 

kultur i allmänhet och verket HER i synnerhet. 

(vii) Sammanfatta gjorda erfarenheter och lärdomar samt bidra med förslag till former 

för nya och framtida samarbeten.    

 

Om studiens genomförande 

För att genomföra uppdraget och förstå hur samarbetet mellan de tre parterna tagit sig uttryck 

och upplevts har studien genomförts genom etnografisk metod. Det finns inte utrymme att 

diskutera vad etnografi är eller borde vara, utan i sammanhanget är det centrala att ringa in 

vad den etnografiska metoden innebär i just detta sammanhang, i termer av materialinsamling. 

I linje med Hammersley och Atkinson (2007) handlar metoden primärt om deltagande. 

Deltagandets syfte är att samla relevant information kring en enskild fallstudie, som i detta 
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fall är det mobila rummets resa genom Västra Götaland och den aktivitet som följer 

utställningens besök på de olika platserna. Genom deltagande observerar forskaren vad som 

händer, genom att aktivt lyssna till det som sägs och genom att ställa frågor. Därutöver 

genomförs både formella och informella intervjuer för att ge en tätare bild av fallet (ibid.). 

Den etnografiska metoden går med andra ord ut på att kombinera olika 

materialinsamlingsmetoder för att få en djupare förståelse för det som studeras.  

 

I detta fall handlade det om att skapa en samlad bild av hur utställningen arrangerats på lokalt 

plan, hur Riksutställningars information tagits emot och använts, samt vilket genomslag 

utställningen hade bland besökare. För att genomföra uppdraget var målsättning att kombinera 

metoder som exempelvis deltagande observation, traditionella intervjuer och mer informella 

samtal med de involverade parterna på de platser som utställningen besökte. I enlighet med 

uppdraget besöktes därför samtliga platser som det mobila rummet besökte under sin turné 

genom Västra Götaland.5 Materialinsamlingen ägde rum under tidsperioden oktober 2009 till 

februari 2010. För att få utrymme att genomföra den kombinerade materialinsamlingen varade 

besöken på de respektive platserna i de flesta fall i två dagar. Insamlingen av material innebar 

intervjuer och samtal med kontaktpersoner, publikvärdar och ansvariga för den pedagogiska 

verksamheten på de platser som utställningen besökte.6 I den mån det var möjligt 

kombinerades intervjuerna med deltagande observation under publikvärdarnas arbete, i och 

utanför utställningen, samt under ett antal visningar för skolklasser och allmän publik. 

Därutöver genomfördes deltagande publikobservationer och samtal med publiken på plats. I 

det följande presenteras dessa insamlingsmetoder och dess styrkor och svagheter mer 

ingående. Inledningsvis kommenteras kort de platser som utställningen besökte.  

  

Om besökta platser 

Utställningen besökte totalt sex platser under sin turné i Västra Götaland: Skövde, Hova, 

Strömstad, Bergsjön, Borås och Vänersborg. Platserna bestämdes redan innan det mobila 

rummet rullade iväg och platserna inkluderades mot bakgrund av något olika premisser. 

Enligt Maria Carlgren, konstkonsulent vid Västra Götalandsregionen, var ett inledande 

                                                 
5 Det fanns inte tillfälle att besöka Strömstad, utan kontakterna med arrangörerna där skedde därför via två 
telefonintervjuer med kultur-, fritids-, och informationschef och konsthallschef Jan Palmblad och Miriam 
Ekeholt, konstnär och ansvarig för det konstpedagogiska arbetet och publikvärdskapet.   
6 I de få fall då ansvariga kontaktpersoner, publikvärdar eller pedagoger inte hade möjlighet att träffas under det 
inplanerade besöket på de olika platserna genomfördes kompletterande telefonintervjuer med dessa.  
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argument att låta det mobila rummet besöka platser i regionen som inte har en självklar 

tillgång till kulturupplevelser, det vill säga platser som inte har etablerade konsthallar eller 

kulturinstitutioner. Detta i linje med de regionala uppdraget, som säger att Västra 

Götalandsregionen specifikt ska arbeta gentemot de mindre kommunerna för att erbjuda även 

dessa mindre platser kulturupplevelser. Maria Carlgren, som inledningsvis fick i uppdrag att 

presentera relevanta besöksorter i regionen, föreslog därför platser som Gullspångs 

kommun/Hova, Strömstad och Skövde. De minsta orterna, som Hova, valdes för att Skövdes 

konstpedagog redan har ett uppdrag att arbeta gentemot samtliga kommuner i Skaraborg, 

inklusive Hova som ligger i Skaraborgs län. Även Bergsjön, som är en stadsdel i Göteborg, 

kontaktades eftersom denna plats saknar etablerade kulturinstitutioner, men aktivt arbetar med 

ett ’kulturspår’. Detta kulturspår innebär att erbjuda invånarna och potentiella besökare till 

denna Göteborgsförort kulturupplevelser. Valet av de två resterande platserna, Borås och 

Vänersborg, såg något annorlunda ut. På dessa två platser var det istället företrädare för lokala 

kulturinstitutioner som initierade projektet genom att de kontaktade Riksutställningar med en 

förfrågan om att få delta. Detta eftersom projektet ansågs passa väl in på dessa två lokala 

kulturinstitutioners agenda för kulturutveckling i respektive kommuner. I Borås har 

konstmuseet redan ett uppdrag kring rörlig bild i samarbete med Västra Götalandsregionens 

kulturnämnd. Eftersom HER också handlar om konstnärliga uttryck i form av rörlig bild 

sammanföll projektet med ett större projekt i staden och i regionen7. I Vänersborg stod 

Vänersborgs nytillträdda konsthallsföreståndare inför en utmaning att utveckla den lokala 

konstkulturen i staden, varvid ett besök av en internationellt verksam konstnär skulle vara 

både en utmaning och möjlighet för stadens invånare.  

 

Fyra platser (Skövde, Hova, Strömstad och Bergsjön) fick en förfrågan om att delta i 

projektet. Två platser (Borås och Vänersborg) initierade själva kontakten med 

Riksutställningar och Västra Götalandsregionen om att få delta. De lokala förutsättningarna 

knutna till de sex platser som utställningen kom att besöka såg också olika ut. Fyra av 

platserna (Skövde, Borås, Vänersborg och Strömstad) har en etablerad infrastruktur för att ta 

sig an uppdraget i form av etablerade kulturinstitutioner som kulturhus, konsthallar och 

konstmuseum. Två av dessa platser, Borås och Skövde, har också ett relativt etablerat 

konstmuseum respektive kulturhus med större personella resurser som kan ta sig an uppdrag 

av ifrågavarande slag inom sin egen verksamhet. Vidare har också kulturinstitutionerna på tre 

                                                 
7 Även Skövde och Strömstad har liknande kulturuppdrag av Västra Götalandregionens kulturnämnd. 
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av dessa platser, Skövde, Borås och Strömstad, regionala uppdrag av Västra 

Götalandsregionens kulturnämnd för att utveckla samtidskonsten. Dessa tre platser är så 

kallade ”konstfästen” vilket innebär att de har regionalt stöd och en regional dialog för att 

utveckla samtidskonsten på dessa respektive platser.  

 

Till skillnad från dessa fyra orter har vare sig Hova eller stadsdelen Bergsjön någon etablerad 

institutionell kulturell infrastruktur alls för att ta sig an ifrågavarande typ av uppdrag att 

arrangera utställning. På dessa platser fick man arrangera utställningen i samverkan med 

andra parter. I Hova skedde detta samarbete med den etablerade föreningsidrotten och mer 

specifikt tillsammans med fotbollföreningen Hova IF. I Bergsjön samarbetade 

Riksutställningar och Västra Götalandsregionen istället med ett bostadsbolag, Familjebostäder 

i Göteborg AB, som tilldelades uppdraget att arrangera utställningen tillsammans med två 

lokala föreningar. De organisatoriska förutsättningarna för arrangemanget på de lokala 

platserna varierade alltså och studien kommer att belysa hur de olika förutsättningarna 

påverkade arrangörskapet på det lokala planet.  

 

Om studiens informanter och informationsinsamling 

I det följande ges en översikt över vilka som har varit studiens informanter och vad det är för 

informationsinsamling som har genomförts. 

 

Arrangörernas kontaktpersoner (intervjuer) 

Samtliga kontaktpersoner för de sex olika platserna har intervjuats. Kontaktpersonerna hade 

det övergripande ansvaret för att arrangera utställningen i egenskap av exempelvis konsthalls-

, musei-, kulturhuschefer och kulturutvecklare i kommunen. Under intervjuerna fick 

kontaktpersonerna exempelvis berätta hur de arrangerat utställningen i det lokala och vilka 

möjligheter och vilka eventuella problem som uppstod under arbetets gång. De fick också 

besvara frågor om hur de tolkat och genomfört arbetet och vilka ytterligare personer de hade 

initierat i arrangemanget för att möjliggöra utställningen.  
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Publikvärdar (intervjuer och deltagande observation)  

Utställningens publikvärdar hade en viktig roll i sammanhanget. Deras uppdrag bestod i att 

introducera och invitera potentiella besökare till utställningen. På de större platserna som har 

etablerade kulturinstitutioner anlitade man i hög grad publikvärdar som redan hade en fot inne 

i verksamheten. På de mindre platserna fick man istället anlita externa publikvärdar som 

skulle välkomna besökarna. Totalt arbetade 23 publikvärdar i utställningen. Det fanns inte 

utrymme att intervjua samtliga, men på varje plats som utställningen besökte intervjuades 

minst en publikvärd.8 Intervjuerna genomfördes för att få en inblick i frågan hur 

publikvärdarna hade tolkat och genomfört sitt uppdrag. De fick också berätta om sina 

erfarenheter i mötet med publiken.  

 

I vissa fall sammanföll besöken med visningar för allmänheten, vilket gav möjlighet till 

deltagande observation. Närvaron gav möjlighet att observera hur publikvärdarna agerade, hur 

de samtalade med publiken och hur de hanterade frågor och möten med publiken. 

Observationer av olika situationer gav också möjlighet att ställa frågor som relaterande till det 

som sågs, vilket gav värdefulla insikter.  

 

Pedagoger (intervjuer och deltagande observation) 

Den unga målgruppen (13-25 år) var en prioriterad grupp för projektet. Ett särskilt 

pedagogiskt program hade också utvecklats av Riksutställningar, som kunde användas i mötet 

med den unga publiken. På de större platserna som hade etablerade kulturinstitutioner gavs 

uppdraget att invitera och möta den unga publiken till anställda konstpedagoger som fanns 

inom den egna organisationen. Detta skedde i Borås och Skövde, samt Hova, eftersom 

Skövdes konstpedagog arbetar gentemot alla kommuner i Skaraborgs län. I Vänersborg och 

Strömstad anlitades en extern konstpedagog från Göteborg respektive en lokal konstnär som 

arbetat med liknande uppdrag tidigare. I Bergsjön fick de två publikvärdarna uppdraget att 

även arbeta gentemot den unga målgruppen. Samtliga pedagoger som har varit aktiva i 

projektet har intervjuats för rapportens räkning.  

 

                                                 
8 I Hova låg publikvärduppdraget exempelvis fördelat på 14 personer, varvid den ansvarige, Lars-Göran 
Ytterberg, intervjuades som dagligen instruerade och organiserade publikvärdskapet. Även Borås och Skövde 
hade flertalet publikvärdar anställda.   
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Pedagogerna berättade hur de använt det pedagogiska materialet och vilka erfarenheter de 

hade av det pedagogiska arbetet. På ett fåtal platser gavs även möjlighet att medverka under 

visningar för den unga målgruppen och där observera hur de unga tog emot verket och hur det 

pedagogiska arbetet gick till i praktiken.  

 

Publik/besökare (samtal och deltagande observation) 

En viktig aspekt som uppdraget söker svar på är vilka förväntningar och efterföljande 

upplevelser publiken i allmänhet hade i mötet med verket. Mot denna bakgrund fördes samtal 

med publiken och deltagande observationer av publikens reaktioner på de platser där det 

mobila rummet var öppet för allmänheten under besöken. I den mån det var möjligt fördes 

samtal med publiken om förväntningar innan besöket och om upplevelsen efter besöket. 

Vidare observerades förbipasserande, och samtal initierades med vissa, vilket i flertalet fall 

resulterade i dessa valde att besöka utställningen. Under en söndag i Borås gavs exempelvis 

möjlighet att observera och samtala såväl med publikvärden som med ny och gammal publik, 

samt övriga förbipasserande under en period av tre timmar. I enlighet med den etnografiska 

metoden erhölls en känsla för betydelsen av att samarbeta med potentiella besökare. Även i 

Skövde och Bergsjön observerades publikvärdar, publiken och förbipasserade. Det gavs också 

tillfälle att samtala med flera av dem under ett antal timmar, vilket innebar värdefulla 

erfarenheter och insikter. 

  

Studien bygger på intervjuer med totalt 16 personer i egenskap av kontaktpersoner, publik-

värdar och pedagoger på de sex olika platserna som utställningen besökte. Därutöver baserar 

sig studiens intryck på mer eller mindre formaliserade samtal som har förts med ett 50-tal 

besökare. Vidare bygger studien på observationer av publikvärdarnas publikarbete samt 

publikens reaktioner under fem visningar dels för skolklasser, dels för allmänhet. Studiens 

intryck baseras också på sammanlagt 15 timmars deltagande observation på fältet. 

Erfarenheterna från de deltagande observationerna antecknades i en fältdagbok som följt med 

under resans gång. Samtliga intervjuer har spelats in och transkriberades samt därefter 

analyserats i linje med studiens frågor och syften.  

 

I följande avsnitt presenteras de avtryck som projektet HER har lämnat av sig och de samlade 

intryck som gjorda erfarenheterna pekar på. Avtrycken och intrycken redovisas under följande 

rubriker: (A) Erfarenheter från samarbetet mellan de olika parterna, (B) Arrangörskapet – 
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lokala perspektiv och lokala förutsättningar, (C) Publikrelationer och publikvärdstrategier, (D) 

Publikreaktioner, (E) Pedagogisk verksamhet och (F) Tillgänglighet – möjligheter och hinder. 

Rubrikerna ifråga anknyter till de uppställda projektmålen och till studiens syften.    

 

4.  

AVTRYCK OCH INTRYCK  

(A) Erfarenheter kring samarbetet mellan parterna  

I linje med uppdraget, och rapportens första delmål, granskas i det följande erfarenheter kring 

samarbetet med Riksutställningar och Västra Götalandsregionens kultursekretariat ur 

arrangörernas perspektiv. Därefter presenteras en samlad bild av hur de enskilda arrangörerna 

på de sex olika platserna har arrangerat utställningen, vilket är rapportens andra delmål. Det 

lokala arrangemanget har naturligtvis skett efter de lokala förutsättningarna som de olika 

platserna har i termer av kulturell infrastruktur och verksamhet, personella resurser och 

kontaktpersonernas mål och ambitioner att samordna uppdraget. Resultaten från granskningen 

av samarbetet mellan parterna kommer att visa att samarbetet har upplevts som relativt 

positivt av kontaktpersonerna på de lokala platserna som utställningen besökt. Vidare visar 

följande genomgång att arrangörerna iscensatt arrangörskapet relativt olika, beroende på 

vilken kulturell infrastruktur och institutionell verksamhet som har satt ramarna för dem.   

 

Om samarbetet med Västra Götalandsregionen och Riksutställningar   

Samarbetet mellan Västra Götalandsregionen och de inblandade arrangörerna är inget nytt för 

de medverkande. Snarare är en växelvis samverkan en naturlig del av det kulturpolitiska och 

strategiska arbetet i regionen. Flertalet kulturinstitutioner har haft nära samarbeten med 

exempelvis Västra Götalandsregionens konstkonsulenter i tidigare och pågående kulturella 

satsningar.9 Vidare är det tack vare Västra Götalandsregionens underbyggande stöd och 

satsningar som många av kommunerna har lyckats bygga upp ett etablerat kulturliv, som 

möjliggör att dess invånare och besökare kan ta del av kultur i olika former. När det gäller de 

mindre platserna, som Strömstad och Hova, initierades samarbetet av Västra 

Götalandsregionen och konstkonsulenten Maria Carlgren. Dessa platser inviterades 

                                                 
9 Jämför exempelvis uppdraget Rörlig bild i Borås (www.boras.se) och Gullspångsmodellen i Gullspångs 
kommun (www.gullspangsmodellen.info). 
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inledningsvis till ett samarbete eftersom de inte har några naturliga kulturinstitutioner och 

ligger därför inom ramen för de övergripande verksamhetsmålen för såväl Västra 

Götalandsregionen och Riksutställningar, som säger att alla ska ges möjlighet att få ta del av 

samtidskonst, därtill på gångavstånd. Under de veckor som projektet rullade har Västra 

Götalandsregionen övergripande roll uppfattats som en ekonomiskt stödjande part av de 

lokala arrangörernas kontaktpersoner. Det fanns dock röster som betonade att samarbete med 

Västra Götalandsregionen bör utvecklas, för att denna part inte endast ska uppfattas som en 

bidragsgivande organisation. Istället efterfrågades en utökad dialog och ett mer långsiktlig 

strategiskt kulturnätverkande samarbete med Västra Götalandsregionen för att stärka kulturen 

i regionen.  

 

Sammanfattningsvis har Västra Götalandsregionens roll primärt uppfattats som ekonomiskt 

understödjade i sammanhanget. Därutöver har Västra Götalandsregionen uppfattats spela en 

tämligen perifer roll. Detta eftersom den praktiska samordningen på plats vad gäller det 

mobila rummets besök snarare, eller uteslutande, har skett med Riksutställningar producenter, 

tekniker och pedagogiska resurser.  

 

Betraktat från arrangörernas perspektiv är dock Riksutställningar en ny medspelare i 

sammanhanget. Ingen av de medverkande arrangörernas kontaktpersoner har tidigare 

samarbetserfarenheter med denna statliga kulturinstitution. Eftersom merparten av det 

praktiska samarbetet skedde mellan Riksutställningar och arrangörerna, fokuseras i det 

följande på samarbetet mellan just dessa parter.  

 

Flertalet arrangörer uttryckte ett intresse av att fördjupa sina kunskaper kring hur 

Riksutställningar arbetar med sina mobila turnerande utställningar. Möjligheten att få vara en 

del av ett sådant samarbete upplevdes överlag positivt. Samtliga arrangörer tycks också ha 

positiva erfarenheter av samarbetet. Det beskrivs som lätthanterligt, smidigt och enkelt. Trots 

att flertalet upplevde en viss inledande oro att ta emot den högteknologiska konsthallen på 

hjul, förvånades de senare av enkelheten och hur allt tenderade att lösa sig nästintill av sig 

själv när det mobila rummet väl var på plats. Petra Johansson, kontaktperson vid Borås 

Konstmuseum, uttrycker samarbetet med Riksutställningar på följande sätt:  
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”Det har varit ett jätteroligt samarbete. Det var roligt att se hur Riksutställningar arbetar. Det är 

väldigt professionellt tycker jag. Det var en väldig ordning, ett bra underlag, det var bra på alla 

sätt, rent praktiskt. Det var väldigt lätt för mig att ta på mig uppdraget och lösa de praktiska 

bestyr som jag behövde lösa här, det vill säga att hitta en plats och teckna tillstånd”.  

(Petra Johansson, Borås Konstmuseum) 

 

Även Jan Palmblad, kultur-, fritid- och informationschef och tillika konsthallschef i 

Strömstad, var positivt överraskad av samarbetet och uttrycker sina erfarenheter i följande 

termer:  

 

”… i förhållande till Riksutställningar så har det varit sanslöst bra, det har inte varit en 

millimeter som inte har varit perfekt. Helt lysande! För det första logistiken: att komma, plocka 

upp, se till att allting funkar, plocka ner och ge sig iväg härifrån. Det var en enkel och bra 

lösning, de talade om vad det behövde. Och det var en trevlig kille som rattade det hela! Och 

lastbilen var ju exceptionell lätthanterad, det var tryck på den knappen så sker det och tryck på 

den andra knappen så stängs allting av. Fantastiskt fint! Det var imponerande välgjort allting. 

