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Uppsatsens syfte är att undersöka värden som yrkesroll och värdskapet som praktik inom en 
svensk kontext, med målsättningen att studera arbetsförhållanden, anställningsvillkor och 
arbetsuppgifter, samt på en övergripande nivå de diskurser som värdar är aktiva inom. 
Studien presenteras i fyra delar, varav en fallstudie av konsthallen Artipelag är dess 
utgångspunkt. Dessutom presenteras en historisk tillbakablick på konsthallen Rooseums 
värdmetodik under åren 1988-1995, en rikstäckande enkätundersökning med 35 
medverkande konsthallar och museer samt en undersökning av aktivt värdskap som metod, 
där verksamheten på Bonniers Konsthall och Göteborgs Konsthall utgör primära exempel. 
Intervjuer, deltagande observationer, interna dokument och externt kommunikationsmaterial 
har i huvudsak utgjort studiens källmaterial och metod, och diskursteorin utifrån Ernesto 
Laclau och Chantal Mouffe dess teoretiska ramverk.  
 
De tre perspektiven värdskap som ritual, värdskap som pedagogik och värdskap som service 
verkar som organiserande princip för undersökningen, men utgör även dess resultat. 
Perspektiven representerar tre aspekter av värdskapet, vilka belyser dess rituella och 
diciplinerande verkan i utställningsrummet, dess pedagogiska potential och avsikt samt dess 
serviceorienterade profil och upplevelseekonomiska anknytning. 
 
Sökord: värd, värdskap, diskursteori, diskursetnologi, Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, 
konstpedagogik, upplevelseekonomi, storytelling, ritualteori, service, Artipelag 
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Inledning 
 
 
Sannolikheten är stor för att du som besökare på en svensk konsthall eller konstmuseum stöter på en 
värd i konstutställningarna. Ganska sannolikt är att denna personal både har i uppgift att le 
inbjudande när du kliver in genom dörren, diskutera konsten med dig, ge dig en visning av 
utställningen, sälja ett vykort till dig i konstinstitutionens shop eller kanske hjälpa dig hitta till 
närmsta busshållplats när du ska hem. På de konstinstitutioner där värdarna finns, har de ofta stor 
kontakt med publiken, de står ofta för en stor del av den pedagogiska verksamheten och sköter ett 
flertal säkerhetsuppgifter. Trots detta har de i forskningen knappt fått någon uppmärksamhet alls.  
 
Jag har sedan en tid arbetat som konsthallsvärd på Bonniers Konsthall i Stockholm och denna 
uppsats tar sin utgångspunkt i den personliga erfarenhet jag har av yrket. Som värd är du ofta 
säkerhetsvakt, konstpedagog, försäljare och servicepersonal på en och samma gång, och du 
förväntas att både kunna föra ett kvalificerat samtal om konsten som visas, för att i nästa andetag 
vara redo att informera besökare om hur de hittar till toaletterna. Det faktum att värdarna många 
gånger är konstinstitutionernas enda kontaktyta med publiken gör de otroligt viktiga i den 
pedagogiska verksamheten, och just den aspekten har varit startpunkten för denna uppsats.   
 
Studiens målsättning är att undersöka konstvärdens yrkesroll utifrån dess arbetsuppgifter, 
arbetsförhållanden, samt relation till institutionernas publik. Dessutom ämnar studien ringa in och 
undersöka de diskurser som är aktiva inom ramen för de sfärer där konstvärdar verkar för att på så 
sätt kontextualisera värdskapet till en museologisk, ekonomisk och konstpedagogisk utveckling.  
 
Konstvärlden har genomgått en professionalisering de senaste decennierna och yrken som curators 
och konservatorer har utvecklats till spetskompetenser och centrala funktioner inom konstens fält. 
Pedagogiken har dock ständigt halkat efter, och det finns fortfarande mycket få utbildningsvägar för 
den som vill bli konstpedagog. Samtidigt har just det pedagogiska arbetet, i både forskningen och 
av många museiprofessionella, ansetts som ett avgörande utvecklingsområde på institutionerna, som 
i framtiden kommer att bli än viktigare.1 Denna utveckling har i mycket konstpedagogisk forskning 
ansetts som ytterligare ett bevis för vårt postmoderna tillstånd, där mötet med konsten sker allt mer 
på publikens villkor och både kulturpolitiken och konstinstitutionerna går mot en mer 
publikorienterad hållning.2 Kan värden i och med denna utveckling komma att få högre status eller 

                                                             
1 Kristoffer Arvidsson, ”När konsten inte talar för sig själv”, Kristoffer Arvidsson och Jeff Werner (red), Skiascope 4. 
2 Se t.ex. Eilean Hooper-Greenhill, Museums and the shaping of knowledge, Routledge, London 1995, s. 211, Eilean 

Hooper-Greenhill, Museum and the interpretation of visual culture, Routledge, Abongdon 2000, s. 142-143 , 
Karsten Schubert, The curator's egg - the evolution of the museum concept from the french revolution to the present 
day, Ridinghouse, London 2000, s. 67, Venke Aure, Helene Illeris och Hans Örtegren, Konsten som läranderesurs: 
syn på lärande, pedagogiska strategier och social inklusion, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn 2009, s. 23.  
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skall den istället ses som ett serviceyrke som vilket som helst?  
 
Syfte och frågeställningar 
 
Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka värden som yrkesroll och värdskapet som praktik 
inom ett svenskt konstsammanhang. Studien skall dels kartlägga yrkesgruppens grundläggande 
arbetsvillkor och arbetsuppgifter, och dels placera den i en vidare kontext där värdskapet analyseras 
utifrån ett diskursivt perspektiv. Till detta används tre perspektiv på och förklaringsmodeller för 
värdskap, vilka är värdskap som ritual, värdskap som pedagogik och värdskap som service. 
Perspektiven speglar tre sammankopplade – om än disparata – egenskaper hos värdskapet och 
möjliggör en komplex analys av dess funktion och praktik. 
 
Undersökningen bygger på en fallstudie av konsthallen Artipelag på Värmdö utanför Stockholm. 
Då det inte finns någon grundforskning om värdar och värdskap i en konstkontext har dessutom en 
enkätstudie om värdskap gått ut till 58 privata och offentliga konstinstitutioner i hela landet. 
Empirisk styrda fältstudier har just varit ett praktiskt redskap och utgjort en betydande del av 
studien. Deltagande observationer och intervjuer, samt undersökningar av Artipelags hemsida, 
pressmaterial och tryckt publikt material har varit fallstudiens material. Förutom detta görs även 
nedslag på konsthallarna Bonniers konsthall, Göteborgs konsthall och den numera stängda 
konsthallen Rooseum, där värdmetodiken studeras för att ge ett diffrentierat perspektiv på de 
diskurser som värdar ingår i idag.  
 
Studien verkar genom följande frågeställningar: 

− Vad innebär det att vara värd på en utställande konstinstitution? Vilka arbetar som värdar? 
Vad syftar arbetet till?  

− Vilka diskurser ingår värden i? Hur förhåller sig dessa till varandra? Vad kan dessa sägas 
vara ett uttryck för på en övergripande nivå? 

 
Forskningsöversikt 
 
Värden som yrkesroll på konstinstitutioner har hittills aldrig undergått en akademisk undersökning, 
vilket har medfört att forskningsfältet som här skisseras är tvärvetenskapligt, med inslag från både 
konstvetenskap, konstpedagogik, ekonomi- och turismforskning. Inom konstpedagogiken är det 
allra oftast konstpedagogen som fått förkroppsliga den pedagogiska yrkesroll som disciplinen 
fokuserar på. Värden förknippas istället ofta med en marknadsorienterad diskurs, som många 
gånger ses som främmande för konstvärlden.   
 
Anna Lena Lindbergs avhandling Konstpedagogikens dilemma – historiska rötter och moderna 
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strategier (1988) har kommit att bli ett centralt verk inom konstpedagogisk forskning i Sverige. 
Dess kanske mest avgörande bidrag är den skissering av konstpedagogisk historia och framväxt av 
den konstpedagogiska professionen i Sverige. Dessutom konstruerar Lindberg en pedagogisk teori i 
och med beskrivningen av det dilemma som utgör avhandlingens utgångspunkt och 
problemformulering.3 Lindbergs teoretiska modell har nytolkats och utvecklats av sentida forskare, 
bland annat i Konsten som läranderesurs - syn på lärande, pedagogiska strategier och social 
inklusion på nordiska konstmuseer (2009), där Venke Aure, Helene Illeris och Hans Örtegren 
studerar konstpedagogiska praktiker på fem nordiska konstmuseer, vilka de diskuterar gentemot en 
teoretisk modell som i stor utsträckning bygger på Lindbergs avhandling.4 Metodologiskt har 
Konsten som läranderesurs varit mycket användbar för denna studie då den gett metodologiska 
perspektiv på hur det konstvetenskapliga fältarbetet kan struktureras och genomföras och vilka 
materialtyper som kan komma att vara relevanta.5  
 
Både Konstpedagogikens dilemma och Konsten som läranderesurs bygger på en föreställning om 
en viss typ av konstpedagogisk interaktion. I båda titlarna är det den på förhand inbokade visningen 
eller workshopen med en förutbestämd grupp som utgör det återkommande exemplet på en sådan. 
Denna uppsats aktualiserar utöver det även en annan sorts pedagogisk situation, nämligen den 
spontana. Värdskapets pedagogik bygger i stor utsträckning på värdens positionering i 
utställningsrummet, vilken möjliggör en annan typ av interaktion mellan besökare och personal. 
Detta berörs, om än mycket ytligt, i Erica Kolppanens museipedagogiska magisteruppsats 
Föremålens och de praktiska sysslorna pedagogik – en diskursanalys av museipedagogik i Sverige 
(2012). Kolppanen skriver i förbifarten att varje möte mellan en besökare och museipersonalen i 
princip kan beskrivas som ett pedagogiskt möte.6  
 
Cheryl Meszaros berör i artikeln Now THAT is evidence: Tracking down the evil ”whatever” 
interpretation (2006) museernas tolkningsmandat i förhållande till den personal man anlitar att 
arbeta i utställningarna och målsättningen med publikarbetet. Hon skriver: 
 

Why, for instance, if the museum is really interested in interpreting art for the public, does it spend more 

money protecting its objects from the public that is does actively interpreting them? Witness the number 

of security guards present in any museum, compared to the number of interpreters working with visitors.7  
 
”The whatever interpretation” beskrivs som tolkningar frikopplade från museets samling, kunskap 
                                                             
3 Anna Lena Lindberg, Konstpedagogikens dilemma – historiska rötter och moderna strategier, diss., Lund 

University Press, Lund 1988, s. 16-17. 
4 Aure, Illeris och Örtegren 2009, s. 16-17. 
5 Aure, Illeris och Örtegren 2009, s. 14-15.  
6 Erica Kolppanen, Föremålens och de praktiska sysslornas pedagogik – en diskursanalys av museipedagogik i 

Sverige, Umeå Universitet, Institutionen för Kultur – och Medievetenskaper, 2012, s. 32.  
7 Cheryl Meszaros, ”Now THAT is evidence: Tracking down the evil ʽwhateverʼ intepretation”, Visitor Studies 

Today, 9:3 2006, s. 13.  
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och intention, vilket Meszaros upplever som önskvärt av många teoretiker och 
museiprofessionella.8 Denna konflikt kan härledas till en mer övergripande motsättning mellan den 
publikorienterade och den konstorienterade konstinstitutionen, där Meszaros förespråkar någonting 
som mer kan liknas vid den senare. Hon poängterar motsättningen mellan museernas uppdrag och 
det faktum att dess mest kompetenta personal aldrig – eller mycket sällan – interagerar med 
publiken, vilket hon menar leder till att en slentrianmässig attityd intas gentemot tolkandets 
praktik.9 Meszaros artikel är intressant då den berör frågan om hur konstinstitutionens uppdrag 
relaterar till personalens kompetens och arbetsuppgifter.  
 
Värden omnämns ibland i både akademiska och icke akademiska sammanhang som ett exempel på 
en pedagogisk yrkesroll eller på musei - eller konsthallspersonal i stort, men får i princip aldrig eget 
utrymme. Exempel på denna typ av publikationer är Veronica Hejdelinds artikel i Valör, ”Behövs 
konstpedagogen? Reflektioner kring konstpedagogens roll och funktion” (2003), Berit Ljungs 
avhandling Museipedagogik och erfarande (2009) och Victoria Muncks magisteruppsats Livslångt 
och lustfyllt? En utvärdering av konstpedagogiskt lärande (2013). Liksom ovanstående titlar, så 
nämner även Kulturrådet konstvärden som en pedagogisk yrkesroll i Behövs konstpedagogiken? 
Utvärdering av konstpedagogiskt seminarium (2004). Publikationen är en utvärdering av en 
seminarieserie i konstpedagogik under 2002-2003. Här gör Kulturrådet ingen formell åtskillnad 
mellan olika yrkesroller inom den konstpedagogiska disciplinen, utan klumpar samman 
konstpedagoger, visare, värdar, museilektorer med fler under benämningen konstpedagog.10 
Kulturrådets skrift ger viktiga insikter om yrkesgruppens villkor och karaktär, men har ett bredare 
anslag än denna undersökning. Till skillnad från Kulturrådet och Hejdelinds, Ljungs och Muncks 
publikationer, menar jag att det finns en analytisk vinst att göra genom att undersöka den 
konstpedagogiska yrkesgruppens inneboende skillnader och spridning, det vill säga att poängtera 
både skillnader och likheter mellan de som vanligtvis benämns värdar och konstpedagoger.  
 

Inom service – och turismforskningen förekommer värden mer frekvent, vilket antologin Värdskap 

inom turism och resande (2010) är ett exempel på. Boken går igenom olika typer av 

servicesituationer och konstruerar bilden av vad ett gott värdskap skall vara utifrån ett 

serviceperspektiv. Kundanpassning ses här som värdens absolut främsta uppgift, där hållningen är 

att kunden alltid har rätt.11 Antologin ger givande insyn i hur värdyrket konstrueras inom turism – 

och resandebranschen, men dess definition av värdyrket kan inte sägas fullkomligt representativt för 

konstvärlden.  
                                                             
8 Meszaros 2006, s. 12-13.  
9 Meszaros 2006, s. 13.  
10 Behövs konstpedagogiken? En utvärdering av konstpedagogiskt seminarium, Statens Kulturråd, Elanders Berlings, 

Malmö 2004, s. 9, hämtad från www.kulturradet.se/documents/publikationer/2004/behovs_konstped.pdf 
(2016.04.22).  

11 Monica Hanefors (red), Värdskap inom turism och resande, Studentlitteratur AB, Lund 2010, s. 23.  
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Emma Stenströms avhandling Konstiga företag (2000) tar sin utgångspunkt i en föreställning om att 
det har skett en uppluckring mellan konstvärlden och företagsvärlden. Stenström talar om en 
estetisering av företagande och en ekonomisering av konsten, där företag strategiskt använder sig av 
begrepp som estetik, immateriella värden, nytänkande, upplevelser och underhållning för att 
marknadsföra och paketera sina produkter och tjänster.12 Parallellt med detta har konstvärlden allt 
mer integrerat företagsmässiga organisationsstrategier och börjat låna språkliga referenser från 
näringslivet, särskilt när det handlar om marknadsföring.13 Stenströms avhandling är intressant då 
den tecknar en diskursiv bakgrund till ett serviceperspektiv på värdskap. 
 

Per Strömbergs konstvetenskapliga avhandling Upplevelseindustrins turistmiljöer. Visuella 

berättarstrategier i svenska turistanläggningar 1985-2005 (2007) utgår från begreppet 

upplevelseindustri,14 i analysen av turistanläggningar och deras materialisering av 

upplevelseindustrins logik. Strömberg skriver att begreppet ”betecknar en omfattande politisk-

ekonomisk diskurs om vad som krävs för att göra produkter, service, affärsverksamheter eller orter 

attraktiva.”15 Avhandlingen har varit till stor hjälp i analysen av konstinstitutionen utifrån ett 

upplevelseperspektiv. Strömberg använder sig av begreppet visualiserad berättelse som ett 

teoretiskt verktyg i analyserna av de turistanläggningar som undersöks. Till skillnad från Strömberg, 

som främst fokuserar på arkitektur, inredningar, scenografier och liknande, är denna studie ägnad åt 

värdpersonalen. I Strömbergs termer skulle man delvis kunna sammanfatta den till en studie i hur 

värdskapet utgör en del av den visualiserade (och förkroppsligade) berättelse som verksamheten i 

fråga hävdar.16  
 
Material, teori och metod 
 
Uppsatsen kan beskrivas som en kontextualiserad fallstudie, där det huvudsakliga caset av Artipelag 
sätts i relation till enkätundersökningen samt nedslagen på de tre konsthallarna Bonniers konsthall, 
Göteborgs konsthall och Rooseum. För att både kunna dra mer generella slutsatser har enkäten och 
de tre konsthallarna studeras för sig, men även komparativt i förhållande till den huvudsakliga 
fallstudien. Metoden är förankrad i diskursetnologin, där arbetet i fält varit det främsta verktyget i 
kombination med Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori. Nedan följer en utförligare 
redogörelse för materialmässiga och metodologiska överväganden som gjorts.  
                                                             
12 Emma Stenström, Konstiga företag, diss., Handelshögskolan i Stockholm, Ekonomiska Forskningsinsitutet, 

Stockholm 2000, s. 20. 
13 Stenström 2000, s. 151 och 160. 
14 Strömberg använder begreppet upplevelseekonomin synonymt med upplevelseindustrin.  
15 Per Strömberg, Upplevelseindustrins turistmiljöer. Visuella berättarstrategier i svenska turistanläggningar 1985-

2005, diss., Uppsala Universitet, Fronton Förlag, 2007, s. 79.  
16 Strömberg 2007, s. 21-22. 
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Material 
 
Av uppsatsens olika delar är materialet till fallstudien Artipelag det mest omfattande, vilket svarar 
mot delens inverkan på studien i förhållande till de andra delarna. Att just värdskapet på Artipelag 
valdes som fallstudie beror på dess breda inriktning och på värdarnas förhållandevis stora 
ansvarsområden. Värdarna arbetar med många olika arbetsuppgifter, och därmed representerar yrket 
en bredd som gör det intressant att jämföra med andra verksamheter. Dessutom är värdarna på 
Artipelag den enda personalen som arbetar i konsthallen. Ytterligare en intressant aspekt är att 
konsthallschefen Bo Nilsson även varit chef för Rooseum. Föregångaren till det aktiva värdskapet, 
som kommer studeras ytterligare i senare kapitel, kan i en mening sägas ha uppstått på Rooseum, 
för att sedan ha spridits vidare.  
 
En central målsättning inom ramen för fallstudien har varit att både undersöka värdarnas 
förhållande till yrket, liksom institutionens bild utav det, varav intervjuer och samtal med både 
värdarna själva, deras överordnade samt observationer av värdarnas arbete utgör betydande delar av 
studiematerialet. Förutom de samtal som ägt rum under deltagande observation, har även intervjuer 
gjorts med två värdar. Dessutom har konstintendenten Frida Andersson, konsthallschefen Bo 
Nilsson intervjuats. Verksamheternas officiella narrativ och formella hållning till frågor rörande 
värdskap har undersökts genom Artipelags hemsida och trycksaker. Dessutom har Artipelag 
Magasin varit en betydande del av materialet. Magasinet är till formatet en tidskrift, och innehållet 
är i huvudsak redaktionellt, även om de artiklarna i många fall inte har någon utskriven författare. 
Även den Handbok för konstvärdar som fastställer aktuella rutiner, förhållanderegler och 
utställningsspecifika arbetsuppgifter för värdarna har använts som en källa i undersökandet av 
värdskapet. Handboken revideras inför varje utställning och i uppsatsen har handboken tillhörande 
utställningen Den Monokroma Symfonin undersökts.  
 
Syftet med enkätundersökningen har varit att undersöka institutionernas förhållande till och syn på 
värdskap (se bilaga 1 och 2 för enkäten samt en förteckning över de institutioner som mottog den). 
Av de 58 institutionerna så var det 35 som deltog i studien, varav 25 av dessa svarade att de arbetar 
med värdar i något avseende.17 Dessa 25 är underlaget som används när enkätundersökningen 
diskuteras i det andra analyskapitlet. Då det inte finns någon grundforskning om värdskap inom 
konstsektorn, har målsättningen med enkäten varit att skapa en överblick av hur värdyrket kan 
förstås på en övergripande nivå.  Undersökningen skall inte tolkas som en fullständig genomlysning 
av yrket i Sverige utan kan ses som en pilotstudie, utifrån vilken vidare forskning uppmuntras.  

                                                             
17 Förutom de 25 så angav ytterligare två institutioner att man jobbar med värdar, men den ena av dessa besvarade 

enbart en minoritet av enkätens frågor, varmed dess svar har ansetts för få för att ta med i redovisningen av 
undersökningen. Den andra svarade ja på frågan om man jobbar med värdar, men beskrev senare i enkäten att de 
inte har värdar, utan konstpedagoger med samma arbetsuppgifter som värdar brukar ha, samt några andra 
ansvarsområden.  
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Bonniers konsthall, Göteborgs konsthall och konsthallen Rooseum har gemensamt att samtliga har 
arbetat – eller arbetar – med värdskap på liknande sätt, ett sätt som även har kopplingar till 
Artipelags värdskap. Aktivt värdskap är ett begrepp som återkommer i beskrivningen av dessa 
institutioners metodik rörande värdskapet, och denna metod fungerar som ett material i studien, och 
undersöks utifrån de nu verksamma institutionernas hemsidor samt deras svar i den utskickade 
enkätundersökningen. Dessutom undersöks två publikationer från Regionalt konstpedagogiskt 
forum i Västra Götaland där det aktiva värdskapet behandlas. Dessa tillkom under en seminarieserie 
som under åren 2007-2011 arrangerades av Konstkonsulenterna och konstinstinstitutionerna i 
Västra Götaland. Fem seminarier genomfördes på fem olika institutioner runt omkring i regionen 
och under två av dessa diskuteras värden som yrkesroll i utställningssammanhang. Under det första 
seminariet Frontpersonalen, chefen och krögaren (2008), stod frågor rörande bemötande i fokus 
och det diskuterades hur man som konstinstitution kan skapa en helhet i det publika tilltalet.18 
Under det fjärde seminariet, Utställningen som rum för dialog (2011), diskuterades frågan om hur 
dialogiska kommunikationsformer kan ta plats och utvecklas inom ramen för konstutställningen 
som format. I dokumentationen till seminariet kan man läsa att nyckelord under dagen var tilltal, 
delaktighet och värdskap.19 
 
konsthallen Rooseum arbetade mycket tidigt med en form av värdskap som kan anses som en 
föregångare till det aktiva värdskapet, vilket gör att institutionen har en något annorlunda position i 
uppsatsen jämfört med de andra två konsthallarna. Rooseum är den enda av de tre institutionerna 
som inte längre är verksam, vilket ställde andra krav på materialinhämtandet rörande konsthallen. 
Två av Rooseums tidigare chefsintendenter Anna Palmqvist och Lars Nittve har intervjuats i detta 
syfte. Bo Nilsson, även han tidigare chef på Rooseum, har som tidigare nämnts intervjuats angående 
Artipelags verksamhet, även om Rooseums värdskap berördes under denna intervju. Intervjuerna 
med Palmqvist och Nittve skedde via telefon. 
 
Teori  
 
Centralt i närmandet av materialet är uppsatsens teoretiska ramverk som bygger på den diskursteori 
som Ernesto Laclau och Chantal Mouffe konstruerat utifrån marxistisk tradition, såsom den 
presenteras i Hegemony and Socialist Strategy – Towards a radical democratic politics (1985) och  
Laclaus New reflections on the revolution of our time (1990). Diskursteorin används i denna uppsats 

                                                             
18  Frontpersonalen, chefen och krögaren, Marie Bergdahl (red) Regionalt Konstpedagogiskt Forum 2008, Konst – 

och Kulturutveckling/Kultur i Väst, Göteborg 2008, s. 2, hämtat från 
www.kulturivast.se/sites/default/files/rkf_2008_dok.pdf (2016.04.26). 

19  Utställningen som rum för dialog – Om konst på stora institutioner och i små kommuner, Maria Carlgren (red), 
  Regionalt Konstpedagogiskt Forum 2011, Kultur i väst och Västra Götalandsregionen, Göteborg 2011, s. 2, hämtat   
       från www.kulturivast.se/sites/default/files/rkf_2011_dok_skarm.pdf (2016.04.26). 
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som en kritisk förklaringsmodell till och analysverktyg för hur språkliga, sociala och materiella 
tecken har sin utgångspunkt i diskursiva konstruktioner, samt hur dessa utgör grunden för vårt sätt 
att tänka, handla och strukturera den sociala tillvaron. Diskursetnologin har varit länken mellan det 
praktiska fältarbetet och teorin, och uppsatsens metod, vilket kommer diskuteras mer ingående 
under metodavsnittet. 
 
Laclau och Mouffes diskursteori är i grunden en teori om hur betydelse konstrueras inom ramen för 
den mänskliga förståelsen, där grundsatsen är föreställningen om vår tillvaro som diskursivt 
konstruerad samt i ständig omförhandling. De menar att den sociala sfären är byggd på de språkliga 
och materiella tecknens differens, vilket en artikulerande praktik försöker jämna ut och göra 
entydig.20 Denna artikulerande praktik är helt central inom Mouffes och Laclaus teoretiska modell, 
och är det som konstruerar diskursen. De skriver: 
 

We will call articulation any practice establishing a relation among elements such that their identity is 

modified as a result of the articulatory practice. The structured totality resulting from the articulatory 

practice, we will call discourse. The differential positions, insofar as they appear articulated within a 

discourse, we will call moments. By contrast, we will call element any difference that is not discursively 

articulated.21  

 

Den nödvändighet som råder mellan tecknen inom den diskursiva strukturen definieras inte som 
nödvändig i en essentiell bemärkelse, utan som strikt beroende av den upprättade relationen tecknen 
emellan.22 Den fixerande processen är aldrig fullständig, vilket innebär att relationer mellan tecknen 
ständigt omförhandlas och förändras – de artikulerade momenten kan återgå till element och 
sammanfogas i nya artikulationer i en evig process.23 Även subjekten, eller subjektspositionerna, är 
en del av den diskursiva strukturen, och likställs med tecken i betydelsen att de inte har någon 
inneboende identitet. Subjekten ses som diskursiva positioner som, liksom tecknen, aldrig kan 
fixeras fullständigt och därmed är i ständig omförhandling.24 Precis som Laclau och Mouffe ser på 
subjektspositionerna man och kvinna, ser denna uppsats på subjektspositionen värd inom ramen för 
en konstkontext. Trots att varken tecknen eller subjekten kan fixeras fullständigt i sin betydelse, 
konstrueras och fixeras de i viss utsträckning utifrån exempelvis juridiska, kulturella och historiska 
diskurser.25 Enligt Laclau och Mouffe är det alltså genom den artikulerande praktiken som 
subjektspositionen man och kvinna, respektive värd, konstrueras och reproduceras, vilket genom 
artikulationer synliggörs. De tre perpektiven värdskap som ritual, värdskap som pedagogik och 

                                                             
20 Ernesto Laclau och Chantal Mouffe, Hegemony and socialist strategy. Towards a radical democratic politics, 

Verso, London/New York 2014, s. 82. 
21 Laclau och Mouffe 2014, s. 91. 
22 Laclau och Mouffe 2014, s. 92.  
23 Laclau och Mouffe 2014, s. 93.  
24 Laclau och Mouffe 2014, s. 101.  
25 Laclau och Mouffe 2014, s. 102-103. 
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värdskap som service behandlas utifrån detta perspektiv.  
 
Den artikulerande praktiken skapar inte bara betydelsefixeringar, utan potentiellt även illusionen om 
att dessa fixeringar är outbytbara och objektiva. Objektiva diskurser anses inom diskursteorin verka 
ideologiskt, just då de framstår som objektiva och därmed döljer alternativa betydelsemöjligheter 
som finns.26 Konflikter diskurser emellan, eller antagonismer, i Laclau och Mouffes terminologi, är 
förutsättningen för att en fixering skall upphöra och att en ny skall inträda. De skriver: 
”anatagonism, far from being an objective relation, is a relation wherein the limits of every 
objectivity are shown”27. De beskriver antagonism som erfarenheten av objektivitetens gränser,28 
därmed som en förutsättning för diskursiv omvälvning, samt en implikation om objektivitetens 
falska skepnad.29 För att en antagonism skall inträda krävs en diskrepans inom tecknens fixeringar. 
Varken total fixering eller icke-fixering är möjligt inom denna begreppsvärld, vilket skapar 
möjlighet till tecknens omförhandling och betydelseförändring.30 Det som ligger utanför 
diskursernas betydelsefixering benämner Laclau och Mouffe det diskursiva fältet. Detta skall förstås 
som de betydelser en diskurs i fråga inte omfattar i sin artikulering, alltså ett slags överflöd av 
betydelse.31 Det diskursiva fältet är centralt i förståelsen av hur en artikulation kan upplösas, och 
hur hela diskurser kan förändras. 
 
Atikulationen som sådan är central för förståelsen av det teoretiska stoffet och hur det används inom 
denna uppsats. Trots artikulationens relativa tillfällighet och utbytbarhet är den grunden för hur 
diskurser konstrueras och hur vår omvärld därmed representeras för oss. Perspektivet är att värdar i 
konstvärlden, liksom andra yrkesroller inom ett givet fält, förkroppsligar och representerar de 
diskurser de är en del utav, och att de genom en artikulerande praktik även reproducerar dessa.  
 
Metod 
 
Med inspiration från Anna Sofia Lundgrens etnologiska observationsmetodologi, diskursetnologin 
och den diskursiva intervjumetodiken, har studiens metod konstruerats.32 En central metodologisk 
utgångspunkt som särskilt det etnologiska perspektivet framhäver, är att alla praktiker är diskursiva, 

                                                             
26 Laclau och Mouffe 2014, s. 112, Begreppet objektivitet är inom diskursteoretiska sammanhang inte synonymt med 

det mer slarvig använda objektivitetsbegreppet som härstammar från en positivistisk tradition. Tvärt om är det i 
Laclau och Mouffes begrepp förusatt att det per definition inte finns någon objektivitet i en konventionell 
bemärkelse, utan enbart diskurser som verkar objektivt.  

27 Laclau och Mouffe 2014, s. 112.  
28 Laclau och Mouffe 2014, s. 108.  
29 Ernesto Laclau, New reflections on the revolution of our time, Verso, London 1990, s. 18. 
30 Laclau och Mouffe 2014, s. 97.  
31 Laclau och Mouffe 2014, s. 97-98. 
32 Anna Sofia Lundgren, ”Störning på Holland park avenue”, Avastson och Ehn (red), Etnologiska observationer, 

Studentlitteratur AB, Lund 2009;  Svend Brinkmann och Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, 
Studentlitteratur AB, Lund, 2014; Sofi Gerber, Jenny Gunnarsson Payne och Anna Sofia Lundgren, 
”Diskursetnologi”, Roger Jacobssin (red), Kulturella Perspektiv, nr 3-4, 2012.  
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även materiella och kroppsliga sådana.33 Inom ramen för fallstudien har målet utifrån detta varit att 
studera vardagen för värdarna, där jag sökt efter att identifiera återkommande arbetsuppgifter, 
händelser och beteendemönster. I detta arbete har de deltagande observationerna varit centrala, då 
det tillåtit ett närmande till studieobjekten i en mångfald av situationer. Även under intervjuerna och 
i studiet av hemsidetexter, nyhetsbrev och tryckt material har jag ständigt sökt efter återkommande 
teman – vilket har tolkats som diskurser. Idén om att söka efter återkommande mönster i miljöerna 
jag studerar, handlar om att söka så kallade naturaliserade handlingar och skeenden, för att på så 
sätt identifiera det objektiva inom diskursen i fråga.34 Vad kännetecknas värdskapet på Artipelag 
av? Hur framställs värdarna för publiken? Hur beskriver värdarna själva sitt arbete och sin 
arbetsplats? Vilka mönster går att hitta i värdarnas och ledningens framställning, och i institutionens 
officiella narrativ? 
 
