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Abstract

Against a background of feminist art theories arguing that the hierarchies in art as based on 

masculine norms, the present thesis examines the four foundations associated with the Swedish 

state museum of modern art Moderna Museet. The object descriptions are gone through with 

open coding, to see wether there are formulations in these that affect the possibility to utilize the 

foundations yield for purchasing textile art. To ground the conclusions, the textile artworks in the 

collection are reviewed. The findings show that there are no terms in the object descriptions that 

would explain the low representation of textile art in the collection, since no terms regarding the 

artworks material nor the artists gender are set. It could therefore rather be a subjective choice by 

the decision-makers at the museum. Textile art’s position as a traditionally feminine craft renders 

it not self-evident within the masculine norms of art and modern art museums, and the causes of 

the mis-representation as well as future prospects are discussed. 
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1. Inledning 
Moderna Museets samling består vid uppsatsens författande av totalt 74 236 verk, men endast 14 av 

dessa är textilkonst.  Det är bara 0,02% av samlingen. Samtidigt som samlingen växt fram har 1

feministiska konstteoretiker arbetat med att problematisera konstbegreppet, och vilka värderingar vi 

lägger i det.  Genom att se normerna som konstbegreppet vilar på som manliga och att ifrågasätta 2

vad som får plats inom och utanför dessa ramar, öppnar det upp för en omformulering av allt det vi 

kallar  konst.  Andra  som  också  utmanade  normerna  inom  konsten  var  70-talets  feministiska 

konstnärer, och det fanns de som använde sig av textil just för att belysa det som det traditionellt 

kvinnliga medium det är och att visa att man inte behövde avsäga sig det feminina för att göra viktig 

och bra konst.3

Moderna Museet öppnade 1958, efter att ha fått Nationalmuseums moderna konstsamling 

och är sedan 1998 en egen statlig myndighet.  Det har alltså fått uppdrag och instruktioner från 4

regeringen, som i sin tur ska representera folket och därmed också samhället vi alla lever i. På så 

sätt kan man se museet som en plats där ideologi och estetik möts.  Förvärv till samlingen görs till 5

del av anslag från regeringen, dels av donerade verk och medel, och dels av avkastningen från de 

stiftelser som är tillskrivna Moderna Museet.  Dessa stiftelser har oftast en ändamålsbeskrivning, 6

innehållande ett antal villkor som måste uppfyllas för att medel från stiftelserna ska kunna användas 

för inköp av ett visst verk. Hur pass strikta villkor som satts upp är upp till den som först skapat 

stiftelsen. 

I ljuset av textil som ett viktigt feministiskt medium kan det verka underligt att Moderna 

Museet , som ska representera samhället, inte har mer textil konst i sin samling. Jag ska i denna 

uppsats  undersöka  om  det  finns  begränsningar  i  ändamålsbeskrivningarna  som  påverkar 

möjligheterna att använda dessa till inköp av textilkonst.

 Textilkonst i Moderna Museets samling - Moderna Museet 2016 http://sis.modernamuseet.se/sv/view/objects/1

asimages/search$0040swg$0027Textil$0027?t:state:flow=2747d2a0-1e97-485f-b769-d865cff00d32 (Hämtad 4 
december 2017), Alla verk i Moderna Museets samling http://sis.modernamuseet.se/sv/view/objects/asimages/
category$0040-1?t:state:flow=c81ce5d5-5212-4e3f-b4ec-456db236d5c4 (Hämtad 4 december 2017)
 D’Alleva, Anne, Methods and Theories of Art History, (London : Laurence King Publishing, 2012) s. 60.2

 Parker, Roszika, The Subversive Stitch. Embroidery and the Making of the Feminine [1984] (New York : I.B. Tauris & 3

Co, 2010) s. 211.
 Martin Gustavsson, ”Pengar, Politik, och Publik. Moderna Museet och Staten”,  i Historieboken. Om Moderna Museet 4

1958-2008, red. Tellgren, Anna, (Stockholm : Moderna Museet, 2008) s. 35.
 Lundström, Anna (2015) Former av Politik. Tre utställningssituationer på Moderna Museet 1998-2008, Göteborg/5

Stockholm : Makadam Förlag, s. 37.
 Gustavsson 2008, s. 44.6
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1.1 Syfte, frågeställningar och avgränsningar
Syftet för denna uppsats är att granska villkoren för inköp av textil konst på Moderna Museet ur ett 

feministiskt  perspektiv.  Genom  att  identifiera  eventuella  restriktioner  i  stiftelsernas 