Det har varit otroligt professionellt och väldigt enkelt”. (Jan Palmblad, konsthallschef, Strömstad) 

 

Johanssons och Palmblads formuleringar kan sägas sammanfatta de erfarenheter som 

arrangörernas kontaktpersoner uttryckt kring samarbetet med Riksutställningar. Samarbetet 

har upplevts vara enkelt, ordnat, tydligt och engagerat. Ur arrangörernas perspektiv är 

professionalism ett återkommande ord i samtalen kring erfarenheterna av samarbetet med 

Riksutställningar.  

 

Ur ett arrangörsperspektiv är ett viktigt resultat av samarbetet med såväl Riksutställningar 

som med Västra Götalandsregionen att det anses öppna upp för möjligheten att erbjuda 

internationell samtidskonst av hög kvalité på hemmaplan. Samtliga arrangörers 

kontaktpersoner såg mycket positivt på denna möjlighet. Detta eftersom den egna 

verksamhetens resurser, oavsett förekomsten av tillgängliga lokaler att visa samtidskonst i, 

sällan räcker till för att bjuda in samtidskonst av etablerade, internationellt verksamma 

konstnärer. Den kommunala sektorns resurser för satsningar på kultur och kulturutveckling på 

de mindre platserna är dessutom starkt begränsade både vad gäller lokaler och personella 

resurser. Även på de större platserna, som har tillgång till etablerade kulturinstitutioner, finns 

ekonomiska ramar som begränsar den kulturella verksamheten. Konstchef Ingemar Arnesson i 

Skövde betonade just detta och lyfte fram, att oavsett om det finns etablerade lokaler för att 
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visa konst i eller inte, så är resurserna för denna typ av teknisk utrustning och internationella 

perspektiv starkt begränsade på grund av en krypande kulturbudget. Därför välkomnade 

Arnesson samarbeten av detta slag.  

 

Samtliga parter är överens om att det var samarbetet mellan Riksutställningar, Västra 

Götalandsregionen och arrangörerna i sig som möjliggjorde att den internationella 

samtidskonsten fick möjlighet att turnera genom regionen. Möjligheterna som öppnades upp 

genom samarbetet är också det som många upplevde som det mest positiva med hela 

projektet. Kultur-, fritids- och informationschef och tillika konsthallschef Jan Palmblad i 

Strömstad får återigen sammanfatta de mest positiva erfarenheterna av samarbetet mellan stat, 

region och de lokala arrangörerna i respektive kommun:  

 

”Det mest positiva är ju att vi fått hjälp att föra in en konstform som vi inte haft möjlighet att 

presentera själva. Och att vi fått in ett internationellt verk som i sig är väldigt spännande som vi 

heller inte haft möjlighet att presentera själva. Det är det mest positiva”.  

(Jan Palmblad, kultur-, fritids-, och informationschef och konsthallschef, Strömstad).  

 

Sammanfattningsvis har det operativa samarbetet mellan Västra Götalandsregionen, 

Riksutställningar och arrangörernas kontaktpersoner öppnat upp möjligheter som har 

inneburit att samarbetet har fungerat bra. Det faktum har också i intervjuerna, uttryckts i 

termer av ’bra’, ’utmärkt’ och ’professionellt’. Nästföljande steg i studien är att närmare 

belysa hur samarbetet har arrangerats på det lokala planet. Turneringen av HER genom Västra 

Götaland har involverat en rad institutioner, organisationer, föreningar och individer på de 

platser utställningen besökte. I det följande presenteras lokala erfarenheter och lärdomar som 

genererats genom det lokala samarbetet.  

 

(B) Arrangörskapet – lokala perspektiv och lokala förutsättningar    

Trots att HER är en mobil utställning, har det visat sig att platsens storlek, eller graden av 

etablerade kulturinstitutioner, har påverkat kontaktpersonernas möjligheter att arrangera 

utställningen i det lokala. I det följande ges en samlad bild av hur de enskilda arrangörerna på 

de sex olika platserna har arrangerat utställningen och hur de tolkat sitt uppdrag i relation till 

den egna verksamheten, vilket är i linje med rapportens andra delmål.        
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De medverkande platsernas kontaktpersoner har haft relativt olika strukturella och 

organisatoriska förutsättningar för att ta emot det mobila rummet och HER. I vissa fall har 

kontaktpersonerna arrangerat utställningen inom ramen för den etablerade kulturverksamhet 

som de representerar, som exempelvis ett etablerat kulturhus eller konstmuseums verksamhet. 

På de mindre platserna, där den kulturellt inriktade verksamheten i kommunen varit 

begränsad, har kontaktpersonerna fått söka nya samarbeten. Betonas bör att det inte primärt 

handlar om kulturinstitutionernas vara eller icke vara, utan snarare om vilka personella 

resurser som de mottagande arrangörernas kontaktpersoner haft möjligheten att samarbeta 

med. För att belysa dessa skiftande erfarenheter, som är beroende av platsens storlek, delas 

föreliggande avsnitt in i tre sektioner med utgångspunkt från de olika orterna. Skövde och 

Borås får representera de ’större’ platserna med etablerade kulturhus och konstmuseum samt 

inomorganisatoriska personella resurser. Strömstad och Vänersborg får representera de 

mellanstora platserna som har etablerade kulturinstitutioner men begränsade personella 

resurser. Hova och Bergsjön representerar de mindre platserna som helt saknar etablerade 

kulturinstitutioner och som har arrangerat utställningen i samarbete med andra organisationer 

och föreningar.   

 

Skövde och Borås 

På de större platserna som Skövde och Borås representerar, som har etablerande kulturhus och 

konstmuseum, skedde samarbetet till stor del inom ramen för dessa kulturinstitutioner. Den 

egna organisationen räckte med andra ord till. Kontaktpersonerna lät exempelvis sina 

anställda konstpedagoger ansvara för det pedagogiska arbetet. Även värdskapet kunde till viss 

del täckas av den egna organisationen, där praktikanter och timanställda publikvärdar fick 

hoppa in och hjälpa till i den mobila utställningen.  

 

I Skövde placerades utställningen HER mitt på torget i staden. Det var konstchef Ingemar 

Arnesson som var kontaktperson och ansvarig för det lokala arrangemanget. I projektet 

involveras även Konstmuseets konstintendent, Tomas Asplund Gustafsson, som ansvarade för 

en del visningar. Vidare fick Konstmuseets konstpedagog, Anna Castor, ansvaret för den 

pedagogiska verksamheten. Därutöver anställdes tre lokala ungdomar för att hjälpa till med 

värdskapet i utställningen. Publikvärdarna hade tidigare varit i kontakt med Konstmuseet i 

Skövde genom praktik och timanställningar som publikvärdar eller liknade. De var med andra 

ord alla aktiva inom Skövdes kulturliv. Resultatet av dessa resurser blev att utställningen 
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kunde arrangeras inom ramen för konstenhetens, eller Kulturhusets/Konstmuseets, ordinarie 

verksamhet.  

 

Vidare betraktades samarbetet med Riksutställningar och Västra Götalandsregionen som ett 

viktigt led i en redan pågående verksamhetsutveckling. Konstchef, Ingemar Arnesson, 

betonade att man i kommunen arbetar strategiskt med kultur och att man ser kulturen som ett 

viktigt verktyg för stadens utveckling samt dess attraktions- och konkurrenskraft. Arnesson 

berättade också att han i egenskap av konstchef aktivt söker efter nya konstutryck och 

kulturupplevelser för en redan aktiv konstpublik, som han menar mer än gärna tar del av ett 

större utbud av samtidskonst. Detta var en ambition som iscensattes genom samarbetet och 

Candice Breitz verk HER. Det ansågs med andra ord finnas en efterfrågan på nya 

kulturuttryck. Arnesson uttryckte också en ambition att hitta ny publik genom att öppna upp 

och tillgängligöra konst i staden. Idén att förflytta sig utanför konstlokalerna var redan 

etablerad och därför passade den mobila utställningen med dess nyskapande konstuttryck 

mycket väl in i den redan etablerade organisationen och visionen. Trots att kommunen arbetar 

med strategisk kulturutveckling finns dock krav på inomorganisatoriska besparingar. 

Eftersom besparingarna ofta handlar om nedskärningar av personal fick verksamheten pussla 

med tider under de två veckor som utställningen besökte Skövde, eftersom den ordinarie 

verksamheten på Konstmuseet bedrevs i vanlig ordning. Enligt Arnesson hade detta kunnat 

förhindras om planeringen av utställningens besök hade spikats tidigare. Att en ny utställning 

dök upp med relativt kort varsel, då Konstmuseets ordinarie verksamhet redan var spikad, var 

den enda betydande svagheten som uppstod i arrangeringen av utställningen. Trots en stram 

organisation lyckades Skövde Konstmuseum dock organisera utställningen med generösa 

öppettider och utrymme både för visningar och för pedagogisk verksamhet.  

 

I Borås var det Borås konstmuseum och Konstmuseichefen, Petra Johansson, som tog sig an 

rollen som arrangör av utställningen HER. Utställningen placerades i centrala Borås, som en 

förlängd arm till en redan etablerad kulturinstitution. Vidare kunde utställningen arrangeras 

inom ramen för Borås konstmuseums ordinarie verksamhet. Konstmuseets konstpedagog, 

Medeia Sogor Ekner, fick uppdraget att ansvara för utställningens pedagogiska program. Fyra 

publikvärdar, som på olika vis redan hade en fot inne i organisationen, anlitades som värdar i 

utställningen. Enligt Petra Johansson har Borås Konstmuseum ett regionalt uppdrag att arbeta 
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med ’Rörlig bild’10, varvid utställningen HER, som också visar rörlig bild, passade väl in i 

denna kulturinstitution och de övergripande regionala kultursatsningarna. Vidare betonade 

Petra Johansson att det ligger i tiden att öppna upp det offentliga rummet och låta stadens 

invånare överraskas av olika konstuttryck på nya platser. Så även i Borås. Den mobila 

konsthallen besök i Borås låg med andra ord helt i linje med de visioner som konstmuseets 

verksamhet redan arbetar med. Det upplevdes vara positivt för konstmuseets verksamhet att 

positionera sig och visa konst av hög kvalité på två ställen samtidigt. Utställningen HER 

sammanföll nämligen med en annan publikdragande utställning som visades på konstmuseet. 

Utställningen HER passade med andra ord utmärkt in i organisationens mål och visioner, där 

den mobila utställningen bidrog till ett bredare kulturutbud av samtidskonst med hög kvalité.  

 

Sammanfattningsvis kännetecknandes de lokala förutsättningarna både i Skövde och i Borås 

av att arrangemanget skedde inom ramen för redan etablerade kulturinstitutioner med flertalet 

anställda, som på ett professionellt sätt kunde arrangera utställning och ta emot besökare.   

 

Strömstad och Vänersborg 

Även i Strömstad och Vänersborg var det två kulturinstitutioner som ytterst ansvarade för att 

ta emot utställningen. Förutsättningarna såg dock annorlunda ut än i Skövde och Borås 

eftersom kulturinstitutionerna är betydligt mindre. Dessa institutioner kännetecknas av att de 

endast har en anställd i hela organisationen, en konsthallschef respektive en 

konsthallsföreståndare. I Vänersborg var det konsthallsföreståndaren, Kajsa Frostensson, som 

tog emot och organiserade utställningen och i Strömstad var det konsthallschefen, Jan 

Palmblad, som ansvarade för uppdraget. För att ro uppdraget i land valde de båda 

kontaktpersonerna, i brist på etablerade kulturinstitutioner, att samarbeta med utomstående 

krafter. Detta för att möjligöra en annorlunda upplevelse av internationell samtidskonst i ett 

för dessa platser annorlunda format. 

 

I Strömstad placerades utställningen inte i centrum, utan i närheten av konsthallen som ligger 

något utanför stadskärnan. Det organisatoriska arbetet förlades på tre personer. Det 

övergripande ansvaret hade Jan Palmblad i sin roll som konsthallschef och kultur-, fritids-, 

och informationschef. Jan Palmblads olika roller inom Strömstads kultursfär speglar att det är 

                                                 
10 Uppdraget rörlig bild är ett uppdrag av Västra Götalandsregionens kulturnämnd och handlar om att visa 
videokonst och rörlig bild för en bred publik. 
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en liten stad med en liten och ’tight’ organisation. Palmblad hade dock viss administrativ 

hjälp av sin assistent på kommunförvaltningen. Det operativa ansvaret för det pedagogiska 

arbetet och värdskapet gick till en lokal konstnär, Miriam Ekeholt, som tidigare arbetat med 

olika filmprojekt i kommunen. Enligt Jan Palmblad bestämdes ambitionsnivån i Strömstad av 

den relativt begränsade organisationen. Det handlade, enligt honom, i all enkelhet om att 

erbjuda de som hade ett konstintresse ”någonting alldeles extra”. Det visade sig att 

utställningen fick ett genomslag, den lockade inte bara den etablerade konstpubliken i 

Strömstad, utan också ny, mer konstovan, publik sökte upp och tog del av den mobila 

utställningen. Palmblad betonar att Strömstads kommun inte hade kunnat arrangera ett 

liknande projekt utan ett samarbete med Riksutställningar och Västra Götalandsregionen och 

är mycket positiv till den nya erfarenheten.  

 

I Vänersborg hade konsthallsföreståndaren, Kajsa Frostensson, det övergripande ansvaret att 

samordna utställningen. Konsthallen i fråga har tidigare varit en förening men är idag en 

kommunal institution. Eftersom Kajsa Frostensson inte har några anställda på konsthallen 

valde även hon att samarbeta med utomstående krafter. Till värdskapet anlitades en lokal 

förmåga, Oskar Duberg. Han är deltidsanställd som kulturentreprenör inom kommunen och 

har i uppdrag att arbeta med olika musik- och kulturarrangemang i Vänersborgs kommun. Till 

den pedagogiska verksamheten anställde Frostensson tillfälligt en studerande konstpedagog 

från Göteborg, Sara Norén, som har jobbat på en av de större kulturinstitutionerna i Göteborgs 

stad.  

 

Kajsa Frostensson är relativt ny i rollen som konsthallsföreståndare i Vänersborg och enligt 

hennes erfarenheter begränsades konsthallens tidigare utställningar till traditionell gallerikonst 

av lokala konstnärer. Även konsthallens etablerade besökare beskrevs som en relativt smal, 

men dock engagerad, publik. Enligt Frostensson var det konstutryck som förmedlades i HER 

en ny konstform för majoriteten av konstpubliken i Vänersborg. Därför såg hon uppdraget 

som en nystart både henne i rollen som konsthallsföreståndare och för kulturlivet i 

Vänersborg. Uppdraget och utställningen HER såg hon därför som en möjlighet att erbjuda 

Vänersborgs invånare någonting internationellt och annorlunda. Samarbetet betraktades därför 

som en ”spännande möjlighet”. För att ge så många som möjligt möjligheten att uppleva 

internationell konst på hemmaplan menar hon att hon arbetade strategiskt dels genom att 

invitera kommunfullmäktiges ordförande att öppna utställningen, dels genom att i ett 
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reportage i de lokala tidningsmedierna marknadsföra den som någonting nytt och spännande 

för lokalbefolkningen.  

 

Sammanfattningsvis kännetecknades arrangemanget på de två ’mellanstora’ platserna, 

Strömstad och Vänersborg, av att fåtalet representanter för de lokala kulturinstitutionerna 

samordnade utställningen. Till sin hjälp anlitade kontaktpersonerna sitt nätverk av 

kommunanställda och externt handplockade kulturarbetare. Redan upprättade och nya 

samarbeten etablerades på dessa platser. Vidare bör det betonas att det fortfarande var 

’kulturarbetare’ som samordnade utställningen, trots att den faktiska samordningen låg 

utanför de kulturinstitutioner som ansvarade för utställningen. Uppdragen ansågs ligga i linje 

med målet att erbjuda invånarna något som låg utöver de traditionella konstuttrycken, som i 

vanliga fall präglar konsthallarna i Strömstad och Vänersborg. 

 

Hova och Bergsjön 

För de två minsta platserna, Hova och Bergsjön, såg förutsättningarna för mottagandet av 

HER lite annorlunda ut. På dessa platser finns inga kulturinstitutioner i form av konsthallar 

eller kulturhus som kunde ta emot utställningen. Istället valde kontaktpersonerna, både i Hova 

och i Bergsjön, att samarbeta med lokala föreningar. Gemensamt för föreningarna som 

tillfrågades för detta samarbete är att de vanligtvis inte arrangerar kulturupplevelser. 

Föreningarna valdes istället strategiskt ut mot bakgrund av att de har en lokal förankring och 

stora nätverk i det lokala samhället.  

 

I Hova var det Staffan Hjalmarsson som, i egenskap av kulturutvecklare i Gullspångs 

kommun, fick en förfrågan av Västra Götalandsregionen att ta emot utställningen. Vi hittar 

Staffan Hjalmarsson på kommunhuset i Hova. Han är den första, och enda, kulturutvecklaren 

i kommunen. Deltidstjänsten är relativt ny och samfinansierad av Västra Götalandsregionen.  

För första gången kan man därför arbeta operativt med kulturutveckling i kommunen. I Hova 

finns inte heller några etablerade kulturinstitutioner som primärt visar konst, till skillnad från 

föregående platser. Det fanns med andra ord inga kulturhus, museum eller konsthallar att 

samarbeta med. Vidare saknades utrymme i centrala Hova, där utställningen kunde placeras. 

Därför valde Staffan Hjalmarsson att det mobila rummet skulle placeras vid infarten till Hova, 

i anslutning till motorväg E20 där tusentals potentiella besökare dagligen passerar med 

rasande fart. En förhoppning var nämligen att även förbipasserande bilister skulle stanna till i 
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Hova för att besöka samtidskonsten. Denna avfart ligger också på gångavstånd till centrala 

Hova, där 2400 invånare huserar.  

 

Staffan Hjalmarssons kommunala uppdrag innebär att arbeta strategiskt med kulturutveckling. 

Denna tjänst inrymde dock inte det praktiska arbete som ett mottagande av utställningen HER 

skulle kräva. Mottagandet av utställningen HER innebar därför att Hjalmarsson skulle söka 

nya samarbeten på det lokala planet. Hjalmarsson riktade snabbt blicken mot en stark lokalt 

förankrad idrottsförening i Hova, Hova IF. Valet att vända sig till denna idrottsförening var 

enkelt. För det första är Hova IF den största föreningen i Hova, nästintill samtliga invånare i 

Hova har en mer eller mindre direkt koppling till föreningen. För det andra är 

idrottsföreningens ordförande, Lars-Göran Ytterberg, inte bara ordförande i den lokala 

fotbollsföreningen, utan han har också en lokal förankring med stora kontaktytor i det lokala 

näringslivet då han också är ordförande för Hova Företagarförening. För det tredje har Hova 

IF tidigare engagerat arbetet med att främja kultur, företagsamhet och utveckling av den egna 

orten i olika regionala utvecklingsprojekt, till exempel med Idrottsförbundet i Västra 

Götalandsregionen. Dock hade föreningen aldrig tidigare samordnat och arrangerat en 

turnerande konstutställning av internationell samtidskonst.  