Därtill har en målsättning varit att observera störningar i denna så kallade vardag, för att på så sätt 
etablera kunskap kring vilka diskurser som är verksamma i respektive kontext, hur de överlappar 
och korsar varandra, samt vad som sker i dess brytningspunkter.35 Detta har inneburit en särskilt 
uppmärksamhet på tillfällen då konfrontationer skett mellan åsikter, värderingar, förväntningar, 
teori och praktik, eller tillfällen i det verbala eller skriftliga materialet, då liknande saker uppvisas. 
Detta har bland annat inneburit att en särskild uppmärksamhet ägnats tillfällen då olika personer 
motsäger varandra, då händelseförlopp motsäger utsagor eller då personal har uttryckt frustration 
över problematiska eller svåra situationer i arbetet.  
 
Även enkätundersökningen och studien av aktivt värdskap har studerats utifrån Laclau och Mouffes 
teori. Målsättningen med textanalyserna har varit att ringa in diskursiva teman i materialet och 
identifiera vilka artikulationer som lett fram till konstruktionen av en viss betydelse. Resultatet av 
analyserna av den historiska studien, enkätundersökningen och fallstudien Artipelag har sedan 
jämförts för att undersöka hur de olika delstudierna förhåller sig till varandra. 
  
 Deltagande observation och intervjuer 
 
De deltagande observationerna innefattar inte bara observation, utan även just deltagande i form av 
exempelvis samtal mellan mig och värdarna på Artipelag.36 En viktig skillnad mellan samtalen och 
intervjuerna är graden av förberedelse, där de i förväg planerade intervjuerna har tillåtit både mig 
och informanten att förbereda oss på ett annat sätt än inför ett observationstillfälle. Intervjuerna har 
                                                             
33 Sofi Gerber, ”Det materiella i fokus. Diskursetnologiska perspektiv på murens fall”, Roger Jacobssin (red), 

Kulturella Perspektiv, nr 3-4, 2012, s. 50-51. 
34 Gerber, Gunnarsson Payne och Lundgren 2012, s. 3.  
35 Lundgren 2009, s. 85-86. 
36 Lars-Eric Jönsson, ”Hemma på gatan”, Gösta Avastson och Billy Ehn (red), Etnologiska observationer, 

Studentlitteratur AB, Lund 2009, s. 76; Oscar Pripp och Magnis Öhlander, ”Observation”, Lars Kaijser och Magnus 
Öhlander (red), Etnologiskt fältarbete, Studentlitteratur AB, Lund 2011, s. 123-124. 
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varit icke-standardiserade, i betydelsen att samma frågor inte ställts till samtliga informanter.37 Med 
de två intervjuade värdarna har målsättningen varit att båda skall besvara frågor inom samma 
frågeområden. Ibland har dock intervjun tagit nya vändningar beroende på informantens svar, vilket 
har uppmuntrats.38 Intervjuerna med värdarna, med Frida Andersson, Anna Ramqvist, Lars Nittve 
och den ena intervjun med Bo Nilsson spelades in och transkriberades i detalj. Den första intervjun 
med Bo Nilsson spelades inte in, men anteckningar gjordes under tiden. Transkripten eller 
anteckningarna har utgjort det material som analyserats. Utöver detta har både Bo Nilsson, Frida 
Andersson och en av de intervjuade värdarna tillfrågats om förtydliganden och enskilda uppgifter 
vid några tillfällen, vilket skett över telefon och e-post.  
 
Observationerna som genomförts kan huvudsakligen beskrivas som skuggning, där personalens och 
deras vardag stått i centrum genom att jag observerat och följt dem i deras arbete. På detta sätt har 
platsen för skuggningen bestämts utifrån arbetsuppgifternas karktär.39 Inom ramen för detta arbete 
har min position varit delvis aktiv, delvis passiv.40 Aktiv i den meningen att jag har kommenterat 
och ställt frågor om det som hänt under skuggningsperioderna, och passiv i den meningen att jag till 
stunder enbart observerat och försökt hålla mig i bakgrunden av händelseförloppen. Dessa in- och 
uthopp ur den aktiva respektive passiva rollen har tillåtit mig att registrera och smälta intryck, för 
att kort därefter aktivt söka kontakt och ställa frågor kring det jag observerat. De samtal mellan mig 
och konsthallens personal som ägt rum under observation benämner jag mobila intervjuer.41 Dessa 
har till skillnad från intervjuerna varit spontana och inga på förhand bestämda frågescheman har 
tillämpats.  
 
De deltagande observationerna har dokumenterats genom anteckningar förda i stunden och genom 
minnesanteckningar utförda efter det observerade skeendet. Fotografi med mobilkamera har 
stundvis använts för att dokumentera och ytterligare stärka minnesbilder av det observerade.   
 
Enkätundersökningen 
 
De tillfrågade institutionerna i enkätundersökningen är i privat, kommunal, regional och statlig regi, 
och samtliga har konst som sitt huvudsakliga verksamhetsområde. Studien utgjordes av ett 
internetbaserat formulär med 33 frågor som skickades till informanterna via e-post. Undersökningen 
skickades i första hand till intendenter för pedagogik eller förmedling vid respektive institution, och 
                                                             
37 Brinkmann och Kvale 2014, s. 32. 
38 Se Bilaga 3 för intervjuteman för värdarna och Bilaga 4 för intervjuteman för intervjun med Frida Andersson.  
39 Pripp och Öhlander 2011, s. 122. 
40 Pripp och Öhlander 2011, s. 122-123. Värt att anmärka på här är mitt bruk av termerna ”aktiv” och ”passiv”. Såsom 

noterats under tidigare avsnitt kan den deltagande observanten per definition aldrig sägas vara fullständigt passiv. 
Användandet av dessa begrepp skall enbart ses som indikatorer på en skala där passiv ses som den minst aktiva 
rollen för forskaren i sammanhanget.   

41 Eva Fägerborg, ”Intervjuer”, Lars Kaijser och Magnus Öhlander (red), Etnologiskt fältarbete, Studentlitteratur AB, 
Lund 2011, s. 91. 
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i vissa fall konstintendenter eller musei- eller konsthallschefer. De medverkande institutionerna fick 
möjlighet att delta anonymt, vilket tio av de 25 institutioner som analyseras i uppsatsen valde att 
göra.  
 
Viktigt att poängtera när det kommer till enkätundersökningen är att den varit riktad till 
institutionerna, och inte värdarna själva. Syftet med detta har varit att belysa institutionernas syn på 
och förhållande till värdar som yrkesgrupp. En undersökning som istället riktar sig till värdarna 
själva skulle gett ett annat material, som på andra sätt skulle kunnat vara givande för denna studie. 
Inom ramen för denna studie har detta dock inte ansetts genomförbart då antalet informanter och 
mängden material skulle blivit mycket mer omfattande.  
 

Fältarbetets etik 
 
Ett etiskt spörsmål som kommit att uppta mycket eftertanke är studiens övergripande inverkan på 
det utforskade fältet, och hur det i sin tur reflekteras i materialet. För att minimera eventuell negativ 
påverkan på studiens deltagande värdar har dessa anonymiserats. Min målsättning har varit att 
värdarna ska ha haft möjlighet att tala så fritt som möjligt om hur de upplever sitt arbete och sin 
arbetsplats, vilket har komplicerats av det faktum att de står i ett direkt beroendeförhållande till sin 
arbetsgivare. Jag har också i största möjliga mån låtit så många som möjligt i personalen vara 
ovetande om exakt vilka värdar som har intervjuats och när detta skett, detta för att deras relation 
till arbetsgivaren och sina kollegor i efterhand inte skall kompliceras utifrån vad de har eller inte har 
sagt i förtroende till mig. Intervjuerna med värdarna skedde dessutom på andra platser än Artipelag, 
för att ytterligare skapa distans till arbetsplatsen.  
 

Distansen till materialet har ytterligare en dimension, vilken berör forskarpositionens mer indirekta 
påverkan på studieobjekten. Min fysiska närvaro och sätt att interagera under deltagande 
observationer och intervjuer påverkar informanternas beteenden, vilket i sin tur har påverkat det 
material som framställs i uppsatsen. Som etnologen Anna Lundstedt skriver i Etnografiska 
observationer (2009) handlar det om att ”forskarens närvaro gör att informanten stannar upp och 
betraktar sig själv och sina dagliga rutiner ur ett annat perspektiv”.42 Utgångspunkten är i detta 
avseende att kunskap genereras utifrån det interaktiva mötet med informanterna, och inte ses som 
någonting essentiellt eller på förhand givet.43 Insikten om att studiematerialets uttryck i samtliga 
stadier av studieprocessen är beroende av forskaren, och vice versa, utgör ett komplext 
metodologiskt och etiskt ansvar, när det kommer till möjliga bruk av materialet. En av de praktiska 
följderna av detta är att ett intervjutranskript materialmässigt inte kan jämställas med exempelvis ett 

                                                             
42 Anna Lundstedt, ”Mentala kartor och vägbeskrivningar”, Etnografiska observationer, Gösta Arvastson och Billy 

Ehn (red), Studentlitteratur, Lund 2009, s. 143.  
43 Brinkmann och Kvale 2014, s. 76. 
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text från hemsidan, trots att båda materialformerna på olika sätt härstammar från en och samma 
institution. 
 
Värdskapets diskurser 
 
Under arbetsprocessen har tre diskursiva teman ringats in utifrån materialet, vilka har fungerat som 
en strukturerande princip för undersökningens riktning och uppsatsens framställning i text. 
Värdskap som ritual, värdskap som service och värdskap som konstpedagogik har visat sig vara 
fruktsamma perspektiv på värdskapets praktik. Under denna rubrik kommer jag kortfattat redogöra 
för de tre perspektiven och hur jag använder dem i min analys. I uppsatsens analyskapitel kommer 
ytterligare teoretiska referenser kopplat till de olika perspektiven vävas in i texten.  
 
Värdskap som ritual används som verktyg för att undersöka värdens performativa roll i 
utställningsrummet. Värden ses här som aktiv i den ritual som äger rum i gallerirummet, vilken 
även kan innefatta konstpedagogisk interaktion. Carol Duncan beskriver i Civilizing rituals. Inside 
public art museums (1995) hur besökaren diciplineras utifrån rumsliga, temporala och sociala 
aspekter inom ramen för det ideologiserade rum som konstmuseet utgör.44 Jag vill med detta 
perspektiv addera värden som ytterligare en subjektsposition som både diciplineras och verkar 
diciplinerande inom samma kontext. Utgångspunkten är att den utgör en del av den scenografi och 
det manus som besökaren har att förhålla sig till under den ritual som museibesöket består i.45 
Skillnaden mellan en värd och exempelvis en materiell konstruktion som en balustrad eller en 
väggtext, är givetvis att värden också aktivt kan besvara och delta i ritualen. Subjektspositionen 
konstvärd skall utifrån detta perspektiv alltså förstås som ytterligare en aktör i förhandlingen om 
gallerirummets funktioner, möjligheter och gränsdragningar. 
 
Värden ses i denna uppsats även som en konstpedagogisk funktion, samtidigt som den skiljer sig  
från andra pedagogiska yrkesroller som figuerar på konstinstitutionerna. Konstpedagogiken har 
sedan sin födelse varit tätt sammanlänkad till frågan om publik tillgänglighet. I Museums and the 
shaping of knowledge (1992) introducerade museologiprofessorn Eilean Hooper-Greenhill 
begreppet The Post-Museum. Detta beskrivs som en museityp som aktivt främjar ett icke-hierariskt 
arbetssätt, jämlikhet och rättvisa, samt idén om att kulturer representerar, reproducerar och 
konstituerar kunskap, normer och identitet.46 Hon menar att subjektspositioner som besökare och 
curator står närmare varandra idag än tidigare och den tidigare strikt hierarkiska uppdelningen 

                                                             
44 Duncan gör i sin text ingen åtskillnad mellan begreppen konstmuseum, museum och konstgalleri, vilket inte heller 

görs här. Se Carol Duncan, Civilizing rituals. Inside public art museum, Routledge, New York 1995 , s. 1.  
45 Duncan 1995, s. 1-3. 
46 Eilean Hooper-Greenhill, Museums and education: purpose, pedagogy, performance, Routledge, New York, 2007, 

s. 1-2 och Hooper-Greenhill 2006, s.152-153. 
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mellan lärare och elev allt mer har suddats ut.47 Den dialogorienterade pedagogiken och den 
konstruktivistiska synen på lärande har idag högt anseende i konstpedagogiska sammanhang bland 
både teoretiker och praktiker, även om det givetvis finns undantag.48 Kan det vara så att värden är 
ett resultat av publikens högre krav på delaktighet och en relationsorienterad konstpedagogik?  
Värdskap som konstpedagogik skall belysa detta förhållande. 
 
Värdskap som service ämnar att ringa in och undersöka värdyrkets relation till servicesektorn och 
till upplevelseindustrin. I upplevelseindustrin är det upplevelsen som erbjuds kunden som utmärker 
företag, produkter eller tjänster från varandra, till skillnad från de gamla parametrarna pris, kvalitet 
och distribution, som allt mer har spelat ut sin roll i den ekonimiska era som brukar benämnas 
upplevelseindustrin.49 James Gilmore och Joseph Pine beskriver i The experience economy – work 
is Theatre & Every Business a Stage (1999) hur en lyckad upplevelse bör bestå av de fyra 
aspekterna underhållning, estetik, eskapism och bildning. Museer och gallerier ges som exempel på 
verksamheter där estetiska upplevelser förekommer, men även övriga de tre faktorerna ryms ofta 
inom en upplevelse på ett konstmuseum eller en konsthall, vilken jag menar att värdskapet kan vara 
en del av att konstruera.50 I The Curator's Egg – The evolution of the museum concept from the 
French Revolution to the present day (2000) skriver Karsten Schubert om museernas allt större 
publikorientering, men gör en annan analys än Hooper-Greenhill och argumenterar för att denna 
utveckling bör härledas till ökad konkurrensutsättning, högre ställda krav på ekonomisk vinning och 
höga publiksiffror inom konstsektorn.51 Bör värdskapet alltså snarare förstås som en del av en 
ekonomisk diskurs där värdens roll är att paketera och sälja upplevelser? 
 
Begreppsdefinitioner 
 
Några centrala begrepp används återkommande i uppsatsen, vilka kräver en grundligare diskussion 
och definiering. De kanske allra mest centrala för denna studie begreppen värd och värdskap, vilka  
uppsatsen ämnar att undersöka. Begreppet värd syftar till yrkesrollen värd på konstinstitutioner, 
vilken kan ha olika arbetsuppgifter och funktioner, vilket kommer att diskuteras senare. 
Benämningen på yrkesrollen varierar, och förekommande variationer är bland annat 
                                                             
47 Hooper-Greenhill 1995, s. 214.  
48 Se bl.a. George E. Hein, Learning in the museum, Routledge, Abingdon 2000 och Venke Aure, Helene Illeris och 

Hans Örtegren, Konsten som läranderesurs – syn på lärande, pedagogiska strategier och social inklusion på 
nordiska konstmuseer, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn 2009. Se Katarina Jansson Hydéns magisteruppsats Var 
tog konstverket vägen? En studie  i konstpedagogisk teori och praktik, Högskolan på Gotland, Konstvetenskapliga 
Institutionen, 2007 för en diskussion rörande problematiken med en instrumentalisering av konsten, vid en allt för 
långtgående publikorientering.  

49 James Gilmore och Joseph Pine, The experience economy – work is theatre & every business a stage, Harvard 
Business Review Press, Boston 1999, s. 12.  

50 Gilmore och Pine 1999, s. 31 och 35.  
51 Karsten Schubert, The curator's egg – The evolution of the museum concept from the french revolution to the 

present day, Ridinghouse, London 2009, s. 69-70. Se även Barbara Kirshenblatt-Gimblett, Destination culture: 
tourism, museums, and heritage, University of California Press, Berkeley 1998, s. 137, där hon diskuterar hur 
museer allt mer kommit att fungera som frontfigurer för turistnäringen. 
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utställningsvärd, kassavärd och salsvärd, men även ett begrepp som salsvakt förekommer för att 
beskriva en yrkesroll med liknande arbetsuppgifter. Begreppet används i uppsatsen utan eventuellt 
prefix för att i största möjliga mån täcka in variationer. Värdbegreppet och värdrollen återfinns även 
inom andra områden än konstvärlden men bruket av begreppet skall i denna uppsats dock förstås 
som begränsat till konstvärlden om inget annat uttryck. Med begreppet värdskap åsyftas värdens 
metodik, alltså den metod som används för bland annat bemötande, interaktion och pedagogik. Det 
finns i ett avseende en inbyggd problematik i att undersöka ett icke definierat yrke. Ju mer man 
närmar sig en definition av yrket och dess praktik, desto fler av dess variationer utesluter man, och 
denna studie bidrar därmed till dess konstruktion.  
 
Begreppet pedagogik är centralt i uppsatsen, och det grundläggande perspektivet är att pedagogik 
syftar till metoder för undervisning och utbildning.52 Det är den museala undervisningen och 
utbildning som mer specifikt åsyftas, alltså den pedagogik som äger rum på konstmuseer och 
konsthallar som vanligen benämns konstpedagogik eller museipedagogik. Konstvetaren Simon 
Sheikh skriver i Curating and the educational turn (2010) om synen på pedagogik på museer som 
tudelad. Han skriver: ”the exhibitionary complex […] is, by definition, pedagogic; the pedagogical 
function is not just something belonging in the educations department”.53 Samtidigt finns det en 
föreställning om pedagogik som just någonting väsenskilt från curatoriellt arbete, varmed dessa 
arbetsområden organisatoriskt ofta tilldelas varsin avdelning eller personal på konstinstitutionerna.54 
Uppsatsen skiljer på utställningsproduktion och pedagogik på just detta sätt, och anledningen till det 
är i grund och botten praktiskt. Värdarnas yrkesroll är ofta av den arten att de arbetar med 
pedagogik som inträder efter det att en utställning är färdigproducerad.  
 
Begreppen konsthall, konstmuseum och konstinstitution skall i diskursiv bemärkelse förstås 
synonymt. Definitionen av museum som The International Council of Museums  (ICOM) tillämpar 
är av liten betydelse för denna uppsats och har därför inte tagits med i beaktning. Enligt ICOM skall 
ett museum vara en verksamhet utan vinstintresse, och dessutom upprätthålla en samling av något 
slag, vilket inte stämmer överens med vissa av de institutioner som figurerar i uppsatsen.55 
Värdskapet undersöks i denna uppsats i relation till institutioner som har en utställande och 
förmedlande verksamhet i allmänhet, oavsett om de benämner sig museum eller konsthall. 
 
 
 
                                                             
52 Nationalencyklopedin (uppslagsord: pedagogik), 

www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/pedagogik#paradigm-i-pedagogisk-forskning 
(2016.05.15). 

53 Simon Sheikh, ”Letter to Jane (investigation of a function)”, Paul O'Neill och Mick Wilson (red) Curating and the 
educational turn, Open Editions, London 2010, s. 66.  

54 Sheikh 2010, s. 68.  
55 www.icom.museum/the-vision/museum-definition/ (2016.03.21).  
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Disposition 
 
Uppsatsen är uppbyggd kring av analyskapitel och en avslutande diskussion. I det första kapitlet 
undersöks konsthallen Rooseum som ett exempel på hur värdskapet under senare åren utvecklats till 
ett mer publikorienterat yrke med pedagogiska förtecken. I kapitel två redovisas resultaten av 
enkätundersökningen, och analyser görs i förhållande till aktuell forskning inom konstpedagogik. 
Det tredje kapitlet går djupare in på begreppet aktivt värdskap och föreställningen om den aktive 
värden. Här aktualiseras de tre perspektiven värdskap som ritual, värdskap som pedagogik och 
värdskap som service, och de används som utgångspunkt för att huvudsakligen undersöka  
värdmetodiken på Bonniers konsthall och Göteborgs konsthall. I det fjärde och sista analyskapitlet 
är det uppsatsens huvudsakliga fallstudie Artipelag som redovisas. Kapitlet inleds med en bakgrund 
till verksamhetens inriktning och värdarnas arbetsförhållanden och arbetsvillkor. Därefter används 
än en gång de tre perspektiven på värdskapet som praktik. Uppsatsen avslutas med ett 
diskussionskapitel, där resultaten av och analyserna från de fyra kapitlen vävs samman och 
sammanfattas. Efter litteratur- och källförteckningen följer avslutningsvis uppsatsens 
bildförteckning och bilagor.  
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Det moderna värdskapet födelse 
 
 
Rooseum Center for Contemporary Art var en privat konsthall i Malmö mellan åren 1988-2006. 
Konsthallen grundades och finansierades från början av finansmannen Fredrik Roos, men driften 
övergick till en stiftelse sedan Roos avlidit 1991.56 Den 28 maj 1988 öppnade Rooseum för 
allmänheten med Anna Palmqvist som intendent.57 Palmqvist själv beskriver denna tid som en 
experimentverksamhet, och man höll under åren 1988-1989 enbart öppet under sommarhalvåret.58 
Våren år 1990 tog Lars Nittve över som intendent och verksamheten pågick från och med nu året 
om. Man anställde fast personal och en del av denna var de värdar som anställdes, som enligt Nittve 
själv, och den efterträdande chefen Bo Nilsson, kom att bli de första konstvärdarna i Sverige i 
modern tappning.59 
 
Rooseums värdar var inte de tidigaste i Sverige, utan yrket har, beroende på hur man definierar det, 
funnits i landet åtminstone sedan 1964, då Nationalmuseum anställde värdinnor.60 I en platsannons 
i Dagens Nyheter från samma år kan man läsa kravspecifikationen på en eftersökt värdinna som 
”uppmärksam o. pålitlig”, vilket inte antyder en särskilt högt kvalificerad yrkesroll.61 Parallellt med 
värdinnorna anställde museet dessutom en mängd säkerhetsvakter, vilket visar på att värdinnorna 
inte hade något större ansvar för säkerheten på museet.62  
 
Den personal som jobbade i Rooseums utställningar under åren 1988-1989 kallades inte värdar, 
men delade ändå många av arbetsuppgifterna med värdarna som senare fanns under Nittves tid. De 
gav visningar, ansvarade för konstens säkerhet och ronderade i utställningarna. De flesta hade 
pedagogisk utbildning och några var tekniker. Anna Palmqvist berättar under vår intervju att hela 
den anställda staben delade på sysslorna – alla gjorde i princip allt med undantag för Palmqvist själv 
som hade mer utav en chefsposition.63 Intressant att notera är att den publikorienterade personalen 
fick uppmärksamhet i en recension av utställningen Made in Sweden från 1989. Mårten Castenfors 
skrev för Göteborgs-Posten: ”Sedan personalen: inga vithåriga trotjänare utan alert och artig 
ungdom likt dem man numera hittar som serveringspersonal på krogen”.64 På något sätt väckte den 
alltså lite uppmärksamhet, och intressant nog gör Castenfors en jämförelse mellan denna personal 

                                                             
56  Nationalencyklopedin (uppslagsord: rooseum), www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/l       
      %C3%A5ng/rooseum (2016.03.12). 
57  Birgitta Rubin, ”Roos öppnar eget museum”, Dagens Nyheter (1988.05.28). 
58  Anna Palmqvist, konstintendent på konsthallen Rooseum 1988-1989, telefonintervju (2016.04.19).  
59  Enligt Nilsson, Bo, konsthallschef Artipelag, informell intervju, 2015.11.12 och Nittve, Lars, konstintendent på             
      Rooseum 1990-1995, telefonintervju (2016.03.02). 
60  Tjänstgöringskort för konstvärdinnor, ur Nationalmuseums Myndighetsarkiv, NM/CK D7:25. 
61  ”Nationalmuseum söker museivärdinna” (platsannons), Dagens Nyheter (1964.05.11).  
62  Tjänstgöringskort för konstvärdinnor, ur Nationalmuseums Myndighetsarkiv, NM/CK D7:25. 
63  Palmqvist (2016.04.19).  
64  Mårten Castenfors, ”Made in Sweden på Rooseum. Ung, tidstypisk konst”, Göteborgs-Posten (1989.09.17).  
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och personal från servicesektorn.   
 
När så Lars Nittve tog över intendentesposten på Rooseum under våren 1990 skulle organisationen 
göras om och utökas. Man valde att tillsvidareanställa det som nu kom att kallas värdar, och 
bakgrunden till varför man ville arbeta med just värdskap kan enligt Nittve härledas till flera 
orsaker. Han hade innan han kom till Rooseum varit chefscurator på Moderna Museet i Stockholm, 
en institution som då enbart hade säkerhetsvakter som bemannade utställningssalarna. Han 
upplevde att vakterna inte alls bidrog till besökarens museiupplevelse eftersom de varken hade 
kunskap om konsten, inte nödvändigtvis var intresserade av den och många gånger dessutom var 
förbjudna att svara på frågor från besökarna då man menade att det kunde stjäla uppmärksamhet 
från den egentliga arbetsuppgiften. Värdarna blev därmed lösningen på vaktproblemet, då de både 
hade kunskaper om och intresse i konsten som visades, och dessutom kunde agera vakter i 
utställningssalarna. En annan bidragande faktor till hur man valde att utforma värdskapet på 
Rooseum beskriver Nittve som viljan att skapa en tillgänglig konsthall där besökarna kände sig 
välkomna. Han berättar: 
 

Vid den här tiden för 25 år sedan så var synen på besökaren fortfarande ganska dåligt utvecklad. […] 

Man brydde sig kanske inte om att besökarna ofta upplevde att den här platsen inte var för dem, att den 

var mest för någon annan – de andra – så att säga. Och det handlar ju om att skapa en situation där de 

upplevde att – det här är faktiskt för mig, jag har rätt att vara här. Och de som dem möter ska inte kännas 

så väldigt annorlunda än besökarna själva.65 
 
Värdskapet handlade alltså även om att bryta ned avståndet mellan besökare och institution, om att 
besökaren skulle kunna känna sig bekväm och välkommen. Det enskilda samtalet mellan värd och 
besökare och värdarnas tillgänglighet i konsthallen var central i den värdpedagogik som Rooseum 
utvecklade på 90-talet. Nittve drar under vår intervju en parallell mellan ”ask me”-pins som dagens 
personal på museer och andra publika institutioner ibland bär, och inställningen som värdarna på 
Rooseum hade.66 
 
Rooseum var en liten verksamhet där omkring åtta personer arbetade vid 90-talets början. 
Konstvärdarna som anställdes hade fasta tjänster vilket betydde att deras arbetsuppgifter varierade 
under utställningsperioderna och mellan utställningar. Under utställningsperioderna varvade 
de mellan att bemanna entrén, ge visningar för publiken, bemanna utställningarna och samtala med 
besökare. Mellan utställningsperioder jobbade de med research inför kommande projekt, arbetade 
praktiskt under installationsperioderna med vissa konstverk eller med allmänna göromål som 
ljussättning, måleri av väggar eller liknande. Nittve berättar att någon gick en kurs i hur man packar 

                                                             
65  Nittve, 2016.03.02. 
66  Nittve, 2016.03.02. 
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konst, och någon annan tränade sig på ljussättning för utställningsmiljöer. Just denna flexibilitet 
som värdarnas arbetsroller innebar, gjorde enligt Nittve att deras fasta tjänster kunde möjliggöras 
trots att Rooseum var en så liten arbetsplats. Vinsterna som gjordes av detta var enligt Nittve ett 
effektivt arbetslag där i princip alla gjorde allt. Den andra vinsten var pedagogisk och handlade om 
att värdarna, eftersom de deltog i princip alla delmoment i konsthallens arbete, hade stor insyn och 
delaktighet i arbetsprocesser, överväganden och urval, vilket gjorde de till mycket kompetenta 
värdar gentemot publiken. Värdarna blev experter på det som visades, ur fler aspekter. 
 
En ytterligare vinst, beskriver Nittve det som, var på värdarnas personliga plan. Många av dem har 
senare i livet gått vidare till högre uppsatta tjänster på svenska konstinstitutioner, som exempelvis 
Åsa Nacking, som varit chef för Lunds konsthall i många år, och Ulrika Levén som tidigare arbetat 
på Carnegie Art Award. Han ser att tiden på Rooseum fungerade som en curatorskola för många av 
de anställda värdarna.67 
 
Rooseums värdar utvecklades under 90-talet till någonting mer än enbart vakter, 
bemanningspersonal och visare. En smidig personalgrupp eftersträvades, och i kombination med en 
pedagogisk och inkluderande ambition sägs det ligga till grund för den utformning som värdskapet 
fick under Lars Nittves intendentsperiod. Rooseum var, om inte den första, så en av de första 
institutionerna i Sverige med denna ambition och metodik. Konsthallens värdpedagogik kan ses 
som en föregångare till samtida former av värdpedagogik, och kan dessutom tolkas som ett uttryck 
för en mer publikorienterad konstpedagogisk diskurs där fokus i någon utsträckning förskjutits från 
konstverk till publik. Ett typexempel för detta är Nittves syn på Moderna Museets säkerhetsvakter, 
som han ansåg problematiska då de inte bidrog till publikens konstupplevelse. Deras uppgift var att 
enbart skydda konsten och bevaka säkerheten på platsen. I denna strävan gick de så långt att de inte 
ens tilltalade publiken annat än i nödfall, då det kunde försvåra deras uppgift. I detta upprättas en 
dikotomi mellan diskurserna konst och publik, då publikens välbefinnande i detta fall framställs 
som direkt uteslutande av konsten säkerhet. Värden blir ett sätt att övervinna denna motsättning då 
den kan verka inom båda diskurser.  

                                                             
67  Nittve, 2016.03.02. 
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Samtida värdskap på svenska konstinstitutioner 
 
 
Bland de 35 institutioner som medverkade i undersökningen angav 26 av dessa att man i någon 
utsträckning arbetar med värdar. Linköpings konsthall Passagen var en av de som angav ett positivt 
svar på frågan, men beskrev senare i undersökningen att man i själva verket inte har värdar 
anställda, utan konstpedagoger som även utför uppgifter som vanligvis tillfaller värdar. Ytterligare 
en institution, som svarat att man inte arbetar med värdar, angav senare i undersökningen att man 
anställer kassavärdar. Linköpings konsthalls svar har valts bort från analysen, och likaså har den 
institution som svarade att man arbetar med kassavärdar. Sammntaget är det alltså 25 svar som 
behandlas i detta avsnitt.  
 
De två institutionernas svar antyder svårigheten med att undersöka ett odefinierat yrke då de 
implicerar att man vid svarstillfället haft en bestämd bild av hur yrket skall definieras. Just detta 
pekade även Lunds konsthall på när de i enkätundersökningens slut skrev ”Vid Lunds konsthall 
arbetar man ofta med många olika typer av arbetsuppgifter. Rollerna är inte låsta kring titel”.68 
Samtidigt pekar svaren på ett intressant förhållande. Både Linköpings konsthall Passagen och 
institutionen med kassavärdar uttrycker en specifik föreställning om vad som efterfrågades i 
enkäten, alltså vad det innebär att vara värd. Institutionen med kassavärdar ansåg inte att deras 
värdar kunde jämställas med den typ av värdar som man uppfattade efterfrågades i undersökningen. 
Likaså har Linköpings konsthall en uppfattning om vad det innebär att vara värd, vilket man tänker 
stämmer överens med deras konstpedagoger i viss utsträckning.  
 
Tolv av de 25 institutionerna som angett att man arbetar med värdar är i kommunal ägo, sex är 
privata, tre är statliga, tre drivs av privata eller offentligt ägda stiftelser och en ägs delvis regionalt, 
delvis kommunalt. Att nästan hälften av de svarande institutionerna är kommunala verksamheter 
kan härledas till det faktum att dessa även representerade den absolut största gruppen som mottog 
undersökningen. En rad olika titlar förekommer bland värdarna, varav museivärd och 
utställningsvärd är nästan lika vanliga, mer än hälften av institutionerna använder någon av dessa 
två. Övriga förekommande titlar är även konstvärd, konsthallvärd, publikvärd, verkstadsvärd och 
värd. Två institutioner angav titlarna guide och en angav konsthallsassistent/receptionist.  
 
Lågt räknat arbetar det 163 värdar de 25 institutionerna i enkäten. Siffran skall inte tolkas 
bokstavligen just då många av institutionerna anställer personal per timme som arbetar 
oregelbundna arbetstider, samt då fler utav institutionerna i undersökningen uttryckte att man 
säsongsanställer många värdar, vilket gör att siffran även varierar under året. Dessutom är siffran 

                                                             
68  Ur enkätundersökningen.  
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uträknad utifrån ett svar angett i intervallen 1-5, 6-10, 11-15 och så vidare. Den angivna siffran är 
uträknad utifrån den lägsta siffran i respektive angivet intervall.  
 