ändamålsbeskrivningar  och  koppla  samman dessa  med  en  analys  av  inköpsår  och  vilka  medel 

verken i samlingen köps in, ämnar jag dra slutsatser om hur möjligheterna att köpa in textil för 

stiftelsernas avkastning ser ut. Uppsatsen har ett visst fokus på ekonomi, även om många gärna vill 

tro att konsten är skild från detta och ”fri”, så är det inte riktigt fallet.  Den är en av flera faktorer 7

som spelar  in  när  museum bestämmer  vad  som ska  köpa  sin  till  samlingen.  Jag  ämnar  också 

diskutera andra faktorer och strukturer vid inköp i min slutdiskussion.

Mina frågeställningar är:

• Vilka  villkor  ställs  i  ändamålsbeskrivningarna  för  stiftelserna  Moderna  Museet  har  till  sitt 

förfogande?

• Vilka slutsatser kan man dra från inköpsår och -medel för de existerande textila konstverken i 

samlingen?

• Vilka slutsatser kan man dra vid en sammanfattande slutanalys mellan stiftelsernas ändamål och 

verken i samlingen om möjligheterna att köpa in textilkonst till samlingen?

Den första  och  andra  frågeställningarna  är  granskande  i  sin  karaktär;  genom att  besvara  dessa 

skaffar jag mig underlag för den slutliga analysen. Den tredje frågeställningen är jämförande och 

analyserande. Tillsammans skapar de en bild av hur möjligheterna är för Moderna Museet att köpa 

in  textil  konst  med hjälp  av medel  från stiftelserna och skapar  utrymme för  en diskussion om 

konstbegreppets strukturer ur ett feministiskt perspektiv. 

Uppsatsen  gör  sitt  vetenskapliga  bidrag  främst  i  fältet  för  representation  av  genus  och 

textilkonst  på  statliga  museum.  Jag  kopplar  min  undersökning  till  den  feministiska  teori  som 

Roszika Parker och Griselda Pollock formulerat: Att det finns en ojämnhet i själva konstbegreppet 

som är missgynnsamt för kvinnor och att detta har betydelse för hur vi skattar textila konstverk.  8

Jag ämnar inte undersöka själva textilkonsten, utan snarare de strukturer som kan finnas inbäddade i 

Moderna Museets inköpsprocesser. Jag räknar inte heller med skillnader i storlek mellan anslag och 

stiftelserna, eller ungefärlig skillnad i inköpspris mellan måleri, skulptur och textilkonst.

 Stenström, Emma, Konstiga Företag, (Stockholm : Natur och Kultur, 2009) s. 34.7

 Parker 2010 [1984], s. 5.8
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1.2 Material och Urval
I uppsatsen använder jag mig av de fyra stiftelser, Anna-Stina Malmborg och Gunnar Höglunds 

stiftelse, Carl Fribergs stiftelse, Österlindska stiftelsen och Gerard Bonniers stiftelse, som Moderna 

Museet kan använda avkastningen från. Deras ändamålsbeskrivningar hämtar jag från Länsstyrelsen 

Stockholms Län där de är registrerade. Jag använder mig även av Moderna Museets samling och 

arkiv för information om hur inköp av textil konst bekostats. Utöver det använder mig av muntliga 

källor  och  e-mailkonversationer  med  Moderna  Museets  administrativa  chef  Lars  Turesson  och 

inköpsansvarig Christina Wiklund om både verk och stiftelser.

Jag har valt just Moderna Museet då det är en statlig myndighet under kulturdepartementet 

vars uppdrag är att förmedla modern och samtida konst. Jag har valt bort historiska och etnografiska 

museum då jag ska analysera museets möjligheter för inköp av just textil konst. Jag har valt att inte 

använda mig av regionala eller lokala konstsamlingar på grund av att dessa inte är lika omfattade av 

en enhetlig nationell svensk politik, utan att det kan skilja sig från län till län och kommun till 

kommun. Jag har även valt att inte undersöka privata samlingar då deras arkiv inte omfattas av 

offentlighetsprincipen som statliga myndigheter gör, och då har de inte samma skyldighet att delge 

information vilket kan göra det svårt att undersöka vilka pengar som använts för inköp.