 

Hova IF:s ordförande, Lars-Göran Ytterberg, fick en förfrågan av Staffan Hjalmarsson och 

välkomnade samarbetet med glädje. Han fick också ansvaret för detta uppdrag. Han samlade 

därför sin styrelse, som bestod av 20 medelålders män, och presenterade idén. Bland dessa 

engagerades 14 intresserade styrelsemän för att arrangera utställningen. De turades om i 

uppdraget som publikvärdar. Mer precist vaktades utställningen av två publikvärdar som 

byttes av dagligen. Vidare engagerades Skövde kommuns konstpedagog, Anna Castor, för att 

ansvara för den pedagogiska verksamheten. Detta på grund av att Hova, liksom Skövde, 

ligger i Skaraborgs län och Castors uppdrag sträcker sig över hela länet. Anna Castor höll 

också i några workshops för dessa publikvärdar för att ge dem lite inspiration på vägen.  

Staffan Hjalmarsson berättar glatt att de involverade publikvärdarna numera kallas för 

’seniorkulturutvecklare’. 

 

Samarbetet mellan den kommunanställda kulturutvecklaren Staffan Hjalmarsson och en lokal 

idrottsförening var nödvändigt för att ro uppdraget i hamn och att arrangera utställningen på 

en ort som helt saknar kulturell infrastruktur. Det nya samarbetet möjliggjordes och prövades 

genom HER´s besök på orten. Hjalmarsson såg uppdraget och samarbetet som en möjlighet 
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att pröva nya sätt att arbeta med kulturutveckling på en mindre ort. En viktig erfarenhet av 

samarbetet är upptäckten att det är möjligt att samarbeta med exempelvis idrottsföreningar för 

att utveckla kulturen på det lokalt plan. Detta är också i linje med hur Staffan Hjalmarsson har 

tolkat syftet med samarbetet, det vill säga att utveckla kulturen genom lokala samarbeten och 

lokalt engagemang, i detta fall genom Candice Breitz utställning HER.  

 

I Göteborgsstadsdelen Bergsjön finns inte heller några etablerade kulturinstitutioner vars 

representanter kunde fungera som kontaktpersoner för uppdraget att arrangera utställningen. 

Det finns heller inga kommunanställda kulturutvecklare att kontakta. Istället gick uppdraget 

att arrangera utställningen till ett kommunalt bolag, Familjebostäder i Göteborg AB. 

Familjebostäders kontaktperson, Annika Berntsson, valde att placera den mobila konsthallen 

centralt på Rymdtorget i Bergsjön.  

 

Inom Familjebostäder fanns dock inte utrymme att den anställda personalen skulle arrangera 

det praktiska arbetet som följde med utställningen. För att arrangera utställningen  

samarbetade Familjebostäder därför med två lokala föreningar i Bergsjön: TidsNätverket11 

och Somaliska Utvecklingsgruppen12. Familjebostäder har till skillnad från Hovas 

kulturutvecklare samarbetat med dessa föreningar i tidigare kultursatsningar i Bergsjön. 

Därför var Familjebostäders kontaktperson säker på att samarbetet och samordningen med 

dessa lokala föreningar skulle fungera bra. Likt Hova IF är dock den gemensamma nämnaren 

för dessa föreningar att de inte primärt arbetar med kultur, utan kontaktades snarare i 

egenskap av deras goda förankring i det lokala samhället. Två representanter från dessa två 

föreningar, Mona Abshir och Ulla Gawlik, gavs det gemensamma ansvaret att arrangera 

utställningen. De fick ansvaret att agera publikvärdar samt att arrangera den pedagogiska 

verksamheten som följer med utställningen. De hade dock ingen tidigare erfarenhet av att 

arrangera visningar av samtidskonst eller driva att pedagogisk verksamhet. De hade emellertid 

en lokal förankring vilket möjliggjorde att de kunde föra en naturlig dialog och bjuda in 

förbipasserande invånare från Bergsjön samt ta emot besökare från centrala Göteborg.  

 

                                                 
11 TidsNätverket i Bergsjön arrangerar primärt sociala aktiviteter och stöttar individer, grupper eller 
verksamheter som vill driva sociala aktiviteter. Föreningen driver sociala aktivitetsprojekt i egen regi eller 
tillsammans med andra föreningar. Utgångspunkten är att möjliggöra möten mellan människor i en öppen och 
trevlig atmosfär. 
12 Somaliska Utvecklingsgruppen arbetar med delaktighet och integrationsfrågor för det somaliska folket i 
Sverige. Detta för att motverka utanförskap och samtidigt stärka den somaliska identiteten.  
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Bolagets kontaktperson, Annika Berntsson, betonade att Familjebostäder även tidigare satsat 

och sponsrat kulturella uttryck i Bergsjön. Således är kulturella satsningar från ett kommunalt 

bolag inget nytt fenomen i denna Göteborgsförort. Berntsson kallar denna typ av satsningar i 

Bergsjön för ett etablerat ’kulturspår’. Kulturspåret har skapats för att fler människor ska 

lockas till att besöka Bergsjön och, förhoppningsvis, upptäcka att det är en vacker plats att 

besöka och bo på. Uppdraget att arrangera utställningen var således i linje med 

organisationens verksamhetsmål, dvs. att primärt locka besökare till Bergsjön för att öka 

förortens status och sekundärt ge boende i Bergsjön något unikt och spännande. Annika 

Berntsson betonade att Familjebostäder ”försöker tänka kultur i Bergsjön”. Det var dock 

första gången internationell samtidskonst i en mobil konsthall besökte Bergsjön, men 

erfarenheterna var positiva över förväntan för arrangörerna. 

 

Sammanfattningsvis kännetecknades de minsta platserna, Hova och Bergsjön, av att 

samordningen av utställningen skedde med kontaktpersoner som inte representerar etablerade 

kulturinstitutioner. Detta eftersom det inte finns sådana på dessa plaster. Vidare kännetecknas 

samordningen av utställningen av ett samarbete med föreningar som inte primärt arbetar med 

kultur, utan med idrott respektive integration och social delaktighet i samhället. 

Erfarenheterna visar att denna typ av samarbeten har fungerat mycket bra och att nya 

möjligheter att arbeta med kulturutveckling på mindre orter har öppnats genom utställningen 

HER.  

 

En samlad bild 

Vilken är den samlade bilden av hur de enskilda arrangörerna på de sex olika platserna har 

arrangerat utställningen? På de större platserna, som Skövde och Borås, kunde etablerade 

kulturinstitutioner ta sig an uppdraget inom ramarna för den egna verksamheten. Inom 

verksamheten fanns också personella resurser för utställningens alla funktioner, det vill säga 

utbildade konstpedagoger och publikvärdar, vilka kunde ta sig an uppdraget på ett 

professionellt sätt. På de mellanstora platserna, Strömstad och Vänersborg, fanns etablerade 

konsthallar vars kontaktpersoner, tillika chefer, fick uppdraget att samordna utställningen. 

Dock fanns det inte personella resurser inom de respektive verksamheterna för värdskap och 

pedagogisk verksamhet. Därför fick de ansvariga kontaktpersonerna arrangera utställningen i 

samarbete med andra kulturarbetare i kommunen. I Vänersborg anlitades också en extern 

kulturpedagog från Göteborg för att driva den pedagogiska verksamheten. På de minsta 
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platserna, Hova och Bergsjön, fanns inga kulturinstitutioner som kunde ta sig an uppdraget. 

På dessa platser ansvarade i stället en kommunanställd kulturutvecklare i Hova samt ett 

kommunalt bolag, Familjebostäder i Göteborg AB, för utställningen. Kännetecknade för dessa 

kontaktpersoner var att ansvaret för utställningen skedde i samverkan med lokala föreningar 

som primärt inte arbetade med kultur, som i stället hade en stark lokal förankring i samhället. 

Den lokala förankringen kan tolkas som en förutsättning för att nå ut till en bred publik på de 

minsta platserna. Poängen är att arrangörerna arbetade efter sina egna förutsättningar och 

villkor, varvid de mobiliserade de krafter som uppdraget krävde i den lokala kontext som 

utställningen befann sig i. De lokala förutsättningarna för att arrangera utställningen varierar 

således.  

 

Ytterligare en iakttagelse är att uppdraget att arrangera utställningen har skett i linje med de 

lokala verksamhetsorganisatoriska målen som respektive kontaktpersoner arbetat efter i sin 

dagliga verksamhet. Utställningen HER parkerades i sex olika lokal kontexter som alla hade 

sina egna mål och ambitioner. I det följande presenteras några exempel på vad som menas 

med att utställningen landade i en lokal kontext som påverkade utställningen i olika 

riktningar. På de större platserna som Borås och Skövde, kunde utställningen tolkas som en 

unik möjlighet att erbjuda besökare internationell samtidskonst av hög kvalité, som 

sammanföll med, men samtidigt gick utöver, målen för den egna verksamheten. Utställningen 

kunde dock, på det stora hela, tolkas som en förlängd arm av den egna verksamheten som 

kunde ta sig till nya platser. Stadens invånare erbjöds således ett bredare utbud av kulturella 

uttryck. I Borås blev utställningen HER ett vidare led i det regionala uppdraget att arbeta med 

rörlig bild gentemot en bred publik. I Skövde hade konstchefen börjat söka vägar för att visa 

konst utanför Kulturhusets väggar, varvid det mobila rummet passade väl in i verksamhetens 

mål och ambitioner. På de mellanstora platserna, som exempelvis Strömstad representerar, 

gavs de etablerade kulturinstitutionerna möjlighet att erbjuda städernas invånare något 

alldeles extra. I Vänersborg såg den nytillträdde konsthallsföreståndaren utställningen som en 

nystart för henne och för Vänersborgs konsthall som hon representerar. I Hova, som 

representerade den minsta platsen, blev utställningen istället ett pilotexempel på hur man kan 

samarbeta med andra föreningar i arbetet med det strategiska kulturutvecklingsarbetet på 

mindre orter och orten fick hela 14 nya seniorkulturutvecklare. Poängen är att ambitionerna 

och målen för de lokala arrangemangen varierade beroende på den lokala 

verksamhetskontexten, som ytterst utgjorde ramarna för uppdraget.   
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Studiens belysning av de lokala förutsättningarna och samarbetet för att arrangera 

utställningen på lokalt plan har nu presenteras. I det följande riktas blicken istället mot 

samarbetet med publiken, vilket är en minst lika viktigt aspekt i sammanhanget för att skapa 

genomslag för utställningen.  

 

(C) Publikrelationer och publikvärdstrategier   

Ett av projektets övergripande mål handlade om att erbjuda den konstintresserade publiken 

fördjupade konstupplevelser samt att engagera och involvera ny publik i samtidskonst. För att 

nå upp till dessa mål och skapa genomslag är en viktig aspekt i sammanhanget att skapa 

relationer till publiken. Publikrelationerna faller primärt inom ramen för publikvärdarnas 

arbete och strategier. I linje med utvärderingsuppdraget, och rapporterns tredje delmål, 

undersöks i det följande hur publikvärdarna arbetat med publikrelationer. Nedan presenteras 

följaktligen resultaten från den deltagande observationen, som visar hur besökarna 

interagerade med publikvärdarna, hur de rörde sig runt det mobila rummet och vilka 

potentiella hinder som tycktes ligga till grund för att potentiella besökare inte vågade ta steget 

in i det mobila rummet och utställningen. Avsikten med denna del av presentationen är att 

betona vikten av interaktiva publikvärdstrategier för att nå en bredare publik. Därefter 

presenteras under en följande rubrik några mer lyckade publikvärdstrategier, som iakttagits 

under den deltagande observationen samt under samtal med publikvärdarna.  

 

För den konstvana13 publiken, som främst finns på de större platserna som utställningen 

besökte, fick publikvärdskapet en perifer roll. Denna målgrupp är ofta målmedveten i den 

meningen att de på egen hand tillskaffat sig information om utställningen samtidigt som de 

söker upp utställningen på egen hand. För dessa grupper, som redan är en del av kulturlivet 

och som tar del av kulturupplevelser på egen hand, fungerade publikvärdarna främst som en 

välkomnande resurs. För denna grupp av besökare introducerade publikvärdarna kort 

utställningen, plockade fram stolar och fanns till hands för samtal kring upplevelserna efter 

visningen. Intrycket är därför att publikvärdskapet fungerade mycket bra för den konstvana 

publiken på samtliga platser.  

 

                                                 
13 Med konstvan publik avses besökare som är konstintresserade och som också besöker de etablerade 
konstinstitutionerna på de platser som utställningen besökte.  
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Betydelsen av att samarbeta med publiken blev betydligt viktigare i mötet med konstovana14 

besökare. Utan ett aktivt samarbete med förbipasserande, passerade många utställningen. 

Därför fick gångbara strategier för publikvärdarnas uppdrag stor betydelse för att involvera 

och inspirera konstovana potentiella besökare att ta del av samtidskonst och, för denna grupp, 

nya konstupplevelser. Nedan följer ett utdrag från fältanteckningarna som visar hur det kunde 

se ut utanför utställningen på de platser där man inte hade en aktiv strategi att samarbeta med 

potentiella (konstovana) besökare:  

 

Det är många människor i rörelse på torget där det mobila rummet står parkerat som ett stort 
rymdskepp. Det går inte att undgå den stora lastbilen och det ter sig nästan som att det mobila 
rummet har en slags dragningskraft på människorna som passerar utanför. Många saktar in, 
undersöker, går ett varv runt. Det ser i många fall ut som att de är på väg in. Människor ställer sig 
nedanför trappan och tittar upp mot den stängda dörren. Vissa vågar sig till och med upp för 
trappan och känner försiktigt på handtaget. Men långt ifrån alla öppnar dörren. Istället viker de 
snabbt av och går vidare. Plötsligt närmar sig tre unga killar torget. De gör sig märkbart hörda. 
Men tystnar när de kommer närmare det mobila rummet. De tittar nyfiket. En av killarna vågar sig 
också fram. Han befinner sig nu så nära att han försiktigt kan lägga sitt öra mot väggen. Han 
lyssnar stint. Bakom väggen, en halvmeter från hans öra, finns de sju plasmaskärmarna som 
sänder ut sina repliker i en rask takt. Hans vänner har sakta rört sig bort från utställningsmediet 
och försöker vinka honom till sig. Han springer sedan snabbt ikapp dem. När han når fram till dem 
börjar de skämtsamt knuffa på honom och skrattar åt hans nyfikenhet. Han fortsätter att vända sig 
om mot utställningsmediet, flertalet gånger. Sannolikt fortfarande förundrad om vad som kan 
finnas därinne i mörkret.   
 

 
En annan episod skildras i det följande:  
 

Strax därefter närmar sig en kvinna i yngre medelåldern det mobila rummet. Hon stannar upp 
precis nedanför trappan som leder in i utställningsrummet. Hon står länge och försöker utläsa vad 
som står på dörren. Hon vågar inte gå upp för trappan men har vid det här laget ställt sig på tå och 
håller båda händerna i räcket för att försöka utläsa vad den minimala texten på dörren säger från 
två meters håll. Hon vankar fram och tillbaka framför det mobila rummet. Det är uppenbart att hon 
vill gå in men någonting stoppar henne. Jag går fram och frågar om hon har listat ut vad det kan 
vara. Hon har listat ut att det är en konstutställning och att hon hör spännande ljud från lastbilen 
och undrar när det är möjligt för henne att besöka utställningen. Hon berättar att hon inte vågade 
öppna dörren eftersom det kanske skulle släppa in ljus och därmed eventuellt förstöra en pågående 
visning. Hon tänkte att hon kanske kunde vänta tills det börjar om, om det börjar om? Vidare vill 
hon veta vad som kommer att möta henne när hon går in. Först när hon är införstådd i vad som 
väntar henne slinker hon snabbt in innanför konsthallens dörr.     

 

Skildringarna visar en bild som tenderade att spelas upp om utställningen saknade ett aktivt 

interaktivt värdskap, det vill säga om samarbete med nyfikna potentiella besökare utanför 

utställningen uteblev. Det är med andra ord viktigt att arbeta operativt med värdskapet i 

kontexter där mobila utställningshallar och internationell samtidskonst kanske inte tillhör 

                                                 
14 Med konstovana besökare avses besökare som inte vanligtvis brukar besöka samtidskonst och andra 
konstnärliga uttryck på konsthallar, konstmuseum, kulturhus, etc.  
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vardagen. Utställningsmediet kunde också i sig upplevdas som främmande, och kanske i vissa 

fall också som skrämmande. Detta var dock något som kulturutvecklaren i Hova vände till sin 

fördel och marknadsförde därför utställningsmediet som en ’monsterlastbil’ som tillfälligt 

besökte orten. Poängen i sammanhanget är dock att olika interaktiva ’publikvärdstrategier’ 

blir ett viktigt verktyg att locka förbipasserande. Inte minst i samarbetet med en potentiell 

publik som skulle kunna placeras inom ramen för en konstovan kategori. Generellt framstår 

den mest lyckade strategin att faktiskt interagera med förbipasserande för att på så sätt locka 

ny publik. Denna strategi arbetade man mer eller mindre med i Vänersborg, Strömstad, 

Bergsjön och Borås. I det följande lyfts ett exempel fram som kan tolkas som en lyckad 

publikvärdstrategi från en av platserna. Grunderna i samma strategi användes till viss del även 

på de andra platserna. Men det goda exemplet, som drog detta till sin spets, hämtas från Borås 

och ger en fördjupad bild av hur man kan tolka publikvärdarnas roll. Fallet får representera 

och belysa den samlade bilden av hur publikvärdarna kan arbeta för att nå en bredare publik 

och inspirera konstovana grupper till att ta del av samtidskonsten.      

 

En lyckad publikvärdstrategi  

På Borås Konstmuseum diskuterade man i personalgruppen redan inledningsvis hur man 

skulle ta sig an en aktiv ”inkastarstrategi” och ”verkligen ge krut i det”, som utställningens 

kontaktperson Petra Johansson uttryckte det. Syftet var att locka fler besökare till 

samtidskonsten. För att vara en god publikvärd skulle värdskapet delas in i olika pass för att 

undvika att värdarna skulle tvingas stå i den bitande kylan som hade lagt sig över staden 

under de två veckor som utställningens gjorde sitt nedslag i Borås. Man lade således en 

struktur för ett aktivt och positivt bemötande genom ett rullande schema, där publikvärdarna 

bytte av varandra i ett förmiddagspass och eftermiddagspass om två timmar.  

 

Borås ’inkastarstil’ innebar vidare att se och möta den potentiella publik som passerade 

utställningen. Det innebar ett samarbete med den konstovana publiken som kanske var 

nyfikna och intresserade av att besöka utställningen, men samtidigt behövde en bekräftelse, 

eller en kort dialog, för att våga sig in i det mobila rummet. Ingela Blom är konstnär och hade 

involverats i uppdraget som publikvärd i Borås. Under samtalen utanför utställningen 

berättade hon att en passiv publikvärdstrategi sannolikt innebar att många nyfiket passerade 

utställningen, kanske flera gånger per dag, utan att våga sig in i utställningen. Detta 

bekräftades också av uppdragets deltagande observationer på de platser där en aktiv strategi 
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saknades. På dessa platser kunde potentiella besökare cirkulera runt utställningen flera varv 

utan att våga sig in. Det fanns också exempel på människor som nyfiket passerade 

utställningen flertalet gånger utan att våga öppna dörren till det mobila rummet. Vidare 

menade Ingela Blom att en utebliven interaktiv inkastarstil innebar att potentiell publik 

passerade, och samtidigt gick miste om en konstupplevelse som kanske hade berikat dem och 

väckt ett intresse för samtidskonsten. Därutöver diskuterade Ingela Blom vikten av att aktivt 

arbeta för att värdesätta uppdraget som publikvärd, eller som ’konst- och kulturinkastare’ som 

hon väljer att kalla det. I konstsammanhang har dessa uppdrag ofta en låg status, trots att hon 

menar att de är en av de viktigaste funktionerna. Ingela Blom likställer publikvärdskapet med 

ett pedagogiskt arbete. Utan intresset för att möta och väcka nyfikenhet hos potentiell publik 

förblir publikvärdskapet en värdelös funktion, betonar Ingela Blom, som tagit sitt uppdrag 

som publikvärd på största allvar. Ingela säger följande:  

 

”Man måste göra det man ska göra annars får man faktiskt göra något annat. Jag tycker inte att 

man kan föreslå något och sedan inte förmedla det. Det går liksom inte. Då får man be någon 

annan göra det. Det är bara någon slags princip jag har. Samtidigt kan det ju vara svårt att möta 

människor som man inte har bestämt att man ska möta i förväg. Men samtidigt får man liksom 

tänka på att man är en del av en större del här tycker jag.” (Ingela Blom, Publikvärd, Borås)  

 

Citatet visar att Ingela Blom såg publikvärdskapet som ett viktigt uppdrag och att 

interaktionen med förbipasserande är en mycket viktig funktion i uppdraget. I uppdraget 

ligger ett förmedlande av utställningen som värden kan representera. Det handlar om att 

öppna upp dörrarna för att fler ska erbjudas möjligheten att möta samtidskonst och få ta del av 

nya kulturuttryck. I det följande presenteras hur detta kunde gå till i praktiken.  