Arbetsförhållanden 
 
Värdarnas tjänster tycks i stor utsträckning fungera som arbete vid sidan om andra sysselsättningar. 
Undersökningen efterfrågade i vilken utsträckning institutionernas värdar har andra sysselsättningar 
än tjänsten hos respektive institution samt vilka anställningsformer de nyttjar. Cirkeldiagrammet är 
en sammanställning av svaren på den första frågan, och siffrorna inom parentes anger antalet svar 
per kategori.  

När det kommer till värdarnas anställningsformer angav ombads institutionerna att svara på frågan 
om vilken anställningsform som majoriteten av deras anställda värdar har, samt om det förutom 
denna förekommer andra anställningsformer. I denna fråga visade det sig i efterhand att ett misstag i 
frågans utformning skett. Ett av svarsalternativen var timanställningar, vilket inte är en formell 
anställningsform. Det som brukar åsyftas med begreppet är timavlönad visstidsanställning. På 
grund av detta misstag är det svårt att avgöra huruvida de institutioner som svarat ”timanställning” i 
själva verket menar visstidsanställning med timavlöning eller visstidsanställning med fast lön. Man 
kan anta att det första alternativet är mest troligt, även om detta inte på något sätt kan verifieras. På 
grund av misstaget redovisas visstidsanställda och så kallade ”timanställda” tillsammans. 
 
Alla institutioner förutom en svarade att timanställningar och visstidsanställningar förekommer på 
deras arbetsplats, och 14 av dessa angav att samtliga eller en majoritet av värdarna har någon av 
dessa två anställningsformer. Enbart sex av institutionerna angav att en majoritet av värdarna är 
tillsvidareanställda, en angav att de flesta arbetar ideellt och fyra gav ej jämförbara svar. Beroende 
på vilket perspektiv som intas, kan man alltså argumentera för att värdarna å ena sidan har osäkra 
anställningar, som präglas av kortsiktighet  och ekonomisk otrygghet. Å andra sidan är det 

Tabell 1: Är tjänsten hos er värdarnas huvudsakliga 
sysselsättning?

För samtliga (1)
För majoriteten 
(3)
För hälften (9)
För en minoritet 
(8)
Inte för någon 
(4)
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anställningsformer som ofta tillåter flexibilitet i förhållande till sysselsättningar vid sidan om 
värdyrket.  
 
Enkätundersökningen efterfrågade även värdarnas ingångslöner. 15 institutioner besvarade frågan 
på ett tillämpligt sätt, varav tre institutioner angav lönenivån i formen av månadsavlöning, och 
övriga i formen av timavlöning.69 Bland de tre som angav månadslöner, är den genomsnittliga 
månadsersättningen för motsvarande heltidsarbete 20,500 kr. Bland de som angav en timlönenivå, 
är den genomsnittliga lönen 128,04 kr./timme i grundersättning.70 128,04 kr./timme omräknat till en 
månadslön för en heltidstjänst är 22,279 kr. Det finns dåliga statistiska underlag för löneläget bland 
värdar inom konstsektorn, men intressant kan vara att notera nivåerna hos angränsande 
yrkesgrupper. Enligt Det Kreativa Fackets (DIK) årliga löneenkät bland medlemmarna inom 
museisektorn från 2015, tjänar en konstpedagog genomsnittligen 28,440 kr./månad. Motsvarande 
siffra för konstpedagoger och museipedagoger som Sveriges Akademikers Centralorganisation 
(SACO) tar fram, är 28,426 kr./månad.71   
 
Arbetsuppgifterna 
 
En central frågeställning har varit att undersöka vad det innebär att vara värd – rent praktiskt. Vad 
har värdarna för ansvarsområden och vilka uppgifter arbetar de med? Här har det visat sig att de har 
mycket gemensamt, även om arbetsuppgifterna även skiljer sig åt mellan institutionerna. 
Diagrammet nedan visar en sammanställning av värdarnas arbetsuppgifter utifrån hur många 
institutioner som angett att deras värdar har en viss uppgift.72  
 
Mer än hälften av institutionerna angav att värdarnas uppgifter var att svara på frågor om 
konsten/utställningarna, att bemanna utställningarna/gallerierna, att bemanna entré/receptionen 
och vara behjälplig med besöksinformation om öppettider, biljettförsäljning och liknande, att ha 
säkerhetsansvar över lokalerna och/eller utställningarna, att hålla guidade visningar (30 minuter 
eller kortare), att sälja böcker eller andra varor som institutionen tillhandahåller och att ansvara 
för viss administration; att boka in visningar, svara i telefon, administrera evenemang el. dyl. 
                                                             
69  Ytterligare två institutioner angav ett svar på frågan om lönenivå. Dessa två institutioner anställer värdar under 18    
       år, vilket gör deras lönenivåer svåra att på ett rimligt vis jämföra med de övriga. Dessa har därför inte inräknats.  
70  Vid de tillfällen ett intervall angetts, vilket gjordes av två av institutionerna, har genomsnittet av det intervallet    
       använts.  
71  Löneenkät: Museum, Det Kreativa Facket, 2015, hämtat från dik.se/media/4135/museum-2015.pdf (2016.05.13), s.   
       3 och SACO Lönesök (sökord: konstpedagog och museipedagog), (2016.05.13). 
72  Observera att de olika valalternativen som fanns i enkätundersökningen enbart presenteras i förkortning i   
       diagrammet. För att läsa de fullständiga alternativen, se bilaga 1. En institution angav att dess värdar jobbar med    
       ”installation av utställningar”, vilket ovan inräknas under kategorin ”Att delta i arbetet inför en ny utställning/nytt  
        projekt”. En institution angav att dess värdar ”dammar eller putsar konstverken”, vilket ovan inräknas under  
        kategorin ”Att städa/hålla lokalerna i ordning”. Kategorierna ”Att arbeta kreativt tillsammans med publiken i  
        ateljéverksamhet eller liknande” och ”Att hålla i andra typer av pedagogiska programpunkter än visningar” har  
       slagits samman i redovisningen. Om en institution har angett något av eller båda dessa alternativ, redovisas det som  
       ett svar under katagorin ”Andra pedagogiska aktiviteter än visningar” ovan.  
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I och med dessa resultat så utkristalliseras en bild av institutionernas värdar som mångfacetterade 
roller, som på i princip alla institutioner både innebär viss administration och/eller besökarservice, 
bemanning av utställningar och säkerhet, samt publikorienterade och pedagogiska uppgifter som att 
svara på frågor om och diskutera konsten samt att hålla guidade visningar. Tolv av institutionerna 
anger att deras värdar jobbar med att aktivt söka upp besökare för samtal och diskussion om 
konsten, en uppgift och arbetsmetod som kommer granskas ytterligare i nästkommande kapitel.  
 
Yrket präglas av en sammansättning av både mer och mindre kvalificerade arbetsuppgifter, där 
vissa är av sådan art att mer fördjupade ämneskunskaper inom konst krävs, medan andra inte kräver 
några särskilda förkunskaper. Att skriva manus till och hålla en konstvisning samt att söka upp och 
samtala med besökare om konst tillhör de mer kvalificerade arbetsuppgifterna som värdarna utför. 
Att svara i telefon, bemanna utställningssalarna eller sälja entrebiljetter kan sägas tillhöra de mindre 
kvalificerade. De mer frekvent förekommande uppgifterna tycks vara de mindre avancerade sådana. 
Undersökningen visar exempelvis att enbart en minoritet av värdarna håller visningar som är längre 
än 30 minuter, att de inte deltar i arbetet inför nya projekt och utställningar och inte heller andra 
pedagogiska programpunkter än just kortare guidade visningar. Ingen av institutionerna anger att 
deras värdar arbetar med institutionens övergripande pedagogiska verksamhet.  
Intressant att notera är att enbart sju av institutionerna anger att deras värdar planerar innehåll 
och/eller utformning av de guidade visningar de håller, trots att de håller i visningar på sammanlagt 
20 institutioner. Frågan är något trubbig, då den dels kan tolkas som en fråga huruvida värdarna 
skriver egna manus till visningarna, och dels huruvida de har helt fria händer att säga vad de vill 
under visningarna. Värdarna på Artipelag har inte fria händer att säga vad de vill under sina 
visningar, även om de har stor frihet i att skriva egna manus och välja ut verk eller aspekter av en 
utställning som intresserar dem, någonting som kommer diskuteras utförligare i senare kapitel. 

Tabell 2: Vilka arbetsuppgifter har era 
värdar?

Övergripande pedagogisk planering
Arbete i café/servering
Utformning av visningar

Andra pedagogiska aktiviteter än visningar
Städning av lokaler och konstverk

Arbete inför nya utställningar
Guidade visningar längre än 30 minuter

Aktivt söka upp besökare för samtal
Ansvara för viss administration

Försäljning av böcker o. dyl.
Guidade visningar 30 min eller kortare

Säkerhetsansvar
Bemanna entré

Bemanna utställningar
Besvara på frågor om verksamheten

0 5 10 15 20 25

 



 

 24 

Denna fråga kan ha tolkats olika av de olika institutionerna, och resultatet bör tolkas försiktigt.  
 
När institutionerna i enkätundersökningen fick möjlighet att i fritext beskriva värdarnas viktigaste 
arbetsuppgift, valde 19 av dem att nämna service/bemötande/att välkomna eller hjälpa besökare, 16 
av dem angav konstförmedling/konstpedagogik/visningar/att guida/att prata om konst med 
besökarna och sju av institutionerna avgav bemanning/säkerhet. Två angav besökaranpassning i 
konstsamtal/förmedling och en institution vardera svarade försäljning, att ha kunskaper om 
konsthistoria och personligt bemötande.  
 
I och med identifieringen av vilka arbetuppgifter värdarna har i större och mindre utsträckning kan 
en jämförelse göras mellan värdar och andra konstpedagogiska yrken. På vilka sätt skiljer de sig åt? 
Konstpedagogik handlar om att förmedla kunskaper om konst, om att stimulera människor till ett 
eget konstseende och analytisk förmåga. Det skriver Kristoffer Arvidsson i essän När konsten inte 
talar för sig själv (2011).73 Likaså beskriver konstpedagogen Veronica Hejdelind i sin artikel 
Behövs konstpedagogen? (2003) en konstpedagogisk yrkesroll med ett huvusakligt fokus på 
konstens relation till publiken. En arbetsuppgift hon exemplifierar som förekommande är att planera 
och genomföra visningar för besökare, vilket vi har sett är vanligt även för värdarna, även om en 
majoritet av dem i enkätundersökningen inte planerar visningarna utan enbart genomför dem. 
Arbetsuppgifter som värdar enligt enkätundersökningen tycks utföra i mindre utsträckning, men 
som beskrivs som vanliga för konstpedagoger, är att producera pedagogiskt material, planera 
programverksamhet, och driva ateljéverksamhet.74 Värdar tycks alltså till skillnad från pedagoger 
ägna mycket tid till uppgifter som inte har med publiken att göra, så som försäljning och säkerhet.75 
 
23 av de tillfrågade institutionerna anställer konstpedagoger, museipedagoger, bildpedagoger, 
guider eller konstnärer. Denna del av personalen har i grad hand om den pedagogiska verksamheten 
på ett övergripande plan, vilket inbegriper planering, utveckling och utvärdering. Dessutom tycks 
konstpedagoger, museipedagoger och bildpedagoger ha ansvar över pedagogisk verksamhet för 
barn och unga, vilket inte värdarna har. De ger precis som värdarna visningar, vilka både är 
förbokade och öppna för allmänheten. Värdarna kan alltså ses som gränsöverskridare i dubbel 
bemärkelse. Dels ägnar de sig åt både kvalificerade och okvalificerade arbetsuppgifter, och dels 
med både pedagogiska, serviceorienterade och säkerhetsorienterade arbetsuppgifter.  
 
 

                                                             
73 Arvidsson 2011, s. 26.  
74 Veronica Hejdelind, ”Behövs konstpedagogen? Reflektioner kring konstpedagogikens roll och funktion”, Patrik 

Steorn (red), Valör, 4/2003, Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala Universitet, 2004, s. 11. Det kan vara 
intressant att tillägga att Kulturrådet i sin publikation Behövs konstpedagogiken? (2004) har kopierat en exakt 
formulering från Hejdelinds artikel, där hon diskuterar konstpedagogens arbetsuppgfter. 

75 Det bör noteras att en av institutionerna som deltog i enkätundersökningen. 
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Kompetenser och utbildning 
 
Kulturrådet beskrev i sin rapport hur konstpedagoger saknar gemensam utbildningsgrund, men att 
många har bakgrund som konstvetare, kulturvetare, konstnärer eller bildlärare,76 Enkäten visar ett 
liknande resultat. Diagrammet nedan sammanställer värdarnas huvudsakliga utbildningsområden 
enligt institutionerna och parallellt med detta vilka kunskapsområden som institutionerna anser 

viktiga för deras värdar. Institutionerna hade möjlighet att välja fler alternativ på båda frågorna. 
Resultatet visar att konst- och museiorienterade ämnen som konstvetenskap, curating, museologi, 
curating, fri konst och estetik dominerar bland de områden värdarna är utbildade inom. 
Konstvetenskap eller konsthistoria är den absolut vanligaste ämneskunskapen hos värdarna, och 
dessutom det kunskapsområde som institutionerna själva värderar högt vid hos sina värdar. En av 
institutionerna underströk i en kommentar att ”konstvetenskap är i särklass viktigast”,77 även om 
institutitonen i fråga även angett andra kunskapsområden som meriterande. 
 
Att så många angav pedagogik är intressant och något oväntat, särskilt då enbart en av 
institutionerna angav att deras värdar har sin huvudsakliga utbildning inom pedagogik, närmare 
                                                             
76 Behövs konstpedagogiken? (2004), s. 9. 
77  Ur enkätundersökningen.  

Tabell 3: Har era värdar akademisk utbildning inom något/några av nedanstående områden? Vilka kunskapsområden 
värderar ni högt hos en värd när ni anställer? 

Ingen särskild utbildning
Pedagogik

Kunskap om värdskap/service
Turism

Museipedagogik
Serieteckning

Textilvetenskap
Journalistik och medievetenskap

Historia
Estetik

Byggnadsvård
Arkeologi

Etnologi
Arkitektur

Genusvetenskap
Idéhistoria

Teatervetenskap
Filmvetenskap

Litteraturvetenskap
Curating
Fri konst

Museologi
Konstvetenskap/konsthistoria

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Värdarnas huvudsakliga utbildningsområden Institutionernas högt värderade kunskapsområden
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bestämt museipedagogik. En möjlig förklaring kan vara att institutionerna ser positivt på att man 
har pedagogisk utbildning vid sidan om huvudsakliga studier inom ett konstrelaterat ämne, men att 
en enbart pedagogisk utbildning inte räcker till för en anställning.  

 
Sammantaget 22 av de 25 institutionerna har värdar varav majoriteten har eftergymnasial 
utbildning. Hälften av dessa har en akademisk examen om minst 180 högskolepoäng.  
 
Intressant är att titta på de tre resterande institutionerna. Dessa tre anger att det på deras institution 
förekommer värdar som fortfarande går i grundskolan, på gymnasiet eller att de inte vet vilken 
utbildningsnivå värdarna har uppnått. Genom att väga in denna aspekt, titta på hur dessa tre 
institutioner svarade på frågan om vilka ämnesområden deras värdar har utbildning inom så visar 
det sig att dessa tre institutioner skiljer sig åt från majoriteten på mer än en punkt. Två av de tre 
svarade att deras värdar inte har utbildning inom något särskilt område, eller att frågan inte är 
relevant då deras värdar arbetar ideellt. Den tredje svarade att deras värdar har utbildning inom 
vanligt förekommande ämnen som hos majoritetsgruppen, men att deras värdar enbart arbetar i 
ateljéverksamhet samt med att ge visningar.  
 
Att jämföra den kravnivå institutionerna säger sig ha, och den faktiska utbildningnivån hos 
majoriteten av värdarna, gör att man kan få syn på en reell kravnivå som kanske inte är uttalad hos 
arbetsgivaren. Som vi sett ovan har majoriteten av värdarna på tolv institutioner en akademisk 
examina på antingen kandidat, magister eller masternivå, samtidigt som enbart två av institutionerna 
säger sig kräva att deras anställda värdarna skall ha det. 17 av institutionerna säger sig ha lägre krav 
än den utbildningsnivå som majoriteten av deras värdar faktiskt befinner sig på. Vid sju av dessa 

Tabell 4: Vilken är den högsta avslutade utbildning för majoriteten av era värdar? Vilken är lägstanivån av utbildning 
som krävs för att få anställning som värd hos er? 

Vet ej

Relevanta kunskaper/intressen

Inga krav

Avklarad grundskola

Gymnasieexamen

Eftergymnasiala studier (ingen examina)

Kandidatexamen

Magister- eller masterexamen

0 2 4 6 8 10 12

Majoriteten av värdarnas utbildningsnivåer Institutionernas kravnivåer
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skiljer sig de sagda kraven och värdarnas reella utbildningsnivå mycket. Exempelvis säger sig tre 
institutioner kräva att deras värdar skall ha en påbörjad universitets, högskole eller 
folkhögskoleutbildning, medan majoriteten av värdarna i realiteten har en magister – eller 
masterexamen. Två institutioner säger sig antingen inte ha några krav, eller enbart kräva en 
avklarad gymnasieutbildning, medan majoriteten av deras värdar har en kandidatexamen. 
Ytterligare två institutioner säger sig antingen inte ha några utbildningskrav, eller enbart kräva 
avklarad grundskola, medan deras värdar har påbörjat eftergymnasiala studier. Sammanlagt är det 
så många som 12 institutioner som enbart säger sig kräva avklarad grundskola, gymnasieskola, att 
de inte har några utbildningskrav eller att de kräver relevanta kunskaper och intressen – oavsett hur 
dessa införskaffats.  
 
Enkäten ställde även frågan om hur en kandidatexamen inom valfritt ämnesområde värderas vid en 
anställning. Man fick möjlighet att ange ett svar på en skala mellan ett och tio, där ett stod för 
akademisk examen är inte viktigt alls för anställning, och tio stod för akademisk examen är en 
förutsättning för anställning. Medeltalet för svaren blev här 5,48. Enbart en institution anger att det 
är en förutsättning för anställning, och likaså anger en att det inte alls är viktigt. Fördelningen av 
svar är förskjuten till skalans högre värden, så man kan konstatera att akademisk utbildning i de 
absolut flesta fall påverkar en anställning i någon utsträckning.  
 
 Pedagogisk kompetens och erfarenhet 
 
Som vi såg tidigare anger Kulturrådet i sin rapport att utbildning inom bildpedagogik är 
förekommande bland konstpedagoger. Men hur ser det då ut hos värdarna? Två av institutionerna 
beskriver att en majoritet av deras värdar har pedagogisk utbildning. 15 av institutionerna att en 
minoritet har det, tre att ingen av deras värdar har det och två att man inte vet om de har det eller ej. 
Sammantaget är det alltså 17 av verksamheterna som har värdar med pedagogisk utbildning i någon 
utsträckning. Det tycks dock inte finnas något samband mellan arbetsuppgifter relaterade till 
pedagogik och förmedling, och värdarnas pedagogiska utbildning. På fyra av de fem institutioner 
som anger att deras värdar inte har pedagogisk utbildning, ger värdarna ändå till exempel visningar i 
någon form. Den arbetsuppgiften är alltså inte reserverad åt personal med utbildning inom 
pedagogik. Här bör det noteras att institutionerna med ”pedagogisk utbildning” kan syfta på allt 
mellan enstaka kurser och längre utbildningar.  
 
Konstpedagogisk utbildning är den vanligaste pedagogiska inriktningen bland värdarna, vilket åtta 
insitutioner anger att de är utbildade inom. Sex vardera anger att museipedagogik och 
bildpedagogik förekommer, fyra anger att någon av värdarna har lärarutbildning och en att 
dramapedagogisk utbildning förekommer. Sex institutioner anger att de inte vet, eller så är deras 
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svar inte tillämpliga för en jämförelse.78 Enbart vid fyra av de institutioner som säger sig ha värdar 
med pedagogisk utbildning, anger man att dessa även har en examen inom sitt område. Vanligast 
förekommande är att institutionerna anger att antingen eller minoritet eller en majoritet har 
pedagogisk utbildning, men att de inte har pedagogisk examen, vilket nio svarade. Fyra svarade att 
deras värdar i någon utsträckning har pedagogisk utbildning, men att det inte vet om de har examen 
inom sitt område. Två institutioner visste inte om deras värdar har pedagogisk utbildning eller inte, 
och fem institutioner svarade att ingen av deras värdar har pedagogisk utbildning.  
 
Sammantaget kan man alltså konstatera att det är mer undantag än regel att värdarna har pedagogisk 
utbildning i någon större utsträckning, och att de, vid de tillfällen de har en sådan, i princip aldrig 
har en pedagogisk examina.  
 
 Pedagog eller servicepersonal? 
 
Institutionerna uppmanades i enkäten att gradera hur viktigt det är att deras värdar har pedagogisk 
utbildning, att de har erfarenhet av tidigare arbete med pedagogik/förmedling och att de har 
erfarenhet av tidigare arbete inom servicebranschen. Graderingen gjordes på en skala mellan ett till 
tio där ett stod för att det inte alls är viktigt, och tio för att det är helt avgörande. Diagrammet nedan 
visar hur många av institutionerna som angett de olika siffrorna på respektive fråga.  

 
Både de genomsnittliga svaren och fördelningen av svar på skalan kan ge en bild av vilka attityder 
som finns gentemot frågorna. På frågan om pedagogisk utbildning, är medelvärdet av svaren 3,68, 
                                                             
78 I detta fall har en av institutionerna först angett att en minoritet av värdarna har utbildning inom pedagogik på 

frågan, för att sedan, på frågan ”Bland de som har pedagogisk utbildning, vilken typ av utbildning har de?” angett att 
ingen av värdarna har pedagogisk utbildning.  

Tabell 5: Hur viktigt är det att era värdar har pedagogisk utbildning / erfarenhet av tidigare arbete med 
pedagogik/förmedling / erfarenhet av tidigare arbete inom servicebranschen? 
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på frågan om erfarenhet av arbete med pedagogik/förmedling 5,44 och på frågan om erfarenhet från 
servicebranschen 6,0. Institutionerna kan alltså sammantaget inte sägas tycka att pedagogisk 
utbildning är särskilt viktigt för deras värdar. Även fördelningen av svar antyder detsamma, där 
enbart fyra av svaren årerfinns bland skalans övre hälft. Man tycks däremot värdera erfarenhet av 
arbete med pedagogik eller förmedling högre. Fördelningen av svaren är här förskuten mot de högre 
värdena, men är samtidigt mer splittrade. 13 av svaren återfinns på skalans övre del, medan övriga 
tolv befinner sig mellan ett till fem på skalan. Vad gäller frågan om serviceerfarenhet, är svaren mer 
entydiga. Svaren är ytterligare förskjuten mot skalans högre värden och här är en mer övervägande 
majoritet av svaren fördelade på skalans högre värden.  
 
Sammantaget kan man konstatera att ytterst få institutioner anser att det är av vikt värdarna har 
pedagogisk utbildning. Praktisk erfarenhet av arbete med förmedling eller pedagogik tycks generellt 
väga tyngre, även om institutionerna är splittrade i frågan. Däremot anger svaren att erfarenhet av 
ett tidigare serviceyrke är än viktigare, även om enbart en institution anger att det är helt avgörande 
att värdarna har det. Sju av de 15 institutioner som angett en femma eller lägre på frågan ”Hur 
viktigt är det att era värdar har pedagogisk utbildning?”, har angett pedagogik som ett 
kunskapsområde som värderas högt vid anställning. Dessa svar kan alltså tolkas som 
motsägelsefulla, men skulle samtidigt, än en gång, kunna tolkas som ett uttryck för att 
institutionerna inte ser pedagogisk utbildning som fullkomligt nödvändigt vid en anställning, utan 
att det är andra kompetenser och kunskaper som väger tyngre. Pedagogik skulle mer kunna ses som 
en komplementär kompetens.  
En mycket grov indelning kan göras mellan de museer och konsthallar som tycks arbeta med 
värdarna som en aktiv del av den pedagogiska verksamheten, och de som mer ser värdarna som en 
serviceresurs. En av institutionerna skriver:  
 

Vi har inte valt att arbeta med värdarna som en del av pedagogiken - snarare som en service och 

värdskapsdel som kompletterar [institutionens] pedagogiska arbete och medarbetare - som kanske snarare 

slussar vidare men som alltid t ex deltar i personalvisningar etc [sic!] för att ha så mycket kunskap som 

möjligt om utställningar och all verksamhet.79 
 
Samtidigt ger värdarna på denna institution ibland introduktioner för publiken, en typ av kortare 
visningar. Man anlitar pedagoger i det fall att längre visningar skall genomföras. En annan 
institution skriver att ”konstvärdar[na] är för det mesta den enda personalgrupp som besökarna 
möter i konsthallen”, vilket indikerar att de potentiellt har en mycket framträdande roll för den 
enskilde besökaren.  
 
 
                                                             
79 Ur enkätundersökningen.  
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Pedagogiska strategier 
 
Institutionerna fick frågan om deras institution har en pedagogisk/förmedlingsmässig strategi eller 
metod rörande värdskapet. Av de 13 som angav att de har det, valde tolv av dessa att även beskriva 
den. Ett återkommande tema bland dessa svar var värden som pedagog och som verktyg för att öka 
tillgängligheten till konsten. En av institutionerna skriver att ”strategin är att få alla besökare att 
känna sig välkomna genom att ha hållningen att ingen fråga är för dum eller enkel” och en annan att 
värdarnas uppgift är  ”att till en bred publik sprida utställningen/projektets innehåll på ett sätt så att 
alla kan känna sig delaktiga”. Ett annat återkommande svar kommer från institutioner som betonar 
värdarnas kunskaper och kunskapsinhämtning. Hela sju av tolv nämner detta. En av de skriver att 
”värdarna får en visning och introduktion till utställningarna av ansvarig intendent och i många fall 
även från konstnären på plats” och en annan att ”vi vill att guiderna ska vara så kunniga och 
involverade som möjligt i våra utställningar, och känna sig trygga i sina roller att möta besökare”. 
Ytterligare ett tema var service och bemötande, vilket på något sätt nämndes av tre institutioner.  
 
En institution nämner i sin slutkommentar att man inte har någon nedskriven strategi för värdskapet, 
även om man har utarbetade metoder som beskrivs på sin hemsida. Detta svar implicerar att frågan 
tolkats som om den enbart efterfrågade formaliserade strategier kring värdskapet, en tolkning som 
fler av de institutioner som svarade nej på frågan kan ha gjort. Ytterligare en institution skriver att 
man har en strategi för den pedagogiska verksamheten, men ingen där värdarna omnämns specifikt.  
 
Sammanfattning 
 
Enkätundersökningens syfte var att närma sig värden som yrkesroll och värdskapet som metodik – 
på en övergripande nivå. Syftet har aldrig varit att definiera yrket, även om undersökningen och 
uppsatsen i allmänhet bidrar till den diskursiva konstruktionen av det. Att undersöka ett odefinerat 
yrke och begrepp har visat sig komplicerat, samtidigt som det i många avseenden gjorts 
framgångsrikt. Utgångspunkten var begreppet värd, utifrån vilket frågor ställts till institutionerna. 
Det har visat sig att det i viss utsträckning finns ett vedertaget begrepp för hur värdyrket definieras 
inom konstvärlden, även om definitionen inte på något sätt är entydig.  
 
Värden kan ses som en gränsöverskridare som verkar inom både säkerhetsorienterade, 
serviceorienterade och pedagogiskt orienterade diskurser, och som dessutom både utför både 
okvalificerade och kvalificerade arbetsuppgifter. En stor del av uppgifterna för de flesta värdar 
tycks vara just de okvalificerade, vilka många gånger handlar om bemanning, bemötande och om 
enklare administrativa uppgifter. Ett litet fåtal av undersökningens deltagande institutioner har 
värdar som enbart verkar inom de mindre kvalificerade ansvarsområdena, och vilket ofta inte 
inbegriper tydligt pedagogiska uppgifter som att ge visningar, att aktivt söka upp besökare för 
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samtal om konst eller att leda pedagogiska aktiviteter. Dessutom tillämpar ytterligare ett fåtal en 
något annorlunda värdroll. Det handlar exmepelvis om verksamheter som drivs ideellt eller att man 
av olika anledningar anlitar minderåriga i verksamheten.  
 
Värdarnas arbetsvillkor och lönenivåer talar för att yrket skall ses som ett okvalificerat yrke snarare 
än ett kvalificerat sådant. Ytterst få värdar som figurerar i denna undersökning har tjänsten som sin 
huvudsakliga sysselsättning. Detta i kombination med att institutionerna i stor utsträckning har 
timavlönade anställningar och visstidsanställningar, antyder att yrket ofta fungerar som en bissysla 
vid sidan om annan sysselsättning, eller att man som värd behöver ta fler anställningar på olika 
konsthallar och museer för att få ihop till en högre arbetsmängd.  
 
Parallellt med detta kan man konstatera att värdstyrkan på de olika institutionerna består att 
generellt högutbildade individer, och att de vanligaste akademiska kompetensområdena finns inom 
konstvetenskap, fri konst och angränsande ämnen. Institutionerna anger generellt att utbildning är 
viktigt för anställning som värd, och man satsar även i viss utsträckning på intern fortbildning inför 
specifika utställningar och projekt, även om denna studie gått djupare in på just den frågan. Ändå 
finns det en påtaglig diskrepans mellan värdarnas reella utbildningsnivå och den kravnivå som 
institutionerna säger sig tillämpa. Värdarna är generellt högre utbildade än vad kraven anger, i 
många fall har majoriteten av värdarna en kandidat-, magister- eller masterutbildning, även om 
detta i princip aldrig uttryckligen krävs av arbetsgivaren.  
 
Vad är värden då uttryck för på en diskursiv nivå? Värden är aktiv inom en rad olika diskurser, 
varav pedagogik, säkerhet och service tycks vara de mest dominerande. Det tycks samtidigt gå en 
skiljelinje mellan institutionerna, där vissa tydligare artikulerar värdskapet som en del av en 
servicediskurs, och andra som en del av en pedagogisk diskurs. Pedagogisk utbildning är generellt 
någonting som inte anges som väldigt viktigt i fråga om anställning, även om det utav vissa 
institutioner tycks meriterande att ha studerat exempelvis konstpedagogik eller museipedagogik. 
Mycket få värdar har examen inom pedagogiska ämnen, och institutionerna själva anger generellt 
att erfarenhet av arbete med pedagogik eller förmedling är viktigare för anställning, än vad 
utbildning är.  
 
Erfarenhet av ett serviceyrke framstår som än viktigare än vad pedagogisk erfarenhet gör. Likaså är 
det en majoritet av institutionerna som omnämer service eller bemötande när de får i uppgift att 
beskriva värdarnas viktigaste arbetsuppgifter. Majoriteten av de deltagande institutionerna angav att 
man utöver värdar anställer konstpedagoger, bildpedagoger, guider eller konstnärer i institutionens 
pedagogiska verksamhet, vilken antyder att värdarna ofta inte ses som verksamheternas primära 
pedagogiska verktyg i arbetet med publiken. Samtidigt anger några institutioner att just värdarna 
många gånger – och i vissa fall alltid – är den enda personal som man möter under sitt besök. 
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Sammantaget kan man alltså konstatera att värden har en framträdande roll på institutionerna, och 
att de har en stor kontaktyta med institutionernas publik, oavsett om deras uppgifter primärt är 
pedagogiskt orienterade, serviceorienterade eller säkerhetsorienterade.  
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Den aktiva värden och det aktiva värdskapet 
 
 
I detta avsnitt fokuseras undersökningen till den specifika värdmetodiken aktivt värdskap. Som vi 
såg i föregående kapitel angav tolv av institutionerna att en av värdarnas arbetsuppgifter är att aktivt 
söka upp besökare och inleda samtal om konsten/utställningarna, och två institutioner angav att 
man arbetar med just aktivt värdskap. Att tolv institutioner angav att deras värdar aktivt söker upp 
besökare innebär inte att de arbetar med just denna metod, men det antyder ett förhållningssätt 
gentemot publiken som har likheter med det aktiva värdskapet.  
 