1.3 Tidigare forskning 
Eftersom att jag i min uppsats ämnar granska hur genusstrukturer i konsten och på konstmuseer tar 

sig uttryck, ska jag relatera min uppsats till forskning om kvalitativa skillnader mellan kvinnliga 

och  manliga  konstnärer,  texter  om representation  och  genus  på  museum och  andra  i  Moderna 

Museets samling utförda undersökningar.

Titia Top undersökte i sin avhandling Art and Gender om det fanns någon bias att bedöma  

konstverk av manliga konstnärer  som kvalitativt  bättre  än kvinnliga konstnärers  genom att  låta 

professionella kritiker bedöma konststuderandes slututställningar utifrån kategorierna originalitet, 

kvalitet och teknisk färdighet.  Top fann inga bevis varken för att domarna skulle vara påverkade av 9

förutfattade meningar om att kvinnorna skulle vara sämre än männen, men inte heller att det skulle 

finnas någon enhetlig bedömning domarna sinsemellan. Top motbevisade därmed inte bara idén att 

kvinnor skulle vara sämre konstnärer än män, men hon  problematiserar  också kvalitetsbegreppet 

genom att  visa  att  det  inte  finns  en  objektiv  skala  man  kan  mäta  det  på,  utan  att  det  även  i 

professionella sammanhang är totalt subjektivt.

 Top, Titia, Art and Gender. Creative Achievement in the Visual Arts, (Groningen : Rijksuniversiteit, 1993)9
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I  Genuskonstruktioner och Museer  skriver genusvetaren Wera Grahn om hur man praktiskt kan 

arbeta med genus på museer. Hon menar att nyförvärv inte bara handlar om att köpa in mer objekt 

kopplade till en kvinnlig kontext eller med en kvinnlig upphovsman, utan att köpa in verk som 

ifrågasätter och utmanar cementerade könsroller.  Hon skriver också att genusintegrering kan delas 10

upp i en sju-gradig skala.  Genusregistrering, alltså att det är räkne-jämnt mellan könen ligger på 11

steg  tre.  På  sjunde  steget,  som alltså  är  den  bästa  arbetsmetoden  ut  ett  genusperspektiv,  finns 

Genusfokusering,  alltså  att  man  explicit  tar  upp  maktrelationer  och  flertalet  olika  perspektiv  i 

utställningarna. Eftersom textilkonst är kopplat till en kvinnlig kontext hamnar ett medvetet arbete 

med det högre upp på skalan än om man endast genusregistrerar samlingen- det handlar inte bara 

om explicit kön på konstnären utan i vilken kontext verket kommer ur.

Vid Moderna Museet har forskningsprojektet  Representation och Regionalitet  bedrivits.  12

Projektet gick ut på att granska Moderna Museets, Norrköpings, Malmös och Göteborgs kommuns 

samlingar, och då inte bara nyinköp, utan också hur många verk som finns i samlingarna av kvinnor, 

hur  kvinnliga  konstnärer  representerats  i  tillfälliga  utställningar,  och  hur  deras  verk  placerats  i 

museerna och i  katalogerna.  Min undersökning kan fungera som ett  komplement  till  delen om 

Moderna Museet, då jag tar upp mer specifikt textilkonst och stiftelser, vilket inte Representation 

och Regionalitet gör, samt har ett bredare fokus på kontexter än konstnärernas könstillhörighet. 

Anna Lundström har i sin avhandling Former av Politik undersökt hur politik och konst hör 

ihop utifrån tre utställningar på Moderna Museet.  Hon undersöker även hon hur ideologi påverkar 13

museet, och hur platsen och rummet påverkar konsten. Hon ser dock snarare på utställningar än 

samlingen, och hon har inget direkt fokus på textilkonst eller utgår från feministiska teorier. 

Det  finns  alltså  forskning  om representation  på  museer,  både  allmänt  och  specifikt  om 

Moderna Museet. Ingen av dem med någon direkt fokusering på textil  konst och/eller specifika 

inköpsprocesser, som användandet av just stiftelser till inköp. Eftersom att jag ska undersöka just 

ändamålsbeskrivningarna och hur dessa påverkar inköp av textilkonst, sparkar jag inte in en redan 

öppen dörr eller granskar något som redan undersökts.