 

Ingela Blom var för dagen iklädd en röd luva, en grön jacka, ett par svarta byxor och ett par 

rejäla kängor som höll kylan borta. Hon stod utanför utställningsmediet och försökte öppna 

upp för en dialog med förbipasserande. Några av de fraser som människorna mötte på 

Knalletorget under perioden som utställningen befann sig i Borås var: Hej, du är välkommen 

upp här!; Vi stänger klockan 13, välkommen!; Har du varit här uppe?; Ska du inte gå in och 

värma dig lite?; Det kostar ingenting, det är det som är det fina, bland annat!; Vill du gå och 

titta på utställningen?: Har ni varit där uppe och tittat? Ni får hemskt gärna göra det! osv. 

Förbipasserande som fångades av Ingela Bloms engagemang introducerades kort till 

utställningen under vägen upp för trappan till utställningen. Mörkret som mötte dem i 
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utställningen lyste Ingela upp med sin ficklampa som hon bar med sig under dagen. Med hjälp 

av den lilla ljuskällan ställde hon sedan fram stolar åt besökarna. Ibland förblev hon kvar i 

utställningen med besökarna och ibland begav hon sig ut för att öppna upp nya för nya 

dialoger och till nya möten med de förbipasserade.  

 

Ingela Blom betonade inte bara vikten av dialog med potentiell publik i ett inledande skede. 

När man väl fångat publiken genom sitt värdskap var en lika viktig aspekt att följa upp med 

en pedagogisk inställning under och efter besöket i utställningen. Ingela berättar:   

 

”Utan det pedagogiska intresset så kommer man ju inte speciellt långt i att se lagren i det man 

visar så de (publiken, min anm.) kan förstå vad det är man visar. Så det handlar ju om att fånga 

upp vad människor säger efteråt för att se hur det (utställningen) har nått dem och vilka lager det 

sedan kan nå.” (Ingela Blom, Publikvärd, Borås)  

 

Vad Ingela Blom menar är att hon även efter besöket öppnade upp för en dialog med 

besökarna kring upplevelserna av utställningen. Dialogen fördes, på grund av den höga 

ljudnivån, utanför utställningen och givetvis på besökarnas villkor. På grund av den iskalla 

vinterkylan så skyndade sig dock många iväg efter att Ingela Blom hunnit växla några ord 

med dem. En del som verkade särskilt berörda av verket stannade dock kvar och diskuterade 

upplevelsen under en längre period. Ingela Blom berättade att vissa även kom tillbaka några 

dagar senare och fortsatte diskussionerna som utställningen väckt. Sammanfattningsvis väckte 

utställningen, med hjälp av bland annat Ingela Bloms engagemang och pedagogiska intresse, 

en dialog med besökarna. Detta i linje med de övergripande projektmålen som hade 

förväntningar om att utställningen skulle väcka en dialog och stimulera till debatt om 

samtiden. Den lyckade publikvärdstrategin i Borås möjliggjorde just detta.    

 

Avslutande samlad kommentar 

Det är viktigt att ha i åtanke att de organisatoriska förutsättningarna skiftade på de olika 

platserna som utställningen besökte. Ingela Blom och de övriga publikvärdarna i Borås 

arbetar med liknande uppdrag i sin dagliga verksamhet och brottas på så vis dagligen med 

liknande frågor. På de mindre platserna fanns inte kulturinstitutioner och personella resurser 

för att arbeta med denna kulturpedagogiska ingång i värdskapet. Det hade kanske inte heller 

fungerat på en annan plats. Alla platser hade sina egna förutsättningar. I Bergsjön hade man 
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exempelvis en liknande inkastarstrategi som i Borås. Dessutom arbetade värdarna alltid två 

och två, varvid den ena publikvärden agerade ’inkastare’ och den andra publikvärden befann 

sig inne i utställningen för att ta emot publiken. Det var också ett lyckat tillvägagångssätt. I 

Bergsjön utnyttjade de två föreningsrepresentanterna också den lokala personkännedomen när 

de mötte den lokala befolkningen, snarare än den pedagogiska strategin för att introducera 

verket. Även i Hova kunde det dras nytta av att man som Hovabo visste vem som var 

publikvärd inne i ’monsterlastbilen’ för att lockas och våga sig in i den. I Hova var kanske 

också de manliga besökarna, som var bekanta med publikvärdarna, mer intresserade och 

lockade av tekniken och lastbilen i sig, än själva innehållet som verket HER representerar? 

Den typ av marknadsföring som betonade (monster)lastbilen fungerade dock bra just i Hova. 

Poängen är att en lyckad konstpedagogisk strategi, som fungerade utmärkt i Borås, kanske 

inte skulle ha fungerat lika bra i Hova. Lyckade strategier bör med andra ord vara anpassade 

till den lokala kontexten som utställningen besöker.   

 

En fortfarande obesvarad fråga som är intressant i sammanhanget är hur besökarna upplevt 

utställningsbesöket. I det följande riktas blicken mot publiken, publikens erfarenheter och 

upplevelser.  

 

(D) Publikreaktioner 

Hur har publiken mött utställningen? Vilka var skillnaderna i förväntningar och upplevelser 

mellan ’konstvana’ och ’konstovana’, samt mellan kvinnor och män?  Den samlade bilden av 

dessa frågor ska i det följande presenteras och bilden bygger på samtal med publiken samt 

deltagande observation. Inledningsvis presenteras två publikkategorier, den konst-ovana och 

den konst-vana, närmare och hur stort genomslag utställningen haft i besöksiffror. Avsnittet 

presenterar därefter erfarenheter hämtade från den mer konst-vana respektive från den mer 

konst-ovana publiken. Dessa publikgruppers förväntningar och efterföljande erfarenheter 

skiljer sig åt. Kvinnor och män möter också HER på olika sätt, särskilt bland den något äldre 

generationen besökare.    

 

Publikkategorier och publiksiffror  

Följande citat har hämtats från utställningens besökare och pekar på ganska skilda upplevelser 

och uppfattningar.  
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”Nu känns det som att Skövde börjar bli en kulturstad! Man blir ju naturligtvis diskussionslysten 

efteråt! Den öppnar upp för samtal!”. (Kvinna, 50+, Skövde) 

”Det här med monologer är inte min grej. Det var udda, men fräckt!”. (Man, 30+, Skövde) 

 ”Fascinerande!” (Kvinna, 50+, Skövde) 

”Det här var mer konstigt än konst!”. (Man, 20+, Skövde)   

 

De olika upplevelserna representerar två olika kategorier av besökare. Det inledande citatet är 

hämtat från den ’konstvana’ kategorin medan de tre efterföljande citaten är hämtade från den 

’konstovana’ kategorin av besökare. En uppdelning i dessa kategorier har gjorts eftersom 

förväntningarna inför besöket och de erfarna upplevelserna efter besöket tenderar att skilja sig 

åt mellan dessa två kategorier. Den konstvana kategorin åsyftar en kategori av besökare som 

vanligtvis besöker kulturinstitutioner och har ett genuint intresse för konstnärliga uttryck. 

Andelen konstvan publik varierade på de olika platserna. I Skövde och Borås, som har 

etablerade kulturinstitutioner, uppskattar kontaktpersonerna att var tredje besökare tillhör den 

konstvana publiken. På de mindre platserna som exempelvis Hova och Bergsjön 

representerar, uppskattar kontaktpersonerna att väldigt få tillhör den konstvana kategorin av 

besökare. Det finns med andra ord en större grupp konstvan publik på de större platserna som 

redan har kulturinstitutioner som visar upp konst.  

 

Totalt har 3796 personer besökt utställningen under de 19 veckor som HER turnerade i Västra 

Götaland. Sammanställningen nedan visar hur besökarna är fördelade på de respektive 

platserna som utställningen besökte. Eftersom invånarantalet skiljer sig ganska markant på de 

olika platserna visar tabellen också andelen besökare i relation till invånarantalet. Vidare visar 

sammanställningen att fler kvinnor än män har besökt utställningen och att antalet 

skolvisningar för den yngre målgruppen varierar.  

 

Tabell 1: Antal besökare i utställningen; andel besökare av invånarantalet i respektive kommun; andel          
kvinnor av besökarna; samt antalet skolvisningar på de olika platserna 
 Antal 

besökare 
 

Andel av 
invånarantal

(procent) 

Andel 
kvinnor 

(procent) 

Antal 
skolvisningar 

Skövde 1107 2,2 60 6 
Hova/Gullspång 332 6,2 65 1 
Bergsjön 300 2,0 60 - 
Strömstad 240 2,1 60 1 
Borås 1167 1,4 70 3 
Vänersborg 650 1,8 55 19 
Totalt 3796  62 30 
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Den konst-vana publiken  

Den konstvana kategorin av besökare var ofta väldigt förberedda och pålästa innan besöket 

och utstrålande inte sällan förväntningar och engagemang. Dessa grupper fanns främst på de 

större platserna som Borås och Skövde, men också i Bergsjön där de tagit spårvagnen ut från 

stadens kärna. Upplevelserna hos den konstvana publiken var mycket positiva. Uttryck som 

genialiskt, originellt, fantastiskt, imponerande och nytänkande, förekom ofta hos denna 

publikkategori. En vidare iakttagelse var att denna publikkategori i större utsträckning ville 

diskuterade verket ytterligare efter besöket. Diskussionerna handlade dels om 

videoinstallationens innehåll och budskap, och om konstformen i sig, dels om betydelsen att 

flytta ut konsten till nya platser. Några citat från denna publikkategori presenteras nedan:  

 

”Jag tyckte den var väldigt bra. Jag kände igen mig. Den är också fruktansvärt bra gjord!”. 

(Kvinna, 50+)  

 

”Jag tycker det var genialiskt gjort alltså!” (Kvinna, 50+) 

 

De citerade uttalandena visar också att besöket i utställningen fördjupade besökarnas 

upplevelser av samtidskonsten bland denna målgrupp. En kvinna uttryckte det i följande 

ordalag:  

 

”Jag har aldrig sett något sådant här förut. Jag vet inte ens om någon har gjort något sådant 

förut. Är det en ny konstform? Fascinerande!” (Kvinna, 50+) 

 

”Det var fascinerande och väldigt… annorlunda!” (Kvinna, 50+)  

 

Citaten visar att upplevelserna fördjupades hos denna konstvana kategori av kvinnor och att 

de upplevde att de fick ta del av nya konstnärliga konstformer. Gemensamt för den konstvana 

publiken var att de ofta ville diskutera platsens betydelse, det vill säga möjligheterna som 

denna unika mobila konsthall öppnar upp för. Det upplevdes positivt att få ta del av 

samtidskonst på nya platser och på platser där man inte trodde att man skulle finna den. 

Vidare ville den konstvana publiken gärna diskutera hur verket förmedlats. I Bergsjön fick 

exempelvis publikvärdarna tips av en konstvan kvinna hur deras marknadsföring, visningar 

och publikarbete kunde bli än bättre. Den konstvana publiken i stadsdelen Bergsjön undrade 
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ofta varför samarbetet och marknadsföringen mellan de större kulturinstitutionerna i centrala 

Göteborg och Bergsjön inte varit tydligare och inte betonats i någon större mening.     

 

Den konst-ovana publiken   

Majoriteten av besökarna har varit en konstovan publik. Kännetecknande för den konstovana 

publiken var att de inte var lika påläst om utställningen som den konstvana publiken innan 

besöket. Förväntningarna färgades också därefter. I vissa fall förstod dessa besökare inte ens 

att det var en konstutställning, och flera hade inte ens hört talas om Riksutställningars mobila 

rum. Spekulativa gissningar om vad lastbilen kunde tänkas innehålla innan besöket var 

vanliga. Exempelvis gavs förslag på att det mobila rummet innehöll en frisörsalong, 

mobilförsäljning, parfymförsäljning, filminspelning, en vaccinationskampanj eller 

mammografi. För den konstovana publiken blev det uppenbart att det mobila rummet inte 

tydligt förmedlar att det är en konstutställning. Detta eftersom HER och Candice Breitz som 

obekanta för den konst-ovana publiken inte signalerar något bestämt. En man i den yngre 

medelåldern uttryckte det i följande ord:  

 

”Det är inte så lätt att veta att det är en utställning. Men det kanske är tanken med det hela? Det 

behövs sådana som du som står och förklarar. En inkastare”. (Man, 30+)  

 

Den unga mannen var intresserad att besöka utställningen, och besökte den, men först efter att 

han fått kunskap om vad som skulle möta honom. Vidare blev han positivt överraskad. En av 

publikvärdarna betonade också att ”man köper konceptet först om man vet vad konceptet är”. 

Därför blev det viktigt att på ett eller annat sätt upplysa förbipasserande att detta är en 

utställning i form av samtidskonst av en internationell konstnär som tillfälligt besöker staden. 

Det var något som även väckte den konstovana publikens nyfikenhet.  

 

En kategori av den konstovana publiken besökte också utställningen efter att de fått höra om 

den via bekanta eller via de lokala nyhetstidningarna, som i de flesta av fall också 

uppmärksammande utställningen. Den nya konsthallsföreståndaren i Vänersborg, som för 

många kanske fortfarande är relativt okänd, var strategiskt och lät istället ordförande för 

kommunfullmäktige marknadsföra utställningen i den lokala tidningen. Frostensson 

spekulerade i att det säkerligen lockat dit många av Vänersborgs invånare. På mindre orter är 

många ofta lojala gentemot lokala evenemang, vilket i sammanhanget är en fördel om 
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uppdraget är att så många som möjligt ska få ta del av samtidskonst. Genom att gå och se den 

tillfälliga utställningen kunde man som invånare ”bocka av sin medborgerliga plikt”, som en 

av publikvärdarna på de mindre platserna uttryckte sig. Samtidigt som man visar engagemang 

för det lokala samhället fick man ta del av samtidskonst, och för många, ett nytt konstnärligt 

uttryck.  

 

En sista kategori av konst-ovan publik var de som inte hade planerat att se utställningen, men 

som passerade torget eller utställningen och tenderade att på så vis ramla in i den av ren 

nyfikenhet eller som ett resultat av publikvärdarnas engagerade arbete. Denna publikgrupp 

hade kanske inga uttalade förväntningar inför besöket mer än ren och skär nyfikenhet. En 

kvinna uttryckte det så här:  

 

”Det stod öppet på en skylt och jag hörde ljud. Blev nyfiken.” (Kvinna, 50+)   

 

Eller annan kvinna uttryckte den tidigare omnämnda ’medborgerliga plikten’ i kombination 

med ett tämligen slumpartat besök i följande termer:  

 

”Det var bara att jag gick förbi. Jag var på väg att uträtta ett ärende. Då så stod det öppet och 

jag hörde ljud. Jag hade tänkt gå hit någon gång, för det stod ju om det i lokaltidningen”.  

(Kvinna, 65+) 

 

Förväntningarna hos den konstovana publiken var således mer nedtonade jämfört med den 

konstvana publikens tämligen höga förväntningar. Många som besökte utställningen kom in 

och visste inte riktigt vad som skulle möta dem. Det handlade snarare om nyfikenhet än 

vetskapen om att de ska få ta del av internationell samtidskonst. I vissa fall fanns dock stora 

förväntningar och en utpräglad målmedvetenhet även hos den konstovana publiken. Men då 

handlade oftast om att man ville se mer av Meryl Streep, en skådespelare av världsklass, 

snarare en konstnär av samma världsklass. För att illustrera detta följer nedan ett utdrag från 

fältanteckningarna från Borås:  

 

En halvtimme innan stängningsdags kommer en kvinna springande. Hon berättar med andan i 
halsen att hon lämnat familj, släkt och vänner, som är på tillfälligt besök, hemma. Hon fortsätter 
att förmedla att hon inte bryr sig om att hon precis lämnat hemmet vind för våg för att hon ”bara 
måste se den innan utställningen försvinner”. Denna dag är nämligen den sista dagen som 
utställningen visas i Borås. Trots den bitande kylan är hennes halsduk slarvigt knuten runt halsen 
och dragkedjan på hennes jacka var bara halvvägs uppdragen. Hon hade andan i halsen. ”Jag 
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måste se den!” säger hon igen. Hon rusar upp för trappan och försvinner in i mörkret. Ljusbäraren 
Ingela Blom hann inte ens lysa upp hennes väg – hon hittade själv. Efter en halvtimme kommer 
hon ut med ett lugn som intagit hennes sfär. ”Åh, så fantastiskt! Så underbart! Så häftigt och 
intressant! Jag är så glad att jag gjorde det här.” Hon var tagen av tekniken och hur konstnären 
lyckats fånga flödet och fått till en dialog mellan Meryl Streeps alla rollkaraktärer. Hon berättar att 
hon fått en ny bild av Meryl Streep och hennes storhet som skådespelare. Vidare vill hon nu se alla 
hennes filmer och hon är övertygad om att hon kommer se skådespelaren ur ett annat ljus efter 
hennes upplevelse i utställningen. ”Hon kan spela hur många roller som helst och hon gör dem alla 
lika bra, oavsett vem hon spelar”, berättar hon. Hon är djupt imponerad samtidigt som hon är lite 
ledsen att hennes man inte fick tillfälle att se detta. ”Han hade säkert älskat det ännu mer än mig”, 
berättar hon. Han hade berättat att Meryl Streep är en stor skådespelare men först nu förstod hon 
skådespelerskans storhet. Det var fantastiskt avslutar hon och rusar sedan lika snabbt som hon 
kommit genom staden, hem till sin familj, släkt och vänner.   

 
 
Citatet visar på en målmedvetenhet och att utställningen hade inspirerat till ett djupare intresse 

för utställningens arbetsobjekt Meryl Streep och för populärkulturen i sig. Det är också en av 

Candice Breitz’ avsikter, att locka och inspirera ny publik genom populärkulturen som är så 

mycket bredare än traditionell konsthallskultur. Det fanns flera exempel på besökare som 

primärt har lockats av den berömda skådespelerskan, snarare än videoverket i sig. En kvinna 

uttrycker det på följande vis:  

 

”Jag tyckte det var jättebra. Jag tycker så mycket om Meryl Streep. Jag tycker hon är en sådan 

bra skådespelare. Det var ju som att hon förde samtal med sig själv. Ja, det var roligt!”.  

(Kvinna, 65+)  

 

Citatet visar att kvinnan, som så många andra, uppmärksammat skådespelarens talang att 

spela upp många roller och karaktärer på ett professionellt vis. Citatet visar också att kvinnan 

hade uppmärksammat den inre dialogen som spelats upp på dukarna. Hon blev således 

inspirerad av verket i sig och således av samtidskonstens uttrycksformer.  