Kommunala Göteborgs konsthall och privatägda Bonniers konsthall i Stockholm bedriver båda 
någonting som de kallar aktivt värdskap. Institutionerna har vid sidan om värdarna även annan 
personal som arbetar gentemot publiken i antingen visningar eller ateljéverksamhet. På Göteborgs 
konsthall är detta konstpedagoger och guider och på Bonniers Konsthall är det guider. Samtidigt är 
det värden som besökaren i första hand möter i utställningsrummen på de båda institutionerna.80 År 
2001 började Göteborgs konsthall arbeta med värdar, vilket var en satsning som gjordes i samband 
med Göteborgs första Internationella Konstbiennal.81 Det aktiva värdskapet som bedrivs, säger man 
sig har inspirerats till av Liljevals konsthall i Stockholm.82 Konsthallen själv beskriver även hur Bo 
Nilsson, tidigare chef på Rooseum, tog med sig idén med akivt värdskap till Liljevalchs där han 
senare blev chef.83 På hemsidan skriver man om värdskapet: 

 
I vår verksamhet är förmedlingen av det vi visar en av grundpelarna. Denna förmedling sker på många 

olika plan, exempelvis i form av personliga möten mellan er besökare och våra värdar, guider och 

pedagoger, men även i textform i den information som vi producerar till varje utställning eller det som vi 

publicerar här på vår hemsida.84 

 

Värdarna på Göteborgs konsthall framställs, liksom guiderna och pedagogerna, som en pedagogisk 
funktion som verkar genom det personliga mötet med besökaren. Detta personliga möte är en av de 
förmedlingsmässiga metoder som man från konsthallens sida lyfter fram i texter om pedagogik på 
hemsidan. På sidan för pedagogik har värdskapet en egen underrubrik där man kan läsa följande: 

 

En av de viktigaste förutsättningarna för all vår verksamhet är dialogen och därför arbetar vi med det som 

                                                             
80  www.konsthallen.goteborg.se/prod/kultur/konsthallen/dalis2.nsf/vyPublicerade/1B4CC04989D5661BC1256F9D0 
 02FBCE5?OpenDocument (2016.05.03) och www.bonnierskonsthall.se/barn-och-unga/ (2016.05.03). 
81  www.konsthallen.goteborg.se/prod/kultur/konsthallen/dalis2.nsf/0/5D7616B55BF7 
      53B2C12573E00060B70D?OpenDocument (2016.03.30). 
82 Frontpersonalen, chefen och krögaren (2008), s. 12.  
83 www.konsthallen.goteborg.se/prod/kultur/konsthallen/dalis2.nsf/535e371e7fd657aec1256a5c0045675f/5d7616b55 
 bf753b2c12573e00060b70d!OpenDocument (2016.04.26).  
84  www.konsthallen.goteborg.se/prod/kultur/konsthallen/dalis2.nsf/vyPublicerade/1B4 
CC04989D5661BC1256F9D002FBCE5?OpenDocument (2016.03.30). 
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kallas aktivt värdskap. Värdarna, vilka är konstvetare eller konstnärer, möter du i utställningen eller vid 

receptionen och de finns till hands för att informera, diskutera och svara på frågor om utställningen och 

annat som händer på konsthallen och inom samtidskonsten.85 
 
Dialog mellan värd och besökare är vad som framställs som den centrala funktionen inom det aktiva 
värdskapet På sidan Om Konsthallen, beskrivs det aktiva värdskapet som att ”det innebär att det 
alltid finns någon du kan fråga eller diskutera med”.86 Än en gång betonas alltså samtalet. Förutom 
denna aspekt poängteras det även att värdarna både abetar i konsthallens reception och i 
utställningarna.87 Man väljer dessutom att understryka att värdarna har kunskaper inom konst 
genom att de är konstvetare eller konstnärer. 
 
I enkätundersökningen gavs man möjlighet att beskriva sin arbetsmetod rörande värdskap. Bonniers 
konsthall svarade bland annat följande: 

 

Vår förmedlingsmetod, det Aktiva värdskapet ska underlätta publikens möte med den nyaste konsten och 

hjälpa till att skapa en unik upplevelse. All vår förmedlande verksamhet utgår från samtalsformen, där 

besökarnas egna reflektioner och kunskaper är viktiga delar. Aktivt värdskap går ut på att aktivt söka upp 

besökarna för att initiera samtal utifrån besökarnas förutsättningar och behov. Det kan vara allt från ett 

informellt samtal med ett fåtal besökare till en längre visning.88 
 
Även här beskriver man ett aktivt värdskap som nyttjar samtalsformen och som finns där besökarna 
finns. Konsthallen beskriver vidare hur en metod tagits fram till det aktiva värdskapet, vilken består 
av de tre delarna Förmedling, Bemötande och Kunskap. En del av förmedlingsaspekten är att 
”skapa situationer där samtal kan uppstå på ett naturligt sätt”.89 Även på Bonniers konsthall arbetar 
värdarna, förutom i institutionens entré, även i utställningarna, där de vaktar konsten och finns 
tillgängliga för besökare.  
 
Värdskap som pedagogik 
  
I dokumentationerna till det första och fjärde seminariet i serien Regionalt Konstpedagogiskt Forum 
var värdskap en fråga som diskuteras, och även just det aktiva värdskapet. Ann-Sofi Roxhage, 
numera biträdande konsthallschef på Göteborgs konsthall,90 säger i en intervju i dokumentationen 
från seminariet 2010:  
                                                             
85  www.konsthallen.goteborg.se/prod/kultur/konsthallen/dalis2.nsf/0/5D7616B55BF753B2C12573E00060B70D? 
     OpenDocument (2016.03.30). 
86  www.konsthallen.goteborg.se/prod/kultur/konsthallen/dalis2.nsf/vyPublicerade/1FB497BD1FD7FD50C1256F8800 
     3B93BE?OpenDocument (2016.03.30). 
87  www.konsthallen.goteborg.se/prod/kultur/konsthallen/dalis2.nsf/535e371e7fd657aec1256a5c0045675f/5d7616b55 
     bf753b2c12573e00060b70d!OpenDocument (2016.03.30). 
88 Ur enkätundersökningen.  
89 Ur enkätundersökningen. 
90 Vid tillfället då uttaladet gjordes var Roxhage vikarierande intendent för pedagogik.  
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Genom det aktiva värdskapet på Göteborgs Konsthall vill vi skapa en avdramatiserad upplevelse för 

brukaren vid sitt besök. Det är det förutsättningslösa samtalet som eftersträvas, snarare än den rent 

undervisande formen. Det handlar alltså mer om att diskutera och problematisera än att informera, även 

om det ofta blir både och. Vårt mål med värdskapet är att stimulera kreativitet och nyfikenhet samt att 

tillmötesgå våra brukares önskan om att få större kunskap.91 
 
I citatet definieras det aktiva värdskapet ytterligare, utifrån hur det praktiseras på konsthallen i 
Göteborg. Roxhage beskriver hur man strävar efter ett förutsättningslöst samtal, i motsättning till 
ett undervisande samtal, och vidare att diskussion och problematisering eftersträvas framför 
informering. Dessa motsatsförhållanden kan härledas till pedagogisk teori i allmänhet och 
konstpedagogisk i synnerhet.  
 
George E. Hein beskriver i boken Learning in the Museum (1998) en läroteori som är uppdelad i två 
poler, där den ena står för en sändarorienterad lärosyn, som bygger på idén om att människor lär sig 
genom att absorbera kunskap som adderas till tidigare kunskaper. Denna typ av läroprocess liknar 
Hein vid ett pussel där varje pusselbit utgör en ny kunskap som lägg till de övriga bitarna. Den 
andra polen utgörs av en lärosyn som grundar sig i idén om läroprocessen som aktiv, och att 
lärandet i sig omstrukturer ens föreställningsvärld. Lärande ses här även som socialt situationerat 
och beroende av den kontext som människan befinner sig i.92  
 
En annan konstpedagogisk referens som aktiveras är den pedagogiska modell som används i 
Konsten som Läranderesurs – syn på lärande, pedagogiska strategier och social inklusion på 
nordiska konstmuseer (2009) (se modell 1 nedan). Det som ovan beskrevs som en polarisering 
mellan det förutsättningslösa samtalet, diskussion och problematisering å ena sidan, och 
undervisning och informering å andra sidan, kan härledas till dessa två pedagogiska modeller. Det 
sändarorienterade, eller konstorienterade lärandet, utgörs av den ena polen, vilken Roxhage 
beskriver att konsthallen vill komma bort ifrån. Diskussion, problematisering och förutsättningslösa 
samtal syftar snarare till ett situationerat lärande som utgår från dialogen mellan värd och 
konsthallsbesökare, vilket beskrivs som eftersträvansvärt. Den tredje orienteringen i modellen 
nedan består i den upplevelseorienterade pedagogiken, vilken fokuserar på subjektets egen 
upplevelse i konstmötet.93  
Även Bonniers konsthall enkätsvar kan tolkas som en pedagogik där en mer relationsorienterad 
pedagogik eftersträvas framför en konstorienterad sådan. Man skriver bland annat att ”det är viktigt 
att inte berätta sanningar eller knäppa besökarna på näsan. Istället strävar vi att alltid kommunicera 
inkluderande och uppmuntrar till egna tolkningar och kritisk tänkande”, samt att ”värdarna aktivt 
                                                             
91 Frontpersonalen, chefen och krögaren (2008), s. 23 
92 Hein 2000, s. 21-22.  
93 Aure, Illeris och Örtegren 2009, s. 16. 
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söker upp besökarna för att berätta mer om utställningen/konsthallen och samtalar med besökaren 
som en jämställd part”.94 Liksom i Roxhages citat, konstrueras här ett polärt förhållande där den 
ena polen utgörs av det icke önskvärda i att knäppa folk på näsan och att berätta sanningar. Den 
andra polen utgörs å andra sidan av kommunicera inkluderande, uppmuntra till egna tolkaningar 
och kritiskt tänkande samt att samtala med besökaren som en jämställd part.  
 

Tillgänglighet 
 
En diskurs om tillgänglighet är närvarande i relation till det värdskap som framställs i de två 
dokumentationerna. När Skövde konsthalls dåvarande konstchef Ingemar Arnesson får frågan om 
vad konsthallen gjort för att öppna upp institutionerna och göra de mer välkomnande, är ett av de 
svar han ger just införandet av ”publikvärdar som rör sig i utställningarna”.95 Värden kan ses som 
en typ av frontpersonal, då den många gånger är besökarens första kontakt på museet eller 
konsthallen, och då den dessutom kanske är den enda. I Arnessons svar betonas det faktum att 
värdarna rör sig i utställningarna, och att det är denna personella tillgänglighet för besökaren, som 
ökar tillgängligheten.  
 
Även hos både Bonniers och Göteborgs Konsthall återfinns föreställningen om att värdskapet kan 
bidra till att skapa mer inkluderande verksamheter för besökarna, och detta kopplas dessutom 
särskilt an till besökare som har mindre förkunskaper om konst. Bonniers konsthall beskriver som 
vi just sett ett värdskap där värden interagerar med besökaren som en jämställd part och dessutom 
tillägger man i slutet av undersökningen att ”det är så viktigt för nya och ofta samtidskonstovana 
                                                             
94 Båda citaten är tagna ur Bonniers Konsthalls svar i enkätundersökningen.  
95 Frontpersonalen, chefen och krögaren (2008) s. 6. 

 

Modell 1: Modell hämtad ur Aure, Illeris och Örtegren 2009, s. 17. 
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besökare att bli sedda och hörda av konsthallens personal. Detta gör att de blir nyfikna och 
intresserade av att komma tillbaka”.96 Ann-Sofi Roxhage berättar: 
 

Göteborgs Konsthalls placering på Götaplatsen kan i sig vara en plats som känns främmande och 

ogästvänlig för förstagångsbesökaren. Vi arbetar därför aktivt med att stadigt förbättra vår synlighet och 

öka tillgängligheten. Exempelvis försöker vi alltid förtydliga att vi har fri entré. Den samtida konsten kan 

ibland upplevas som svår och otillgänglig. Då är vårt aktiva värdskap, där vi genom dialog möter 

besökarna och deras behov, ett viktigt redskap att arbeta med.97 

 

Enkätundersökningen gav institutionerna en möjlighet att kommentera fritt på 
enkätundersökningens innehåll och utformning. I detta fält valde Bonniers konsthall att skriva: ”Det 
är så viktigt för nya och ofta samtidskonstovana besökare att bli sedda och hörda av konsthallens 
personal. Detta gör att de blir nyfikna och intresserade av att komma tillbaka.”98 Det är alltså inte 
bara värdskapet i sig som kan inkludera nya besökargrupper, utan de båda konsthallarna pekar på 
just det aktiva värdskapets kvalitéer att bryta ner trösklar för människor med små förkunskaper att 
känna sig välkomna på konstinstitutionerna och att ta till sig samtidskonsten. 
 
Värdskap som ritual 
 
Båda konsthallarna betonar värdskapets anpassningsförmåga och dynamik som en fördel i relation 
till både konsten och publiken. Bonniers konsthall skriver att man arbetar i ”nära dialog med 
konstnärer och curatorer för att tillsammans bestämma tonen i utställningen” och på så sätt anpassa 
värdskapet.99 Ann-Sofi Roxhage beskriver å Göteborgs konsthalls vägnar följande: 
 

Arbetet med värdskapet är […] dynamiskt. Varje utställning har sitt unika värdskap. Detta innebär att 

utställningsvärdarna omprövar sina strategier och verktyg inför varje utställning men också att de tar 

hänsyn till både utställningsrummet (ljud, ljus etc) och innehållet i utställningen.100 

	  

Att värdarna förutom att arbeta med bemötande och pedagogik, även arbetar med säkerheten i 
konsthallen blir tydligt i den följande passagen i intervjun. Roxhage beskriver här hur man under 
två olika utställningar arbetat med värdarna på olika sätt, genom bland annat deras placering i 
utställningsrummet: 
 

I utställningen fanns en rödlackerad noshörning. Dess yta var förförisk och lockade till beröring men var 

mycket känslig för repor och fingeravtryck. Eftersom vi inte har några professionella vakter fick vi utöka 

vår värdstyrka med en noshörningsvakt. Överlag var detta en utställning med många känsliga men 
                                                             
96 Ur enkätundersökningen. 
97 Frontpersonalen, chefen och krögaren (2008), s. 23. 
98 Ur enkätundersökningen.  
99  Ur enkätundersökningen.  
100  Utställningen som rum för dialog – Om konst på stora institutioner och i små kommuner (2011), s. 12.  
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lekfulla konstverk som därmed kom att innehålla alldeles för många förbudsanvisningar och 

uppmaningar. Konstverkets väl och ve blev det viktigaste och besökarna kom i andra hand. Idag skulle vi 

gjort annorlunda.101  

 

Till skillnad från den rödlackerade noshörningen fick besökaren här lov att interagera med Maria 

Johanssons lekskulptur. Värdarna fick bjuda in till lek och faktiskt uppmuntra besökaren att använda 

konstverket istället för att vakta den. Det	  var	  dock	  inte	  alla	  verk	  i	  utställningen	  som	  man	  fick	  röra	  vid.	  

En	  tendens	  som	  detta	  interaktiva	  konstverk	  förde	  med	  sig	  var	  att	  besökarna	  gärna	  kände	  och	  

klämde	  på	  de	  andra	  verken	  i	  utställningen.102  
 
I det första citatets näst sista sats konstrueras ett motsatseförhållande mellan de två värdena 
konstverkets väl och ve å ena sidan och besökarna å andra sidan, vilket kan skrivas om till ett 
motsatsförhållande där säkerhet och pedagogik/bemötande står i motsats till varandra. Den 
avslutande meningen i citatet anger att Roxhage blev missnöjd med utfallet och hon säger att man 
skulle gjort annorlunda idag. Men vad skulle man gjort annorlunda? Det polära förhållandet antyder 
att man skulle ha valt det andra alternativet, och därmed nedprioriterad säkerheten till förmån för 
vad som uppfattas som ett gott värdskap.  
 
Det andra citatet beskriver en situation där detta i en viss bemärkelse möjliggjorts, i och med ett 
konstverk som är till för att beröras och lekas med. Samtidigt beskrivs det hur detta gjort att 
besökarna tenderar att i större utsträckning ta på de andra konstverken, som egentligen inte får 
beröras. Gott värdskap står alltså än en gång i motsatsförhållande till god säkerhet. Det beskrivs 
alltså en värdroll som rör sig inom olika diskurser, vilka centreras kring säkerhet å ena sidan och 
bemötande och pedagogik å andra sidan. Antagonismer uppstår mellan diskurser utifrån en kollision 
mellan dessa olika drivkrafter då olika praktiker och olika målsättningar skall samexistera inom 
ramen för värdskapet. 
 
Den inkluderande och öppna attityd som vi sett att båda konsthallarna uppmuntrar hos värdarna, 
kan alltså begränsas utifrån ett säkerhetsperspektiv. Genom att betrakta konstmuseet eller 
konsthallen ur ett ritualperspektiv kan värden roll i utställningsrummet – och gentemot besökaren – 
förtydligas. Carol Duncan beskriver museets rituella karaktär som konstruerad av både ett socialt 
och kulturellt arv, samt arkitektoniska byggnadstraditioner, placeringen av museer i landskaps – 
eller stadsbilden, inredning, rumsplanering och utställningarnas utformning och hängning, liksom 
platsspecifika regler och förordningar: att förhålla sig till museets dekorum och exempelvis inte 
springa, äta eller dricka inne i gallerierna.103 Museet konstruerar på detta vis en idealtypisk 
besökare, som både kulturellt, psykologiskt och socialt har förutsättningar att genomgå ritualen till 

                                                             
101  Utställningen som rum för dialog – Om konst på stora institutioner och i små kommuner (2011), s. 12.  
102	  	  Utställningen	  som	  rum	  för	  dialog	  –	  Om	  konst	  på	  stora	  institutioner	  och	  i	  små	  kommuner	  (2011),	  s.	  13.	   
103  Duncan 1995, s. 10-11. 
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fulländning. Denna idealtyp av människa finns dock inte i verkligheten, och Duncan beskriver hur 
museernas publik istället på olika sätt ständigt misslyckas med att ta till sig, eller aktivt motstår, de 
rituella scheman som institutionerna skapar.104  
 
Som vi sett skall värdarna på både Bonniers konsthall och Göteborgs konsthall möjliggöra öppna 
samtal och skapa förutsättningar för kritiskt tänkande och reflektion hos besökarna. De skall 
dessutom öka tillgängligheten genom att vara närvarande och synliga i utställningsrummet, samt 
genom att aktivt ta initiativ till interaktion. Genom att utgå från det polära förhållande som båda 
konsthallarna konstruerar i sin beskrivning av värdskapet i allmänhet, och det aktiva värdskapet i 
synnerhet, kan man konstatera att institutionerna tenderar att utgå från den konstorienterade 
pedagogiken och säkerhetsorienterade förhållandet till publiken i beskrivningen av verksamheten. 
Denna pol framstår som normaltillståndet i intervjuer, kommunikation och i enkätsvaren. I 
dokumentationen av seminariet från 2008 säger exempelvis Ann-Sofi Roxhage: 
 

Göteborgs Konsthalls placering på Götaplatsen kan i sig vara en plats som känns främmande och 

ogästvänlig för förstagångsbesökaren. Vi arbetar därför aktivt med att stadigt förbättra vår synlighet och 

öka tillgängligheten. Exempelvis försöker vi alltid förtydliga att vi har fri entré. Den samtida konsten kan 

ibland upplevas som svår och otillgänglig. Då är vårt aktiva värdskap, där vi genom dialog möter 

besökarna och deras behov, ett viktigt redskap att arbeta med.105 
	  

Konstaterandet om att platsen och samtidskonsten är främmande och otillgänglig för vissa utgör 
alltså utgångspunkten för beslutet om att bland annat använda värdskapet för att bryta detta 
förhållande. Om säkerhetsperspektivet är en diciplinerande ritual, skall värden utifrån en 
pedagogisk logik alltså tvärt om uppmuntra besökaren till vad man skulle kunna benämna som en 
anti-ritual, till beteenden som bryter mot det gängse sättet att använda konstinstitutionen i fråga. De 
skall uppmuntra till självständighet i reflektionen och till egna sätt att ta till sig konsten och – som 
Bonniers konsthall uttrycker det – inte ”berätta sanningar”. Parallellt med detta innehar de 
fortfarande auktoriteten att korrigera besökarnas beteende när de – utifrån institutionens regler – 
begår snedsteg i utställningsrummet. De skall på en och samma gång vara agera auktoriteter och 
jämlikar. Ur ett ritualperspektiv är värdarna en del av det manus och den scenografi och Duncan 
talar om, samtidigt som de är där för att uppmuntra  besökarna att bryta just detsamma manuset och 
scenografin. De skall upprätthålla ritualen samtidigt som de skall möjliggöra ett ifrågasättande utav 
den.  
 
 
 

                                                             
104  Duncan 1995, s. 13.  
105  Frontpersonalen, chefen och krögaren 2008, s. 23.  
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Värdskap som service 
 
I dokumentationen till det första seminariet inom ramen för Konstpedagogiskt Forum behandlades 
frågor rörande publikbemötande utifrån vad man ansåg som ett helhetsperspektiv. Förutom själva 
kärnverksamheten – utställningarna och konstprojekten – består ju en stor del utan 
konstinstitutionerna även av en butik, café eller restaurang samt personal som arbetar i reception, 
med säkerhet, i butik och servering. Frontpersonalen, och alla andra som arbetar direkt kontakt med 
besökarna på en konstinstitution, har idag lägre status än de som arbetar med konstnärliga områden, 
skriver Elisabeth Lindfors i sin text Hur gör vi konstinstitutionerna öppna och välkomnande?. 
Generellt ligger det i varje institutions intresse att eftersträva både ett bredare publikunderlag och att 
utveckla kvaliteten på konstverksamheten, vilket kräver att samtliga delar av verksamheten fungerar 
och att personalen – både den publikorienterade och den konstnärliga – gör ett bra jobb.106 Hon 
skriver,  

 
De olika [yrkes-] funktionerna måste inför varje utställning och premiär samarbeta med ett gemensamt 

mål i sikte, men det måste också finnas en långsiktig helhetssyn som gör att det man producerar hänger 

ihop. Den tydligheten är en förutsättning för att man ska kunna bygga ett starkt varumärke. Unicitet är ett 

övergripande värde och för att skapa det krävs just en långsiktig linje i det man gör.107  
 
Lindfors talar om ”alla de olika förutsättningar, aktiviteter och funktioner som krävs för att ett 
konstverk ska möta sin publik”,108 och att såväl frontpersonalen som den konstnärliga ledningen är 
avgörande delar i detta. Kommunikationen mellan de olika delarna måste fungera smidigt för alla 
funktioner skall besitta samma kunskap om vad det är som skall kommuniceras. Frontpersonalen 
omtalas som mycket betydande för institutionerna i sin helhet.109 Samma sak gör kocken Håkan 
Thörnström i en annan text i dokumentationen där han jämför restaurangen och konstinstitutionen 
som verksamheter, och där service är av minst lika stor vikt på båda två. Han skriver: 

Gästen ska aldrig behöva söka upp de anställda, utan ska bli uppsökt. Många är ovana både vid att gå på 

restaurang och på konstinstitutioner och därför är det viktigt att situationen avdramatiseras. 

Frontpersonalen har en helt avgörande roll.110 
 
Ett liknande spår beskriver Medeia Sogor Ekner, dåvarande konstpedagog på Borås Konstmuseum, 
i en intervju för dokumentationen av seminariet 2008. Hon får frågan om hur Borås Konstmuseum 
arbetar för att vara en öppen och välkomnande institution för besökarna, och ger bland annat svaret 
att museets frontpersonal tillämpar något som de benämner ”femsekundersregeln”: ”Fånga 

                                                             
106  Frontpersonalen, chefen och krögaren (2008), s. 6.  
107  Frontpersonalen, chefen och krögaren (2008), s. 6.  
108  Frontpersonalen, chefen och krögaren (2008), s. 6.  
109  Frontpersonalen, chefen och krögaren (2008), s. 8. 
110  Frontpersonalen, chefen och krögaren (2008), s. 12. 
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[besökaren] inom fem sekunder!”.111  
 
Både Lindgrens och Thörnströms texter syftar till att jämföra konstinstitutioner med andra typer av 
kulturverksamheter eller verksamheter inom servicebranschen för att visa på de likheter som finns 
därimellan. Fronpersonalen inom konstvärlden konstrueras därmed inom en service – och 
företagsdiskurs. Thörnström diskuterar aspekter av ett besök på en konstinstitution som gästens 
första intryck, mottagande från personalen, att gästen aldrig ska behöva söka upp personalen och 
att krydda besöket med oväntade saker på ett sätt som sker helt frikopplat från konstens värld.112 
Likaså diskuterar konstpedagogen Medeia Sogor Ekner frontpersonalens uppgift i att snabbt söka 
upp besökare när de kommer till museet. Utifrån denna diskurs kan det aktiva värdskapet ses som 
ett naturligt steg att ta i frågan om värdarnas bemötande.  
 
Lars Ivarsson skriver i sin avhandling Vad betyder kundfokus? En studie av närhet, kompetens och 
teknik (2005) att en övervägande de av den företagsekonomiska forskningen undersöker begreppet 
kundfokus inom ramen för lägre kvalificerade tjänsteyrken. Forskningen konstaterar att begreppet i 
dessa fall nästan uteslutande åsyftar den anställdes anpassning till kunden, och om att tillmötesgå de 
önskemål denna har.113 Ivarssons studie fokuserar istället på kvalificerat tjänstearbete inom 
bankväsendet och vården, och han konstaterar att det kundfokus som utövas där präglas av en annan 
typ av närhet mellan anställd och kund.114 En modell med tre olika former av närhet används i 
avhandlingen (se modell 2 nedan). Auktoritativ närhet utmärks av fackkunskaper och tydliga 
befogenheter hos den anställde och denne ses som överordnad kunden. Betjänande närhet kan 
beskrivas i termer av uppassning och service, och här är kunden överordnad den anställde. Slutligen 
karaktäriseras emotionell närhet av uppmuntran och empati från den anställde och förhållande 
mellan kund och anställd är här mer jämlikt.115 Ivarssons resultat visar att bank- och vårdpersonal 
präglas av både auktoritativ och emotionell närhet, vilket i avhandlingen härleds till personalens 
utbildningsnivå och fackkunskaper. Författaren ställer sig även fråga huruvida tjänstemottagaren (i 
dessa fall bankkund och patient) över huvud taget har en önskan om betjänande närhet.116 
Konstvärdars situation kan inte jämställas med bank- eller vårdpersonal, men Ivarsson resultat är 
ändå intressanta för denna studie. Konstvärden präglas av ett förhållande till konsthallsbesökaren 
som jag vill hävda är både auktoritativ, betjänande och emotionellt, vilka den anställde pendlar 
mellan beroende på den aktuella situationen i arbetet.  
 

                                                             
111 Frontpersonalen, chefen och krögaren, (2008) s. 21. 
112 Frontpersonalen, chefen och krögaren, (2008) s. 12. 
113 Lars Ivarsson, Vad betyder kundfokus? En studie av närhet, kompetens och teknik, diss., Karlstads Universitet,   
       Institutionen för ekonomi, Karlstad 2005, s. 184.  
114 Ivarsson 2005, s. 185.  
115 Ivarsson 2005, s. 43.  
116 Ivarsson 2005, s. 185.  
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Som vi sett, kan värden definieras som ett delvis kvalificerat yrke, och ett delvis okvalificerat. Den 
fackkunskap som krävs av värdarna skapar ett kunskapspolariserat förhållande mellan värd och 
besökare, vilket aktualiserar ett auktoritativ möte. Samtidigt präglas det aktiva värdskapet av en 
emotionell närhet, där besökaren och värden skall vara jämlika, och där värden inte skall knäppa 
någon på näsan, utan uppmuntra till dialog och utbyte. Den mer klassiska betjänande närhet finns 
representerad i den påverkan från ekonomiska och marknadsorienterade diskurser som vi sett 
inverkar på värdyrket. Lindfors, Thörnström och Sogor Ekner beskriver en sorts värdservice där 
besökaren skall passas upp och bli uppsökt av värden – besökaren skall inte behöva komma till 
värden.  

 
Sammanfattning 
 
Aktivt värdskap är för Bonniers konsthall och Göteborgs konsthall en formaliserad värdmetodik, 
medan den aktive värden snarare kan sägas utgöra ett förhållningssätt för institutioner som inte 
formaliserat metoden. De två tycks ha mycket gemensamt i fråga om pedagogisk ambition. Både 
Göteborgs och Bonniers konsthall använder begreppet aktivt värdskap för att beskriva en 
värdpedagogik som uppmuntrar till dialog, interaktion, som sänker trösklar till konsten och där 
värden tillmötesgår besökaren utifrån intressen, behov och förkunskaper. Värden som praktiserar 
aktivt värdskap är mycket kompetent inom sitt fält och ses av sin arbetsgivare som en slags 
pedagog.  
 

Modell 2: Modell hämtad ur Ivarsson 2005, s. 43. 
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Båda konsthallarna har uppvisat en dragning mot en relationsorienterad pedagogik framför en 
konstorienterad. Det är det personliga tilltalet och värdens närhet till besökaren som tycks utgöra 
den kommunikativa grunden för detta. Som vi har sett poängterar exempelvis Göteborgs konsthall 
att en viktig aspekt av värdarnas arbete är att de befinner sig i utställningsrummet där besökaren 
där. Det finns samtidigt en motsättning mellan det aktiva värdskapets metodik och det auktoritativa 
förhållningssättet som kan krävas i och med värdyrkets säkerhetsuppgifter. Vi såg Ann-Sofi 
Roxhage beskriva en situation där den pedagogiska ambitionen fått läggas åt sidan för att prioritera 
säkerheten. I och med denna antagonism synliggörs de diskurser som värden är verksam inom och 
de potentiella konflikter som de för med sig.  
 
Den aktiva värden kan både beskrivas i termer av pedagogik, liksom bemötande och service. Vi har 
sett prov på ett värdskap som influerats av en servicediskurs med rötter utanför konstvärlden. Inom 
ramen för denna diskurs är värden en viktig första kontakt med besökaren och skall på ett effektivt 
sätt genom gott bemötande välkomna den till institutionen, och genom detta öka tillgängligheten. 
Den aktiva värden kan alltså sägas utgöra ett moment som artikuleras på två delvis skilda sätt inom 
en servicediskurs och inom en pedagogisk diskurs.   
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Konsthallen Artipelag 
 
 
Sedan 2012 driver man på Artipelag konsthall, naturparkområde, konferensanläggning, två 
restauranger, butik och uthyrning till företagsevent och kulturevenemang. Anläggningen är belägen 
på Värmdö med utsikt över Baggensfjärden, omkring två mil från Stockholms centrum. Grundare 
av Artipelag är Björn och Lillemor Jakobson, mer kända som grundare av det internationella 
företaget BabyBjörn som tillverkar babyselar och andra produkter för nyfödda eller små barn. 
Sedan våren 2015 är Riitta Östberg VD för hela Artipelags verksamhet.  
 