 Grahn, Wera, Genuskonstruktioner och Museer. Handbok för Genusintegrering, (Uppsala : Upplandsmuseet, 2007) s. 10

14.
 Grahn 2007, s. 25.11

 Martin Sundberg, ”Innanför och Utanför Tullarna: Moderna Museet”, i Representation och Regionalitet. 12

Genusstrukturer i fyra svenska konstmuseisamlingar, red. Tellgren, Anna och Werner, Jeff, (Stockholm : Statens 
Kulturråd, 2011)

 Lundström 2015.13

�4



1.4 Teori
I  uppsatsen  kommer  jag  utgå  från  ett  feministiskt  perspektiv.  Om  man  utgår  från  Tops 

forskningsresultat att kvinnor inte är sämre än män på att skapa konst, varken märkbart kvalitativt, 

tekniskt eller originellt kan man anta att även historiskt har den konst som främst kvinnor skapat, 

textilkonst och keramik, inte heller varit kvalitativt sämre än de traditionellt manliga konstarterna.  14

Därför använder jag mig av teorier som ifrågasätter hela konceptet ”bra” och ”dålig” konst, och hur 

vi format och blir formade av normer i konsten, samt teorier kring hur museet i sig påverkar vad 

som ses  som konst.  Jag  använder  mig  även  av  teorier  kring  just  textilkonst,  och  hur  det  har 

påverkats av att historiskt varit starkt kopplad till kvinnor och femininet.

1.4.1 Museet och Den vita kuben

I essän ”The MoMA Hot  Mamas” i  boken The Aesthetics  of  Power skriver  Carol  Duncan om 

konstmuseets kulturskapande funktion (i hennes bok är det specifikt MoMA hon skriver om, men 

det kan appliceras på alla museum). Det som visas upp på museerna bildar vad vi som besökare då 

uppfattar som ’den officiella konsthistorian’.  Museets funktion är inte bara är förmedlare utan 15

också skapare av den kultur vi lever i, det vi ser och lär oss uppfattar vi som det som är sant, och det 

vi ser är vita mäns konstverk, oftast måleri eller skulptur.  Den vita kuben kallas det moderna 16

utställningsrummet, med vita kala väggar och fokus på enskilda, storslagna konstverk.  I detta rum 17

kan allt bli konst. Carol Duncan skriver i Civilizing Rituals om  exempelvis brandsläckare, som 

genom att existera i Den vita kuben kan misstas för konst.18

1.4.2 ”Greatness” och det konsthistoriska kanon

Om man ser allt i samhället som ett system av strukturer som människor själva skapat, så är i så   

fall även konsten det.  Griselda Pollock skriver i Vision and Difference om just konstbegreppets  19

underliggande normer, men ser även många av dessa strukturer som manligt kodade, eller som hon 

själv skriver: ”The criteria of greatness was male defined”.  Istället för att, som Linda Nochlin i sin 20

 Top 1993, s. 122; Pollock, Griselda, Differencing the Canon. Feminist Desire and the Writing of Art’s Histories, 14

(London/New York : Routledge, 1999) s. 24.
 Duncan, Carol, The Aesthetics of Power. Essays in Critical Art History, (Cambridge/New York/Oakleigh :  15

Cambridge University Press, 1993)  s. 190.
 Pollock 1999, s. 25.16

 Duncan, Carol, Civilizing Rituals. Inside Public Art Museums, (London/New York : Routledge, 1995), s. 214.17

 Duncan 1995, s. 56.18

 D’Alleva 2012, s. 126.19

 Pollock, Griselda, Vision and Difference. Femininity, Feminism and Histories of Art, (London/New York : Routledge, 20

1988) s. 1.
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banbrytande essä ”Why have there been no great women artists” utmana institutionerna som stängt 

(och stänger) ute kvinnor och förklara frånvaron av kvinnliga konstnärer genom att de inte haft 

tillträde till vissa platser, ifrågasätter Pollock de underliggande, sexistiska normer som vi värderar 

konst med.  Hon menar inte att Nochlin har fel, men tar hennes analys längre än så: Eftersom 21

kvinnor  historiskt  har  stängts  ute  från  akademierna,  läroverken  och  från  högre  ämbeten  inom 

museibranschen, har detta lett till att konsten blivit fylld av manliga laddningar om vad vi tycker är 

bra konst, vad vi tycker är viktig konst, vad som ingår i vårt västerländska konsthistoriska kanon.22