 

Fokus har nu förflyttats till den konstovanas upplevelser efter besöket i utställningen. Inte alla 

ur den konstovana kategorin hade samma förståelse för hur scenerna från Meryl Streep’ s 

filmer hade presenterades av Candice Breitz, som kvinnan i ovanstående citat. Det fanns 

exempel på besökare som hade besökt utställningen för att få se mer av Meryl Streep men 

som upplevde en viss irritation över att konstnären klippt sönder hennes filmer. Detta 

eftersom deras förväntningar var att få ta del av scener ur Meryl Streeps filmer, snarare än 

samtidskonst. En del blev till och med upprörda av att konstnären ”brukat våld på scenerna” 

genom att klippa sönder dem. För den nya publiken var upplevelserna således blandade. I 

många fall hade man sällan tidigare kommit i kontakt med samtidskonst och liknande 

 
 

40



konstnärliga uttryck tidigare. För vissa blev besöket kort eftersom det konstnärliga uttrycket 

inte tilltalade dem alls. En ung man berättade:   

 

”Det var fruktansvärt osammanhängande. Jag trodde det skulle vara en slags normal utställning, 

en konstutställning. Men jag fick ingen uppfattning om vad det här handlade om.”. (Man, 20+)  

 

Värt att betona är att besöket i detta fall var kort och att utrymmet för att sätta sig in i verket 

således var begränsat. Citatet avslöjar att den unge mannen inte hade någon tidigare 

erfarenhet av denna typ av konstnärliga uttryck. Den unge mannen berättade vidare att 

utställningen inte alls kunde definieras som konst, utan att den snarare upplevdes som mycket 

konstigt. Samtidskonst i denna form var inget som tilltalade honom. Upplevelsen att inte 

riktigt förstå utställningen dök stundtals, av naturliga skäl, upp hos den konstovana publiken. 

Detta eftersom erfarenheten var begränsad. Gemensamt för den konstovana publiken, jämfört 

med den konstvana publiken, är att upplevelserna var något mer blandade och splittrade.  

 

Överlag var dock upplevelserna mycket positiva. Ord som intressant, imponerande, skickligt, 

fantastiskt, häftigt, etc. sammanfattade även många av den nya, konstovana, publikens 

upplevelser av verket. Vidare kunde det också stundtals vara svårt att sätta ord på sina 

upplevelser direkt efter besöket. Det var med andra ord relativt svårt att be personer ur denna 

kategori att berätta om sina upplevelser. Även en av publikvärdarna hade noterat detta och 

berättade:  

 

”De flesta var nog väldigt ovana med konst men samtidigt väldigt intresserade av det. Det var inte 

så att de tyckte det var ointressant utan snarare att de inte kunde greppa det riktigt”.  

(Ingela Blom, publikvärd, Borås)  

 

Även vissa av publikvärdarna kunde placeras under den konstovana kategorin. En av dessa 

konst-ovana publikvärdar berättade:   

 

”Om man inte är så konstinsatt så tar det ett tag att smälta det hela. Så var det för mig också. Jag 

är inte så konstinsatt så jag tyckte det var skumt i början”. (Oskar Duberg, publikvärd, 

Vänersborg)  
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För de besökare som tog sig tid att fördjupa sig i utställningen kunde besöket för vissa 

upplevas omtumlande. Vissa gav sken av förundran, upprymdhet och glädje och skrattade 

högljutt. Andra förblev tysta. Vissa uttryckte nedstämdhet. Andra blev arga. Det var 

uppenbart att verket drabbade flertalet besökare på ett eller annat vis. Kanske beroende på vart 

man själv befinner sig i livet. En tes kan vara att i en trygg livssituation, där rollerna är givna 

och identiteten säkrad, berörs man kanske inte lika mycket av det kvinnliga dramat som 

förmedlas genom verket. På så vis blir det individuella dramat som spelas upp inombords inte 

lika dramatisk. Om man själv är mitt i ett individuellt drama och plötsligt möts av samma 

drama hos en annan kvinna blir upplevelserna kanske djupare och mer omstörtande. En av 

publikvärdarna berättar att vid några tillfällen föll kvinnor i gråt och tårar när de mötte verket. 

Eller när verket mötte dem. En av kvinnorna brast ut i gråt och sa att hon inte orkade se mer. 

Poängen är att det är uppenbart att verket berörde och att samtidskonst kan gripa tag i sin 

publik, också när man minst anar det. Det fanns också exempel på kvinnor som drabbades av 

verket och förblev sittande och såg verket om och om igen. För att några dagar senare 

återvända till utställningsplatsen för att se verket en gång till. En kvinna uttryckte det på 

följande vis:     

 

”Jag blev fängslad. Det kändes liksom… det berörde mig”. (Kvinna, 50+)  

 

Citatet visar att kvinnan drabbats av verket och att hon hade svårt att sätta ord på de 

erfarenheter som följde med verket. Samtidskonsten hade i detta fall, och som i många andra 

fall, inspirerat också den konstovana publiken. Många har berörts av Candice Breitz verk 

HER.  

 

Utställningen öppnade också upp för många olika typer av samtal. Oavsett om publiken var 

konstovan eller konstvan har det också samtalats om samtidskonstens vara eller icke-vara, om 

konstuttrycket som sådant, vad man gillade och ogillade, vad man upplevde eller inte 

upplevde, om tekniken, om lastbilen, om Riksutställningars roll att distribuera samtidskonst, 

om kulturpolitik, men också om hur det är att vara kvinna.    
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Olika publikreaktioner hos kvinnor och män 

Eftersom samtidskonsten berör samtidsfrågor så engagerar den ofta betraktaren. Utställningen 

HER är ett en samtidsutställning som speglar en bild om hur det är att vara kvinna av vår tid, i 

vårt västerländska samhälle. Utställningens besöksstatistik visar också att det är fler kvinnor 

än män som tagit del av utställningen (se sammanställningen på sida 36). Exemplen i 

föregående avsnitt i denna rapport visar också att det främst är kvinnor som berörts och 

inspirerats av HER. Publikreaktionerna har varit starkare hos den kvinnliga publiken. Det är 

främst kvinnor som varit berörda och mest upprymda efter besöket. Det är en handfull 

kvinnor som brustit ut i gråt under besöken. Det finns därutöver exempel på kvinnor som 

kommit tillbaka för att se verket igen. Konstpedagogen, Anna Castor, menade att kvinnors 

starkare reaktioner kan förstås som en identifieringsfråga. Det vill säga att kvinnorna kanske i 

större utsträckning kunde identifiera sig med Meryl Streeps olika karaktärer och det drama 

som spelades upp på de sju plasmaskärmarna. En möjlig tolkning är att HER gav den 

kvinnliga publiken nya perspektiv på centrala tankar och aspekter i deras egna liv. Flertalet 

kvinnor uttalade en igenkänningskänsla av det som spelades upp i verket.  

 

Samtidigt som kvinnorna tenderade att känna igen sig och beröras fanns många exempel på 

män som visat avstånd och vissa fall till och med motstånd. Nedan följer en relativt vanlig 

publikreaktion som spelades upp i varierande former när ett par, bestående av en man och en 

kvinna, besökte utställningen tillsammans. Citatet kommer att visa att kvinnan och mannen 

hade två tämligen skilda upplevelser av verket. Episoden hämtas från det samtal som sker 

efter besöket i utställningen:  

 

Kvinnan: Fantastiskt! Jag tyckte det var spännande att se alla hennes ansikten och att hon 
fått ihop det så bra genom att klippa från olika filmer och få en annan story i detta då!   
Mannen: Jag tyckte det var lite svårbegripbart. Poängen med det hela är…? Men det är 
möjligt att det står i den här broschyren. Men jag har inte hunnit läsa den. Man skulle ha 
behövt lite information innan man gick in. Så man vet vad det handlar om.  
Kvinnan: Mmm… 
Mannen: Jag fick just tankarna på 45-åriga kvinnor som inte mår bra i själen! 
Kvinnan: Jag tänkte på hur många roller en kvinna har egentligen! Alltså det är spännande 
och få följa den här kvinnans alla roller. Hur många bilder man har genom ens liv. Hur 
många roller man har genom ens liv. Både som ung och som äldre, och att hon faktiskt 
utvecklar och förändrar sitt liv.  
Mannen: Ja, jag tror att det har med detta att göra faktiskt. Männen tänker inte så mycket 
på sina relationer faktiskt, utan de är liksom nöjda med hushållsservicen.  
Kvinnan: Ja, men kvinnan är ju bitter också för att hon får ta alla de här rollerna. För att 
hon ska liksom. För att det hänger så mycket på henne. Så det är ju inte så konstigt att hon 
blir bitter. Hon känner sig hela tiden snärjd. Man ska leva upp till olika ideal i samhället. 
Man ska vara mamma, man ska vara älskarinna, man ska vara mormor, farmor, och allting.  
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Mannen: Det är som på sjukhuset. Där finns det manliga salar där stämningen är 
jättetrevlig. Lumparstämning liksom, alla skrattar och pratar historier. Och så kvinnosalen, 
den är fruktansvärd. Det är så deprimerande så man… vill helst inte gå in där.  
Kvinnan: Alla kvinnor är inte bittra.   
Mannen: Jag jobbar inom sjukvården. Och många kvinnor i den åldern mår inte riktigt bra 
psykiskt. Jag känner igen det här. Jag tror det är en skillnad mellan män och kvinnor i den 
åldern faktiskt. Och det är klart, ju mer man funderar på det desto värre blir det ju. Ska man 
dissekera allting in i minsta detalj så blir det ett helvete.  
Kvinnan: Ja, eller så kan det vara så att hon upplever det som ett helvete. Den här kvinnan 
menar jag. Men alla kvinnor är ju inte lika missnöjda. En del kvinnor kan ju tycka att livet 
är ganska härligt. Det beror ju på hur man utvecklas liksom. Vilket liv man har, vilket liv 
man sedan får, vilket liv man ser till att skapa sig. 

 
 
 
Dialogen representerar naturligtvis inte alla samtal som utställningen gav upphov till mellan 

män och kvinnor som besökte utställningen tillsammans. Men det fanns ett genomgående 

mönster som visade att kvinnorna, likt citatet ovan, upplevde en större identifikation med 

Meryl Streep’ s karaktärer och de inre dialoger som spelades upp. Kvinnorna kände i större 

utsträckning igen det inre drama och den komplexitet som verket förmedlar om kvinnornas 

olika roller. Männen hävdade istället, likt citatet ovan, i större utsträckning att de inte förstod 

verket och i vissa fall uttrycktes ett uttalat motstånd. Det kan tolkas som att verket tar upp 

frågor som vissa män har svårt att förhålla sig till varvid de tar avstånd mot sådant som de 

upplever svårt eller obegripligt. Samtidskonstens uppgift är att belysa aktuella samtidsfrågor 

och reaktionerna blir ofta ett avståndstagande när man inte vill kännas vid vissa frågor. I 

citatet ovan menar mannen inledningsvis att han inte förstod vad verket handlade om, vilket 

kan tolkas som ett motstånd. Samtidigt visade han att han förstått verket genom att han 

betonade att män inte lägger lika mycket tid på att fundera på de roller som man spelar genom 

livet och att det så bör vara och förbli. Kvinnan i citatet beskrev en helt annan upplevelse som 

snarare tycks ha berikat henne och gett henne perspektiv på de olika roller som det innebär att 

vara kvinna.  

 

Även de deltagande observationerna visade att många män och kvinnor, som besökte 

utställningen tillsammans, tenderade att ta emot verket olika. Vid åtskilliga tillfällen började 

männen omgående att skruva på sig medan kvinnorna satt mer stilla och var tillsynes 

fängslade av upplevelsen. I flertalet fall var kvinnorna i sällskapet också mer intresserade av 

ett samtal kring sina upplevelser efter besöket medan männen hade bråttom vidare. Det fanns 

ytterligare exempel på hur kvinnor några timmar senare hade återvänt till utställningen för att 

uppleva den en gång till, denna gång utan sin partner. Kan det vara så att utställningen 
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synliggjorde de genusstrukturer som genomsyrar vardagen och satt ord på inre känslor och 

upplevda orättvisor som följer en kvinnlig underordning? Kan det vara så att männen därför 

inte upplevde innehållet lika inspirerande?  I Hova berättar Lars-Göran Ytterberg, som var 

ansvarig för publikvärdskapet, följande:  

 

”Man märker ju också att många män som kommer in säger: ’Äsch, vad var det där för skit!’ och 

så går de igen”. (Lars-Göran Ytterberg, Ordförande Hova IF, Hova)    

 

Trots ovanstående citat var det dock långt ifrån alla män som motsatte sig utställningens 

innehåll, utan det fanns många män som fann utställningen välgjord, fascinerade och gedigen. 

Resultaten visar dock att utställningens tolkning av hur det är att vara kvinna inte 

kommenterades lika mycket av männen, som av kvinnorna. Männens intresse handlade 

snarare på utställningsmediet i egenskap av en ombyggd lastbil. Flertalet män var med andra 

ord mer imponerade av lastbilen och tekniken bakom själva utställningen. I Strömstad var 

Miriam Ekeholt, i egenskap av publikvärd, inledningsvis aningen bekymrad om utställningen 

skulle locka stadens invånare som i stor uträckning kunde kategoriseras som en konstovan 

potentiell publik. Men hon blev positivt överraskad. Besökarna var nämligen inte alltför sällan 

medelålders män och tillhörde en publikgrupp som vanligtvis inte besöker konstutställningar. 

Miriam Ekeholt skildrar sina erfarenheter enligt följande:    

 

”Jag vart förvånad över att de kom de här arbetarklassmännen. Men de var ju mest nyfikna på 

hur det här är byggt och att det är på en lastbil och så där gissar jag. Men de passade på att gå in 

och titta.” (Miriam Ekeholt, konstnär, Borås) 

 

De traditionella arbetarklassmännen lockades således inte i första hand av utställningens 

innehåll, utan av lastbilen, berättade Ekeholt. Denna kategori av konstovan publik lockades 

med andra ord av utställningsmediets form och teknik. I Hova hade man liknande erfarenheter 

och Lars-Göran Ytterberg berättade:  

 

”…en del män kommer och in och säger: ’Vilken häftig lastbil!’ och så går de runt och 

inspekterar hur den är konstruerad och så vidare.” (Lars Göran Ytterberg, Ordförande Hova IF, 

Hova)    
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Sammanfattande kommentar 

Sammanfattningsvis har utställningen skapat väldigt många konstsammanhang. Totalt har 

3796 besökare tagit del av utställningen under turnén i Västra Götaland. Studiens belysning 

visar att den konstvana publiken haft en större kunskap om samtidskonst vilket skapat större 

förväntningar inför besöken hos denna publikgrupp, jämfört med den konst-ovana publiken. 

Den konstvana publiken har också fått fördjupade upplevelser och fått tagit del av nya 

konstuttryck av internationellt producerad samtidskonst. Ett av de övergripande projektmålen 

var att nå ut till en bredare publik med ett särskilt fokus på den konst-ovana publiken. Detta 

mål har realiserats då majoriteten av de besökande tillhörde en konstovan kategori. 

Kännetecknande för den konst-ovana publiken är att upplevelserna har varit mer splittrade än 

hos konst-vana. Många som hamnade i utställningen berördes. Andra visade på avstånd. 

Flertalet uttryckte också glädje över att något nytt och annorlunda besökte just deras stad. 

Resultaten har också visat att kvinnor och män har tenderat att ta emot verket olika. Fler 

kvinnor har berörts av utställningens innehåll vilket kan tolkas som att kvinnor tenderar att 

känna igen sig i verket i högre utsträckning. Männen har varit mer intresserade av tekniken 

bakom utställningen och utställningsmediet i form av en ombyggd lastbil.  

 

Publikreaktionerna som hitintills presenterats har berört besökare som spontant besökt 

utställningen. Ytterligare en viktig målgrupp för utställningen har varit en yngre målgrupp i 

åldern 13-25 år. Besökare inom ramen för denna målgrupp besökte i stor utsträckning HER i 

anslutning till den pedagogiska verksamhet arrangörerna förväntades iscensätta gentemot 

högstadie- och gymnasieskolor på de platser som utställningen besökte. Under nästkommande 

rubrik redogörs för rapportens femte delmål som rör utställningens pedagogiska verksamhet 

och hur arrangörerna har använt det pedagogiska material som följde med utställningen.  

 

(E) Pedagogisk verksamhet  

Enligt regleringsbrevet för 2009 ska Riksutställningar prioritera barn och ungdomar i sin 

verksamhet. I de övergipande projektmålen för vandringsutställningen är en prioriterad 

målgrupp för HER således ungdomar i åldern 13-25 år. Under nedanstående rubrik 

presenteras en samlad bild av hur arrangörerna arbetat gentemot denna målgrupp och hur de 

använt informationen i form av ett pedagogiskt program som följde med utställningen och 

som var riktat gentemot denna unga målgrupp.  
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Det pedagogiska programmet 

För den unga målgruppen utvecklades ett riktat pedagogiskt program som skulle öppna upp 

för diskussion och förhoppningsvis ge vidgade perspektiv på samtiden. Det pedagogiska 

materialet, som utformats av Riksutställningars turnéproducent Lisa Lundström, kan i linje 

med Roxhage och Nobles syn på samtidskonstens möjligheter fungera som en ”språngbräda 

för reflektion” (2009, s 2). Det pedagogiska materialet innehåller åtta utarbetade workshops 

eller ’uppdrag’ som Lisa Lundström kallar dem. I korthet handlade uppdragen om: (1) 

Innehållet, det vill säga att återge scener ur konstverket genom att rita scener och sådant som 

de unga mindes och berördes av under visningen och samtala om dessa; (2) Filmer som 

påverkar, det vill säga att lista och diskutera andra filmer som påverkat de ungas liv och 

vardag i positiv och negativ bemärkelse; (3) Identiteter, det vill säga att diskutera vilka olika 

roller som man själv utvecklat under livet och diskutera roller och identitet i en vidare 

bemärkelse; (4) Kändisskap, det vill säga att diskutera kändisskap och skapa ett collage kring 

vad som kännetecknar en idealkändis; (5) Förebilder, det vill säga diskutera förebilder och 

skapa ett collage kring vilka egenskaper som kännetecknar en förebild; (6) Framtidsplaner, 

det vill säga diskutera vilka möjligheter och planer man har inför framtiden och skapa en egen 

livslinje över framtiden; (7) Förväntningar och gränser, det vill säga diskutera och skissa 

vilka förväntningar och gränser den egna tillvaron präglas av; (8) HIM, det vill säga diskutera 

hur verket hade sett ut om huvudrollen spelats av en man samt skissa mäns roller, identiteter 

och eventuella problematiker. 

 

På så vis hade konstpedagogerna15 på varje plats utställningen besökte ett färdigt pedagogiskt 

program som de kunde arbeta vidare med i samband med visningarna för den unga 

målgruppen. Riksutställningars Lisa Lundström betonade dock att programmet endast var 

förslag och att de lokala konstpedagogerna var fria att utveckla det pedagogiska arbetet efter 

egen regi i mån av tid och resurser inom den egna verksamheten. Kännetecknande för 

utställningens turné i Västra Götaland var att det pedagogiska materialet användes olika. Det 

var i hög grad beroende av vem som tog sig an uppdraget och vilka lokala förutsättningar och 

erfarenheter som fanns för att kunna arbeta med pedagogiskt verksamhet. 