Konstverksamheten leds sedan starten av konsthallschefen Bo Nilsson. Tillsammans med honom 
arbetar för tillfället de två konstintendenterna Jessica Höglund och Frida Andersson, samt teknikern 
Johan von Geijer. Personal som arbetar med kommunikation, grafisk produktion, ekonomi, event 
och i butiken är inte knuten enbart till konstverksamheten, utan arbetar inom fler av Artipelags 
verksamheter. Utöver denna personal så jobbar omkring 17 värdar på konsthallen,117 varav en av 
dessa under våren 2016 blev befordrad till ansvarig värd. Detta innebär att den vid sidan om de 
vanliga värduppgifterna även ansvarar för värdarnas schemaläggning, att boka in värdar på 
visningar, att ta emot och administrera sjukanmälningar från värdarna samt att förmedla information 
från ledningen till värdteamet och tvärt om. Den har även vissa administrativa uppgifter kopplat till 
arbetet med utställningsproduktionen.118  
 
Konsthallen har sedan öppningen producerat mellan tre och fem konstutställningar per år och 
innehållet har varierat mellan konst, design och mode där både samtida, moderna och historiska 
verk ställts ut i både separat- och grupputställningar. Förutom de anställda intendenterna och 
konsthallschefen, har även gästcuratorer deltagit i arbetet under vissa utställningar.119 Ordinarie 
inträde till konsthallen är idag 150 kronor och 130 kronor för studerande eller seniorer. Det är gratis 
för personer under 19 år.120 Det ordinarie entrépriset är jämfört med andra större konstinstitutioner i 
Stockholmsområdet det högsta priset på marknaden tillsammans med Millesgården och  
Sven-Harrys Konstmuseum.121 
 
Konsthallen bedriver visningsverksamhet som ingår i entréavgiften där man antingen kan gå på en 
introduktion som hålls dagligen under utställningsperioderna, eller en 30 minuter lång 
                                                             
117  Frida Andersson, konstintendent Artipelag, uppgift per e-post (2016.02.18). Merparten av värdarna är timavlönade  
        och arbetar inte varje utställningsperiod, vilket gör att siffran inte bör ses som en exakt angivelse.  
118  Deltagande observation, Artipelag (2016.03.24).  
119  www.artipelag.se/utstallningar/tidigare-utstallningar/ (2016.02.16). 
120  www.artipelag.se/besok-artipelag/entreavgifter/ (2016.04.11). 
121  På Fotografiska och på Prins Eugens Waldemarsudde 120 kr. Priset på Sven Harrys Konstmuseum är 100 kr. för  
        inträde till konsthallen, och 150 kr. för inträde till både museet och konsthallen. Likaså är inträdet till Millesgården  
        150 kr. Enbart ordinarie inträde avses, och priserna jämförda 2016.04.11.  
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familjevisning som hålls varje lördag för barn från sex år och uppåt. På skolloven hålls utökade 
familjeprogram med fler visningar och det förekommer även workshops för barn under 
skolloven.122 Även på Artipelag aves med en introduktion en kortare visning på mellan 10-25 
minuter som syftar till att ge just en introduktion till utställningen i fråga. Under utställningen Den 
Monokroma Symfonin skulle introduktionerna enligt instruktionen från ledningen vara 10 minuter, 
och de hölls enligt planering en gång i timmen under konsthallens öppettider.123 Under den nu 
pågående utställningen Arvet efter Warhol hålls i regel en introduktion om dagen.124 

 

Även förbokade visningar för privata grupper eller skolklasser erbjuds av konsthallen mot en avgift. 
De längre visningsformat som erbjuds för allmänheten är Konstvisningar eller Artipelagvisningar. 
En konstvisning är en fördjupad visning av den aktuella utställningen på omkring 45 minuter.125 En 
Artipelagvisning fokuserar däremot på arkitekturen och historien bakom Artipelag.126 Utöver 
visningar och workshops tillhandahöll man under Den Monokroma Symfonins utställningsperiod ett 
konstquiz riktat till barn som utgår från utställningen och Artipelags egen applikation för 
smartphone kan laddas ner för mer material om utställningarna samt audioguider.127  
 
En konsthall på ett utflyktsmål 
 
Idén om Artipelag som någonting mer än bara en konsthall, eller som en verksamhet där 
konsthallen inte är den centrala funktionen, är en föreställning som återfinns i materialet, både hos 
intendenter och värdar. Konstintendenten Frida Andersson uttrycker det som att, ”Artipelag är ju 
mycket mer [...] än bara en konsthall, det är liksom ett utflyktsmål”,128 vilket även en av värdarna 
under vår intervju konstaterar när den säger att Artipelag ”i första hand inte är en konsthall”.129 En 
av värdarna beskrev det som att vissa besökargrupper ser på konstverksamheten som sekundär, och 
att en konstvisning för konferensgästerna mer tycks fungera som en ”conversationpiece”130 och 
socialt förspel inför deras stundande middag än som ett ändamål i sig.131 Ytterligare en av värdarna 
tar under en intervju upp skillnaden mellan konferensgäster och andra besökare och menar på att de 
är där på olika premisser, vilket exempelvis påverkar hur man ger en visning eller en 

                                                             
122  www.artipelag.se/nyheter/familjevisningar-med-samuel/ (2016.04.11) och Konstworkshop (flygblad), hämtat från     
        Artipelags reception (2016.03.24). 
123  Handbok för konstvärdar, Reviderad december 2015 av Carolina Hammarstrand, Artipelag, s. 5 och 22  
        (onumrerad). 
124  www.artipelag.se/utstallning/arvet-efter-andy-warhol/ (2016.04.20). 
125  Enligt deltagande observation (2015.12.03).  
126  www.artipelag.se/utstallningar/guidade-visningar/ (2016.04.11) och Art Meets Nature. Winter/Spring 2016  
        (broschyr), s. 6, hämtad från Artipelags reception (2016.03.24). 
127  Den Monokroma Symfonin. Konstquiz för familjer (flygblad), hämtad från Artipelags reception (2015.12.10) och  
        www.artipelag.se/aktiviteter/ (2016.05.14). 
128  Andersson, Frida, intendent Artipelag, personlig intervju 2016.02.05. 
129  Värd (2016.01.29).  
130  Deltagande observation (2016.03.24).  
131  Deltagande observation (2016.03.24).  
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introduktion.132 Att Artipelags olika verksamheter nyttjas av olika målgrupper på olika sätt, är alltså 
någonting som är uppenbart för dessa värdar.  
 
Att verksamheten har olika målgrupper syns även i det tryckta materialet som finns till hands i 
receptionen. Häftet Den Monokroma Symfonin. Enfärgade konstellationer av konst, design, mode & 
musik fungerar som en utställningskatalog för den del av publiken som vill fördjupa sig i 
utställningen. Designbutiken har ett eget flygblad och det finns ett häfte som beskriver de olika 
möteslokalerna som finns till uthyrning. I detta häfte kan man läsa att verksamheten ”gärna [låter] 
kunder abonnera hela Artipelag på förfrågan. Vi är en av de få mötesplatser med konstinriktning 
som har möjlighet att stänga för allmänheten.”133 Artipelag framställs här som en mötesplats med 
konstinriktning, och man gör det till en konkurrensmässig fördel att man har möjlighet att stänga 
konsthallen på förfrågan.   
 
Samtidigt finns ett mycket stort fokus på just konstverksamheten. I den senaste årsredovisningen 
beskriver grundaren Björn Jakobson hur Artipelag strävar efter att skapa utställningar i 
världsklass.134 Hemsidans framsida, exempelvis, visade under tiden för utställningen Den 
Monokroma Symfonin ett bildspel på två bilder, varav den ena var ett fotograferat landskap med 
texten ”Konst möter skärgård”. Den andra bilden var en intensivt blå bakgrund, vilken i själva 
verket är ett fotografi av konstverket Aeolus (2011) av Jason Martin, vilket var med i utställningen. 
Ovanpå det blå fotografiet stod det skrivet ”Den Monokroma Symfonin”, och bilden fungerade 
även om en länk till en sida om utställningen (se bild 1 och 2).135 Just nu visas på samma plats en 
bild som refererar till den pågående utställningen Arvet efter Warhol (se bild 3), vilken även 
fungerar som en länk till en sida med mer information om utställningen.136 I häftet Artipelag. Art, 
Activities, Archipelago beskrivs konsthallen och utställningarna som ”själva kärnan i Artipelags 
verksamhet”.137  
 
Sammantaget kan man konstatera att konstverksamheten kan ses som ett privilegierat tecken inom 
Artipelags diskurs, vid sidan om de andra huvudsakliga verksamheterna restaurangerna, butiken, 
konferensverksamheten och evenemangsverksamheten. De olika diskurserna aktiverar olika 
funktioner och aspekter av Artipelag som plats. En utav dessa diskurser sätter konferensdeltagaren i 
första rummet, och är även den som häftet Möten & Event riktar sig till. Denna intressent skall 
lockas utav det faktum att Artipelag är en mötesplats med konstinriktning, och de kulturella 

                                                             
132  Värd 1 (2016.01.27).  
133  Möten & Event (häfte), hämtat från Artipelags reception (2016.03.24), s. 21. 
134  Årsredovisning 2014-2015, s. 2.  
135  Bilderna i fråga visades på hemsidan samtidigt som Den Monokroma Symfonin pågick (2015.10.16-2016.03.28).  
        Informationen och bilderna hämtades från hemsidan 2016.02.22. Se även www.artipelag.se/utstallning/den- 
        monokroma-symfonin/ (2016.02.22). 
136  www.artipelag.se/ (2016.04.20). 
137  Artipelag. Art, Activities, Archipelago (häfte), s. 7 (onumrerad).  
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aktiviteterna ses som ett mervärde utöver besökets huvudsakliga syfte. En annan diskurs sätter 
konsthallsbesökaren i centrum, och för denna är Artipelags konferensverksamhet troligtvis mindre 
intressant.  
 
När man läser Artipelag Magasin uppstår en känsla av att det inom konstverksamheten upplevs som 
en problematik att rikta sig mot båda dessa målgrupper samtidigt, och därmed vill man förklara sig. 
Konsthallschef Bo Nilsson skriver:  
 

Det är nog en vanlig föreställning att utställningar är något som man köper färdigförpackat och bara sätter 

ihop med några enkla handgrepp kvällen innan. Tyvärr börjar detta bli allt vanligare i jakten på snabba 

framgångar i konstlivet, att man närmar sig upplevelseindustrins tuffa realiteter. På Artipelag köper vi inte 

våra utställningar färdiga eller i halvfabrikat. Vi producerar dem ”från ax till limpa”. Vi tror på det 

närproducerade för att kunna anpassa utställningarna till den specifika plats och den nära relation till 

naturen som Artipelag har. Och även om det kostar mer tycker vi att resultatet ger våra besökare en bättre 

helhetsupplevelse.138 

 

Citatet konstruerar ett motsatsförhållande där Artipelag positioneras för läsaren. Å ena sidan 
beskrivs konstinstitutioner som rättar sig efter ”upplevelseindustrins tuffa realiteter”, och å andra 
sidan institutioner som kämpar emot de ekonomiska implikationerna, och som trots att det ”kostar 
mer”, tycker att det är värt det på grund av de kulturella värden som uppnås. Det värsta som kan 
hända en konstverksamhet är att dess kulturella kapital smutsas ner och man framstår som köpt av 
kapitalet.  
 
Emma Stenström skriver följande i sin avhandling, apropå Pierre Bourdieus analys av det kulturella 
kapitalet:  
 

Blir en [konstnärlig] aktör kommersiellt framgångsrik, misstänkliggörs hon eller han ofta av sina 

medaktörer. Hela fältet är konstruerat som ett avståndstagande mot pengar och profit. Ackumulerandet av 

det kulturella kapitalet bygger på förnekandet av det ekonomiska.139 
 
Denna konflikt är Artipelag medveten om, och det tycks vara någonting som man upplever som ett 
reellt hot mot konstverksamheten, just då man arbetar så aktivt för att förhindra en sådan bild att 
spridas.  
 
Konstvärdarna 
 
Värdarna på Artipelag är den enda personal som publiken möter i konsthallen, under visningar och 

                                                             
138  Bo Nilsson, ”Bakom Kulisserna”, Artipelag Magasin, 1/2014, Artipelag AB, s. 15.  
139  Stenström 2000, s. 60. 
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workshops. Anläggningen har även receptionspersonal som arbetar med biljettförsäljning till 
konsthallen, gör utrop om introduktioner och öppna visningar i anläggningens högtalarsystem samt 
tillhandahåller allmän besökarinformation och information om utställningarna. Dessutom har de en 
rad uppgifter som är knuten säkerhet och konferens - och eventverksamheten. Personalen i 
receptionen är till skillnad från värdarna inte utbildad inom konst.140  
 
I värdhandboken för Den Monokroma Symfonin sammanfattas värdarnas arbetsuppgifterna: ”I 
konsthallen håller vi introduktionsvisningar. Resten av tiden så svarar värdarna på frågor och för 
samtal om konsten med besökarna, men har samtidigt även fullt ansvar för att vakta 
utställningen.”141 Utöver detta kan det tilläggas att värdarna dagligen öppnar och stänger 
konsthallen, sköter larmrutiner, ser till att konsthallen hålls städad under dagen, dammar och putsar 
konstverk enligt rutiner, bevakar klimatet i konsthallen, gör felrapporter till ansvarig tekniker vid 
problem eller fel på utställningarna eller lokalerna, gör dagsscheman för luncher, raster och 
intoduktioner för kollegorna, tillhandahåller besökarinformation om både konsthallen och hela 
Artipelags verksamhet.142 Vissa av värdarna jobbar även med administrativa uppgifter och 
specialprojekt som inspelning av film för publikation på hemsidan och applikationen eller arbete 
med installation av utställningar.143  
 
Värdarnas uppgifter varierar dessutom mellan utställningsperioder beroende på innehåll och 
utformning av den aktuella utställningen. Som ett exempel kan anges att det under Den Monokroma 
Symfonin fanns en interaktiv musikinstallation i den delen av konsthallen som kallas Bergrummet. 
Där hade besökarna möjlighet att göra egen musik och film med inspiration från utställningen.144 
Värdarnas uppgift var under utställningsperioden att bemanna Bergrummet och stötta de besökare 
som behöver hjälp i sitt skapande.145 Både Frida Andersson och Bo Nilsson beskriver under våra 
intervjuer att man gör separata bedömningar kring hur värdarna skall arbeta beroende på vad det är 
för utställning som produceras. Då beslutas bland annat hur många introduktioner som skall hållas 
per dag och hur dessa skall vara uppbyggda.146  
 
I handboken för Den Monokroma Symfonin kan man under rubriken Att vara konstvärd på 
Artipelag, läsa några punkter som sammanfattar värdyrket ytterligare: 

 
Konstvärdarna är ambassadörer, inte bara för våra konstutställningar utan för hela Artipelags verksamhet. 

                                                             
140  Deltagande observation (2015.12.10). 
141  Handbok för konstvärdar, s. 7. 
142  Handbok för konstvärdar, s. 3, 4, 7 och 10.  
143  Deltagande observation (2015.12.03) och Deltagande observation (2016.03.24).  
144  Den Monokroma Symfonin. Enfärgade konstellationer av konst, design, mode & musik (häfte), hämtat från  
        Artipelags reception (2015.12.03), s. 31.  
145  Deltagande observation (2015.12.03). 
146  Andersson (2016.02.05) och enligt muntlig uppgift av Bo Nilsson, konsthallschef Artipelag, samtal per telefon  
        (2016.05.03).  
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Förmedlingen av konsten på Artipelag är en stor och viktig del av det dagliga arbetet med utställningarna. 

När du arbetar i konsthallen så har du i uppgift att få våra besökare att känna sig välkomna och 

omhändertagna. Alla besökare som kommer till Artipelag ska få med sig en konstupplevelse att minnas, 

vi vill att våra gäster skall älska oss!147 

 

Citatet är intressant då det ringar in några centrala diskurser som värdskapet på Artipelag är del av. 
Dels handlar det om att representera och förkroppsliga Artipelag som koncept och verksamhet. Dels  
handlar en stor del av arbetet om pedagogik – eller som de själva uttrycker det – att förmedla 
konsten. Dessutom handlar det om bemötande och att ta hand om besökarna på bästa möjliga sätt. 
Slutligen konstateras att man strävar efter att besökarna ska få med sig en konstupplevelse att 
minnas. Det avslutande konstaterandet är intressant. Värdskapet görs till en tydlig del av den 
konstupplevelse som man vill skapa för publiken och den framställs alltså inte enbart som 
någonting som uppstår mellan utställningen och besökaren, utan någonting som värdarna aktivt kan 
påverka genom sitt arbete. 
 
Att vara värd på Artipelag 
 
Av de 17 anställda värdarna är för tillfället två tillsvidareanställda på 75%, en visstidsanställd på 
75% och övriga är timavlönade. Enligt uppgift från Frida Andersson arbetade de timanställda 
värdarna mellan 100 och 800 timmar under 2015, vilket ungefär motsvarar en arbetstid på mellan 5 
och 44% av en heltid.148 De timavlönade värdarna tjänar 130 kr./timme i grundersättning, och 
utöver detta utgår ersättning på 500 kr./timme om värdarna ger visningar, fråntaget skolvisningarna. 
Artipelag erbjuder inte sina värdar ersättning för förberedelser inför visningar eller 
inläsningstimmar, utan guidearvodet om 500 kr./timme är tänkt att ersätta detta.149  
 
Samtliga värdar på Artipelag har minst en kandidatutbildning inom sitt fält, som exempelvis fri 
konst, design, konstvetenskap eller liknande. Ett fåtal har läst enstaka kurser i bland annat 
museipedagogik, konstpedagogik eller idrottspedagogik men ingen av dem har en examen i 
pedagogik. Fem av de åtta värdar jag har mött under mina fältstudier har tidigare arbetat – eller 
arbetar – på andra konstinstitutioner i regionen och många av dem har flera års erfarenhet av arbete 
som värd eller guide, inräknat tiden på Artipelag.150 De allra flesta av värdarna på Artipelag är 
födda  under 80-talet, även om några är äldre än så.151  
 
De två intervjuade värdarna beskriver hur de började jobba som värdar mer eller mindre av en 

                                                             
147  Handbok för konstvärdar, s. 3.  
148  Enligt uppgift från Andersson (2016.02.18), förutsatt att en heltid under 2015 omfattade 226 arbetsdagar.  
149  Värd 2 (2016.01.29).  
150  Enligt Deltagande observation (2015.12.03), Deltagande observation (2015.12.10) och Deltagande observation  
        (2016.03.24).  
151  Enligt uppgift från Värd 1, värd Artipelag, uppgift per telefon (2016.05.16).  
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slump, eller av rent praktiska skäl – att de såg värdskapet som en bra utgångspunkt för att jobba sig 
uppåt inom konstvärlden. Den ena säger: 
 

Att vara konsthallsvärd är ju någonting... när man har läst [ett antal] år på universitetet – man känner sig 

överkvalificerad. Man vaktar, det är mycket dötid, när man väl pratar med besökare så handlar det mer 

om hantera personer, det är inte ofta det blir intellektuella samtal i det man har en bakgrund i.152 
 
Båda de intervjuade värdarna, samt de värdar som jag mött under deltagande observationer, 
beskriver att jobbet som värd är tråkigt och monotont när det är lite besökare i konsthallen, men att 
det samtidigt finns en rad positiva sidor med arbetet. Det beskrivs som lärorikt då man hela tiden 
behöver läsa på och sätta sig in i nya konstnärskap, enskilda konstverk, utställningsproduktion och 
curatoriella format. Båda beskriver publikmötet och att ge guidade visningar som de mest 
utmanande och intressanta delarna av yrket.153 En av värdarna säger under vår intervju att det är 
väldigt slitsamt att stå i en konsthall och vakta, och liknar det – lite skämtsamt – vid att ”ruttna 
inombords” då det kan vara så långtråkigt.154 En av värdarna berättade under en observation att den 
överväger att byta jobb på grund av det långtråkiga vinterhalvåret då arbetet i huvudsak går ut på att 
vakta konsten.155  
 
Ingen av de intervjuade värdarna ser värdyrket som ett mål i sig, utan som en språngbräda mot 
någonting annat. ”Man ska inte vara konsthallsvärd så länge för det pallar man inte, utan det här gör 
man en period och så ser man det för vad det är, sen går man vidare i sitt arbetsliv”,156 säger en av 
dem, och den andra beskriver målet som en yrkesroll där hen kan utvecklas mer och ha en större 
roll på sin arbetsplats. Just frågan om utveckling inom yrket berörs fler gånger under intervjun. 
Samma värd beskriver hur det är ett problem att värdyrket ofta utgörs av timavlönade tjänster, 
vilket gör att det är svårare att utvecklas inom sin tjänst än om man hade haft en 
tillsvidareanställning.157 En annan värd beskriver å andra sidan hur värdjobbet är ett extrajobb vid 
sidan om andra sysslor, och att det därmed passar väldigt bra att det är timavlönat.158 
 
En liknande upplevelse av värdyrket tycks ha funnits på Moderna Museet i Stockholm något år 
efter fri entré-reformen 2004. I slutet av 2004 införs museivärdar som en ny yrkesgrupp på museet 
som, enligt en artikel i Svenska Dagbladet, ska ”agera som informatörer och pedagoger gentemot 
besökarna samtidigt som de är ett komplement till de ordinarie säkerhetsvakterna”.159 I januari 2006 

                                                             
152  Värd 1 (2016.01.27).  
153  Värd 1 (2016.01.27), Värd 2 (2016.01.29), Deltagande observation (2015.12.10), Deltagande observation  
        (2016.03.24), Värd 1 (2016.01.27) och Värd 2 (2016.01.29).  
154  Värd 1 (2016.01.27).  
155  Deltagande observation (2015.12.10).  
156  Värd 1 (2016.01.27). 
157  Värd 2 (2016.01.29). 
158  Deltagande observation (2015.12.10). 
159  Alexandra Hernadi, ”Fri entré ger nya jobb”, Svenska Dagbladet (2004.12.20). 
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kommer en uppföljande artikel, men denna gång beskrivs hur de nyanställda har tröttnat: 
 

Missnöjet jäser bland de nya museivärdarna på Moderna museet. Många känner sig överkvalificerade och 

tycker inte att deras kompetens tas tillvara. En tredjedel har redan hoppat av, trots den dåliga 

arbetsmarknaden för konstvetare.160 
 
Liksom på Artipelag fanns det alltså en upplevelse här om att vara överkvalificerad i förhållande till 
de arbetsuppgifter man utför.  
 
 Kunskapskrav och fortbildning  
 
Frida Andersson berättar att Artipelag vill att värdarna när de anställs har en gedigen utbildning i 
konstteori eller en egen konstnärlig praktik, men att pedagogisk utbildning eller kompetens inte är 
ett krav. Samtidigt är det meriterande med tidigare visningserfarenhet, eller erfarenhet från arbete 
på  museum eller konsthall.161 Även i den publika kommunikationen på hemsidan och i det tryckta 
materialet görs det en poäng av att värdarna har goda ämneskunskaper. ”Boka en privat visning 
med någon av våra kunniga guider”,162 skriver man på ett flertal platser. Utöver de grundläggande 
kunskaperna som värdarna har inom respektive akademiskt fält förväntas de dessutom införskaffa 
mycket goda kunskaper om varje utställning som produceras. Bo Nilsson säger under ett av våra 
samtal:  
 

Du ska kunna göra visningar även om det kommer ett museum från Pittsburgh som har Andy Warhol som 

sin specialitet så ska våra värdar kunna göra en visning och liksom inte känna att ‘här befinner jag mig i 

ett underläge i förhållande till dem som har en sakkunskap’. Man ska verkligen känna att man bottnar i 

sin kunskap.163 

 

Andersson berättar att Artipelag gärna ser att värdarna innan de anställs har erfarenhet från något 
slags serviceyrke, och hon förklarar det genom att peka på att värdyrket i stor utsträckning handlar 
om att ta hand om människor och ha ett bra bemötande.164 
 
Arbetet inför en ny utställning påbörjas för värdarna då de tilldelas inläsningsmaterial och deltar i 
värdgenomgången och säkerhetsgenomgången av utställningen. Genomgångarna brukar äga rum 
några dagar innan eller samma dag som utställningens vernissage.165 Under värdgenomgången 
medverkar konsthallschefen, utställningens curator och i den utsträckning den är möjligt även 
                                                             
160  Tobias Brandel, ”Nästan var tredje museivärd slutar”, Svenska Dagbladet (2006.01.07) 
161  Andersson, Frida, intendent Artipelag, personlig intervju 2016.02.05.  
162  Art meets nature. Winter/Spring 2016 (häfte), s. 6.  
163  Enligt uppgift från Bo Nilsson, konsthallschef Artipelag, uppgift per telefon (2016.05.03).  
164  Andersson (2016.02.05).  
165  Värd 1 (2016.01.27) och Värd 2 (2016.01.29).  
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medverkande konstnärer. Frida Andersson beskriver det som att intendenterna under dessa 
genomgångar uttrycker ”olika punkter som [de] vill att [värdarna] ska förmedla. Och sen runt det så 
har de frihet att forma sina egna introduktioner och visningar”.166 Den ena av de intervjuade 
värdarna beskriver denna genomgång som den viktigaste delen i förberedelserna inför en ny 
utställning, just eftersom man får en helhetsbild av utställningen, och inte enbart information om de 
enskilda konstnärerna eller konstverken.167 Inför en Artipelagvisning ser förberedelseprocessen 
något annorlunda ut. Björn Jakobson håller på beställning Artipelagvisningar själv, vilka värdarna 
uppmanas att gå med på för att få en idé om hur visningen kan struktureras. Dessutom använder 
man Artipelagboken, en publikation om hela Artipelags verksamhet.168   
 
Värdarna får även material att studera på egen hand inför en ny utställning. Innan Den Monokroma 
Symfonin fick de samma material som besökarna hade möjlighet att ta del, det vill säga häftet Den 
Monokroma Symfonin. Enfärgade konstellationer av konst, design, mode & musik och den 
elektroniska katalogen som fanns tillgänglig för besökarna på Ipads i utställningen.169 Utöver detta  
beskriver Frida Andersson hur värdarna ibland dessutom kan få litteraturlistor eller listor på 
konstnärer, som de sedan själva tar ansvar över att söka upp material utifrån.170 
 
Värdskap som service 
 
Vad och vem företräder värdarna? Mot vilka målgrupper riktar de sig och hur uttrycker sig detta i 
det dagliga arbetet? I värdhandboken för Den Monokroma Symfonin kan man läsa att 
”konstvärdarna är ambassadörer, inte bara för våra konstutställningar, utan för hela Artipelags 
verksamhet”,171 och man konstaterar dessutom att det i konstvärdens arbete, förutom att vara 
mycket kunnig om pågående utställning och konstverksamheten, även ingår ”att vara påläst om de 
olika verksamheterna på Artipelag, vår historia och tidigare utställningar”.172  
 
Att betrakta konstverksamheten och Artipelags övriga verksamheter som väsensskilda entiteter är 
en förenkling, och liksom värdhandboken beskriver är värdarna på olika sätt förbundna med 
samtliga av Artipelags verksamheter även om det inte ytligt sett syns i deras arbetsuppgifter. 
Kommande avsnitt skall behandla Artipelag utifrån ett upplevelseekonomiskt perspektiv, och jag 
argumenterar för att värdskapet utgör en av fler delar i det visuella och muntliga berättande som 
konstruerar Artipelag som plats och varumärke.  

                                                             
166  Andersson (2016.02.05).  
167  Värd 2 (2016.01.29).  
168  Enligt uppgift från Värd 1 (2016.05.16). Artipelagboken har tyvärr inte kunnat användas i denna studie då den inte  
        gått att få tag på.  
169  Värd 1 (2016.01.27) och Värd 2 (2016.01.29).  
170  Andersson (2016.02.05).  
171  Handbok för värdar, s. 3.  
172  Handbok för värdar, s. 10.  
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Artipelag som upplevelseindustri 
 
En slogan som återkommer i beskrivningen av Artipelag i den externa kommunikationen lyder: 
”Det finns alltid plats för fler upplevelser. Nu finns det också en särskild plats för dem”.173 Vad är 
det då för upplevelser som åsyftas? Pine och Gilmore beskriver som omnämnt i kapitlet 
Värdskapets diskurser i uppsatsens inledning, de fyra aspekterna underhållning, estetik, eskapism 
och bildning, som samtliga i bästa fall bör innefattas i en god upplevelse. På Artipelag finns det 
tydliga kopplingar till samtliga av dessa, där underhållning återfinns i de cirkusuppsättningar, 
operor och shower som brukar framföras i Artboxen. Estetiken representeras av både byggnaden i 
sig, i konsten och i den omgivande naturen. Eskapismen är ett tema som återkommer i 
kommunikationen kring event – och konferensverksamheten, där man säger sig erbjuda 
”exklusivitet och geografisk avskildhet”,174 men också någonting som kan tolkas in i anläggningens 
läge på Värmdö. Bildning får besökaren genom konstverksamheten som har ett didaktiskt anslag, 
vilket skall undersökas närmare under rubriken Värdskap som pedagogik senare i detta kapitel.  
 
Artipelags nära relation med naturen återkommer ständigt som en tematik i framställningen av 
platsen och verksamheten. Ur marknadsföringssynpunkt har användandet av denna strategi en rad 
likheter med det som Lena Mossberg och Erik Nissen Johansen benämner storytelling i sin antologi 
med samma titel från 2006. Författarna diskuterar begreppen story och tema i relation till 
varumärkesstrategier,175 och båda dessa begrepp är användbara i analysen av Artipelags 
varumärkesbygge. Storytelling används av företag för att kommunicera kring både produkter, 
varumärken och verksamheterna i sig. Syftet är att addera immateriella värden till en produkt för att 
göra den mer åtråvärd,176 och det som köps av konsumenten är snarare upplevelsen av produkten än 
produkten i sig.177 Denna typ av berättandestrategi äger rum inom upplevelseindustrin, och både 
Mossberg och Nissen Johansen, liksom Pine och Gilmore, beskriver hur storytelling kan vara det 
som differentierar produkter och tjänster på en upplevelseekonomisk marknad där faktorer som pris 
och kvalitet inte längre har samma inverkan på konsumenternas köpbeteenden som det hade förr.178 
En story eller ett tema kan kommuniceras muntligen, i text eller i bild – eller i en kombination av 
dessa.179 Dessutom har personalen på ett företag genom sitt beteende en viktig roll att spela i hur 
kunden upplever produkten eller tjänsten.180 Hur konstrueras då Artipelags story och tema?  

                                                             
173  Artipelag. Art, Activities, Archipelago, s. 3 (onumrerad), Möten & Event, 3 och Art Meets Nature. Winter/Spring  
        2016, s. 3.  
174  Möten & Event, s. 21. 
175  Lena Mossberg och Erik Nissen Johansen, Storytelling: Marknadsföring i upplevelseindustrin, Studentlitteratur  
        AB, Lund 2006, s. 10-11. 
176  Mossberg och Nissen Johansen 2006, s. 9. 
177  Mossberg och Nissen Johansen 2006, s. 21. 
178  Mossberg och Nissen Johansen 2006, s. 12.  
179  Mossberg och Nissen Johansen 2006, s. 7.  
180  Lena Mossberg, Att skapa uppleveler – från OK till WOW!, Studentlitteratur AB, Lund 2010, s. 87.  
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Som redan nämnt genomsyrar naturtemat det mesta av verksamheten på Artipelag. I designbutiken 
kan man köpa egenproducerade brickor med naturmotiv och den visuella marknadsföringen i 
hyllorna används strategiskt för att skapa konnotationer till naturen för produkter som annars inte 
har någon uppenbar koppling till temat (se bild 4). I Bådan Café & Buffet på entréplan är ett centralt 
blickfång den stora berghäll som reser sig upp ur golvet och på väggen intill kan man läsa att en 
sådan berghäll kallas för båda på skärgårdsspråk (se bild 5). Närområdet runt byggnaden 
marknadsförs flitigt genom att lyfta fram de naturstigar som man anlagt, samt strandpromenaden 
som sträcker sig från parkeringsområdet via huvudbyggnaden och vidare längs vattnet.181 På 
hemsidan framställs naturen som av de aktiviteter som erbjuds besökaren, vid sidan om 
bärselevisningarna, den egna applikationen, tipspromenad för barn, workshopen i silscreentryck och 
evenemangen i Artboxen.182 Man skriver:  

 
Hos oss på Artipelag är vi stolta över vår största och magnifikaste aktivitet – naturen! Här finns alltid 

något att göra, året om. På sommaren kan man studera den febrila aktiviteten i myrstackarna, gå på 

strandpromenaden eller sitta på klipporna och äta vår hemgjorda ekologiska glass vid den glittrande 

Baggensfjärden. På hösten är det fint att beundra träden som skiftar färg, eller häpnas över den stjärnklara 

himlen från takterrassen där vi byggt en labyrint.  
 
I artikeln Natur™. Glada grisar, vandrarkängor och ekologisk modernisering (2002) diskuterar 
Johan Hultman, numera professor vid Institutionen för Service management och Tjänstevetenskap 
vid Lunds Universitet, hur vi upplever naturen genom en diskursiv praktik, det vill säga, genom att 
prata om den, beskriva den, titta på den och på andra sätt reproducera den.183 Han menar att naturen 
ofta når oss först när den kommersialiserats, och därmed konstruerats till en plats för upplevelser.184 
Detta perspektiv är rimligt att vidhålla gentemot Artipelags sätt att konstruera en viss typ av natur 
vilken fylls med innebörd och funktion för besökaren. Genom att jämställa naturen med andra 
aktiviteter på platsen görs den till en kommersiell produkt. Som vi har sett genom exemplen ovan, 
så har naturen samtidigt en särställning på Artipelag. Den används för att ladda tjänster och 
produkter med värde, mening och känslor, och för att särskilja Artipelags restauranger, 
möteslokaler och aktiviteter från konkurrenternas.  
 