Enligt Pollock kan man inte bara addera kvinnliga konstnärer till vårt konstvetenskapliga 

kanon i efterhand, då hela systemet är uppbyggt kring manliga normer. Kvinnor kommer då alltid 

vara ett ”annat” i förhållande till denna norm.  Man kan alltså inte rätta till snedvridningen genom 23

till exempel utställningar som Nochlin och Ann Sutherland Harris ”Women Artists: 1550-1950” på 

Los Angeles County Museum of Art 1976, vars syfte var att uppmärksamma kvinnliga konstnärer 

genom historien.  Detta resulterade bara i att konkretisera konsten som manlig, och den kvinnliga 24

konstnären som avvikande och icke-normativ.  25

Carol Duncan skriver i boken Aesthetics of Power att den definition av Greatness som av 

kritiker och journalister appliceras på kvinnliga samtida konstnärer är den samma som definierar de 

manliga, alltså den definition om Pollock syftar på.  Kritikerna fortsätter alltså att framställa den 26

manliga Greatness som den enda riktiga, och kvinnor har enligt Duncan konformerats till denna 

definition  och  innan  de  också  blir  uppmärksammade  för  att  vara  stora  konstnärer.  Erkända 27

kvinnliga konstnärer utmanar alltså inte riktigt begreppets innebörd. Istället tycker både Duncan och 

Pollock  att  själva  ordet  ”konsts”  mening  måste  omdefinieras,  genom  bland  annat  att  granska 

kvinnlig  representation  på  museum,  lärosäten  och  i  litteraturen.  Inte  bara  att  kvinnor 28

representeras, utan också hur.

Konstvetenskapligt sakkunniga har många läst på universitet och där lärt sig samma historia, 

om samma verk och konstnärer, och har sedan gått på konstmuseum som visar upp dessa verk.  29

Detta kanon har visserligen börjat luckras upp genom feministisk, postkolonial och marxistisk kritik 

 Nochlin, Linda, Women, Art and Power and Other Essays, (New York : Harper Row, 1988) s.158; Pollock 1988, s. 1.21

 Pollock 1999, s. 24.22

 Pollock 1999, s. 33.23

 Nochlin, Linda och Sutherland Harris, Ann, Women Artists: 1550-1950, (Los Angeles/New York : Los Angeles 24

County Art Museum och Alfred A. Knopf, 1976)
Pollock 1988, s. 7.25

 Duncan 1993, s. 123.26

 Duncan 1993, s. 131.27

 Pollock 1999, s. 27; Duncan 1993, s. 131.28

 Duncan 1995, s. 199.29
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av det, men ändå finns denna patriarkala stomme kvar.  Det finns alltså en viss uppfattning om att 30

det är manliga genier som har skapat de verk som har högst status och de som anses representera 

mänskligheten och tidsepoker på det enda, riktiga, sättet.  Pollock diskuterar Raymond Williams 31

användning av den marxistiska filosofen Antonio Gramscis begrepp kulturell hegemoni, alltså att 

den styrande maktordningen upprätthålls genom att den framställs, och accepteras, som helt normal 

och  som sunt  förnuft  att  det  är  så.  Gramsci  menar  att  det  är  genom kulturell  hegemoni  som 

kapitalismen överlever och klasserna hålls på sin plats, men begreppet går även att applicera på 

feministisk konstteori.  I vårt kanon presenteras den vita, västerländske mannen överallt, inte minst 32

på  museerna,  som den  självklara  store  konstnären  och  därför  har  det  setts  som självklart  och 

naturligt att kvinnor antingen inte alls är med, eller att de gör konst som definieras som det manliga 

normerna för Greatness.33

1.4.3 Textil som hantverk eller konstverk?

Patricia Mainardi menar i  sin essä ”Quilts,  The Great American Art” att  textilkonst har samma 

element  som  traditionell  konst:  Det  finns  form,  det  finns  användande  av  färg,  linjer  och 

konstraster.  Det  finns mer  eller  mindre  abstrakta  eller  figurativa  motiv.  Det  finns komplexitet 34

precis som i annan konst, och att det är underligt att den inte fått samma höga status som andra 

konstformer. Konsthistorikern Roszika Parker förklarar detta med att textilkonst har marginaliserats 

och fått  stämpeln hantverk istället  för konstverk just för att  det är ett  medium som är feminint 

kodat.  Hon skriver i boken The Subversive Stitch att en anledning till att textilkonst inte riktigt blir 35

insläppt i gallerierna eller konstmuseerna är för att det traditionellt har varit kvinnor som arbetat i 

textil,  privat,  i  hemmet,  för  familjen,  medan  traditionellt  maskulina  material  och  metoder  som 

skulptur och måleri ofta har varit  för pengar, publikt.  Textilkonst hamnar därför både utanför 36

kanon och utanför vad som enligt våra institutioner och museum historiskt har satt upp som ramar 

för vad som är konst.