 

                                                 
15 I Skövde, Borås, Hova och Vänersborg ansvarade utbildade konstpedagoger för den pedagogiska 
verksamheten. I Strömstad ålades den pedagogiska verksamheten en konstnär som tidigare arbetat med 
filmprojekt i kommunen. I Bergsjön ansvarade de två föreningsrepresentanterna även för den pedagogiska 
verksamheten.   
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Skolan – en viktig samarbetspartner  

För att nå denna prioriterade målgrupp var högstadie- och gymnasieskolor i de kommuner 

som utställningen besökte naturliga och viktiga samarbetspartners för arrangörerna. På vissa 

platser lyckades man arrangera en rad skolbesök trots den relativt trånga tidsrammen på två 

veckor som utställningen hade till förfogande. Strategierna för att distribuera utställningen till 

skolorna varierade. I Vänersborg valde konsthallsföreståndaren exempelvis att använda HER 

som en del av ett ’skapande skola projekt’, som riktades till alla niondeklassare i kommunen. 

Rektorerna på tre av fem skolor i kommunen nappade och valde att låta sina elever i årskurs 

nio besöka utställningen. Därför välkomnades flertalet skolklasser under ett rullande schema 

på Huvudnässkolans skolgård där utställningen stod parkerad. I Skövde var det istället tydligt 

att enskilda lärares engagemang fick betydelse för vilka klasser som fick möjlighet att besöka 

utställningen. Konstpedagogen Anna Castor vid Skövde Kulturhus berättar också att det 

stundtals var svårt att få lärare att besöka utställningen. Men en del nya kontaktytor 

etablerades med konstintresserade, och stundtals oväntade, gymnasielärare. Konstpedagogen 

Anna Castor skildrar detta enligt följande:  

 

”Det var en religionslärare som måste ha fastnat för det. Jag har inte träffat henne förut. Hon 

kom först med en klass från byggprogrammet. Men hon måste ha fastnat för det eftersom hon kom 

tillbaka med en klass med svetsare på fredagen. Det var jätteroligt! Hon kändes väldigt positiv. 

/…/När hon sen kom tillbaka med ytterligare en klass för att se detta förstod jag att hon var 

intresserad av att använda konsten i undervisningen.” (Anna Castor, konstpedagog, Skövde) 

 

Anna Castor hade en plan för att invitera fler lärare än de estetiskt inriktade lärarna som hon 

vanligtvis har kontakt med i sin vardagliga roll som konstpedagog. I detta fall passade hon 

även på att invitera lärare som ansvarade för undervisning i religion, svenska, engelska och 

samhällsvetenskap eftersom utställningen berör frågor om samtiden. Genom en religionslärare 

som undervisade på ett yrkesförberedande gymnasieprogram fick Anna Castor möjlighet att 

invitera och engagera många unga killar i projektet som vanligtvis inte får möjlighet att 

besöka kulturinstitutioner i undervisningen (jfr Anna Lund 2008). Poängen är dock att 

uppdraget inte endast vilar i händerna på de lokala arrangörerna, utan att det krävs ett 

ömsesidigt samarbete mellan arrangörerna för utställningen och engagerande lärare som är 

öppna för att släppa in samtidskonst i sin undervisning.  
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På flertalet platser var det också märkbart problematiskt att engagera skolorna i kommunen. I 

Borås gjorde utställningen ett nedslag strax efter nyår och hamnade därför utanför den 

officiella terminsstarten, varvid det troligtvis blev långt färre besök från skolorna än väntat. I 

Hova saknades istället en utbildningsorienterad struktur för att lyckas invitera den aktuella 

målgruppen, det fanns helt enkelt inga högstadie- eller gymnasieskolor på orten. För att 

möjliggöra skolbesök fanns dock idéer om att flytta det mobila rummet till Gullspång efter 

halva utställningstiden. Men eftersom lastbilen, trots sin mobilitet, kräver en hel del resurser 

för att flyttas, var detta inte möjligt. Resultatet blev att besöken från den unga målgruppen 

förblev få. Totalt har dock 30 skolklasser besökt utställningen under turnén i Västra Götaland. 

Majoriteten av ungdomarna som besökte utställningen inom ramen för skolans verksamhet 

var mellan 15-18 år, det vill säga unga i årskurs 9 samt unga som går på gymnasiet. De 

besökande ungdomarna faller således inom ramen för projektets målgrupp på 13-25 år.  

 

Från formell konstpedagogik till nya konstnärliga uttryck  

Gemensamt för alla platser var att pedagogerna, som jag i det följande väljer att kalla de som 

tog emot de besökande skolklasserna, var att de alla hade erfarenhet att arbeta med och möta 

unga människor. Dock är de pedagogiska inspelen relativt spretiga beroende på vilka 

personella resurser och vilka verksamhetsorganisatoriska förutsättningar som funnits för att ta 

sig an uppdraget att arbeta med den pedagogiska verksamheten. På de större platserna som 

Skövde och Borås fanns utbildade konstpedagoger inom verksamheten, som kunde ta sig an 

uppdraget. I Vänersborg fanns inte dessa personella resurser varvid konsthallsföreståndaren 

valde att tillfälligt anlita en konstpedagog från en av de större kulturinstitutionerna i 

Göteborg. Även i Strömstad fick konsthallschefen ta hjälp utanför den egna institutionen och 

anlita en lokal konstnärsförmåga som tidigare arbetat med olika filmprojekt i staden. De 

pedagogiska inspelen varierade också beroende på konstpedagogernas tidsutrymme i den egna 

verksamheten och deras personliga engagemang för utställningen. Resultatet av de 

pedagogiska ambitionerna blev således ett spektrum från att helt och hållet utgå från 

Riksutställningars förslag till pedagogiska material till att skapa egna och nytänkande kreativa 

pedagogiska utspel. Mer specifikt valde vissa att enbart arbeta utifrån Riksutställningars 

pedagogiska material och såg mycket positivt på att det redan fanns ett färdigt material att 

utgå från. Detta eftersom det inte alltid fanns ett tidsutrymme att utveckla materialet då den 

egna verksamheten löpte parallellt med den tillfälligt besökande utställningen. I mitten av 

detta spektrum fanns exempel på pedagogisk verksamhet där man valde att utgå från 
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Riksutställningars material men valde att utveckla materialet efter eget intresse och 

engagemang. På den andra änden av detta spektrum fanns de som valde att lägga 

Riksutställningars material på hyllan för att istället utveckla egna kreativa videoinstallationer, 

som hämtat inspiration från formatet som spelas upp i HER tillsammans med de unga 

besökarna. Eftersom de pedagogiska ambitionerna såg väldigt olika på de olika platserna blev 

också upplevelserna och erfarenheterna hos den unga publiken blandade. I det följande 

presenteras några erfarenheter av möten mellan utställningen och den unga publiken.  

 

Möten med ung publik 

Till skillnad från den övriga publiken hade de unga inte aktivt sökt upp utställningen, utan 

initiativet kom från deras rektorer eller lärare. Ungdomarna kom således till utställningen i 

egenskap av elever. De besökande gymnasieeleverna representerade såväl teoretiska som 

praktiska utbildningsprogram. Den unga publiken representerade således en förhållandevis 

varierad sociokulturell bakgrund. Flertalet av de besökande skolklasserna läste dock estetiska 

utbildningsprogram. Men även samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga program fanns 

representerade bland de besökande klasserna. Även elever från byggprogram och individuella 

program gavs möjlighet att besöka utställningen.  

 

Bland några av konstpedagogerna fanns en uppfattning att de estetiskt orienterade eleverna 

skulle ha lättare att ta till sig utställningens innehåll och formspråk. Detta eftersom dessa 

elever möjligen ägde ett kulturellt kapital, med sociologen Pierre Bourdieus terminologi, i 

form av kunskap om konstnärliga uttryck, samt hur man beter sig på en konstutställning 

(Lund 2008, s. 19). Men resultaten visar att denna föreställning fick revideras efter besöken. 

En av pedagogerna berättar:  

 

”Byggprogrammets husbyggare var väldigt seriösa ändå även om de inte… ja, de protesterade 

inte, utan de var mer seriösa. Stämningen var liksom nu tittar vi på det här och så pratar vi om det 

och de var med på upplägget. /…/ Sen hade jag en estetklass. De gick i årskurs ett. Jag blev nog 

lite förvånad att det var en estetklass som var så pass ointresserad. De kommenterade och 

fnissade åt det hela och tyckte bara det var hysteriskt. Då tänkte jag att är det för att de är ettor? 

För att jag hade tänkt att esteter skulle vara mer förberedda på det. Men ja, det är svårt att veta. 

/…/ Husbyggarna var en väldig välartat klass, de gick i trean och kändes mogna, de kunde 

formulera sig och så”. (Anna Castor, konstpedagog, Skövde) 
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När det ’sociala kontraktet’ (Lund 2008) bröts och mötet med samtidskonsten inte föll ut som 

pedagogerna förväntat nämndes ofta ålderns betydelse som förklarande faktor för att eleverna 

inte kunde ta till sig verket fullt ut. När visningarna inte föll i god jord hos den unga publiken 

var en vanlig kommentar från flera av platserna att ”det funkar nog bättre med lite äldre 

klasser”. Denna inställning kan också skönjas i ovanstående citat. Dock säger ovanstående 

citat kanske mer om konstvärldens föreställningar om sin publik än om den unga publikens 

upplevelser. Tidigare forskning har också bekräftat just denna bild av krockande 

förväntningar, som ofta uppstår i mötet mellan konstscenen, dess ombudsmän/ombudskvinnor 

och den inbjudna publiken (Lund 2008). I detta fall fanns en föreställning om att 

medelklassens väluppfostrade publik skulle ha bättre förutsättningar att ta sig an 

samtidskonsten, medan arbetarklassens ”vildar”, som Lund uttrycker det, skulle ha protesterat 

och haft sämre förutsättningar för att förstå samtidskonstens budskap och beröringspunkter. I 

mötet med HER kunde således inte mindre lyckade visningar förklaras av en konstovan publik 

när det gäller den unga publiken, som i detta fall ’husbyggarna’, ’svetsarna’ och eleverna på 

det individuella programmet skulle kunna tänkas vara representanter för. Dessa klasser var 

istället överlag positiva till verket och engagerade sig i de efterföljande uppdragen som 

pedagogerna inviterade till. Det fanns naturligtvis även exempel på elever från de estetiska 

programmen som koncentrerat betraktade verket och engagerade sig i efterföljande 

workshops. Förutfattade meningar fick revideras när verket visade sig beröra och engagera 

såväl medelklassens flickor som arbetarklassens pojkar. Resultaten visar att ungdomarnas 

intresse för samtidskonst kan etableras i mötet med samtidskonsten, oberoende av 

förkunskaper och föreställningar som följer olika utbildningsbakgrunder.  

 

Generellt sett verkar den unga publiken ha uppskattat verket och skolbesöken har fallit i god 

jord. Flertalet av pedagogerna berättar om goda erfarenheter och positiva reaktioner och 

fördjupade samtal. En av pedagogerna berättar:   

 

”Jag hade läst i en blogg att de börjar skruva på sig och att man kunde stänga av då. Så det hade 

jag förväntat mig då. Men det kom aldrig. Utan de satt där. Hade jag inte stängt av så hade de 

säkert sett den två gånger. Så det var inga problem med att vara med så att säga”. (Medeia Sogor 

Ekeholt, konstpedagog, Borås) 
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Pedagoger berättade även om de efterföljande samtalen som följde utställningen. En 

konstpedagog skildrar det på följande vis:   

 

”Så jag tyckte det var väldigt fina, givande samtal som man sällan får fram tycker jag. I och med 

att… överhuvudtaget när man samtalar om konst att när man hittar ingångar som faktiskt är 

relevanta för människor och väldigt, väldigt personligt, då tycker jag man får fram de bästa 

samtalen, de mest givande samtalen. /…/ I och med att det här är relevant för alla, och särskilt för 

den här målgruppen, så tyckte jag att det var otroligt bra diskussioner! Så en och en halv timme 

var nästan så att det inte räckte för att det var så mycket som kom fram”. (Medeia Sogor Ekeholt, 

konstpedagog, Borås) 

 

Målet var just att utställningen skulle väcka diskussioner och fördjupade perspektiv på 

samtiden. Citatet ovan visar också att så var fallet. När de unga själva fick ge röst åt sina 

upplevelser beskrevs det exempelvis på följande vis:    

 

”Jag önskar att jag kunde vara lite mer bestämd och ha en starkare position i olika grupper. Det 

är inget jag har kämpat för, men hoppas kunna göra bättre i framtiden.” (Flicka, 15 år, 

Vänersborg) 

 

Citatet visar att den unga betraktaren, i detta fall en ung flicka, genom samtidskosten fått 

vidgade perspektiv på sin position och sina roller i vardagen. Därutöver framgår det att hon i 

framtiden hoppas kunna stärka sin egen position i olika gruppkonstellationer. En annan ung 

röst noterade att det var männen i Meryl Streeps drama som ofta skapat oreda och olycka och 

funderade på hur hon själv skulle undvika liknande situationer i framtiden. Hon berättar:  

 

”Varför gifte hon sig inte med en snällare man? Det ska jag göra. Helst någon som är mer 

manlig, typ Rambo.” (Flicka, 15 år, Vänersborg)  

 

Oavsett om Rambo som filmkaraktär kan definieras som snäll eller inte så visar citatet att 

detta stycke samtidskonst startat en inre reflektion hos betraktaren. Det första citatet handlar 

om tankar om vem den unga flickan är i en grupp och alla de roller som vi spelar i vardagen 

samt hur dessa roller kan förhandlas och utvecklas vidare. Det andra citatet visar att den unga 

besökaren greps av att Meryl Streeps situation, som påverkats av vilka män hon träffat, vilket 

tyder på en stimulans av tankar om att utvecklingen av det egna jaget påverkas av relationella 

aspekter. I ett efterföljande samtal berättar hon att hon inte tänker välja män som försätter 
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henne i liknande situationer som Meryl Streep precis spelat upp samt att hon själv vill vara 

medskapare av sin egen framtid. En av pedagogerna berättade hur hon hittat en lyckad strategi 

för att skapa dialog i gruppen. Hon beskriver sin egen arbetsprocess på följande vis:  

 

 ”…att lyfta fram olika citat som berörde oss mer, som gick rakt in i hjärtat eller magen, eller 

huvudet. Som grep tag i en direkt. De kunde ofta komma ihåg en sådan mening i alla fall och så 

funderade vi kring varför det och varför just den meningen fastnade hos dem”. (Sara Norén, 

konstpedagog, Vänersborg) 

 

Trots att de unga inte genomgått den resa som Meryl Streeps dialoger primärt handlar om, 

dvs. roller som följer med exempelvis moderskap och äktenskap, kunde de unga ofta ringa in 

citat eller episoder som fångat deras intresse. I många fall hade unga gripits av hur 

parrelationer formar oss och vilka roller som man iscensätter i olika situationer.  

 

Nya perspektiv på samtidskonst och nyskapad videokonst   

En viktig aspekt i mötet med den unga publiken var att nya konstnärliga uttrycksformer 

introducerades hos den unga publiken. Eftersom de blev inviterade av sina lärare visste de i 

många fall inte vad som skulle möta dem i utställningsrummet. Detta skapade en del frågor 

hos den unga publiken som fick nya perspektiv på vad samtidskonst kunde vara. En av 

pedagogerna berättar:  

 

”En del vet ingenting när de kommer dit. Andra vet att de ska få se på konst. Men de blev ofta 

väldigt förvånade när konsten visas på TV-apparater. Det har varit några gånger då det har blivit 

så här väldiga diskussioner om konst, alltså konstbegreppet. Det här är ju inte konst! säger de, det 

här är ju film!” (Sara Norén, konstpedagog, Vänersborg) 

 

Sådana situationer uppstod då och då och föranledde en diskussion om vad konst är och kan 

vara. Annorlunda uttryckt uppstod nya perspektiv på samtidskonstens olika konstnärliga 

uttrycksformer. Det fanns också några pedagoger som själva var intresserade av konst i detta 

format och som därför tog ett längre steg genom att låta intresserade ungdomar få inspireras 

och skapa egna videoinstallationer. I Strömstad arrangerades en workshop där engagerade 

ungdomar gavs tillfälle att spela in egna videoverk, som hämtat inspiration från HER´s 

formspråk. Ungdomarna påbörjade en inspelning som utgår från ungdomstiden som livsfas. 
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Enligt planerna ska de visa upp detta nya videoverk på regional filmfestival under hösten 

2010. 

 

En sammanfattande bild 

Totalt har 30 klasser besökt utställningen. De besökande klasserna har haft olika inriktningar, 

både teoretiska-, estetiska- och yrkesinriktade program har vart representerande i 

utställningen. Sammanfattningsvis har Riksutställningars pedagogiska material fungerat som 

en god grund för det pedagogiska arbetet. I vissa fall togs programmet tacksamt emot 

eftersom den egna organisationen inte hade tidsmässiga och personella resurser för att 

utveckla egna pedagogiska spår i anslutning till utställningen. I andra fall utvecklades 

Riksutställningars pedagogiska program genom de lokala pedagogernas egna initiativ. De 

anpassades till de enskilda pedagogernas egna intressespår och till den unga publiken som 

besökte utställningen. I Strömstad resulterade istället det pedagogiska arbetet i nya videoverk 

som unga inspirerade förmågor som själva fick möjlighet att skapa. Överlag har den unga 

målgruppen tagit emot utställningen över förväntan. De ungas reaktioner har visat att många 

invanda mönster att se och tolka vardagen har utmanats. Flera unga tycks ha fått vidgade 

perspektiv. De efterföljande samtalen har väckt reflektioner bland de unga, kring frågor som 

rör identiteter, roller och framtidsplaner. I mötet med den unga publiken har även 

pedagogernas föreställningar utmanats då unga killar på yrkesförberedande program tog sig 

an verket minst lika engagerat som ungdomar från teoretiska och estiska program. Det finns 

exempel på pedagoger som överraskats av den unga publikens förståelse och engagemang för 

samtidskonst.  

 

Den unga publiken blev som tidigare nämnts inviterad till utställningen genom skolan. De 

besökte den även tillsammans med sina lärare och klasskompisar vilket säkerligen skapade 

trygghet inför besöket, särskilt i de fall där eleverna inte var vana vid samtidskonst och dess 

uttrycksformer. I många fall hade de besökande eleverna sannolikt inte varit i kontakt med 

samtidskonst eftersom utställningen besökte platser där det inte fanns etablerade 

kulturinstitutioner. Det har tidigare konstaterats att det vi inte känner igen har vi svårare att ta 

till oss. Exempelvis var det lättare att besöka utställningen om det etablerades interaktiva 

publikvärdstrategier. Ofta behövs en hjälpande hand och en inviterande inställning för att 

skapa genomslag i ett besökarperspektiv.  
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I nästa avsnitt diskuteras frågan om utställningens tillgänglighet i en fördjupad bemärkelse. I 

sammanhanget innebär tillgänglighet att ”medborgare oavsett bostadsort, utbildning och 

bakgrund ska få tillgång till kultur” (SOU 2009:16, Del 2, s 261). Att granska denna aspekt på 

projektet HER har också ingått i studiens uppdrag. 

 

(F) Tillgänglighet – möjligheter och hinder 

Riksutställningar vill genom en turnerande verksamhet sänka trösklarna till samtidskonsten 

genom att vara nära medborgarna genom sin turnerande verksamhet. Inom ramen för 

utvärderingens uppdrag ska potentiella hinder som kan förknippas med utställningens 

tillgänglighet studeras. Tillgänglighet definieras i sammanhanget i linje med 

Kulturutredningen definitioner av tillgänglighet som säger att ”medborgare oavsett bostadsort, 

utbildning och bakgrund ska få tillgång till kultur” (SOU 2009:16, Del 2, s 261). Genom att 

låta det mobila rummet turnera runt i Västa Götaland har flera grupper i samhället, oavsett 

bakgrund, fått möjlighet att möta samtidskonsten. Den turnerade mobila konsthallen öppnade 

således upp för många möjligheter. På det mindre orterna blev det möjligt för medborgarna att 

få ta del av en utställning som visar internationell samtidskonst, trots att de bor på en plats där 

det inte finns etablerade kulturinstitutioner. Utställningens besökare har, på grund av den 

besökt dessa platser, haft en större andel besökare som tillhör en konstovan kategori. Deras 

utbildning och bakgrund har spelat mindre roll för deras val att söka upp utställningen 

eftersom närheten öppnat upp för besök. Trots att erfarenheterna vad gäller besöksgenomslag 

ser tämligen positiva ut, ska detta avslutande avsnitt ge en fördjupad bild av de potentiella 

hinder för att ta del av konst, som härrör från bostadsort, utbildning och social bakgrund, det 

vill säga i termer av tillgänglighet, som det definieras av Kulturutredningen.  