Även konstverksamheten utmärks av naturtemat. Immateriellt är det närvarande genom 
utställningarnas titlar och innehåll. Utställningen Land Meets Water – Europeiskt och Amerikansk 
fotografi från 1860 till idag (2015.05.29-2015.09.27), beskriver gästcuratorn Peter Galassi som att 

                                                             
181  www.artipelag.se/om-artipelag/ (2016.04.20).  
182  www.artipelag.se/aktiviteter/ (2016.04.20). Observera att dessa aktiviteter erbjuds i nuläget, de kan komma att  
        förändras.  
183  Johan Hultman, ”Natur™. Glada grisar, vandrarkängor och ekologisk modernisering”, Tom O'Dell (red),  
        Upplevelsens materialitet, Studentlitteratur AB, Lund 2002, s. 35.  
184  Hultman 2002, s. 52.  
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den ” har hämtat sin inspiration från Artipelags enastående läge”,185 vilket även konstateras om den 
tidigare utställningen Earth Matters (2015.02.06-2015.05.03).186 Ingen människa är en ö – 
Strandhugg i Stockholms skärgård (2014.05.23-2015.09.23) var en utställning som skildrade olika 
epokers bild av skärgården, genom konsten,187 och om designutställningen Ett, två, trä! 
(2013.06.14-2013.08.21) som enbart fokuserade på träföremål, kan man på hemsidan läsa att man 
”släpper vi in skogen i finrummet”.188 Konsthallen har även en direkt relation till naturen genom 
fasaden som i mycket stor utsträckning består av glas, vilket även är någonting som lyfts fram på 
hemsidan då man poängterar att konsthallens ena sida vetter mot fjärden (se bilderna 6-8).189 
 
Lena Mossberg och Erik Nissen Johansen beskriver hur ett relativt nytt sätt att arbeta med 
storytelling är att lyfta fram historien om historien.190 På Artipelag är det Björn och Lillemor 
Jakobson som står för denna berättelse, vilken yttrar sig på liknande sätt som naturtemat. I första 
numret av Magasin Artipelag, kan man läsa en intervju med makarna Jakobson. Här berättas 
historien om hur Artipelag kommit till. ”Jag ville att skärgården skulle bli mer tillgänglig för alla 
och inte bara för dem som har båtar och sommarställen här omkring”, säger Björn Jakobson, och 
fortsätter: ”att vi sedan valde att bygga en konsthall här beror på att vi också är mycket 
konstintresserade”.191  
 
Förutom den personliga berättelsen om grundarna, så vävs även ett narrativ om företaget BabyBjörn 
in i Artipelags historia. Detta görs, förutom på hemsidan, även i den omnämnda artikeln i 
magasinet. Artikeln inleds med skrivningen: ”många känner till historien om hur Björn och 
Lillemor Jakobson byggt upp företaget BabyBjörn. Men att det också är dessa båda som tagit 
initiativet till Artipelag är kanske inte lika välkänt.”192 Företagets produkter finns tillgängliga för 
inköp i Artipelags butik och bärselar med BabyBjörns logotype finns till utlån för besökare av 
konsthallen. Under den pågående utställningen Arvet efter Warhol genomför man Bärselevisningar i 
konsthallen, vilket på hemsidan beskrivs som Artipelags svar på de barnvagnsvisningar som finns 
på andra konstinstitutioner. Selarna lånas ut gratis och är av märket BabyBjörn. På den plats där 
visningarna beskrivs på hemsidan, finns även en länk till BabyBjörns egen hemsida.193 Även i det 
senaste numret av Magasin Artipelag, utkommet i maj 2016, återfinns en artikel där arbetet med 
Artipelag anknyts till paret Jakobsons tidigare framgångar med företaget BabyBjörn.194 Det 
                                                             
185  www.artipelag.se/utstallning/land-moter-vatten-europeisk-och-amerikansk-fotografi-fran-1860-till-idag/  
        (2016.04.20). 
186  www.artipelag.se/utstallning/earth-matters/ (2016.04.20). 
187  www.artipelag.se/utstallning/ingen-manniska-ar-en-o-konstnarliga-strandhugg-i-stockholms-skargard/  
        (2016.04.20).  
188  www.artipelag.se/utstallning/ett-tva-tra/ (2016.04.22). 
189  www.artipelag.se/om-artipelag/ (2016.04.20). 
190  Mossberg och Nissen Johansen 2006, s. 13.  
191  ”Om att göra det omöjliga möjligt”, Artipelag Magasin, 1/2014, Artipelag AB, s. 6.  
192  ”Om att göra det omöjliga möjligt” (2014), s. 6.  
193  www.artipelag.se/aktiviteter/ (2016.04.20). 
194  Sven Gelin, ”Där naturen möter konsten”, Artipelag Magasin, Make your mark, 1/2016, s. 25. 
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personliga anslaget samt kopplingen till BabyBjörn var någonting som även uppmärksammades av 
Svenska Dagbladets Clemens Poellinger vid Artipelags invigning år 2012. Poellinger skriver: ”De 
personliga referenserna och diskreta produktplaceringarna får mig att fundera över det moderna 
mecenatskapets natur”.195 
 
Även i byggnadens interiör finns spåren av denna berättelse. Den delen av byggnaden som kallas 
Björn Golv, som tidigare nämndes, är direkt uppkallad efter grundaren. Jakobson finns även 
representerad i Artipelags foajé i form av en fågelholk uppsatt på väggen, där det står skrivet 
”Björns Holk”.196 Fyra av möteslokalerna till uthyrning är uppkallade efter familjen Jakobsons 
båtar; Ester, Ramona, Barbara och Kärlekens Vindar.197 I intervjun beskriver Björn Jakobson 
dessutom hur vedboden under trappan som leder upp till takterrassen samt bådan på entréplan, varit 
hjärtefrågor för honom under byggprocessen.198 
 
Värdarna artikulerar detta temat och storyn i sina visningar och introduktioner, där de reproducerar 
idén om Artipelag som en plats i symbios med naturen. Artipelagvisningen som observerades 
inleddes med att återberätta delar av den historia om paret Jakobson som både återfinns i magasinet 
och på hemsidan. Företaget BabyBjörn beskrivs som det som ekonomiskt har möjliggjort Artipelag, 
och värden i fråga berättade även om hur Björn Jakobson har haft toaletterna som en hjärtefråga. 
Han lär ha sagt att ”om besökarna inte gillar det vi kan erbjuda i konsthallen, så ska de åtminstone 
tycka om toaletterna.”199 Visningen är dessutom helt och håller uppbyggd kring naturtemat och 
Artipelags huvudbyggnad och arkitektur, och den kan i sig ses som ett sätt att reproducera 
berättelsen om Artipelag. Under den visning jag deltog under handlade en stor del om arkitekturen, 
och om hur byggnaden utformats för att förhöja och visa upp platsen där Artipelag ligger. För att 
illustrera detta beskrevs exempelvis den del av huset som kallas för Björns Golv, där den 
omkringliggande naturen beskrevs som  representerad i form av golvet, som består av träd som 
fällts på den plats där Artipelag nu ligger. På väggen i samma rum har man valt en tapet som återger 
utvalda skärgårds och havsarter ur Carl von Linnés flora.200  
 
Värdarna påminner besökarna om Artipelags bakgrund och naturtemat även inne i konsthallen och i 
relation till konsten. Introduktionerna och visningarna jag har observerat har i regel varit uppbyggda 
kring en inledande presentation av konsthallen och Artipelag i sin helhet, för att därefter behandla 
den aktuella utställningen mer ingående. Naturtemat användes i någon form under fem av de åtta 
konstvisningar och introduktioner jag observerade. Det vanligaste sättet för att aktivera temat var att 

                                                             
195  Clemens Poellinger, ”Vinna eller försvinna i arkipelagen”, Svenska Dagbladet (2012.06.02). 
196  Deltagande observation (2016.03.24).  
197  Poellinger (2012.06.02).  
198  ”Om att göra det omöjliga möjligt” (2014), s. 6.  
199  Deltagande observation (2015.12.03).  
200  Deltagande observation (2015.12.03).  
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antingen berätta om konsthallens arkitektur eller om hur hela konstverksamheten är inspirerad av 
naturen runt Artipelag.  
 
Konsthallen refererades återkommande till som en uppbruten vit kub, vilket syftade på de stora 
glaspartierna i fasaden.201 Idén om den ”uppbrutna vita kuben” alluderar på Brian O'Dohertys vita 
kub som tvärt om representerade föreställningen om konstrummet en hermetiskt försluten miljö där 
konsten verkade i ett vakuum, och där betraktaren kunde uppleva den utan störningsmoment 
utifrån.202 Genom att referera till konsthallen som en uppbruten vit kub aktiveras dels den faktiska 
omgivningen – besökaren hade kanske hittills inte reflekterat över att konsthallens väggar består av 
ovanligt mycket glas men får nu tillfälle att göra det. Dels aktiveras ett mer teoretiskt betonat 
perspektiv som kan härledas till museologiska, curatoriella och konstpedagogiska diskurser – alltså 
frågan om hur människor upplever och tar till sig konst och vilken påverkan intryck utifrån har på 
denna process. Under tre av de olika visningarna och introduktionerna gjordes dessutom en 
uttrycklig parallell mellan intrycken från den omgivande naturen och hur människans uppfattning 
om konst påverkas i och med intryck utifrån.203 Under två andra visningar beskrevs naturen som en 
utgångpunkt i konstverksamheten, dvs. som en konstnärlig utgångspunkt i det curatoriella arbetet.204 
Fler av värdarna anknyter även till verksamhetens story genom att nämna Björn Jakobson vid namn 
under introduktioner, och vid ett tillfälle har även företaget BabyBjörn omnämnts.205 
 
Med dessa exempel kan man konstatera att diskurser rörande marknadsföring överlappar diskurser 
som rör sig inom det konstnärliga området. Som vi såg tidigare finns en brytningspunkt inom ramen 
för värdskapet där dessa diskurser möts, i och med framställningen av naturtemat som en 
konstnärlig utgångspunkt å ena sidan, samtidigt som det å andra sidan används i verksamhetens 
storytelling. Värden innehar här rollen av att kunna aktivera de olika diskurserna. Intressant att 
nämna i sammanhanget är att ledningen inte längre vill att värdarna ska berätta lika mycket om 
Artipelags historia under introduktioner och visningar som de gjorde förut. Detta beror enligt en av 
värdarna på att Artipelag numera är en etablerad konsthall och att förklaringar därmed inte 
behövs.206 Betydelsen av Artipelags skapelseberättelse kanske alltså har minskat, men naturtemat är 
i allra högsta grad levande. Värdens berättelse sätter fingret på någonting centralt i denna fråga, 
vilket är ledningens möjlighet att påverka på det som förmedlas under en visning eller introduktion.  
 
 

                                                             
201  Deltagande observation (2015.12.03), Deltagande observation (2012.12.10), Deltagande observation (2016.02.06)  
        och Deltagande observation (2016.03.24).  
202  Brian O'Doherty, Inside the white cube – The ideology of the gallery space, Lapis Press, San Francisco 1987, s.    
        15. 
203  Deltagande observation (2015.12.03), Deltagande observation 2016.02.06 och Deltagande observation 2016.04.24. 
204  Deltagande observation (2016.03.24).  
205  Deltagande observation (2015.012.03) och Deltagande observation (2016.03.24). 
206  Värd 1 (2016.01.27). 
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Bemötande 
 
Som vi har sett i detta avsnitt är värdarna på Artipelag en del av diskurser rörande branding och 
marknadsföring. Service och kundbemötande är ytterligare aspekter av värdskapet, som traditionellt 
sett inte hör till konstvärlden, men som värdarna på Artipelag praktiserar. Service återkommer som 

diskursivt tema även i intervjuerna med värdarna. En av värdarna berättar under vår intervju hur den tror att 
många besökare tycker att Artipelag är dyrt och inte värt priset. Hen förklarar att: 
 

Det är ju jätteviktigt för oss som värdar och guider att ge [besökarna] mer och att det är den rollen som är 

tänkt att vi har. Att det skall vara som en service så att vi inte bara står och vaktar verk exempelvis. […] 

Jag tänker på besökaren som en kund, minus att sälja någonting.207  
 

Samma värd berättar även att det är sällan som den får användning för sina genomförda studier då 
arbetet med är inriktad på service än på konst: ”när man väl pratar med besökare så handlar det mer 
om att hantera personer, det är inte ofta det blir intellektuella samtal i det man har en bakgrund i – 
det är serviceaktigt.”208 Även den andra intervjuade värden förklarar, efter det att jag ställt frågan 
om hen känner sig som en pedagog, att: ”ibland har man väl större […] möjlighet att vara den här 
pedagogen, och ibland är man mer av en vakt och värd”.209 För dessa värdar kolliderar alltså en 
pedagogisk diskurs med en servicediskurs, och utifrån deras förhoppningar på arbetet är detta en 
besvikelse. Att hantera människor beskrivs av den första värden som någonting negativt i 
förhållande till det som den egentligen helst vill göra – att samtala med besökarna om konsten. Den 
andra värden konstruerar likaså ett motsatsförhållande mellan yrkets pedagogiska delar och dess 
säkerhets – och servicemässiga. Bra bemötande, att hantera männsiskor och att vara värd, är alltså 
begrepp som förekommer i Artipelags diskurs. Men vad betyder de? 
 
Genom att använda Lars Ivarsson modell för olika typer av närhet i kundmöten, som vi såg i 
föregående kapitel (se modell 2), kan vi även här betrakta värdskapets bemötande ur ett flertal 
perspektiv. På min fråga om vilken målsättning man har med samtal och visningar, fick jag av en av 
värdarna följande svar: 
 

Målet är att [besökarna] ska gå därifrån och […] att de fått ut någonting av besöket. Antingen ett 

intressant samtal eller bara blivit glada av att gå på en utställning. Att de ska få en fin känsla efteråt, inte 

att de ska känna ʽåh, det här var jättejobbigt att titta på, jag förstod ingenting!ʼ. Och även om de känner 

så, kunna försöka kringgå det och fråga vad det tyckte var så jobbigt, så att de i varje fall känner att de 

blivit lyssnade på eller hörda.210  

 
                                                             
207  Värd 1 (2016.01.27). 
208  Värd 1 (2016.01.27). 
209  Värd 2 (2016.01.29).  
210  Värd 1 (2016.01.27). 
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Den situation som värden i fråga beskriver, när den beskriver att besökaren ska känna att de blivit 
lyssnade på eller hörda, kan karaktäriseras som ett uttryck för emotionell närhet.211 Det är också 
tydligt av citatet att värdkompetensen inte alla gånger upplevs som beroende av kunskaper inom 
konst, utan att man kan vara en god värd genom att erbjuda just emotionell närhet i form av empati, 
förståelse och kommunikation.  
 
Som vi sett tidigare kan man läsa följande i värdhandboken: ”När du arbetar i konsthallen så har du 
i uppgift att få våra besökare att känna sig välkomna och omhändertagna”.212 Begreppet 
omhändertagande konnoterar en typ av mer betjänande närhet, som i och för sig kan ha likheter med 
den emotionella. Att värdskapet även är auktoritativt i sin närhet kan härledas till dessa pedagogiska 
aspekter, samt till säkerhetsaspekten.213 Värden har en auktoritativ position utifrån sina 
fackkunskaper inom konst, samt utifrån den befogenhet att upprätthålla ordningsregler och 
säkerhetsrutiner som finns inbyggda i yrket.  
 
Värden i fråga som citeras ovan, fick följdfrågan om målsättningen med samtalen och visningarna 
inte nödvändigtvis är knuten till konsten, och gav följande svar: ”Nej, för i slutändan handlar det ju 
om, där kan man säga att konsten blir sekundär i det sammanhanget. Det finns ju de som kan känna 
att det här var en fantastisk utställning men mitt besök var inte alls bra”.214 Värden definierar alltså 
besökarnas upplevelse både utifrån konstupplevelsen, men även utifrån besökarupplevelsen, vilken 
inte nödvändigtvis är sammanlänkad med konsten. Man kan alltså konstatera att både Artipelags 
ledning och värdarna själva definierar värdyrket delvis utifrån dess servicekvalitéer. För värdarna är 
de serviceorienterade delarna av yrket däremot mindre intressanta, medan de för ledningen är 
mycket viktiga.  
 
Värdskap som pedagogik 
 
Värdarna är den enda personal som publiken möter i konsthallen när de besöker Artipelag, förutom 
receptionspersonalen som säljer entrébiljetter och tillhandahåller besöksinformation innan man 
kliver in till själva utställningarna. Värdarna är de som finns tillgängliga för att svara på frågor och 
samtala om konsten i utställningarna, hålla visningar, introduktioner och ibland ateljéverksamhet. 
Värdar agerar alltså pedagoger i visst avseende – men i vilken utsträckning och hur?  
 
På Artipelag finns ingen personal med särskilt ansvar för planering av den pedagogiska 
verksamheten och inriktningen, detta arbete utförs av konstintendenterna parallellt med 
curatingprocessen inför en ny utställning. Pedagogiken sägs alltså vara ett viktigt perspektiv från 
                                                             
211  Ivarsson 2005, s. 43. 
212  Handbok för värdar, s. 3.  
213  Ivarsson 2005, s. 43.  
214  Värd 1 (2016.01.27).  
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start.215 Bo Nilsson beskriver att detta bland annat innebär att ställa sig frågan om hur man 
artikulerar ett konstnärligt material i utställningsrummet. För Artipelag har svaret på denna fråga 
varit att använda sig av just värdskapet, digitala hjälpmedel som Ipads i utställningarna och 
applikationer för besökarnas mobiltelefoner samt tryckt material som katalog och texthäften. 
Värdarna är däremot inte personligen delaktiga i den pedagogiska planeringsprocessen, utan de 
involveras när en utställningen i princip är installerad och klar.216 
 
Båda de intervjuade värdarna beskriver att de anser att deras arbetsuppgifter är pedagogiska, men 
bara den ena ser sig som pedagog i sin yrkesroll. Intressant att notera är att båda nämner utbildning 
som en parameter som kan påverka den självbilden.217 Den ena säger: 
  

Jag har ju ingen pedagogisk utbildning, och det har ju nästan ingen av mina kollegor heller, de är ju 

liksom konstnärer och konstvetare. Så vi har ingen utbildning i förmedling, eller pedagogik egentligen. 

Men det är ju någonting som vi har lärt oss själva och varandra.218 

 

Bo Nilsson beskriver hur pedagogiken är en viktig del av konsthallens verksamhet, och Frida 
Andersson säger att hon tror mycket skulle gå förlorat i upplevelsen av Artipelags utställningar om 
inte värdarna fanns där.219 Nilsson menar att värdarna i själva verket agerar som pedagoger, då 
konsthallen inte haft någon pedagog anställd. Han säger: ”värdarna har ju själva fått vidareutveckla 
pedagogiken kring olika utställningar mot bakgrund av det som vi som curatorial har gjort med 
utställningarna”.220 Mot bakgrund av detta kan man konstatera att värdarna inom ledningen 
konstrueras som en pedagogisk subjektsposition som är av stor vikt för verksamheten i sin helhet.  
 
Det är intressant att notera vad som läggs i begreppet pedagogik här och i tidigare redovisat 
material. När konsthallschefen säger att värdarna vidareutvecklar pedagogiken, åsyftas någonting 
som skulle kunna beskrivas som en individuell praktik som varje värd utför i sitt dagliga arbete när 
den arbetar med introduktioner och visningar eller samtalar med besökare. Detta är ett medvetet 
eller omedvetet arbete som är beroende av den enskilde värdens intressen, kunskaper och 
förutsättningar. När Nilsson samtidigt diskuterar frågan om pedagogisk verksamhet, utifrån ett 
curatoriellt perspektiv, handlar pedagogiken i utställningsrummet snarare om vilka 
förmedlingsformer som skall finnas på en övergripande nivå, och hur dessa skall användas.  
 
Bland värdarna finns det samtidigt en upplevelse om att deras uppgift som pedagoger är av liten 

                                                             
215  Bo Nilsson, konsthallschef Artipelag, intervju (2015.11.12) och Andersson (2016.02.05).  
216  Nilsson (2015.11.12).  
217  Värd 1 (2016.01.27) och Värd 2 (2016.01.29). 
218  Värd 2 (2016.01.29) 
219  Andersson (2016.02.05) och Nilsson (2015.12.11).  
220  Bo Nilsson, konsthallchef Artipelag, intervju (2016.02.05).  
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betydelse.221 Under en av värdintervjuerna diskuterade frågan om hur värdarna upplever ledningens 
insyn i det pedagogiska arbetet, och värden i fråga konstaterade att ”det är sällan de tar sig tid att 
komma ner och lyssna på vad det är vi säger”.222 Den andra intervjuade värden berättade: 
 

Jag tycker att [pedagogiken] är jätteviktig, men det blir ju problematiskt när man känner att, ʽokej, vad får 

jag utav det här?ʼ För det värsta som finns är ju när man känner att, ja, men det spelar ingen roll om jag 

gör det här eller inte, för det ju ingen som uppmärksammar det ändå.223 
 
Båda värdarna tycks alltså uppleva en frustration över att ledningen inte uppmärksammar deras 
pedagogiska arbete, och den ena värden antyder dessutom att bristen på uppmärksamhet kan vara 
ett hinder för att utvecklas inom yrket. Värdarnas upplevelse av hur pedagogiken bedrivs skiljer sig 
alltså från ledningens, vilket blir tydligt i och med dessa citat.  
 
Den konstpedagogiska mötet 
 
Artipelag omtalar mycket sällan begreppet pedagogik på sin hemsida eller i sin publika 
kommunikation, enbart vid några enstaka tillfällen omnämns begreppet i någon form, enligt vad jag 
kunnat hitta.224 Istället talar man ofta om förmedling eller kunskapsförmedling. Exempelvis skriver 
man på hemsidan att värdarna ”är till för att förmedla konsten till våra besökare på bästa sätt men 
hjälper även gärna till med praktisk information kring ditt besök”.225 Verksamheten har ingen 
övergripande pedagogisk tanke, strategi eller målsättning, vilket samtliga informanter har varit 
överens om när jag har frågat, både ur ledningen och bland värdarna.226 Samtidigt finns 
återkommande mönster i hur konsthallens pedagogiska verksamhet konstrueras verbalt och i text 
under intervjuer, på hemsidan och i annan publik kommunikation. På hemsidan skriver man under 
rubriken Gränsöverskridande utställningar: 
 

Artipelags ambition är […] att tilltala olika grupper och ålderskategorier som ställer stora krav på skilda 

former av kunskapsförmedling. Vi arbetar med utställningsvärdar som med sitt personliga tilltal är 

uppskattade av många, men vi erbjuder även besökare att själva söka kunskap med hjälp av digitala 

hjälpmedel. Den tryckta katalogen med dess dialektik mellan bild och text är även den ett utmärkt medel 

för kunskapsfördjupning. Det är vår ambition att skräddarsy pedagogiska modeller som skall väcka 

intresse och utveckla kunskapen för alla besökare.227 
 

                                                             
221  Detltagande observation (2015.12.03). 
222  Värd 1 (2016.01.27).  
223  Värd 2 (2016.01.29). 
224  www.artipelag.se/utstallningar/om-konstverksamheten/ (2016.04.14); Konstworkshop (2016.03.24) och Art Meets  
        Nature. Winter/Spring 2016 (2016.03.24).  
225  www.artipelag.se/utstallningar/om-konstverksamheten/ (2016.04.14). 
226  Se bl.a. Andersson (2016.02.05), Nilsson (2015.11.12), Värd 1 (2016.01.27) och Värd 2 (2016.01.29).  
227  www.artipelag.se/utstallningar/om-konstverksamheten/ (2016.04.14).  
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I citatet artikuleras olika grupper och ålderskategorier med verksamhetens tre beskrivna former av 
kunskapsförmedling; utställningsvärdarna, elektroniska hjälpmedel och den tryckta katalogen. 
Framställningen av Artipelags förmedlingsformer som flera och olika återkommer i materialet. 
Frida Andersson förklarar under vår intervju att målsättningen är att det ska finnas möjlighet för 
olika slags besökare ska kunna ta till sig utställningarna på olika sätt; ”vissa kanske läser i foldern, 
vissa läser på väggen, vissa läser i appen, vissa tittar bara och läser sen när man kommer hem”.228 
Liksom det görs på hemsidan, så beskriver Andersson värdskapet som en av dess förmedlings-
former, som passar vissa personer bättre än vad det passar andra. En föreställning om att 
verksamheten erbjuder valfrihet och mångfald etableras i och med detta.  
 
Det personliga tilltalet beskrivs återkommande som utmärkande för värdskapet i förhållande till 
andra förmedlingsmetoder. Frida Andersson beskriver att ”vi tror ju väldigt mycket på det 
personliga mötet […] som en nyckel att förklara konsten […], för det är ju många som kommer hit 
[…], upplever vi, som är ganska ovana museibesökare”.229 Även en av värdarna för ett liknande 
resonemang och konstaterar, ”det är ju mycket mer givande att få konst förklarad för sig, eller 
diskutera den med en verklig människa, än att läsa text i en broschyr och sedan tolka själv beroende 
på vilka förkunskaper man har”.230  
 
Utifrån den pedagogiska modell som används i Konsten som Läranderesurs (2009) (se modell 1) 
kan man identifiera konstpedagogiska diskurser i Artipelags metodik. Värdskapets personliga tilltal 
knyts an till frågan om förkunskaper hos publiken. Det kan alltså konstateras att värdarna – både av 
ledning och av de själva – förknippas med en diskurs rörande konstens tillgänglighet. 
Tillgänglighetsaspekten handlar om att en värd, till skillnad från en tryckt text, kan anpassa sitt 
tilltal i mötet med en besökare, därmed kan man konstatera att det finns inslag av en 
relationsorienterad diskurs, som utgår från utbytet mellan pedagog och besökare. Om vi tittar på de 
tre citateten än en gång, så tycks kvalitéerna hos det personliga mötet samtidigt bestå i värdens 
förmåga att förklara konsten för besökaren. Detta synsätt pekar snarare mot en konstorienterad 
diskurs där värden ses som en brygga mellan konst och publik, vilken skall förmedla kunskap om 
konsten till publiken.231 Även användandet av begreppen kunskapsförmedling och konstförmedling 
konnoterar ett envägs kommunikationsflöde från värd till besökare. Då denna diskurs dessutom 
knyts an mot föreställningen om en publik som har små förkunskaper om konst.  
 
 Den aktiva värden 
 
En av värdarna jämför under ett samtal Artipelags och Moderna Museets verksamhet och upplever 
                                                             
228  Andersson (2016.02.05). 
229  Andersson (2016.02.05). 
230  Värd 2 (2016.01.29). 
231  Aure, Illeris och Örtegren 2009, s. 16-17.  
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att Artipelag är en mer tillgänglig konstinstitution just på grund av bemötandet från värdarna. På 
Moderna Museet, konstaterar hen, så möts man som besökare i princip enbart av säkerhetsvakter.232 
Det faktum att värdarna på Artipelag är tillgängliga i utställningarna, och dessutom praktiserar ett 
gott bemötande, gör att tillgängligheten ökar. Även kunskap lyfts i materialet som en påverkande 
faktor som kan öka tillgängligheten i verksamheten. Under vår intervju frågade jag Frida Andersson 
om varför man på Artipelag från första början valt att jobba med värdar i utställningsrummet. Hon 
svarade bland annat: 
 

Våra värdar är ju ofta själva konstnärer eller studerar på något masterprogram eller så... så att de är ju 

väldigt insatta och […] har ett ganska avväpnande sätt gentemot besökaren liksom. Att man kommer till 

besökaren och söker samtal, kanske inte bara står passivt och väntar på att få en fråga utan mer liksom 

hittar en ingång, och känner av vilken nivå den här personen skulle kunna vara på.233  
 
Värdarna framställs alltså inte bara som personliga och närvarande, utan också som kunniga. På 
både hemsidan och i verksamhetens broschyrer upprepas beskrivningen av värdarna just kunniga 
och i citatet ovan är det just konstnärskompetensen eller den akademiska utbildningen som betonas 
som viktigt.234 Det faktum att ledningen fäster stor vikt vid ämneskunskaper inom konst hos 
värdarna stärker bilden av förhållandet mellan värd och publik som kunskapspolariserat där 
kunskapsutjämning sker i ett envägsförhållande, från värden till publiken.  
 
Den sista satsen i citatet upprättar förhållandet aktiv – passiv mellan värd och besökare, vilket 
ytterligare etablerar subjektspositionen värd i ett polariserat förhållande till positionen publik. 
Värden är den som kommer till besökaren, söker samtal, försöker hitta en ingång och känner av. 
Värden aktiveras grammatiskt i satsen, genom att värd görs till subjekt och besökaren till objekt. 
Värden som aktiv är ett diskursivt tema och praktisk pedagogisk metod som återkommer i 
beskrivningen av verksamheten i både intervju- och observationsmaterialet. En av värdarna säger 
under en mobil intervju att ”det aktiva värdskapet är väldigt viktigt, att värdarna inte bara står och 
vaktar, utan aktivt hälsar och går fram till besökare och pratar”.235 Även fler av värdarna pratar om 
att verksamheten bedriver ett aktivt värdskap, eller att man som värd skall vara aktiv i sitt 
bemötande.236 Viktigt att notera här är att när jag frågar Bo Nilsson om bakgrunden till det aktiva 
värdskapet berättar han att det inte är en formell metod som konsthallen praktiserar, utan att 
begreppet är någonting som han tror att värdarna själva infört på Artipelag, även om han känner till 
det sedan tidigare. Detta betyder dock inte att han är främmande för de metoder som attribueras till 
det aktiva värdskapet, utan dessa är någonting som han vill främja.237 
                                                             
232  Deltagande observation (2015.12.10).  
233  Andersson (2016.02.05).  
234  www.artipelag.se/guidade-visningar/ (2016.04.14) och Art Meets Nature. Winter/Spring 2016 (2016.03.24). 
235  Deltagande observation (2015.12.10). 
236  Deltagande observation (2015.12.03) och Deltagande observation (2015.12.10). 
237  Enligt muntlig uppgift av Bo Nilsson (2016.05.03).  
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Vad innebär då det aktiva värdskapet? Föreställningen som vi såg tidigare, om att värdar med gott 
bemötande skapar större tillgänglighet på en konstinstitution än vad säkerhetsvakter gör, antyder en 
idé om en viss typ av interaktion mellan publik och värd. Även under en av intervjuerna med 
värdarna togs frågan om säkerhetsvakter kontra värdar upp, och det beskrevs som unikt för Sverige 
med konstkunniga värdar som bemannar utställningarna på konstinstitutionerna. Värden i fråga 
konstaterade att värdskapet till skillnad från säkerhetsvakterna ”ger en annan möjlighet för besökare 
att få kännedom, kunna prata med folk”.238 Även här uttrycks en idé om publik interaktion, och att 
värdarnas skiljer sig från vakternas.  
 
Att finnas tillgänglig för frågor och samtal och att aktivt söka kontakt med besökare, uttrycks som 
det aktiva värdskapets kärna av värdarna själva. I värdhandboken och i det publika material från 
hemsidan och tryckt material, finns däremot inget konkret beskrivet om aktivt värdskap och det 
omnämns aldrig som en metod eller begrepp. Bo Nilsson beskriver att det aktiva värdskapet är 
någonting som sker då värden verkar ”inofficiellt”, alltså då den inte har visningar eller 
introduktioner inbokade, utan bemannar utställningarna. Det aktiva värdskapet handlar då om att 
aktivt söka kontakt, men att också förmå läsa av vilka av besökarna som vill interagera. Han säger 
att  ”man kan ju [som besökare] bli ganska förbannad om man blir störd i sin upplevelse om man 
inte önskar kontakt”.239  
 
I värdhandboken kan man under rubriken Positioner och Arbetsfördelning i konsthallen läsa om hur 
det dagliga arbetet under Den Monokroma Symfonin var planerat att gå tillväga. Fyra värdar 
arbetade i konsthallen samtidigt, varav en bemannade entrén, två roterade i utställningens olika 
salar, och den fjärde var avbytare för luncher, introduktioner och raster. Samtliga värdar hade i 
uppgift att hälsa på besökare, och man beskriver att, ”ett enkelt ”Hej!” kan öppna upp för att 
besökaren vågar och vill fråga om något”. Det beskrivs även hur de två roterande värdarna skulle 
sträva efter att befinna sig i närheten av besökare i så stor utsträckning som möjligt och – något mer 
luddigt – ”förmedla […] utställningens innehåll till besökare genom introduktioner och i samtal 
med besökare”.240 Den aktiva aspekten av värdskapet utgörs alltså enligt handboken av det faktum 
att värdarna hälsar på besökarna samt att de ser till att finnas tillgängliga för frågor och 
kommentarer genom att rumsligen finns i besökarnas närhet. Det tycks handla om ett värdskap där 
värden verkar avväpnande för att öppna upp för samtal och interaktion med besökarna.  
 