Man kan alltså se textil konst som en del i processen av omdefiniera konstbegreppet, och hur 

den är representerad på våra museum kan vara en indikator som visar hur långt vi har kommit i att 

 Duncan 1995, s. 200, s. 201.30

 Pollock 1999, s. 4.31

 Pollock 1999, s. 10.32

 Pollock 1999, s. 10.33

 Patricia Mainardi, ”Quilts, The Great American Art”, i Feminism and Art History. Questioning the Litany, red. 34

Broude, Norma och Garrard, Mary D., (New York : Harper Row, 1982) s. 344.
 Parker 2010  [1984], s. 5.35

 Parker 2010  [1984], s. 5.36
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arbeta  genusfokuserat  i  de  utrymmen som skapar  och formar  kanon,  samt att  det  utmanar  den 

könsmaktsordning och kulturella hegemoni som vi lever i.

1.5 Metod 
I detta kapitel presenteras uppsatsens metod och kritik mot dessa metoder samt varför de ändå är 

användbara.

1.5.1 Metodval 

Jag använder mig av information i arkiv och hos länsstyrelser för att sedan göra en öppen kodning 

på denna. Resultatet kommer sedan analyseras tillsammans med slutsatser dragna ur information 

om de  textila  verken i  samlingen.  Att  undersöka  enbart  ändamålsbeskrivningarna  säger  inte  så 

mycket om hur möjligheterna eller restriktionerna fungerar när man sedan verkligen ska köpa in 

verk till samlingen. 

Först samlas material in. Samlingen finns till stor del publicerad online, och det är till stor 

hjälp när det kommer till att hämta information om de textila verken. Jag behöver information om 

förvärvsår,  vilka  medel  som  använts  och  konstnärens  nationalitet.  Jag  besöker  även  Moderna 

Museet för att ta del av information om stiftelserna som inte finns online, som registreringarna hos 

Stockholms län,    samt att få muntlig information om dessa från administrativ chef Lars Turesson.  37

Där det saknas information om med vilka medel verket förvärvats är jag i kontakt med Turesson och 

inköpsansvarig Christina Wiklund.38

När materialet är insamlat påbörjar jag analysen, som är uppdelad i tre delar; först analys av 

ändamålsbeskrivningarna, sen av de textila konstverken i samlingen och till sist en  slutanalys. Först 

granskas alltså textilkonstens teoretiska villkor, sedan det praktiska förverkligandet, för att till sist 

koppla  samman  dessa  två  och  diskutera  slutsatserna.  Den  första  delen  görs  på 

ändamålsbeskrivningarna  till  respektive  stiftelse.  Jag  gör  en  så  kallad  öppen  kodning  av  dessa 

texter, som är en metod inom grundad teori.  Vanligtvis används den inom sociologin för analyser 39

av intervjuer, men kan också användas för att analysera teman och underliggande meningar i texter. 

Först läser man materialet flera gånger för att lära känna det, för att sedan gå rad för rad och dela in 

dessa i kategorier och underkategorier.  Kategorierna är inte förbestämda, utan det är upp till den 40

 Samtal med Lars Turesson 23 oktober 201737

 Mailkonversationer med Christina Wiklund 19 oktober och 7 november 2017; mailkonversationer med Lars Turesson 38

19 oktober, 7 november och 13 december 2017.
 Pickard, Alison Jane, Research Methods in Information, (London : Facet Publishing, 2007) s. 270.39

 Charmaz, Kathy, Constructing Grounded Theory. A Practical Guide Through Qualitative Analysis, (London/Los 40

Angeles/New Delhi/Singapore : Sage Publishing, 2006) s. 50.
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som använder sig av metoden att bestämma utifrån vad man själv tycker passar.  I mitt fall letar jag 41

dock aktivt efter definitioner av ändamål och vilka villkor som ställts upp, då det är restriktioner jag 

ska undersöka, men andra kategorier växer fram under arbetets gång. Efter kodningen är klar jämför 

jag alla rader som är i samma kategori med varandra och dra slutsatser utifrån det, om det finns 

tendenser som upprepar sig i flera av stiftelserna, eller om det är någon som skiljer sig stort mellan 

dem,  och  vad  det  kan  betyda  för  hur  stiftelserna  kan  komma  till  användning  när  det  gäller 

textilkonst.42

I andra delen av analysen undersöker jag hur textila konstverk i samlingen inköpts, och när. 