 

För att öka tillgängligheten fanns fyra viktiga centrala aspekter att beakta; den fysiska 

närheten, förkroppsligade och inneboende barriärer, publika marknadsföringsbarriärer och 

eventuella funktionsnedsättningar. Dessa fyra aspekter presenteras närmare nedan. 

 

Gångavstånd till samtidskonsten – om tillgänglighet i det offentliga rummet 

Oavsett platsens befolkningsstorlek har det mobila rummets placering varit centralt för 

besökssiffrorna. Ju mer centralt den har placerats desto fler besökare har kommit. Detta 

eftersom utställningsmediet i sig tycks locka besökare. Det mobila rummet väckte nyfikenhet. 
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Den konstvana publiken tenderade att bli nyfikna på verket i sig och engagerade av det 

faktum att det nu var möjligt att ta del av konst i världsklass på hemmaplan. Även de som 

vanligtvis inte besöker konsthallar blir nyfikna på vad som landat i det lokala samhället. 

Placerat på en etablerad konstinstitution hade verket troligtvis inte fått samma besökssiffror 

under samma tidsram. Närheten tillät en snabb visit på väg hem från arbetet, under 

shoppingrundan, på väg till tåget eller till andra hållplatser. Denna närhet har varit uppskattad 

av publiken. Poängen är att ju fler passerande människor som rörde sig förbi utställningen, 

desto fler besökare till samtidskonsten. Närheten och tillgängligheten var således central. En 

äldre kvinna som tillhörde kategorin konstvana skildrar de positiva erfarenheterna kring 

närheten och tillgängligheten. Hon säger:   

 

”Jag hade nog inte sett den om den visats på en konsthall, det vill säga på en konstinstitution. 

Utan det är det här som är det häftiga. Att den är mobil. Att det är lätt att ta sig in och lika lätt att 

ta sig ur. En snabb titt, en snabb input av samtidskultur när man minst anar det, och sedan 

fortsätter man med det man höll på med, man fortsätter dit man var på väg. Lite mer berikad”.  

(Kvinna, 55+, Borås) 

 

Citatet illustrerar att även den konstvana publiken, som denna kvinna tillhörde, välkomnade 

den fysiska närheten som uppstod då det mobila rummet placerades centralt. Det ökade 

publikgenomströmningen såväl hos den konstvana som hos den konstovana publiken.  

 

Tillgänglighetens osynliga/tysta barriärer 

Ovanstående citat är ett exempel på vad uttrycket ”ett gångavstånd till samtidskonsten” kan 

innebära i praktiken. Dock handlar tillgänglighet inte bara om synliga strukturer, som i detta 

fall innebär en tillåtande närheten till utställningen, där besökssiffrorna tycks stiga på grund 

av att människor tenderar att söka sig till utställningen av ren nyfikenhet. Utan det handlar 

också om att etablera välkomnande och tillåtande, men mindre synliga strukturer (Alexander 

2003), som öppnar upp och bidrar till att människor söker sig till utställningen. Det är just 

dessa, för ögat osynliga, strukturer som varit ett av hindren för att invitera en ny och 

konstovan publik till att ta del av nya konstnärliga uttryck. Låt mig förklara vad dessa 

osynliga barriärer kan innebära i praktiken. Nedan följer en episod där en äldre man med 

utländsk bakgrund i Bergsjön kommer gående med sin rullator på ett behörigt avstånd från 

utställningen. Han stannar upp cirka 20 meter från det mobila rummet och ropar:  

 

 
 

56



Mannen: Vad är det där?! 

Publikvärden: Det är en utställning av Candice Breitz, kom och titta!  

Mannen: Vi har ingen utbildning här, vi behöver inte sådant här!  

 

Han viftade därefter irriterat med handen mot oss och förde därefter, med bestämda och 

snabba steg, sin rullator framför sig bort från utställningen. Hur kan vi förstå hans reaktion? 

Genom att hämta inspiration från sociologen Pierre Bourdieu (1990) skulle reaktionen kunna 

förklaras i termer av habitus. Habitus är ett system av dispositioner som fungerar som en 

strukturerande mental karta, som vägleder individens vardagliga handlingar. Habitus präglar 

och vägleder hur vi uppfattar och ser på vår omgivning, samt på oss själva och de val vi gör. I 

detta fall handlade det om ett habitus som inte ville kännas vid konstutställningar och som 

förpassade konstnärliga uttryck till den del av befolkningen som har utbildning. På grund av 

habitus och begränsade erfarenheter av samtidskonst, som kan relateras till ett begränsat 

kulturellt kapital, hindrades således många från att ta del av utställningen. De tillskrev den 

inte något igenkännande och värde. Många konstovana besökare uttryckte också inledningsvis 

ett visst motstånd gentemot att besöka utställningen genom en tillsynes skeptisk hållning som 

illustrerades av skämtsamma kommentarer och fnissande ljud när konstovana besökare gick 

upp uppför trappan. Poängen är dock att nyfikenheten på utställningsmediet i sig övervann en 

del av dessa inneboende barriärer som fanns hos den konstovana publiken. Men långt ifrån 

alla vågade eller ville bege sig ut på okänt vatten.    

 

Marknadsföringens betydelse för tillgängligheten  

Ett annat av dessa för ögat osynliga barriärer som kunde relateras till tillgänglighet kunde 

arrangörerna med god lokalkännedom vittna om. Det handlade om marknadsföringen av 

verket. Den riktade annonseringen i form av en standardmall, som följde med 

Riksutställningars information och tryckmaterial av utställningen, upplevdes i vissa fall som 

mindre anpassad till de lokala samhällen som utställningen besökte. Betonas bör att dock att 

standardmallen trots allt uppskattades av arrangörerna eftersom det inte fanns tidsmässiga 

resurser att skapa en egen. Dock är dess utformning något problematisk. En av arrangörerna 

belyser detta i följande ord:  
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”Det blir ju väldigt otydligt vad det är för någonting. Den fungerar inte i lokalpressen. För där 

måste man skriva och betona att det är en konstutställning, begrepp som Her och Candice Breitz 

säger ingenting. När de sen ser Meryl Streep på bilden så tänker de nog vadå, vad är det här? /…/ 

Man måste tänka på ett helt annat sätt och lyfta fram det som är viktigt. Riksutställningar måste 

tänka lokalpress!”.  

 

Utifrån ett arrangörsperspektiv har det varit oklart hur mycket som fick ändras i denna 

standardmall. Arrangören i exemplet ovan menade att marknadsföringen bör betona och lyfta 

fram att det är en konstutställning och var den återfinns i de lokala samhällen, som den 

ämnade besöka. Istället framhölls namn som HER och Candice Breitz, vilket tyvärr inte 

lockade den stora majoriteten konstovana medborgare, eftersom dessa rubriker inte sade dem 

något. En potentiell (konstovan) publik tillskriver inget igenkännande och värde till dessa 

uttryck för att återigen tala i ett Bourdieuperspektiv. När dessa grupper väl har lockats till 

utställningen är det dock fruktbart att upplysa publiken om vem konstnären är och vad verket 

vill förmedla. Annorlunda uttryckt gäller det att inte bara satsa på att vara pedagogisk 

gentemot en ung publik, utan att också vara det gentemot allmänheten i stort genom 

utformandet av annonser och information. Genom Bourdieus habitusperspektiv kan det 

uttryckas som att det är först när folk förstår, som folk söker upp. I en konstovan kontext 

krävs det med andra ord en uttalad tydlighet för att inte stänga folk ute. En av arrangörerna 

skildrade denna insikt med följande ord:   

 

”Det krävs så lite för att folk ska känna sig utanför och inte känna sig välkommen. Så man måste 

hela tiden undvika att bygga upp de här barriärerna. Riksutställningar kanske ska testa sina 

annonser och broschyrer på gubbar i keps om de vill röra sig ute bland det lokala”.  

 

Vissa har menat att dessa upplevda och tämligen osynliga barriärer handlar om en elitistisk 

hållning från Riksutställningars sida. Men det kanske snarare kan betraktas som åtskilda 

’tankestilar’ som härrör från två åtskilda institutioners organisatoriska ’tankesystem’ (jmf. 

Douglas 1986). Riksutställningars uppdrag går ut på att producera utställningar av hög kvalité 

i landet i samarbete med regioner och kommuner (SOU 2009:16: Del 3, s 98). När 

samtidskonsten landar i de lokala kontexterna får de berörda arrangörerna en utmaning att 

arbeta med för att bryta etablerade föreställningar och eventuella barriärer, som etablerad 

samtidskonst från okänt vatten kan utmana. För medborgare i de kommuner som utställningen 

besökte är internationell samtidskonst ofta något helt nytt. Resultaten visade att det nya ibland 
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kunde upplevas främmande. För att locka en bred publik och skapa tillgänglighet bör det 

etableras strukturer som fungerar välkomnande och igenkännande, särskilt på platser där 

turnerande konsthallar inte tillhör vardagen.    

 

Tillgänglighet och funktionsnedsättning  

Avslutningsvis några ord om utställningens tillgänglighet i relation till den del av 

befolkningen som lider av funktionsnedsättningar. Det är viktigt i sammanhanget eftersom 

denna grupp av potentiella besökare, beroende på typ av funktionsnedsättning, upplevde olika 

svårigheter att ta del av utställningen. Det mobila rummet är funktionsvänligt i den 

bemärkelsen att den är utrustad med en lift som hjälper besökare med fysiska 

funktionsnedsättningar in och ut ur utställningen. Dock kräver denna lift en publikvärdstrategi 

som innebär att värden befinner sig utanför utställningen, för att uppmärksamma 

funktionshindrade som vill ta sig in i utställningen. På de platser där värdarna inte arbetade 

med ett interaktivt publikuppsökande fotarbete utanför det mobila rummet stängdes denna 

publikgrupp i praktiken ute. På de platser som arbetade med publikrelationer utanför 

utställningen upplevdes dock liften något komplicerad av både besökare och publikvärdar. 

Detta på grund av att den måste manövreras från utställningsrummets insida. De som hade en 

funktionsnedsättning tvingades därför på egen hand ta sig in i liften, vilket ofta upplevdes 

besvärligt. Vidare är det viktigt att någon samtidigt bör vakta dörren när liften är i rörelse 

eftersom en nedfälld lift innebär att eventuella besökare som är på väg ut ur utställningen 

möts av ett golv som befinner sig på markplan och inte i jämnhöjd med dörren till 

utställningen. En av publikvärdarna diskuterade vidare liftens funktion i termer av 

publikvänlighet i följande ordalag:   

 

”Om man har lite åkommor som till exempel trötta ben så är trappan inte så vänlig att ta sig upp 

för. Och man vill ju inte heller använda liften eftersom man då kan betraktas som mer 

handikappad än vad man faktiskt är. Det krävs en hel del målmedvetenhet om man vill åka lift upp 

på torget i Borås.” (Publikvärd, Borås)  

 

Det krävdes med andra ord ibland en hjälpande hand in i utställningen, eftersom många av 

besökarna tillhörde den äldre generationen i de lokala samhällena. Väl inne i utställningen 

uttryckte många att mörkret var påfallande mörkt. Kontrasterna mellan det vita 

vinterlandskapet och den mörka utställningen var påfallande besvärliga, särskilt om besökarna 
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hade en nedsatt synförmåga. Återigen hade publikvärdarna en viktig uppgift att guida 

besökarna fram till stolarna för att förhindra fallolyckor. Vidare hade besökare med trötta ben 

eller dålig rygg problem med utställningens stolar eftersom de upplevdes som instabila, och i 

vissa fall omöjliga att slå sig ned på om kroppen var svag. Vidare bidrog den tämligen höga 

ljudnivån till att besökare med hörselapparater inte kunde njuta av utställningen eftersom 

ljudet ”slog i taket” och tvingade dem ut igen.  

 

Avslutande kommentar  

Om tillgänglighet handlar om att medborgare oavsett bostadsort, utbildning och bakgrund ska 

få ta del av kultur är det sammanfattningsvis viktigt att strategiskt arbeta med tillgängligheten 

för att nå denna breda publik. Det handlar om att tänka på placeringen av det mobila rummet 

som bör vara så central som möjligt för att förbipasserande ska lockas in till samtidskonsten.  

Det handlar också om att strategiskt arbeta för att övervinna de för ögat osynliga barriärerna, 

som ofta byggs upp av utbildningsbakgrund och social bakgrund. Det krävs interaktion med 

förbipasserande som öppnar upp och förmedlar att kulturella uttryck är intressanta och 

anpassade för alla. Marknadsföringen bör också anpassas så att den känns igen av den lokala 

befolkningen och dess intressen för det lokala samhället. Avslutningsvis bör 

utställningsrummet planeras på så vis att även besökare med funktionsnedsättningar kan få ta 

del av samtidskonst, för att inte stänga några grupper ute från kulturella upplevelser.   

 

5.  

OMDÖME OCH LÄRDOMAR  

Studiens övergripande syfte har varit att samla och sammanfatta de viktigaste erfarenheterna 

och lärdomarna kring samarbetet mellan de tre parterna Riksutställningar, Västra 

Götalandsregionens kultursekretariat och de lokala arrangörerna kring projektet HER. I 

förlängningen av detta har avsikten varit att identifiera och utvärdera möjligheter och 

svårigheter när det gäller att arrangera denna typ av externt producerad och regionalt 

samordnad utställningsturnering av samtidskonst på lokal nivå. Med detta i bakgrunden och 

utgångspunkt har sex målsättningar preciserats och i det följande kommer också sex 

motsvarande slutsatser från studiens belysning att sammanfattas. Slutsatser i relation till 

frågan om samarbetet mellan parterna och arrangörerna ur ett arrangörsperspektiv, hur de 
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lokala arrangörerna arrangerat utställningen och tolkat sitt uppdrag, hur arrangörerna arbetat 

med publikrelationer, vilka besöksreaktioner som följt av utställningen, hur arrangörerna har 

använt Riksutställningars information om den pedagogiska verksamheten och det pedagogiska 

materialet och slutligen om tillgänglighet som har att göra med det mobila rummets placering 

och invånarnas utbildning och bakgrund som en faktor som påverkar vilka som ges möjlighet 

att ta del av samtidskonst.     

 

En första slutsats är att samarbetet med parterna, det vill säga Riksutställningar och Västra 

Götalandsregionen, har fungerat över förväntan ur ett arrangörsperspektiv. Arrangörerna har 

mycket goda erfarenheter av samarbetet med den första parten, Riksutställningar. Det 

praktiska samarbetet, som i första hans har skett med denna part, har upplevts mycket smidigt 

och beskrivits som professionellt. Det fanns också ett inledande intresse från de medverkande 

kommunerna att samarbeta med Riksutställningar eftersom de enskilda kommunerna inte på 

egen hand kan arrangera utställningar som HER. Både tekniken och det internationella 

perspektivet saknas ofta i dessa lokala kontexter. På de minsta platserna saknades även lokaler 

för konstutställningar av detta slag. Från ett arrangörsperspektiv är erfarenheterna således 

mycket positiva. Samtliga representanter i de medverkande kommunerna menar att de kan 

tänka sig fortsatt samarbete med Riksutställningar.  

 

Även samarbetet med den andra parten, Västra Götalandsregionen, har upplevts som smidigt. 

Bland de kommuner som redan har regionala uppdrag av Västra Götalandsregionens 

kulturnämnd fanns i vissa fall inledningsvis vissa oklarheter kring Västra Götalandsregionens 

roll i sammanhanget, eftersom dess roll i detta nya sammanhang uppfattades som otydlig. I 

praktiken har Västra Götalandsregionen primärt uppfattats som en ekonomiskt bidragande 

part i sammanhanget. De flesta har dock uppfattat denna roll som viktig och avgörande. Dock 

fanns det en efterfrågan hos representanter i vissa kommuner på att Västra Götalandsregionen 

borde ha en mer aktiv medverkande roll för en fortsatt kulturutveckling i kommunerna som 

finns i regionen. Om samarbetet mellan stat och region ska tolkas som ett närmare samarbete 

mellan Riksutställningar och Västra Götalandsregionen, för att sedan inkludera de 

medverkande kommunerna, kan samarbetet sammanfattningsvis anses mycket lyckat. 

Slutsatsen är att det ur ett kommunperspektiv finns det ett intresse, och en efterfrågan, av ett 

fördjupat samarbete på såväl regional nivå med Västra Götalandsregionen som på statlig nivå, 

i detta fall representerat av Riksutställningar.  
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Studiens andra slutsats berör hur de sex lokala arrangörerna arrangerat utställningen och 

tolkat sitt uppdrag. Slutsatsen är att arrangemanget i hög grad är beroende av, och därför 

präglas av, de strukturella förutsättningar som finns på de platser som utställningen besökte. 

Trots att det mobila rummet är ett mobilt turnerande utställningsrum är det praktiska 

arrangemanget platsberoende i den mening att den mottagande platsens storlek, och därmed 

förekomsten av etablerade kulturinstitutioner och utvecklade kultursfärer, påverkar hur 

utställningen har arrangerats. På de större platserna, som Skövde och Borås representerar, 

kunde utställningen arrangeras inom ramen för de kulturinstitutioner som tagit sig an 

uppdraget. Inom dessa kulturinstitutioner fanns också personella resurser som konstpedagoger 

och publikvärdar, som kunde arrangera utställningen med stor professionalism. Utställningen 

betraktades också som en del av den ordinarie verksamheten. Det innebar att de respektive 

kulturinstitutionerna kunde erbjuda sin publik internationell samtidskonst på nya platser. På 

de något mindre platserna, vilka representeras av Strömstad och Vänersborg, var det också 

etablerade kulturinstitutioner som fick uppdraget att arrangera utställningen. På dessa platser 

fick kontaktpersonerna, tillika representanter för kulturinstitutionerna, anlita kulturarbetare 

utanför den ordinarie verksamheten. I Strömstad fick en lokal konstnär ansvaret för det 

pedagogiska arbetet och värdskapet. I Vänersborgs anlitades en kulturpedagog från Göteborg. 

Publikvärduppdraget gick till en kommunanställd kulturentreprenör. Utställningen betraktades 

också som en del av de etablerade kulturinstitutionerna. Utställningen upplevdes erbjuda 

medborgarna något nytt och annorlunda som publiken vanligtvis inte är vana vid. På de 

minsta platserna, som representeras av Hova och Bergsjön, fanns inga etablerade 

kulturinstitutioner. Därför samarbetade parterna med i ett fall med en kulturutvecklare inom 

kommunen och i det andra med ett kommunalt bolag, Familjebostäder i Göteborg AB. 