Värdens placering i utställningsrummet kan ses som en pedagogisk metod i sig själv, även om den 
inte är specifik för aktivt värdskap, utan för värdskap i allmänhet. Till skillnad från hur andra 

                                                             
238  Värd 2 (2016.01.29).  
239  Enligt muntlig uppgift av Bo Nilsson (2016.05.03).  
240  Handbok för konstvärdar, s. 7.  
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pedagogiska yrkesroller som konstpedagoger eller guider vanligtvis arbetar, är värden närvarande i 
utställningsrummen under konsthallens öppettider, och därmed tillgänglig för frågor, kommentarer 
och funderingar från besökaren, på ett sätt som inte en konstpedagog eller guide möjliggör. Detta 
skapar utrymme för en pedagogisk interaktion som inte är planerad, utan kan betraktas som 
spontan. Denna fysiska tillgänglighet uppmuntras i värdhandboken genom värdarnas uppgift om att 
sträva efter att befinna sig så nära besökarna som möjligt.  
 
Helene Illeris skriver om det konstpedagogiska mötet utifrån ett ritual- och performanceperspektiv i 
sin artikel Performative positioner i kunstpædagogik (2003). Den guidade visningen som 
pedagogisk format, skriver Illeris, blandar skolans och museivärldens klassiska läroformer och kan 
definieras utifrån dess tydliga rollfördelning mellan lärare och elever, rumsliga  förhållanden i form 
av en konstinstitution och en utställning, avgränsningen i tid, den övergripande koreografin i form 
av en rundvandring till några utvalda konstverk/platser i utställningen samt några rituella sekvenser, 
vilka Illeris benämner lärarstyrd dialog.241  
 
Värdskapet på Artipelag möjliggör och uppmuntrar det spontana konstpedagogiska mötet, för att 
tala i Illeris termer. Den typ av konstpedagogisk interaktion som Illeris exemplifierar genom sin 
beskrivning, återfinns på Artipelag liksom på de allra flesta konstinstitutioner. Det som utmärker 
Artipelag i och med det praktiserade värdskapet är däremot just den spontana interaktionen. I likhet 
med den guidade visningen utgår den från samma plats – utställningen – men lämnar i övrigt öppet 
hur mötet skall gå till, hur länge det varar och vilken rollfördelning som aktualiseras mellan 
besökare och värd. Det spontana konstpedagogiska mötet kan initieras utifrån exempelvis ett 
blickutbyte mellan besökare och värd, i och med en ställd fråga från en besökare eller då värden 
hälsar på besökaren som kommer in i konsthallen för första gången.  
 
Min poäng är inte att ett spontant pedagogiskt möte per definition skapar en annan typ av pedagogik 
än vad den traditionella visningen gör. Tvärtom är det säkerligen en stor sannolikhet för att dessa 
möten reproducerar de i övrigt dominerande pedagogiska diskurserna på institutionen i fråga.242 
Min poäng är däremot att värdskapet i sig möjliggör det spontana pedagogiska mötet, vilket inte är 
möjligt i samma utsträckning på institutioner som inte har värdar eller liknande personal som 
bemannar utställningslokalerna.  
 
Elsa Lenz Kothe, doktorand vid Institutionen för pedagogik vid universitetet i Vancouver, 
undersöker i sin artikel Mapping Invitations to Participate: An Investigation in Museum 
Interpretation (2016) pedagogiska strategier på museer utifrån antagandet att all interaktion mellan 

                                                             
241  Helene Illeris, ”Performative positioner i kunstpædagogik”, Patrik Steorn (red), Valör, 4/2003, Konstvetenskapliga  
        institutionen, Uppsala Universitet, 2004, s. 17.  
242  Studien har inte möjliggjort en fördjupning i detta ämne, och konstaterandet skall betraktas som en hypotes.  
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besökare och museet börjar med en inbjudan från institutionens sida. Hon skriver: 
 

Multiple scholars discuss the concept that in developing educational platforms emphasis should be placed 

on creating the conditions for educational encounters, rather than strictly defining the content of those 

encounters. Creating the conditions means addressing how people enter into a space or experience, 

considering why they choose to enter, how they are invited to move through that space, who they share 

the experience with and what types of information they encounter along the way, among other things.243 

 

De berörda pedagogiska orienteringarna ur Konsten som Läranderesurs är ett exempel på ett sätt att 
identifiera formen för i en pedagogisk interaktion, till skillnad från att identifiera hur inbjudan till  
den interaktionen sker. Lenz Kothe använder i sin artikel åtta perspektiv som representerar varsin 
typ av inbjudan varav förtrogenhet (familiarity), personalisering (personalisation) och lyssnande 
(listening) är tre som aktualiseras av värdarna på Artipelag.244 Förtrogenhet kan uttryckas genom 
familjära objekt och miljöer i museet som får besökaren att känna igen sig. Även personalen på 
museet kan använda sig utav detta perspektiv för att närma sig besökaren, beroende på hur 
bemötandet sker.245 Personalisering handlar om att institutionerna är uppmärksamma på den 
enskilde individens behov och intressen, och möter den utifrån dessa faktorer. Genom att utgå från 
det som besökaren redan vet och är bekväm med, kan den öppna sig för angränsande kunskaper och 
upplevelser för att sedan ta steget ut i det helt okända.246 Lyssnande handlar att skapa tillfällen för 
besökaren att uttrycka sig, och där institutionen är den som aktivt lyssnar, och genom detta får 
besökaren att känna sig delaktig, samtidigt som man får reda på vad besökarna egentligen tycker 
om verksamheten som bedrivs. Lenz Kothe skriver:  
 

Visitors, participants, audiences and publics are asked to listen in any number of ways. […] Docents give 

guided tours through exhibitions. […] Even label text and object labels, though passive, require that the 

viewer listen to the authoritative voice of the curator captured in the careful wording that often delimits 

interpretations of objects. But where in these scenarios do the institutions listen?247 
 
Det är viktigt att notera att artikeln inte erbjuder någon definition av hur begreppet interaktion skall 
förstås i sammanhanget, men utifrån denna studies syfte kan man avgränsa det genom att ställa sig 
frågan: hur fungerar värdrollen som en inbjudan till interaktion mellan Artipelag och dess 
besökare? Det personliga tilltal som omtalas i anslutning till det aktiva värdskapet är familjärt då 
det använder samtalet som metod. Det är personligt då det är direkt anpassningsbart till besökarens 
förkunskaper och intressen. Värden fungerar dessutom som en aktiv lyssnare för besökaren, och 
kan förkroppsliga institutionen i sin helhet och fungera som en representant för denna. Detta kan 
                                                             
243  Elsa Lenz Kothe, ”Mapping invitations to participate: an investigation in museum interpretation”, International  
        journal of art & design education, 35:1, 2016, s. 91.  
244  Lenz Kothe 2016, s. 91.  
245  Lenz Kothe 2016, s. 93.  
246  Lenz Kothe 2016, s. 93-94.  
247  Lenz Kothe 2016, s. 101.  
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exempelvis innebära att ta emot positiv eller negativ kritik från publiken om den övergripande 
verksamheten. Samtidigt kan den ikläda sig sitt personliga tilltal, och lyssna utifrån ett 
mellanmänskligt perspektiv, där besökaren exempelvis får möjlighet att berätta om sina funderingar 
kring ett enskilt konstverk eller konstnär. 
 
Frihet och mångfald   
 
Hur styrda värdarna är i vad de skall förmedla och hur de skall göra det, skiljer sig från utställning 
till utställning. Samtidigt beskriver båda de intervjuade värdarna att de känner sig fria att utforma 
introduktioner och visningar på egen hand utifrån de givna instruktionerna.248 Om detta berättar Bo 
Nilsson: 
 

Värdarna kan inte gå in och berätta ett annat narrativ än vad curatorn gör. Den kan inte anlägga en 

psykoanalytisk analys om det inte är den curatoriella intentionen. ‘Skelettet’ i narrativet som besökaren 

möter måste vara detsamma, även om ledningen inte går in och detaljstyr exakt vad som sägs. Det skulle 

vara väldigt anarkistiskt om alla värdar gjorde som de ville och gav vilka som helst tolkningar. Det 

handlar om frihet under ansvar.249 
  
Nilsson berör det innehållsmässiga perspektivet på vad som förmedlas, men formen då? Frida 
Andersson berättade under vår intervju att det inte finns några formella förhållningsregler för hur 
värdarna skall göra då de ger visningar och introduktioner, och att ledningen kontrollerar detta 
arbete genom att ibland gå med på visningar, även om Andersson själv medger att de gärna skulle 
det oftare. Att värdarna gör olika när de visar ser Andersson som någonting positivt: ”det gör det ju 
också roligare för dem själva, att de får forma dem som de vill”.250 Detta tas även upp av en av 
värdarna som någonting positivt, och den menar att Artipelag arbetar aktivt med att värdarna ska 
genomföra visningar och introduktioner utifrån sina personliga preferenser, för att det skall finnas 
en naturlig mångfald av sätt att interagera med besökarna, och perspektiv som lyfts.251  
 
Artipelags värdskap kan sammanfattningsvis beskrivas som aktivt, i betydelsen att värden tar aktiva 
initiativ till interaktion med besökarna genom i huvudsak samtal. Det är dessutom tydligt förankrat i 
en konstorienterad tradition där konstvärden innehar fackkunskaper inom ett konstnärligt eller 
konstvetenskapligt fält, och att den utifrån en tyngdpunkt i den aktuella utställningen förmedlar 
dessa kunskaper till besökaren. Samtidigt präglas värdarnas arbete stor utsträckning av deras egna 
preferenser, intressen och förkunskaper, då konsthallen formellt inte har någon pedagogisk policy 
eller metodik. Inom både ledningen och i värdstyrkan finns det röster som uttrycker att detta är en 
                                                             
248  Värd 1 (2016.01.27) och Värd 2 (2016.01.29).  
249  Nilsson (2015.11.12).  
250  Andersson (2016.02.05).  
251  Deltagande observation (2015.12.10).  
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fördel för verksamheten – både för att det blir mer givande för värdarna själva, och för att det 
skapar en naturlig mångfald. Samtidigt finns även en upplevelse bland värdarna om att ledningen 
efter färdigställd utställning lämnar den i värdarnas händer utan att följa upp hur det pedagogiska 
arbetet utvecklas.  
 
Värdskap som ritual 
 
Det finns nästan inga formella regler för hur besökare skall eller inte skall bete sig på Artipelag, 
varken sociala eller praktiska. För besökare med god framförhållning och intresse för praktisk 
besöksinformation finns lite skrivet på hemsidan. Man kan läsa att det är förbjudet att ta med sig 
hund i konsthallen, och dessutom kan man under rubriken Barnfamiljer läsa den mer informativa 
formuleringen ”sittvagnar och BabyBjörn bärselar finns för utlåning”.252 Väl på plats på plats möts besökaren 
på insidan av konsthallens dörr av två diskret placerade skyltar, som anger förbud för väskor och 
paraplyer. Inne i utställningen Den Monokroma Symfonin fanns ett fåtal konstverk med utsatta 
säkerhetsavspärrningar och ytterligare två bakom skyddsglas.253 Ytligt sett finns alltså nästan inga 
sociala pekpinnar eller konkreta förbud att förhålla sig till som besökare. Riktigt så enkelt är det 
givetvis inte, i själva verket finns det en rad osynliga sociala koder och förhållningsregler på en 
konstinstitution, och samma sak gäller för Artipelag.  
 
För värdarna är dessa koder däremot inte osynliga, utan tvärt om. Bo Nilsson berättar under vår 
första intervju om att det är under säkerhetsgenomgången inför en ny utställning som gränserna 
etableras för vad besökarna får och inte får göra i utställningsrummet.254 I värdhandboken finns en 
särskild rubrik som behandlar allmänna regler i konsthallen, och i listan hittar vi exempelvis förbud 
mot att springa, att ta med sig mat eller dryck, att åka rollerblades, att ha broddar på sina skor eller 
att vidröra konsten om inget annat är angivet.255 Poängen här är inte att reglerna i sig är 
uppseendeväckande – för de liknar troligtvis de regler som finns på andra konstinstitutioner –  utan 
att de inte är uttalade för publiken. De absolut flesta är enbart uttalade för personalen, i detta fall 
värdarna, vars uppgift det är att upprätthålla ordning och säkerhet på platsen. Ett talande exempel är 
frågan om barnvagnar. Som nämndes ovan informeras besökarna på hemsidan om att det finns 
sittvagnar och bärselar att låna på konsthallen, men något förbud eller rekommendation görs 
formellt inte. Däremot kan man i värdhandboken läsa att besökare i största möjliga mån bör 
använda lånebarnvagnar och bärselar istället för egen vagn, detta för att skydda konsten och 
förhindra stölder.256 I ljuset av denna information ter sig upplysningen på hemsidan om att det finns 

                                                             
252  www.artipelag.se/besok-artipelag/praktisk-information/ (2016.04.18). 
253  Deltagande observation (2016.03.24).  
254  Nilsson (2015.11.12).  
255  Handbok för värdar, s. 12.  
256  Handbok för värdar, s. 12.  
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lånevagnar och bärselar snarare som en antydan om en regel än en oskyldig information.257  
 
Med detta vill jag argumentera för att man, genom att betrakta värdarna som del av en intern 
diskurs, och besökarna som del av en extern diskurs, kan få syn på vilka diskursiva konstruktioner 
dessa subjektpositioner är en del av och hur detta påverkar deras beteenden i konsthallen. Den 
interna diskursen som personalen omfattas av, innefattar sociala koder och förhållningsregler som 
inte återfinns i den externa diskursen. Samtidigt bör det påpekas att besökarna självklart inte verkar 
i ett socialt vakuum. Många besökare känner givetvis till att man exempelvis inte får röra konsten, 
och många håller med om att det är opassande att åka rollerblades i en konsthall och skulle därför 
aldrig komma på tanken. Det intressanta här är som sagt inte exakt vad som är tillåtet eller inte och 
vilka som känner till det eller ej – utan hur detta kommuniceras från institutionens sida. Hur 
socialiseras man till att förstå att man inte rör konst? Och hur lär man sig att man inte springer i en 
utställning?  
 
På Artipelag finns det som sagt ett fåtal formella förhållningsregler som kommuniceras till besökare 
genom skyltning, avspärrningar i utställningarna och genom information på hemsidan. Utöver detta 
fungerar värdarna som både informerande, kontrollerande och diciplinerande instans, som har i 
uppgift att gripa in då besökare överträder eller är nära att överträda någon av de uttalade eller 
outtalade regler som finns. Även receptionspersonalen har i uppgift att informera besökare om vissa 
ordningsregler, exempelvis om någon har med sig en skrymmade väska eller liknande.258 Diskurs-
etnologin betraktar kroppar och dess handlingar som diskursiva tecken, i enlighet med hur Laclau 
och Mouffe betraktar verbala eller skriftliga uttryck. Genom att utgå från att besökarnas och 
värdarnas fysiska kroppar och handlingar artikulerar den eller de diskurser de ingår i, kan vi utifrån 
dem identifiera diskurserna och dess brytningspunkter, vilket kommer göras i följande avsnitt.  
 
Konkurrerande diskurser 
 
Uppsatsen har så långt visat att värdskapet är en komplex uppgift, och att värden ingår i en rad 
diskurser med olika kulturella, politiska och ekonomiska förtecken. Hur förhåller sig dessa 
diskurser till varandra? I min intervju med Frida Andersson gjorde hon klart att värdarnas viktigaste 
uppgift på Artipelag är att både förmedla och vakta konsten – hon kunde inte välja mellan de 
båda.259 Ur ett diskursteoretiskt perspektiv kan man konstatera att säkerhet och förmedling är två 
konkurrerande diskurser vari Artipelags värdar ingår, precis som vi tidigare såg på Göteborgs 

                                                             
257  Intressant i sammanhanget kan vara att Artipelag vid öppningen år 2012 mottog kritik för att man då inte tillät  
        medhavd barnvagn i konsthallen, och hänvisade till villkoren för utlåning av konsten. Se Charlotta Westling,   
        ”Konsthallen Artipelag portar barnvagnar”, Nacka Värmdö-Posten (2012.07.13) och ”Nu tillåter Artipelag    
        barnvagnar”, Dagens Nyheter (2012.09.06). 
258  Deltagande observation (2015.12.10).  
259  Andersson (2016.02.05). 
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Konsthall. Vad händer då i mötet mellan dessa två? Och hur förhåller de sig till publiken? Bo 
Nilsson beskrev under vår första intervju värdarnas uppgift som svår och konstaterade att ”de är 
officiella vid något tillfälle och personliga vid ett annat. Det är ett svårt förhållande att balansera 
mellan.”260 Nilsson sätter fingret på någonting som värdarna själva ger uttryck för i både intervjuer 
och under deltagande observationer, nämligen svårigheten i att röra sig mellan fler diskurser på en 
och samma gång. 
 
På hemsidan kan man under rubriken Våra värdar är till för din konstupplevelse, läsa följande om 
värdarnas uppgift på Artipelag: 
 

På Artipelag möter du konstvärdar som är utbildade konstnärer och konstvetare. De är till för att förmedla 

konsten till våra besökare på bästa sätt men hjälper även gärna till med praktisk information kring ditt 

besök. Vi tror på den upplevelse som ett samtal mellan människor ger, tveka inte att fråga om och 

diskutera konsten med våra konsthallsvärdar!261 
 
Vid samtliga tillfällen då värdarna omnämns i den publika kommunikationen på hemsidan och i 
trycksaker, figurerar de inom ramen för en diskurs som antingen handlar om service eller om 
pedagogik, precis som i citatet ovan.262 Som vi har sett består ju värdrollen av en lång rad andra 
arbetsuppgifter än sådana som kan sägas ingå i en diskurs rörande service och pedagogik. Man kan 
alltså konstatera att värden som subjektsposition konstrueras på olika sätt inom ramen för den 
interna diskursen, än vad den gör i den externa diskursen.  
 
Andersson konstaterar under vår intervju: 

 
[Värdarna] har ju ett jättestort ansvar att vakta konsten, och liksom befogenhet att liksom säga till. 

Många, apropå ovana konsthallsbesökare, så är det väldigt många som vill ta och känna. De [har] ett 

ganska stort ansvar att liksom se till en situation, eller se till en person, som liksom kan vara extra 

benägen att gå extra nära [konsten], och att helst då säga till innan. På ett vänligt men bestämt sätt, som 

kan vara jätte-jättesvårt.263  
 
Intendenten antyder en potentiell antagonism i frågan om konstens säkerhet och värdarnas agerande 
i förhållande till den och till publiken. Att kunna säga till en besökare som går för nära konsten 
eller som vill känna på den beskrivs som potentiellt jätte-jättesvårt. Att det upplevs som svårt 
bekräftas av värdarna själva under våra intervjuer. Den ena berättade om upplevelsen av att göra ett 
dåligt jobb när klagomål kommer från besökare som blivit tillsagda för beteenden som inte är 

                                                             
260  Nilsson (2015.11.12). 
261  www.artipelag.se/utstallningar/om-konstverksamheten/ (2016.04.18).  
262  Se även www.artipelag.se/utstallningar/guidade-visningar/ (2016.04.18) och Den Monokroma Symfonin.  
        Enfärgade konstellationer av konst, design, mode & musik (2015.12.03). 
263  Andersson (2016.02.05). 
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tillåtna i konsthallen. Värden berättar: 
 
Det är mycket föräldrar och barnfamiljer som man behöver hålla ett extra öga på och som kanske inte 

alltid respekterar när man säger till de, och så måste man säga till flera gånger. Och när man säger till 

flera gånger så kan de bli upprörda på en.264  

 

Värden beskriver i citatet en situation som tycks återkommande. När den konstaterar att den måste 
säga till, talar den utifrån en säkerhetsdiskurs. Utifrån denna är den tvungen att säga till en besökare 
när den tar på konsten eller springer inne i konsthallen, eftersom det inte är tillåtet enligt de 
uppställda reglerna för platsen. Trots att värden i fråga gör sitt jobb enligt instruktion från 
ledningen, och informerar besökare om vilka beteenden som inte är tillåtna i utställningarna, så 
upplever den att den gör ett dåligt jobb. Varför?  
 
Värden själv beskriver under intervjun att tålamodet kan tryta när man för sjätte gången under en 
dag behöver säga till samma förälder om att dess barn inte kan springa i konsthallen, och att man 
ibland inte har energi nog att ta den diskussionen på ett pedagogisk sätt, vilket leder till att 
besökaren kan bli irriterad. Uttrycket pedagogisk sätt, vilket ställs i motsats till att säga till lite 
hårdare, säger någonting om vad värden i fråga strävar efter vid detta tillfälle.265 Värden i fråga är 
medveten om sitt dubbla uppdrag – att upprätthålla säkerheten och samtidigt ett gott bemötande och 
värdskap. Att säga till lite hårdare upplevs som att misslyckas i enlighet med målsättningen om att 
vara en god pedagog och värd. För besökaren har värden konstruerats som enbart en service – och 
förmedlingsinstans, som är till för besökaren. Det som sker när besökaren bryter en regel i 
konsthallen och en värd reagerar auktoritärt, är att dess förväntningar på och bild av värden 
emotsägs. I Laclau och Mouffes termer kan man säga att värden som subjektsposition konstrueras 
inom ramen för en service – förmedlingsdiskurs i besökarens perspektiv, vilken verkar objektivt för  
till och med det att en antagonism uppstår. Antagonismen är det som anger gränserna för diskursen 
och därmed avslöjar dess falska objektivitet utifrån besökarens upplevelse. Situationen kompliceras 
ytterligare då vissa av reglerna är oskrivna. Ponera en besökare som ovetande om de outtalade 
reglerna springer i konsthallen eller vidrör något av konstverken. Värdens roll är vid detta tillfälle 
att både konstruera regeln för besökaren och samtidigt att disciplinera besökaren till ett – utifrån 
dennes perspektiv – ”korrekt” beteende.  
 
Under den andra värdintervjun beskrev värden i fråga att det kan vara ”problematiskt med besökare 
som är hotfulla”,266 och berättade om ett tillfälle då en besökare uppträtt hotfullt efter att hen bett 
den att inte gå för nära konsten: 

 
                                                             
264  Värd 2 (2016.01.29). 
265  Värd 2 (2016.01.29). 
266  Värd 1 (2016.01.27). 
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Även om jag säger åt [besökaren] vad han ska göra, och han inte gör det, spelar det ingen roll vad jag 

säger, jag reagerade så stressfullt. Jag ville bara fly där ifrån. Hela min kropp skrek ju att det här är en 

jätteobekväm situation. […] Då är man ju sårbar, det är ju, det handlar ju om dyra grejer som man måste 

skydda och att man känner sig otillräcklig i det ibland.267  
 
Även den andra värden beskriver en form av antagonism mellan besökare och värd, baserad på 
olika uppfattningar om regler inom ramen för konsthallen som kontext. Värden beskriver en 
situation då den ber en besökare att inte vara för nära konsten, varpå besökaren ifrågasätter värdens 
auktoritet att över huvud taget ge besökaren order. Som vi sett tidigare är värdarnas auktoritet 
formellt instiftad av ledningen för konsthallen, och den enskilde värden en formell befogenhet att be 
en besökare att korrigera sitt beteende. Besökaren som beskrivs i citatet ovan, å andra sidan, ingår 
inte i denna diskurs, utan snarare i den publika institutionella diskursen, där frågan om konsten 
säkerhet inte ingår som en fixerad betydelse. I Laclau och Mouffes termer kan frågan om konstens 
säkerhet och rutiner kring denna beskrivas som ett moment inom ramen för den interna diskursen, 
medan samma tecken är ett element inom ramen för den publika diskursen.  
 
Som tidigare nämnt skriver beskriver Carol Duncan hur museibesökare ständigt ”missförstår” den 
av museet tillrättalagda scenografin och rumsliga förhållandena, och medvetet eller omedvetet 
bryter ritualen.268 De två fallen ovan med barnfamiljerna och den hotfulle besökaren, kan ses som 
exempel på tillfällen då detta sker. Ritualforskningen använder något skilda definitioner av ritualen 
som fenomen, men gemensamt för de olika inriktningarna är synen på ritualen som performativ och 
konstruerad runt upprepning och/eller en formell struktur.269 Professor i kulturhistoria och 
museologi Bjarne Rogan beskriver dessutom ritualen som kännetecknad av expressivitet eller 
kommunikativt värde, vilket möjliggör en åtskillnad mellan ritualer och exempelvis rutiner.270 
Antropologen Gerd Baumann beskriver att vi ofta tar för givet att ritualer kan ses som symboler för 
någonting gemensamt – att den expressivitet eller det kommunikativa värde som de innehar är 
gemensamt för den grupp vari ritualen praktiseras. Tvärtom menar Baumann att detta inte alltid 
stämmer, och att människor kan ha olika motiv till varför de utför en och samma ritual. För att 
förstå de sociala implikationer som ritualen medför måste vi därför undersöka de grupper som ingår 
i ritualer tillsammans, och Baumann pekar på att ålder, kön, socioekonomisk bakgrund och religion 
kan vara exempel på några variabler som påverkar individens medverkan i en ritual.271 
                                                             
267  Värd 1 (2016.01.27). 
268  Duncan 1995, s. 13.  
269  Se bl.a. Rappaport, Roy, Ritual and Religion in the Making of Humanity, Cambridge University Press, 1999, s. 24;    
       Bjarne Rogan, ”Traveller chic – Et kulturhistorisk blikk på reiser og turisme, ritual og ekspressivitet”, Amundsen, 
       Arne Bugge, Hodne, Bjarne, Ohrvik, Ane (red), Ritualer – Kulturhistoriske Studier, Universitetsforlaget, Oslo 
       2006, s. 123-124.  och Strathern, Andrew och J. Stewart, Pamela (red), ”Ritual, a Perennial Topic”, Ritual, Ashgate 
       Publishing Limited, Farnham 2010, s. XV-XVI. 
270  Rogan 2006, s. 123-124.  
271  Gerd Baumann, ”Ritual Implicates ”Others”: rereading Durkheim in a plural society”, Daniel de Coppet (red)  
        Understanding Rituals, Routledge, London 1992, s. 98-99, hämtad från vedicilluminations.com/downloads/ 
   Academic%20General/de_Coppet_Daniel_%28editor%29_-_Understanding_Rituals.pdf (2016.05.03). 
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Översatt till museirummets ritualer kan vi utifrån Baumann förstå det som Duncan beskriver som 
medvetna eller omedvetna ”missförstånd” av ritualen, som grundat i den heterogena 
besökargruppens predispositioner i form av förkunskaper, motiv och erfarenheter i relation till 
konstvärlden och dess institutioner. Olika personer besöker helt enkelt konstutställningar av olika 
anledningar. Besökare som inte förstår, känner till eller bryr sig om museirummets dekorum 
kommer sannolikt också bryta någon av de osynliga eller synliga reglerna som där råder.  
 
 Aktivt värdskap eller säkerhet? 
 
En av värdarna berättar under en deltagande observation att fokus på aktivt värdskap minskar när 
man måste prioritera säkerhet och vaktning.272 Under en av värdintervjuerna diskuteras samma 
ämne, och en värd konstaterar att ”är det för mycket [besökare] så blir det ju, då försvinner ju 
pedagogiken i det att man behöver ha koll på säkerhet”.273 Samma fenomen såg vi tidigare i 
exemplet med värden som kände sig tvungen att säga till föräldrar om att be deras barn att inte 
springa i konsthallen, vilket antyder ett motvilligt handlande från värdens sida.  
 
Det som värdarna ger uttryck för kan i diskursteoretiska termer beskrivas som de två konkurrerande 
diskurserna pedagogik/service gentemot säkerhet som har behandlats i hela detta kapitel, och som 
även behandlades i föregående kapitel om det aktiva värdskapet. De två diskurserna är 
konkurrerande i den meningen att den ena kan utesluta eller minimera den andras inflytande över 
värdrollen. Trots det att Frida Andersson beskriver vaktarbetet och det pedagogiska arbetet som lika 
viktiga, uttrycker värdarna alltså att det är säkerheten som prioriteras när man tvingas välja. Även 
Elsa Lenz Kothe diskuterar i sin artikel vad hon benämner som ”anti-invitations”, vilka ses som 
hinder för inbjudan och delaktighet för besökaren. Här nämner hon ronderande säkerhetsvakter, 
förbudsskyltar och övervakningskameror som några exempel på detta.274  
 
Subjektspositionen värd har även olika positioner inom olika diskurser. Säkerhetsdiskursen är 
dominerande i den meningen att det är säkerhet som går före pedagogik och bemötande om man 
som värd tvingas välja. Samtidigt konstrueras värden – ur besökarens perspektiv – som en i första 
hand pedagogisk och serviceorienterad roll. Som vi sett i tidigare avsnitt tycker värdarna själva att 
de publikorienterade och pedagogiska arbetsuppgifterna är yrkets mest intressanta, och att 
vaktarbetet tvärt om är minst givande. 
 
Man skulle kunna uttrycka detta förhållande genom ritualteorin och, precis som i förra kapitlet, 
konstatera att värden simultant diciplinerar och uppmuntrar besökaren till självständighet och 
                                                             
272  Deltagande observation (2015.12.03).  
273  Värd 1 (2016.01.27).  
274  Lenz Kothe 2016, s. 101.  
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positivt konnoterad interaktion med värdarna. Detta förhållande slutar inte vid värdarna, utan kan 
diskuteras utifrån utställningens mest grundläggande funktion och betydelse.  Tony Bennett 
diskuterar i artikeln The exhibitionary complex (1996) utställningens och museets historia utifrån de 
parallella aspekterna diciplinering och bildning.275 Då röster under mitten av 1800-talet höjdes för 
att Sounth Kensington Museum i London skulle införa fritt inträde till utställningen var debatten 
splittrat. Å ena sidan såg man positivt på att arbetarklass och mindre bemedlade skulle få ökade 
möjligheter till bildning men å andra sida hade man litet förtroende för deras respekt för 
institutionerna och objekten som förvaltades där. Bennet refererar en skribent ur The Times och 
skriver: ”both the rules of decorum and the rights of property would be violated if entry were made 
free to ʽhis majesty the mobʼ”.276 Värden kan ur Bennetts perspektiv, och utifrån diskursteorin, 
beskrivas som ett uttryck för konflikten mellan dessa två diskurser.    
 
Sammanfattning 
 
Atipelags konstvärdar kan sammanfattas som mångfacetterade yrkesroller som ingår i en rad olika 
diskurser, vilka stundtals är både konkurrerande och motsägelsefulla. Det faktum att värdarna är 
den enda personalen, undantaget receptionspersonalen, som arbetar direkt med konsthallens publik 
gör de mycket centrala för verksamheten. Efter det att en utställning är curerad och installerad, är 
det värdarna som innehar uppgiften att aktivt arbeta med den och med publiken. Värdarna skall 
finnas tillgängliga utställningsrummet för besökarna att ta hjälp av för kunskapsinhämtning och 
samtal, vid sidan om väggtexter, katalog, applikationer för mobiltelefon och eventuell annan tryckt 
information. Artipelag har ingen formell pedagogisk strategi, även om man uttrycker en strävan 
efter att anpassa pedagogiken till respektive utställning. Det aktiva värdskapet har visat sig vara en 
metod som har en privilegierad plats i den pedagogiska diskursen, trots att ledningen inte 
formaliserat denna metod. Metoden ses som inkluderande då den sägs skapa möjlighet för personer 
med liten eller ingen konstvana eller erfarenhet att ta till sig konst. På Artipelag är värdskapet även 
aktiverat inom ramen för den storytelling som sker genom extern kommunikation. Visningar och 
introduktioner används i viss utsträckning som tillfällen att reproducera det tema och den story som 
verksamheten grundar delar av sin marknadsföring på.  
 
Värdarna själva har delade åsikter om sitt arbete. De tycker om de publikorienterade uppgifterna i 
arbetet – att ge visningar eller prata om konst med besökarna. Samtidigt upplever de arbetet som i 
stor utsträckning långtråkigt, och några uttrycker en frustration över att känna sig överkvalificerade 
i förhållande till vad de arbetar med. Yrket beskrivs stundtals även som svårt att utvecklas inom, på 
grund av bristande uppskattning från ledningen och osäkra anställningsvillkor.  