Att bara undersöka teoretiska möjligheter för förvärv av textil konst säger inte något om hur de 

faktiskt används om man inte också ser på hur samlingen ser ut i verkligheten. Genom att göra en 

tabell och granska dessa ur flera perspektiv, kan jag läsa ut tendenser även här. Jag ställer frågorna: 

När köptes konstverken? Kan man märka trender i frekvens över åren? Med vilka medel de köpts 

in? och Hur ofta har stiftelserna använts för inköp? Utifrån denna granskning kan sedan den sista 

delen av analysen genomföras.

I den slutgiltiga delen av analysen diskuterar jag sedan hur pass mycket stiftelserna påverkar 

situationen som finns idag, och hur förändringar i samlingen har påverkat och påverkas av Moderna 

Museets  uppdrag  och  som presenteras  i  bakgrundskapitlet.  Jag  utgår  från  de  första  och  andra 

analyserna  och  binder  samman  dem  i  en  diskussion  om  hur  textilkonst  blir  representerad  på 

Moderna Museet och vad resultaten av del ett och två kan bero på.

1.5.2 Kritik mot metoden 

Det  material  som  finns  i  arkiven  är  ett  urval,  antingen  när  de  skapades  eller  av  den  som 

tillhandahåller informationen nu.  Alltså kan det bildas en uppfattning om att det bara det vi kan 43

hitta  i  arkiven anses som sant,  samtidigt  som 70-80% av de statliga och regionala arkiven har 

gallrats ut.  Vi kan alltså inte vara helt säkra på att all information finns oss till handa och det bör 44

man vara medveten om när man hämtar information i arkiv. Genom att välja att använda sig av 

statliga myndigheter, som omfattas av offentlighetsprincipen, kringgår jag vissa eventuella hinder 

för att få tag på informationen jag behöver.45

 Charmaz 2006, s. 47.41

 Charmaz 2006, s. 53.42

 Lindroth, Jan, Vägen till Arkivet. Handledning i Arkivforskning för Universitet- och Högskolestuderande, (Stockholm 43

:  Historiska Institutionen vid Stockholms Universitet, 1994) s. 7.
 Lindroth 1994, s. 7.44

 Lindroth 1994, s. 11.45
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Kritik som riktas mot öppen kodning och grundad teori, som jag baserar första delen av 

analysen på, är att man i klassisk grundad teori ska man inte utgå från några förutfattade koder eller 

kategorier, utan forskaren ska vara helt öppen för vart processen tar en och att detta kan påverka 

reliabiliteten.  Eftersom att jag medvetet ska leta efter villkor och möjliga restriktioner använder 46

jag mig inte helt av klassisk öppen kodning, utan använder den istället som jag anser att den passar i 

min uppsats med fokuserat letande efter specifika kategorier.

I alla delar av analysen gör jag en interpretistisk undersökning av materialet.  Jag utgår 47

alltså från att det finns flera verklighetsbilder utifrån olika utgångspunkter och synsätt, och att det 

därmed inte finns en objektiv sanning att förhålla sig till. Resultatet av min undersökning kommer 

alltså påverkas av mig som författare och av min världsbild.

1.6 Disposition
Uppsatsen  är  disponerad  i  fyra  kapitel:  Inledningskapitel,  bakgrundskapitel,  analyskapitel  och 

diskussionskapitel. Efter det följer sammanfattning och slutsats, källhänvisning och bilagor.