Kännetecknande för det lokala arrangörskapet var också samarbete med föreningar, som 

valdes ut strategiskt. Strategin var inte att samarbeta med föreningar som primärt arbetar med 

kulturfrågor, utan med sådana som har en lokal förankring i det lokala samhället. I Hova 

betraktades arrangemanget som ett pilotprojekt för hur man kan arbeta med kulturutveckling 

på mindre orter. I Bergsjön såg man uppdraget att arrangera utställningen just som ett 

uppdrag, i linje med det kulturspår som redan finns i Bergsjön, som handlar om att göra 

Bergsjön till en mer attraktiv plats att besöka och bo på. Slutsatsen innebär att de kontextuella 

förutsättningarna är olika på de platser som utställningen besökt, varvid det praktiska 

genomförandet präglas av de strukturer som finns på de olika platserna. Den mottagande 

parten tolkar också uppdraget inom ramen för den verksamhet som arrangörerna befinner sig 

inom. 
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En tredje slutsats är att det är viktigt att arbeta med publikkontakter för att nå en bred publik. I 

Sverige tillhör det inte vardagen att möta turnerande konsthallar som visar samtidskonst av 

internationellt verksamma konstnärer. Därför blir det viktigt att söka upp och interagera med 

förbipasserande för att fler ska ges möjlighet att ta del av samtidskonst. Rapporten har belyst 

lyckade publikvärdstrategier som etablerats på några av platserna. Ofta behövs en hjälpande 

hand för att locka in besökte i utställningen, särskilt gällande den konst-ovana kategorin av 

besökare.  

 

Studiens fjärde slutsats är att publikreaktionerna också skiljer sig åt beroende på om publiken 

är konst-van eller konst-ovan. Den konst-vana kategorin var mer målmedvetna, påläst och 

hade fler förväntningar på utställningen inför besöket, jämfört med den konst-ovana publiken. 

Den sistnämnda kategorin behövde ofta introduceras till utställningen eftersom de inte alltid 

förstod att det var ens var en utställning. Den konst-ovana publiken besökte också 

utställningen eftersom den stod centralt parkerad i det lokala samhället och tenderade att 

’ramla in’ i den. De besökte den också för att de hade läst om den i de lokala tidningarna eller 

hört talas om den genom vänner och bekanta. Lojaliteten gentemot evenemang i det lokala 

samhället fick också flertalet inom den konstovana publiken att leta sig till utställningen. 

Bland den konstovana kategorin var det också den världsberömda skådespelerskan Meryl 

Streep som lockade till ett besök, snarare än en världsetablerad samtidskonstnär. Publikens 

reaktioner efter besöket i utställningen var överlag mycket positiva. De beskrevs i ord som 

fascinerande, fantastiskt, häftigt, imponerande och annorlunda. Resultaten visade också att 

kvinnor och män tenderade att ta emot utställningen olika. Kvinnor berördes i större 

utsträckning av utställningens innehåll och budskap, som kanske tolkades beroende på var de 

själva befann sig i livet. Det fanns också exempel på män som tog avstånd från den dialog 

som spelades upp i verket och menade att den inte berörde dem. Detta kan tolkas som att 

utställningen synliggör genusstrukturer i samtiden, som vissa inte vill kännas vid och därför 

inte vill fördjupa sin förståelse inför. Männen tenderade i större utsträckning att imponeras av 

tekniken bakom utställningen och utställningslokalen i sig än av själva utställningen. 

 

En femte slutsats är att Riksutställningars information och utformning av det pedagogiska 

materialet, som var riktat mot den yngre målgruppen av 13-25 år, har använts på olika sätt av 

de lokala pedagogerna. På vissa platser har man använt det redan färdiga materialet i sin 

befintliga form, och uppskattat det eftersom den egna verksamheten rullar parallellt med den 

besökande utställningen. På andra platser har man utgått från det pedagogiska materialet och 
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utvecklat det till sitt eget, i relation till de ungdomar som besöker utställningen. I Strömstad 

valde man att utforma en egen pedagogisk workshop där en grupp ungdomar gavs möjlighet 

att själva spela in en videoinstallation, som inspirerats av formspråket i HER och som utgick 

från ungdomen som livsfas. Totalt har 30 klasser besökt utställningen. Det är Vänersborg som 

drar upp genomslaget i visningarna eftersom de lyckades samarbeta med tre skolor i 

kommunen där alla niondeklassare gavs möjlighet att se utställningen. Vänersborg var också 

turnéns sista anhalt vilket möjliggjorde att samarbetet med skolorna kunde etableras tidigt och 

planeras in redan innan terminsstarten för våren 2010. Resultaten visar att ungdomarna tog 

emot utställningen positivt och resulterade i många samtal kring identitet, roller och framtid. 

Pedagogerna fick också i vissa fall revidera sina föreställningar om vilka som har de bästa 

förutsättningarna att ta till sig samtidskonst. Utställningen tenderade att passa såväl 

yrkesföreberedande program som mer estetiskt inriktande gymnasieprogram.  

 

En sjätte slutsats är att parterna och arrangörerna aktivt måste arbeta för att öka 

tillgängligheten för att fler ska få möjlighet att ta del av samtidskonsten. För det första bör 

utställningen placeras så centralt som möjlig för att fler ska passera det mobila rummet, vilket 

tenderar att öka genomströmningen. För det andra bör Riksutställningar anpassa 

marknadsföringen av utställningen så den passar den lokala kontexten på de platser som den 

besöker. Dessa platser kännetecknas av en stor andel konstovana medborgare vilket kräver 

tydlighet och lokal igenkänning. För det tredje bör utställningen anpassas så att individer med 

funktionsnedsättningar av olika slag kan ta del av utställningen på ett mer tillfredsställande 

vis. Sammantaget tyder dessa sex slutsatser på att den lokala kontexten i form av olika 

kulturinstitutioner och lokala identiteter är avgörande för hur utställningen arrangeras. Den 

lokala kontexten är också beroende på hur utställningen tagits emot av bland befolkningen. 

 

Studien belyser inte alla aspekter på turneringen av HER med alla dess möten mellan 

företrädare för stat, region, medverkande kommuner, lokala kulturinstitutioner, föreningar och 

aktörer som har berörts och involverats under de veckor som mobila rummet har rullat fram 

genom Västra Götaland. Inte heller ger studien en heltäckande bild av den platsbundna 

uppslutning och det engagemang som ägt rum hos de olika medverkande parterna. Studien är 

dock ett försök att samla de mest betydelsefulla erfarenheterna och viktigaste lärdomarna som 

det nya, och förhoppningsvis fortsatta, samarbetet mellan dessa tre parterna genererat. En 

viktig, övergripande, slutsats är att samarbetet mellan Riksutställningar, Västra 

Götalandsregionen och inte minst de lokala arrangörerna i sex svenska kommuner som den 
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mobila vandringsutställningen besökte – Skövde, Gullspång/Hova, Bergsjön, Strömstad, 

Borås och Vänersborg – är ett lyckat projekt på många plan som dessutom bär på viktiga 

lärdomar inför nya motsvarande projekt eller satsningar.  

 

Avslutningsvis presenteras här också några förslag som kan vara värda att beakta inför 

eventuella kommande samarbeten av motsvarande slag. I nästa avsnitt lämnas ett antal 

förslag, även sådana som inte diskuterats i den tidigare texten, som kan vara värda att beakta. 

Förslagen presenteras under fem rubriker: (I) Samarbetet, (II) Arrangörskapet, (III) 

Publikrelationerna, (IV) Pedagogiken och slutligen (V) Praktiska och tekniska förlag. 

 

6.  

FÖRSLAG INFÖR KOMMANDE MOTSVARANDE PROJEKT  

 

Samarbetet  

 
• Att systematisera samverkan och utbytet mellan Riksutställningar och den regionala 

nivån vad avser ansvar och insatser.  
 

• Att lyfta fram Västra Götalandsregionens roll för att stärka fortsatta samarbeten och 
det strategiska arbetet med kulturutvecklingen i regionen.  

 
• Att öppna upp för dialog och samtal mellan parterna och kommunerna om hur man 

kan arbeta med strategisk kulturutveckling, med särskild betoning på de mindre 
platserna som saknar kulturinstitutioner.   

 
• Att skapa rum och plats i anslutning till utställningen för de lokala samarbetsparternas 

information och loggor för att lyfta deras roll i samarbetet, för att underlätta lokal 
igenkänning.  

 
• Att ’kommunanpassa’ information om utställningen (nyhetsbrev, trycksaker, etc.) så 

att den passar även en konstovan kategori av besökare. Ett förslag är att samarbeta 
med de lokala aktörerna vad gäller utformning av information så den passar den lokala 
kontexten.    
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Arrangörskapet  

 
• Att synliggöra att arrangemanget kan, och bör, arrangeras olika beroende på lokala 

förutsättningar.  
 

• Att vara öppen för nya samarbetspartners. Samarbeten med organisationer och 
föreningar som har en lokal förankring tenderar att vara viktigare på mindre orter, 
snarare än kulturorienterande samarbetspartners (som ofta är få och små på de mindre 
orterna).  

 
• Att placera utställningen så centralt som möjligt för att öka tillströmningen. 

 
• Att ha generösa öppettider för att allmänheten ska få ta del av utställningen eftersom 

utställningens besök är relativt korta.  
 

• Att även ha öppet några kvällar, efter ordinarie arbetstider, för att möjliggöra att fler 
besökare får ta del av utställningen.   

 
• Att fundera på om det mobila rummet är säsongsberoende och eventuellt anpassa efter 

detta. Vintern 2009/2010 var inte optimal för god publik genomströmning. Vissa 
platser drabbades hårt av kylan. Vidare är exempelvis Strömstad en utpräglad 
sommarstad, där utställningen sannolikt skulle fått en ökad tillströmning om den 
arrangerades under sommarhalvåret. 

 
 

Publikrelationer  

 

• Att publikvärdarna arbetar operativt och interaktivt med förbipasserande där mobila 
utställningshallar och internationell samtidskonst kanske inte tillhör vardagen. 

 
• Att aktivt arbeta för att bryta ner osynliga barriärer som kan följa av medborgarnas 

utbildningsbakgrund och sociala bakgrund i de lokala samhällena.  
 

• Att i anslutning till utställningen placera några bord och stolar (och eventuell 
kaffeförsäljning?) för att öppna upp för dialog efter besöket i utställningen, eftersom 
det inte är möjligt att föra en dialog inne i utställningsrummet.    

 
• Att utveckla en teknik, alternativt en besöksbok, som öppnar upp för dialog, som kan 

användas för besökare som vill dela med sig av sina erfarenheter i anslutning till det 
mobila rummet. Detta eftersom utställningens mörka rum gör det svårt att förmedla 
och delge sina erfarenheter. Ett alternativ kan vara att öppna en relaterad hemsida för 
publikreaktioner.  

 
• Att etablera nya vägar för att nå den prioriterade målgruppen i ålderskategorin 19 till 

25 år. Det vill säga unga vuxna som inte kan nås via grundskola och gymnasieskolans 
verksamhet.  
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Pedagogiken  

 
• Att eventuellt erbjuda en medföljande pedagog till utställningen att fördjupa 

upplevelserna även på de platser som inte har personella pedagogiska resurser inom 
den mottagande verksamheten.  

 
• Att planera utställningarna i god tid för att arrangörerna ska kunna samarbeta med 

skolorna i kommunerna som utställningen besöker.  
 

• Att utveckla ett mer skolanpassat pedagogiskt program med alternativ till längre 
workshops och stationer för de skolor som ligger långt ifrån utställningen. Detta 
eftersom få vill bussa elever för en timmes visning och relaterade workshops.  

 
• Att skapa ett pedagogiskt program som passar även den yngre prioriterade målgruppen 

mellan 13-15 år. Det fanns en återkommande föreställning om att utställningen och det 
pedagogiska materialet passade äldre ungdomar bättre än de yngre.  

 
 

Teknisk och praktisk utveckling  

 
• Att ha starkare belysning runt själva utställningen så att den lyses upp även under 

vinterhalvårets mörka tider.  
 

• Att förtydliga att det är en konstutställning utanför det mobila rummet.  
 

• Att ha en medföljande skylt som kan placeras utanför konsthallen som förmedlar att 
utställningen är öppen.  

 
• Att ha några stabila stolar tillgängliga i utställningen för besökare med svaga ben/rygg 

eller som har fysiska funktionsnedsättningar. 
 

• Att utveckla tekniken så att besökare med hörselapparater kan ta del av utställningen 
på ett tillfredsställande vis.  
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7.  

AVSLUTANDE KOMMENTARER  

I den nya kulturpolitiken som presenterades av Kulturutredningen 2009 betonas det att statens 

roll bör vara ”strategisk, drivande och samordnande” (SOU 2009:16 Del 2, s 22). Samtidigt 

betonar utredningen att ett förnyat samspel bör utvecklas mellan stat, landstingen och 

regionerna. Detta nya samspel går under begreppet ’portföljmodellen’ (SOU 2009:16 Del 2, s 

27), senare utvecklat till en så kallad koffertmodell. Utredningen betonar också att staten 

behöver utveckla sitt kulturpolitiska samspel med kommunerna (SOU 2009:16 Del 2, s 27), 

ett samspel som senare i uppföljningsutredningar också kommit att preciseras. Dialogen 

mellan de olika parterna behöver enligt utredningen förnyas och fördjupas och 

utgångspunkten ska vara medborgarnas behov (Del 2, s 259). Turneringen av HER i 

Riksutställningars mobila rum är ett lysande exempel på hur ett sådant samspel kan 

konkretiseras i praktiken. Målet är att, i linje med den nya kulturpolitiken, utveckla och 

fördjupa långsiktliga samarbeten mellan Riksutställningar och Västra Götalandsregionen och 

att samarbetet bör utvecklas på regional nivå. Betonas bör att Västra Götalandsregionens 

tidigare satsningar på regional infrastruktur för konst har spelat roll för resultatet. Där det 

redan finns en etablerad infrastruktur för konst har mottagandet fungerat utmärkt och inom 

den egna verksamheten. På de mindre platserna som ännu saknar denna infrastruktur har man 

dock hittat nya lösningar som också har fungerat utmärkt. Kanske bör det betonas att 

samarbetet i huvudsak utvecklats på kommunal nivå. Arrangemanget av utställningen på de 

platser som den besökte har i huvudsak skett i de sex kommunerna, med en uppskattad 

hjälpande hand från Västra Götalandsregionen och Riksutställningar. Uppföljningen i denna 

studie visar också hur de lokala arrangörer har tolkat uppdraget olika och att de har valt att 

arrangera utställningen, i linje olika ’lokala identiteter’ som också tycks ha fått en ökad 

tonvikt i samhället (jmf SOU 2009:16 Del 2). 

 

Ett av projektmålen med turneringen av HER genom Västra Götaland har varit att ge vidgade 

perspektiv på samtiden och samhällsutvecklingen samt att stimulera till debatt. En debatt som 

då och då uppkom i samtalen kring samarbetet med Riksutställningar, Västra 

Götalandsregionen och de lokala arrangörerna var behovet av kulturyttringar som initieras 

från statligt håll och som distribueras till en lokal miljö. Representanter för de olika 

kulturinstitutionerna, som tagit emot vandringsutställningen, har upplevt samarbetet som en 
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lysande möjlighet. Samtidigt finns röster i det lokala som har ifrågasatt. Om utgångspunkten 

ska vara medborgarnas behov blir nästa fråga om parterna undersökt om något sådant behov 

finns för samtidskonst i det lokala. Företrädare för Västra Götalandsregionen menar att så är 

fallet. Deras arbete och uppdrag innebär att ha en direkt dialog med kommunerna. Samarbetet 

mellan Riksutställningar och Västra Götalandsregionen betraktas som ett lysande exempel på 

en sådan dialog. Samtidigt finns röster i det lokala som säger att det finns en risk att det 

uppfattas som elitistiskt och främmande för den lokala befolkningen, som kanske inte är van 

vid turnerande konsthallar och den här typen av kulturella uttryck. Samtal kring den lokala 

befolkningens behov av och intresse för internationell samtidskonst uppstod främst på de 

mindre orterna som inte har etablerade kulturinstitutioner. Ibland uttrycktes en viss oro för att 

det mobila rummet skulle stå tomt gapande i det offentliga rummet. Vem skulle våga eller 

vilja ta del av det tämligen skräckinjagande svarta lådan som landat på torget i Bergsjön eller 

på en ödslig parkering i Hova? Arrangörerna på de mindre platserna, som kanske mer än den 

tilltänkta publiken, förstod vad Candice Breitz och HER representerar, visade emellertid på en 

otrolig fingerkänsla för medborgarnas underliggande behov och efterfrågan i det lokala. På de 

mindre platserna fick man exempelvis anpassa marknadsförningen så att den passade de 

lokala medborgarnas behov. Inom kulturdebatten finns röster som menar att konsten och dess 

kulturella uttryck fungerar som bäst när den växer fram underifrån, som en lokal sprängkraft 

utifrån lokala behov och lokala samhällsfrågor och debatter. Men alla är samtidigt överens om 

att konsten kan, och bör, komma från flera håll. Bland de lokala arrangörerna fanns en önskan 

om ett fortsatt och fördjupat samspel med Riksutställningar och Västra Götalandsregionen. 

Denna önskan om ett fördjupat samspel mellan staten och kommunerna har också 

uppmärksammats från andra kommuner, enligt Kulturutredningen (SOU 2009:16, Del 2, s 

261).   

 

Riksutställningar vill genom sina turnerande utställningar bidra till att ”människor kan förstå 

och påverka sin samtid” (SOU 2009:16, Del 3, s 98). Besökare som tagit del av verket HER 

har i stor utsträckning förstått. En ung kvinna, inom den prioriterade målgruppen för 

Riksutställningar, förstod exempelvis, till synes som ett resultat av besöket, hur hennes 

invanda roller påverkar hennes liv och hennes möjligheter. Hon skulle bli mer aktiv och ta för 

sig mer i framtiden. Besökare har uppvisat glädje, tårar, skratt och entusiasm. Trots att man 

inte alltid kan sätta ord på sina känslor direkt efter besöket har många, konstvana såväl som 

konstovana, berikats genom mötet med Riksutställningar, Västra Götalandsregionen, 

arrangörerna och Candice Breitz´s samtidkonst i verket HER.  
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Praktisk information  
 
 
Utställningstillfällen  
  3 okt – 18 oktober 2009   Skövde 
28 okt – 11 november 2009  Hova, Gullspångs kommun 
14 nov – 22 november 2009  Bergsjön 
27 nov – 11 december 2009  Strömstad 
12 jan – 25 januari 2010   Borås 
28 jan – 10 februari 2010  Vänersborg  
 
 
Deltagare  
Ingemar Arnesson, konstchef, Skövde 
Tomas Asplund Gustafsson, konstintendent, Skövde  
Anna Castor, konstpedagog, Skövde 
Staffan Hjalmarsson, kulturutvecklare, Gullspångs kommun 
Lars-Göran Ytterberg, ordförande Hova IF, Hova 
Annika Berntsson, Familjebostäder i Göteborg AB, Göteborg 
Mona Abshir, Somaliska utvecklingsgruppen, Bergsjön 
Ulla Gawlik, TidsNätverket, Bergsjön 
Jan Palmblad, kultur-, fritids-, och informationschef och konsthallschef, Strömstad 
Miriam Ekeholt, konstnär, Strömstad  
Petra Johansson, museichef, Borås 
Medeia Sogor Ekner, konstpedagog, Borås 
Ingela Blom, konstnär och publikvärd, Borås 
Kajsa Frostensson, konsthallsföreståndare, Vänersborg 
Sara Norén, konstpedagog, Göteborg 
Oskar Duberg, publikvärd, Vänersborg 
… och ytterligare 19 publikvärdar 
 
 
Projektledning:  
Anneli Strömberg Fatty, Chef för projektkontoret, Riksutställningar 
Celia Prado, curator för installationen HER i mobila rummet, Riksutställningar 
Lisa Lundström, turnéproducent, Riksutställningar 
Louise Andersson, enhetsledare Innehåll och utveckling, Riksutställningar 
Ylva Gustafsson, kulturutvecklare, kultursekretariatet, Västra Götalandsregionen 
Maria Carlgren, konstkonsulent, Kultur i Väst, Västra Götalandsregionen 
 
 
Dokumentation 
Linda Hiltunen, sociolog, Linnéuniversitet 
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