                                                             
275  Tony Bennett, ”The exhibitionary complex”, Bruce W Ferguson, Reesa Greenberg och Sandy Nairne (red),   
        Thinking about exhibitions, Routledge, Abingdon 2009, s. 89. 
276  Bennett 2009, s. 94. 
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De pedagogiska sidorna av värden samexisterar och konkurrerar med dess säkerhetsorienterade, 
vilka stundtals dominerar yrkesrollen. Som vi såg i föregående avsnitt är det enligt värdarna själva 
säkerheten som prioriteras när man tvingas välja mellan ett gott bemötande och upprätthållande av 
ordningsregler. Samtidigt som just säkerheten upptar en stor del av arbetet, är det även denna del av 
arbetet som värdarna tycker är minst givande, och till och med tråkig. Det faktum att värden både 
ingår i en intern och i en extern diskurs, där dess säkerhetsuppgifter inte finns representerade i den 
externa, gör mötet med besökarna potentiellt mer komplicerat. Externt, mot institutionens publik, 
konstrueras värden som en servicefunktion och en pedagog. Den skall finnas tillgänglig för 
publiken och tillgängliggöra konsten genom samtal, visningar och aktivt lyssnande. Internt laddas 
värdrollen samtidigt med andra konnotationer och faktiska uppgifter. Värden är den funktion som 
har i uppgift att se till att de gränser som upprättas inom utställningsrummet upprätthålls och ibland 
fungera som ett aktivt redskap i varumärkesstrategier och marknadsföringsprocesser.  
 
Utifrån ett ritualperspektiv kan värdrollen alltså förstås som väktare av ritualen som äger rum på 
Artipelag, en ritual som inbegriper både säkerhetsmässiga och pedagogiska aspekter. Som 
diskuterades ovan fungerar den säkerhetsmässigt som både informerande, kontrollerande och 
diciplinerande insats på en och samma gång. Pedagogisk skall den aktivt verka för att skapa 
spontana möten i enlighet med det aktiva värdskapets logik, och förhållandet mellan säkerhet och 
pedagogik resulterar i ibland motsägelsefulla strävanden för den individuelle värden. 
 
Det aktiva värdskapet utgår från dialog och en aktiv uppmärksamhet för besökarens enskilda 
förkunskaper och intressen, och kan beskrivas som det spontana konstpedagogiska mötet. Dess 
form är därutöver odefinierad, då den i hög grad styrs av den aktuella situationen och samspelet 
mellan besökare och värd. Samtidigt finns det hos det aktiva värdskapet goda förutsättningar för ett 
mer relationsorienterat konstpedagogiskt möte, just då det inte förutsätter en strikt rollfördelning 
mellan värd och publik, som exempelvis den traditionella visningen aktualiserar.   
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Avslutande diskussion 
 
 
Denna studie har syftat till att undersöka värden som yrkesroll och värdskapet som praktik inom ett 
svensk konstsammanhang. Det visade sig tidigt i arbetet att värden ingår i olika diskurser, varav en 
pedagogisk diskurs, en säkerhetsdiskurs och en marknadsdiskurs varit mest framträdande. Dessa tre 
fick således bana väg för studiens fortsatta utformning, och även verka som organiserande princip i 
textframställningen av uppsatsen. De tre perspektiven värdskap som service, värdskap som 
pedagogik och värdskap som ritual representerar dessa diskurser, och verkar som utgångspunkter 
för en fördjupad undersökning av värden som yrkesroll och värdskapet som metodik.  
 
Utifrån enkätundersökningen, den fördjupade analysen av det aktiva värdskapet som metod samt 
den genomförda fallstudien av Artipelag, har en mångfaldig bild av värdskapet framträtt. 
Framförallt enkätundersökningen har skapat en bred bild av vad värdarna gör ute på institutionerna, 
och denna har visat att de grova drag har relativt liknande roller. De arbetar i princip alltid med 
någon form av publikorienterad uppgift som kan handla om att bemanna institutionens reception, 
sälja entrébiljetter, svara i telefon samt besvara frågor om konsten och verksamheten i stort. Utöver 
detta arbetar många värdar med mer utpräglat pedagogiska uppgifter som att ge guidade visningar 
eller att aktivt söka upp besökaren i utställningsrummet och uppmuntra till samtal om konsten. 
Dessutom är säkerhetsuppgifterna dominerande, och i princip samtliga värdar som figurerar i 
uppsatsen arbetar med vaktning och bemanning, ibland som ett komplement till ordinarie 
säkerhetsvakter. Variation finns inom yrket, där en skiljelinje finns mellan de institutioner som ser 
värdarna del av den pedagogiska verksamheten, och de som inte gör det. Bonniers Konsthall och 
Göteborgs Konsthall representerar två institutioner där värdarna, vid sidan om konstpedagoger och 
guider, utgör den publikorienterade personalen, och där värdmetodiken i stor utsträckning har 
formaliserats. Fallstudien av Artipelag, å andra sidan, visar på ett arbetssätt där värdarna är den 
enda konstorienterade yrkesrollen som publiken möter vid ett besök vid konsthallen. 
 
Att värdarna utgör en egen yrkesgrupp som på olika sätt skiljer sig från hur säkerhetsvakter, 
receptionister, guider, konstpedagoger och liknande yrkesroller vanligen definieras, är utifrån 
studien påtagligt. Det är kombinationen av kompetenser inom service, säkerhet och konst som 
utmärker värden, och att den dessutom i princip alltid är närvarande i utställningsrummet där 
besökaren är, främjar möten mellan publiken och institutionen – möten som dessutom tycks ha en 
annan karaktär än det mellan guide och besökare eller konstpedagog och besökare. Värden fungerar 
ofta som en central kontaktyta mellan institutionerna och deras målgrupper, vilket vi sett hos både 
Rooseum, Bonniers konsthall, Göteborgs konsthall och Artipelag. 
 Att konsthallarnas och museernas personal tagit klivet från anonymiteten på kontor och bakom 
receptionsdiskar, ut i utställningsrummet till synligheten bland publiken, är på många sätt 
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anmärkningsvärt. Det tyder på en värdeförskjutning utifrån minst två aspekter. Här har studien visat 
att en serviceorienterad diskurs samverkar med en pedagogisk sådan. 
 
Konstvärldens institutioner lånar allt mer begrepp och metoder från mer marknadsorienterade 
sektorer, och denna process kan betraktas som en slags ekonomisering av konsten, vilket bland 
annat Emma Stenström visat på med sin avhandling. Värden kan ses som ett resultat av, eller ett 
uttryck för denna process. Med hjälp av Lars Ivarssons närhetsmodell kan vi få syn på tre typer av 
kundmöten som äger rum ute på utställningsgolvet, i receptionen och i institutionernas butiker, 
vilka även dessa svarar mot värdens gränsöverskridande karaktär. Den klassiska betjänande 
närheten kombineras med en emotionell samt auktoritativ sådan beroende på vilken situation 
personalen möter i arbetet. Vi har även sett den ambassadörsliknande värden som på Artipelag skall 
förkroppsliga och representera institutionen, samt reproducera den strategiska marknadsföringen 
inom ramen för vad som kan beskrivas som en upplevelsekonomisk kontext. Värden är i denna 
bemärkelse ”säljare” av en produkt (konsten) och ett varumärke (institutionen) på en konkurrenssatt 
marknad. Värdens förpliktelser är i detta avseende gentemot arbetsgivaren och institutionen. Att 
marknadslogiker finns inom konstinstitutionernas väggar är inget nytt, och ingenting som per 
definition är negativt. Samtidigt identifierats i denna uppsats ett värdskap som aktivt använder 
kontaktytan mellan besökare och värd som en arena för marknadsföring, branding och försäljning, 
vilket ytterligare sammanblandar den pedagogiska och den serviceorienterade diskursen och i 
förlängningen riskerar konstens autonomi i förhållande till de ekonomiska intressena.  
 
Värdarna, som ju ofta saknar omfattande pedagogisk utbildning, tar på många institutioner ett stort 
ansvar i just det pedagogiska arbetet. Närvaron på utställningsgolvet möjliggör ett spontant 
konstpedagogiskt möte, och med doktoranden Elsa Lenz Kothes termer – en annan typ av inbjudan 
till interaktion än vad konstpedagogen, guiden eller vakten möjliggör. Värdskapet förknippas i 
många fall med ökad tillgänglighet och publikanpassning – och kan i sig ses som ett uttryck för en 
värdeförskjutning mot en mer relationsorienterad pedagogik i förhållande till en konstorienterad 
sådan. Även den aktiva värden och det aktiva värdskapet bör betraktas som ett uttryck för denna 
utveckling, men är samtidigt ett resultat av en syn på hur en konstinstitution kan fungera och hur 
besökaren kan använda sig utav den. Idén om det aktiva värdskapet och en konstinstitution där 
samtal, interaktion och ett socialat samspel står i fokus, utgör tvär kontrast till den subjektiva 
kontemplationenens konstmuseum, vilken rumsligen kanske bäst manifesteras av idén om den vita 
kuben. På Artipelag kan själva konsthallens materialitet – den uppbrutna vita kuben – symbolisera 
en slags mellanväg där både ledningen och värdarna säger sig prioritera den enskilde besökarens 
önskemål, och där värdarnas anpassning till den enskilda sociala situationen i arbetet står i fokus.  
 
Genom att betrakta utställningsrummet som en plats konstruerad för ritualer, kan pedagogik och 
säkerhet etableras som två konkurrerande diskurser, vilket vi bland annat sett i Tony Bennetts 
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artikel. Med värdens kombinerade säkerhets- och pedagogiska uppdrag följer viss problematik då 
säkerhetens diskursiva verkan medför diciplinering och auktoritativ maktutövning, medan den 
pedagogiska diskursen strävar efter inkludering och att skapa en trygg miljö för besökaren. Ironiskt 
nog är det en liknande problematik som Lars Nittve under sin tid på Rooseum sade sig vilja komma 
bort ifrån i och med införandet av värdar från första början. Värden har här i uppgift att balansera 
två ibland motsägelsefulla uppgifter, och mellan dessa uppstår det stundvis konflikt där värden 
tvingas nedprioritera den ena uppgiften till förmån för den andra, och i exemplen vi sett i uppsatsen  
är det pedagogik och service som vanligtvis nedprioriteras. Dessa två diskurser har paralleller till 
dess interna och externa verkan. På Artipelag är värden som pedagog/servicepersonal en externt 
verksam diskurs som besökaren tar del av, medan värden som auktoritet är en i princip enbart 
internt verksam diskurs. Även detta förhållande leder som vi sett till konflikter, då värdens uppdrag 
ibland motsäger besökarens bild av hur den skall agera i sitt arbete.  
 
Den serviceorienterade och pedagogiskt orienterade diskursen har delvis ett gemensamt språkbruk 
och gemensamma metoder. Genom att kombinera Modell 1 från Ivarssons avhandling och Modell 2 
från Konsten som läranderesurs (2009), som vi sett i tidigare kapitel, synliggörs kontaktytor mellan 
den pedagogiska och serviceorienterade diskursen. 

Det finns en kontaktyta mellan auktoritativ närhet och konstorienterad pedagogik, där värden 
aktiverar sina fackkunskaper inom konstfältet för att bemöta besökaren. Den betjänande närheten 
har överensstämmelser med den upplevelseorienterade pedagogiken, där besökarens subjektiva 
upplevelse står i centrum. Slutligen kan emotionell närhet jämföras med den relationsorienterade 
pedagogiken, som har den sociala relationen och kommunikationen gemensamt. Genom att 

Modell 3: Kombination av Modell 1 och Modell 2.  
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synliggöra överlappningen mellan dessa två diskurser, synliggörs även värdens komplexa uppgift. 
Konflikter mellan de olika perspektiven kan uppstå och därmed även svårigheter för värden i fråga. 
Som servicepersonal uppträder värden utifrån en kanske främst betjänande eller emotionell närhet, 
medan den som pedagog arbetar utifrån sina fackkunskaper, och därmed mer auktoritativt. Att vara 
den betjänande värden som besökaren eller ens arbetsledare kräver, och samtidigt upprätthålla det 
intellektuella motstånd som en konstorienterad eller relationsorienterad konstpedagogisk praktik 
kan kräva, är potentiellt konfliktfyllt. Service och pedagogik är inte samma sak, även om aspekter 
av de båda har likheter.  
 
Att vara värd  
 
Värdarna har en fot i två världar. De är ofta högt utbildade individer som i stor utsträckning utför 
lågt kvalificerade arbetsuppgifter – det tycks på många institutioner svårt att få anställning som värd 
om man inte har en akademisk examen inom konstvetenskap, fri konst, museologi eller liknande. På 
många institutioner är även fortbildningen inför varje utställning eller projekt en viktig del i 
värdskapet och värden skall inte sällan vara mycket kunnig om den konst som ställs ut. Många 
arbetsuppgifter är därutöver högt kvalificerade och värdarna har ofta ansvar för den huvudsakliga 
kontakten med besökarna genom servicearbete, visningar och samtal. Yrket är dessutom lågavlönat, 
anställningsvillkoren många gånger osäkra eller kortsiktiga – och det kan villkorsmässigt liknas vid 
tjänster inom servicesektorn.  
 
Värdarna som intervjuats i denna studie beskriver en upplevelse att inte kunna utvecklas inom 
yrket, att inte få utlopp för sina kunskaper och att inte uppmärksammas av ledningen för det 
pedagogiska arbete de utför. Samtidigt har de en vilja och ambition om att just utvecklas och om att 
fortsätta sina karriärer i konstvärlden. Att mer resurser från arbetsgivaren skulle göra värdarnas 
situation tryggare och mer utvecklande är givet, även om givetvis inte alla önskar sig en 
tillsvidareanställning och mer betald tid till planering, reflektion och utvärdering. För många är 
yrket ett extraarbete vid sidan om andra, ur deras perspektiv, viktigare sysselsättningar och så måste 
det givetvis få vara. Det bör även tilläggas att det i allmänhet råder inflation vad gäller högutbildade 
kulturvetare i Sverige, och den problematik med överkvalificerad personal som råder bland 
värdarna, kan knappast sägas vara ett problem unikt just för detta yrke. 
Samtidigt är det utifrån både arbetstagarens och konstens perspektiv av stor vikt att värden som 
yrkesroll inte utvecklas till en lågavlönad ersättare till dagens konstpedagoger och andra högre 
kvalificerade pedagogiska yrkesroller. I uppsatsen inledning diskuterades Cheryl Meszaros begrepp 
”the whatever interpretation”277 i relation till den personal som figurerar i utställningarna på museer 
och konsthallar idag och hur det pedagogiska utbudet ser ut – samt om risken att underminera 

                                                             
277 Meszaros 2006, s. 12-13.  
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konstinstitutionernas auktoritet om inte museernas expertis kommer till användning. Meszaros 
skriver utifrån en nordamerikansk kontext, från vilken den svenska skiljer sig. Hos oss är värdarna 
ett relativt vanligt fenomen och de är många gånger tänka att fungera just som den pedagogiska 
hjälp som Meszaros åsyftar. Värden kan på detta vis ytterligare minska avståndet mellan curator 
och besökare, eller om så vill, mellan konst och besökare.  
 
I jakten på ekonomisk effektivitet och strävan efter inkluderande, välkomnande och 
konkurrenskraftiga konstinstitutioner kan värden framstå som en både snabb och komplett lösning, 
vilket jag i viss utsträckning är beredd att hålla med om. Det personliga tilltal och den resurs som 
värden utgör för mer ovana besökare är viktig, och värden förkroppsligar dessutom en idé om att 
samtalets pedagogiska kraft inte skall underskattas. För institutionernas eget bästa är det samtidigt 
av stor vikt att de tar den pedagogiska potential som värdarna innehar på största allvar, och ägnar de 
resurser att utvecklas samt möjligheten att påverka sin arbetssituation. Annars kommer antalet 
värdar som är missnöjda med sitt arbete sannolikt att växa, vilket riskerar att spilla över i sämre 
kvalitet för besökaren. Skall värdarna ta ett större ansvar för pedagogisk verksamhet behöver de få 
ägna tid åt förberedeler och reflektion, och deras insatser behöver uppskattning. Samtidigt har vi 
problem om värdskapet – som det ser ut idag med otrygga anställningar, låg lön och bristande 
pedagogisk kompetens – i framtiden ersätter ett långsiktigt och kraftfullt konstpedagogiskt arbete, 
och värden underminerar konstpedagogens pedagogiska kunnande. I en strävan bort från ”the 
whatever interpretation” räcker det inte att placera personal i utställningsrummet, den personalen 
behöver också rätt förutsättningar för att kunna göra ett gott arbete.  
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 lärande, pedagogiska strategier och social inklusion på nordiska konstmuseer, Nordiska 
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Bild 4: Fotografi från Artipelags butik 2015.12.10. Pepparkvarnar och brickor med naturmotiv. 
Foto: Frida Berglund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5: Buffet & Café Bådan, Artipelag. Foto: Björn Lofterud.  
 

 



 

 

Bild 6: Installationsbild från utställningen Det Synliga (2014). Foto: Jean-Baptiste Béranger. 

Bild 7: Installationsbild från utställningen Hello Nature (2013). Foto: Jean-Baptiste Béranger. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Bild 8: Installationsbild från utställningen Den Monokroma Symfonin (2015-2016). Foto: Jean-
Baptiste Béranger. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 1. Enkätundersökningen 
 
 
* Obligatorisk fråga 
 
 1. Namn på din institution * 

 
 2. Namn och titel på dig som besvarar enkätundersökningen * 

Ditt namn kommer inte publiceras i uppsatsen utan efterfrågas enbart då jag kan komma att 
kontakta dig för följdfrågor när denna enkätundersökning är inskickad.  
 

 3. Kontaktuppgifter till dig som besvarar enkätundersökningen * 
Kontaktuppgifter efterfrågas enbart då jag kan komma att kontakta dig för följdfrågor när 
denna enkätundersökning är inskickad.  
 

 4. Ange antal anställda vid din institution, räknat i heltidsanställningar * 
Exempel: Om institutionen har fyra halvtidsanställda, så anges två heltidsanställningar 
 

 5. Ange ägandeförhållandena för din institution * 
 
Markera ett val 

 - Statligt ägd 
 - Regionalt ägd 
 - Kommunalt ägd 
 - Privatägd 
 - Annat: 
 
 6. Arbetar din institution med värdar av något slag? * 

Utställningsvärdar, konstvärdar, gallerivärdar, museivärdar, konsthallsvärdar och liknande 
räknas in här.  
 

  Markera ett val 
 - Ja 
 - Nej Gå till fråga 29 

 
 7. Hur benämner ni värdarna? * 

 
Markera ett val 

 - Utställningsvärdar 
 - Konstvärdar 
 - Museivärdar 
 - Konsthallsvärdar 
 - Det är olika, vi tycker att ovanstående titlar betecknar ungefär samma sak 
 - Annat:  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 8. Sedan hur länge har din institution arbetat med värdar? * 
Om ni har arbetat med värdar i olika omgångar, ange den tidpunkt då ni för första gången 
arbetade med värdar 
 

  Markera ett val 
 - Vi började med det år 2010 eller senare 
 - Vi började med det mellan år 2000-2009 
 - Vi började med det mellan år 1990-1999 
 - Vi började med det mellan år 1980-1989 
 - Vi började med det år 1979 eller tidigare 
 - Vet ej 

 
 9. Hur många värdar är anställda vid din institution för tillfället? * 

Räkna alla värdar oavsett anställningsform 
 

  Markera ett val 
 - 1-5 
 - 6-10 
 - 11-15 
 - 16-20 
 - 21-25 
 - 26-30 
 - 30 eller fler  

 
 10. Vilken anställningsform har majoriteten av värdarna? * 

 
Markera ett val 

 - Timanställning 
 - Tillsvidareanställning 
 - Visstidsanställning 
 - Frilans 
 - Annat: 
   
 11. Förekommer det andra anställningsformer bland värdarna än den du svarade på 

föregående fråga? * 
 

  Välj fler alternativ om nödvändigt 
 - Timanställning 
 - Tillsvidareanställning 
 - Visstidsanställning 
 - Frilans 
 - Nej, alla värdar har samma anställningsform 
 - Annat: 
 
 12. Vilken ingångslön har konstvärdarna som arbetar hos er? * 

Om du inte vill svara på frågan, skriv det i textrutan. Ange lönen per timme och/eller för en 
heltidstjänst. Om ingångslönerna ser olika ut, ange den genomsnittliga ingångslönen och 
notera att det är ett genomsnitt.  
 

 



 

 

 13. Är tjänsten hos er värdarnas huvudsakliga sysselsättning? * 
 
Markera ett val 

 - Ja, för samtliga värdar 
 - Ja, för de flesta värdar 
 - För omkring hälften av värdarna är detta deras huvudsakliga sysselsättning 
 - Nej, de flesta värdar har annan huvudsaklig sysselsättning 
 - Nej, samtliga värdar har en annan huvudsaklig sysselsättning 
 - Vet ej 

 
 14. Vilken är den högsta avslutade utbildning för majoriteten av era värdar? * 

Notera att enbart ett val skall göras som visar på utbildningsnivån hos de flesta av värdarna. 
 

  Markera ett val 
 - Grundskola eller motsvarande 
 - Gymnasium 
 - Universitets-, högskole- eller folkhögskolestudier (ingen examina) 
 - Kandidatexamen 
 - Magister/masterexamen 
 - Doktorsexamen 
 - Vet ej 
 - Annat:  
 
 15. Vilken är lägstanivån av utbildning som krävs för att få anställning som värd hos er? * 

 
Markera ett val 

 - Minst avklarad grundskola eller motsvarande 
 - Minst gymnasiexamen 
 - Minst universitets-, högskole- eller folkhögskolestudier (ingen examina krävs) 
 - Minst kandidatexamen 
 - Minst master/magisterexamen 
 - Minst doktorsexamen 
 - Vi ställer inget krav på utbildningsnivå 
 - Annat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 16. Har era värdar akademisk utbildning inom något/några av nedanstående områden? * 
Välj det/de områden som värdarna har sin huvudsakliga utbildning inom 
 

  Välj fler alternativ om nödvändigt 
 - Konstvetenskap / Konsthistoria 
 - Museologi 
 - Fri konst 
 - Filosofi 
 - Arkitektur 
 - Historia 
 - Curating 
 - Antropologi 
 - Etnologi 
 - Arkeologi 
 - Genusvetenskap 
 - Filmvetenskap 
 - Teatervetenskap 
 - Litteraturvetenskap 
 - Idéhistoria 
 - Nej, värdarna har inte utbildning inom något särskilt område 
 - Annat: 
  
 17. Vilka kunskapsområden värderar ni högt hos en värd när ni anställer? * 

Observera att du kan välja fler än ett kunskapsområde  
 

  Välj fler alternativ om nödvändigt  
 - Konstvetenskap / Konsthistoria 
 - Museologi 
 - Fri konst 
 - Filosofi 
 - Arkitektur 
 - Historia 
 - Curating 
 - Antropologi 
 - Etnologi 
 - Arkeologi 
 - Genusvetenskap 
 - Filmvetenskap 
 - Teatervetenskap 
 - Litteraturvetenskap 
 - Idéhistoria 
 - Pedagogik 
 - Vi har inga specifika krav på kunskapsområden hos våra värdar 
 - Annat: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 18. Vid en anställning, hur värderar ni en akademisk examen inom ovan valda 
kunskapsområden?  
Med akademisk examen menas minst en kandidatexamen (180 hp.) 
 

  Markera ett val på skalan mellan 1 - 10 
 
     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10        
  Akademisk          Akademisk 
  examen är                 examen är 
  inte viktigt          en   
  alls för          förutsättning  
  anställning         för anställning 

 
 19. Har era värdar utbildning inom pedagogik? * 

 
Markera ett val 

 - Ja, alla värdar har det 
 - Ja, en majoritet av värdarna har det 
 - Ja, en minoritet av värdarna har det 
 - Nej, ingen av värdarna har det 
 - Vet ej 
  
 20. Bland de som har pedagogisk utbildning, vilken typ av utbildning har de? * 

 
Välj fler alternativ om nödvändigt  

 - Konstpedagogisk utbildning 
 - Museipedagogisk utbildning 
 - Bildpedagogisk utbildning 
 - Dramapedagogisk utbildning 
 - Lärarexamen 
 - Specialpedagogisk utbildning 
 - Ingen av värdarna har pedagogisk utbildning 
 - Vet ej 
 - Annat: 

 
 21. Bland de som har pedagogisk utbildning, har de en pedagogisk examen? * 

 
Markera ett val 

 - Ja, samtliga av de värdar som har pedagogisk utbildning har en pedagogisk -examen 
 - Ja, en majoritet av de värdar som har pedagogisk utbildning har en pedagogisk 

examen 
 - Ja, en minoritet av de värdar som har pedagogisk utbildning har en pedagogisk 

examen 
 - Nej, ingen av de värdar som har pedagogisk utbildning har en pedagogisk examen 
 - Ingen av värdarna har pedagogisk utbildning 
 - Vet ej 
 
 
 
 
 
 



 

 

 22. Hur viktigt är det att era värdar har pedagogisk utbildning? * 
 
Markera ett val på skalan mellan 1 - 10 

 
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10       
  Inte viktigt         Helt  
  alls                avgörande  

 
 23. Hur viktigt är det att era värdar har erfarenhet av tidigare arbete med 

pedagogik/förmedling? * 
 
Markera ett val på skalan mellan 1 - 10 

 
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10       
  Inte viktigt         Helt  
  alls                avgörande  

 
 24. Hur viktigt är det att era värdar har erfarenhet av tidigare arbete inom 

servicebranschen? * 
 
Markera ett val på skalan mellan 1 - 10 

 
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10       
  Inte viktigt         Helt  
  alls                avgörande  

 
 25.  Vilka arbetsuppgifter har era värdar? * 

 
  Välj fler alternativ om nödvändigt 
 - Att bemanna utställningarna/gallerierna 
 - Att ha säkerhetsansvar över lokalerna och/eller utställningarna 
 - Att bemanna entrén/receptionen och vara behjälplig med besöksinformation -om 

öppettider, biljettförsäljning och liknande 
 - Att hålla guidade visningar (30 minuter eller kortare) 
 - Att hålla guidade visningar (längre än 30 minuter) 
 - Att städa/hålla lokalerna i ordning 
 - Att svara på frågor om konsten/utställningarna 
 - Att aktivt söka upp besökare och inleda samtal och diskussion om 

konsten/utställningarna 
 - Att ansvara för viss administration; att boka in visningar, svara i telefon, 

administrera evenemang el. dyl. 
 - Att planera och utforma institutionens övergripande pedagogiska verksamhet 
 - Att planera innehåll och utformning av guidade visningar 
 - Att hålla i andra typer av pedagogiska programpunkter än visningar, exempelvis 

workshops 
 - Att sälja böcker eller andra varor som institutionen tillhandahåller 
 - Att sköta försäljning och drift av institutionens café/servering 
 - Att delta i arbetet inför en ny utställning/nytt projekt 
 - Att arbeta kreativt tillsammans med publiken i ateljéverksamhet eller liknande 
 - Annat: 

 
 



 

 

 26. Vilken är värdarnas viktigaste arbetsuppgift? * 
 
 27. Har din institution någon pedagogisk/förmedlingsmässig strategi eller metod rörande 

värdskapet? * 
 
Markera ett val 

 - Ja 
 - Nej Gå till fråga 29 
 - Vet inte Gå till fråga 29 

 
 28. Beskriv den pedagogiska/förmedlingsmässiga strategin eller metoden nedan * 

 
 29. Arbetar din institution med pedagogiska och publikorienterade yrkesroller som inte är 

värdar? * 
 
Välj fler alternativ om nödvändigt 

 - Ja, konstpedagoger/museipedagoger 
 - Ja, guider 
 - Ja, bildpedagoger 
 - Nej 
 - Annat: 
 
 30. Om du svarade ja på förra frågan, beskriv dessa yrkesrollers arbetsuppgifter nedan.  

 
 31. Arbetar din institution med säkerhetsvakter i konstutställningarna? * 

 
Markera ett val 

 - Ja 
 - Nej 
 
 32. Finns det någonting som du vill tillägga eller kommentera på, med anledning av 

enkätundersökningens innehåll?  
 

 33. Vill din institution medverka anonymt i denna enkätundersökning? * 
Om ni väljer att medverka anonymt kommer informationen ni lämnat i denna 
enkätundersökning inte kunna härledas till er institution i den masteruppsats som studien 
utgör en del av 
 

  Markera ett val 
 - Ja, vi vill vara anonyma 
 - Nej, vi behöver inte vara anonyma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2. Mottagare av enkätundersökningen 
Förteckning över konstinstitutionerna som mottog enkätundersökningen, indelat i bokstavsordning.

 

Art Lab Gnesta 

Bildmuseet  

Bonniers Konsthall 

Borås Konstmuseum 

Botkyrka Konsthall 

Bror Hjorts Hus 

Dalslands Museum och Konsthall 

Dunkers Kulturhus 

Edsviks Konsthall 

Eskilstuna Konstmuseum 

Fotografiska 

Färgfabriken 

Gotlands Konstmuseum 

Gävle Konstcentrum 

Göteborgs Konsthall 

Göteborgs Konstmuseum 

Hallands Konstmuseum 

Haninge Konsthall 

Havremagasinet  

Kalmar Konstmuseum 

Konsthall C 

Konsthallen Passagen 

Kristianstads Konsthall 

Kristinehamns Konstmuseum 

Landskrona Konsthall 

Liljevalchs Konsthall 

Luleå Konsthall 

Lunds Konsthall 

 

 

 

 

 

Magasin III - Museum and Foundation for 

contemporary art  

Malmö Konsthall 

Malmö Konstmuseum 

Millesgården 

Mjellby Konstmuseum 

Moderna Museet Malmö 

Moderna Museet Stockholm 

Nordiska Akvarellmuseet 

Norrköpings Konstmuseum 

Norrtälje Konsthall 

Prins Eugens Waldemarsudde 

Rackstadmuseet 

Röda Sten 

Skellefteå konsthall 

Skissernas Museum 

Skövde Konsthall 

Sven-Harrys Konstmuseum 

Södertälje Konsthall 

Teckningsmuseet i Laholm 

Tensta Konsthall 

Thielska Galleriet 

Tomellilla Konsthall 

Trollhättans Konsthall 

Uppsala konstmuseum 

Väsby Konsthall 

Västerås Konstmuseum 

Växsjö Konsthall 

Wanås Konst 

Ystads Konstmuseun 

Örebro Konsthall 



 
 

 
 

Bilaga 3. Intervjufrågor och teman, värdar 
 

 

Ålder 

Utbildningsbakgrund 

Tidigare / parallella liknande anställningar  

När började du din tjänst på Artipelag? 

Hur upplever du arbetet som värd överlag / på Artipelag? 

Varför började du jobba som värd? Hur kommer det sig att du fortsatt? 

Hur upplever du arbetet nu i jämförelse med hur det var när du började som värd / på Artipelag? 

Upplever du ditt arbete som meningsfullt? 

Berätta om arbetsuppgifter / situationer i arbetet som är svåra 

Berätta om arbetsuppgifter / situationer i arbetet som är roliga / givande 

Berätta om någon tillfälle då du upplevt att du gjort bra ifrån dig i ditt arbete  

Berätta om något tillfälle då du upplevt att du inte gjort bra ifrån dig i ditt arbete  

Finns det någon uttalad förmedlingsmässig / pedagogisk strategi på Artipelag? 

Berätta om arbetsprocessen inför att en ny utställning skall öppna på Artipelag 

Hur sker urval av innehåll och utformning till visningar? 

Vad är målsättningen för dig när du genomför en visning / går in i ett samtal med en besökare? 

Förhåller du dig till olika besöksgrupper på olika sätt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Bilaga 4. Intervjufrågor och teman, Frida Andersson  
 

 

Dina arbetsuppgifter 

Bakgrund, utbildning / tidigare arbetsplatser 

Vilken är värdarnas roll / uppgifter på konsthallen? 

Vad skulle gå förlorat om de inte fanns där? 

Hur kommer det sig att Artipelag valt att arbeta med just värdar? 

Har konsthallen någon förmedlingsmässig / pedagogisk strategi? 

Ser du på värdarna som pedagoger? 

Hur stor frihet har värdarna i sitt arbete och hur uttrycker det sig? 

Vilka kompetenser / egenskaper är viktiga när ni skall anställa värdar? 

Vilka anställningsformer har värdarna och varför? 

Hur introduceras nyanställda värdar till sina arbetsuppgifter? 

Berätta om arbetsprocessen för värdarna inför att en ny utställning skall öppna. Hur följs värdarnas 

arbete upp? 

Hur många värdar arbetar vanligtvis i utställningarna? 

Vilken är värdarnas viktigaste uppgift? 

Hur tillgängligt är Artipelag? 

 