Inledningskapitlet innehåller syfte, frågeställningar och avgränsningar, material och urval, 

tidigare forskning, teori, metod, och är som ett ramverk för läsaren för att förstå vad uppsatsen 

ämnar göra, varför och hur.  I  bakgrundskapitlet  behandlas en bakgrund till  textilkonst och dess 

koppling till  feminism samt  uppdrag,  inköpsprocesser  och representation specifikt  för  Moderna 

Museet.  I  tredje  kapitlet  presenteras  analysen  av  ändamålsbeskrivningarna  och  slutsatser  dras 

utifrån de utdrag som innehåller villkor eller anvisningar till hur stiftelsen ska användas i var sin 

rubrik. Även de textila verken i samlingen behandlas och analyseras utifrån frågor som presenteras i 

metod-delen. Till slut sammanvävs de två analyserna i ett avslutande kapitel utifrån det teoretiska 

ramverket  och  sätts  in  i  ett  sammanhang  med  den  tidigare  forskningen.  I  kapitlet  med 

slutdiskussionen  diskuteras  uppsatsens  resultat.  I  bilagorna  finns  Moderna  Museets  uppdrag, 

stiftelsernas registreringar med ändamålsbeskrivning samt den öppna kodningen i sin helhet.  

 George Allan, ”A critique of using grounded theory as a research method”, The Electronic Journal  of Business 46

Research Methods, 2:1 (2003) s. 8.
 Pickard 2007, s. 12.47
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2. Bakgrund 
Detta  kapitel  innehåller  bakgrund  till  textilkonsten  som ett  feministiskt  medium för  att  ge  en 

förklaring till varför jag kopplar samman kvinnor och textilkonst som jag gör. Sedan tas delar av 

Moderna Museets uppdrag upp, för att  ge en bild av vad som är innanför och utanför museets 

ansvarsområde; om textilkonst inte är Moderna Museets ansvarsområde är det onödigt att undersöka 

varför det finns så lite textilkonst: det säger sig självt. Sedan behandlas inköpsprocesserna för att ge 

en förståelse för hur det kan gå till när ett konstverk köps in, då jag ämnar undersöka en av dessa 

processer.  Moderna  Museets  arbete  med  kvinnlig  representation  tas  upp,  då  uppsatsen  har  ett 

feministiskt teoretiskt perspektiv.

2.1 Textilkonst som ett feministiskt medium
Elizabeth  Wayland  Barber  skriver  i  ”A tradition  with  a  reason”  att  Judith  Brown  menar  att 

anledningen till att textilarbete traditionellt associerats med kvinnor är att det kunde kombineras 

med barnpassning.  Det är ett repetitivt arbete med liten chans för barn att skada sig, till skillnad 48

från traditionella manliga göror som jakt eller fiske.  Broderi var dock under medeltiden en högt 49

ansedd konstform, med samma status som exempelvis måleri, samt producerades i den publika sfären, 

med skrån, lärlingar och mästare.  Då var både kvinnor och män producenter, och det var först när det 50

blev mer kvinnor som tillverkade broderi, samt när det förflyttades från den offentliga till den privata 

sfären som den sjönk i status.  Det har förblivit starkt förknippat med femininet, från medeltiden 51

vidare  till  1800-talet,  då  kopplingen  mellan  textilarbete  och  kvinnlighet  sågs  som  fullständigt 

naturlig.  Textilens plats i konstens hierarki är alltså inte bara kopplad till utövaren utan också platsen 52

den tillverkas i. På senare tid har textilkonst till stor del flyttats tillbaka till det offentliga rummet. 

Under 1900-talet använde feminister medvetet just textil för att betona kontrasten mellan det 

traditionella kvinnliga och det nya och friare kvinnliga.  Under 1910-talet användes broderier och 53

lapparbeten  som  till  exempel  på  banderoller  av  Suffragetterna,  som  var  fullt  medvetna  om 

symboliken i att arbeta med just dessa tekniker.  Under 70-talets feministiska våg använde man sig 54

av slagordet ”det personliga är politiskt”, och flyttade mycket av det som varit haft en privat arena fick 

 Elizabeth Wayland Barber, ”A Tradition with a Reason”, i The Textile Reader, Hemmings, Jessica, (London/New 48

York : Bloomsbury, 2012), s. 321.
 Barber 2012, s. 322.49

 Parker 2010  [1984], s. 17; Staniland, Kay, Embroiderers, (London : British Museum Press, 1991) s. 13.50

 Parker 2010  [1984], s.5.51

 Parker 2010 [1984], s. 189.52

 Parker 2010 [1984], s. 210.53

 Parker 2010 [1984], s. 198.54
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en  plats  i  allmänna  debatter  och  utrymmen,  som abortfrågan,  familjefrågor,  en  förändrad  syn  på 

sexualbrott, men också textilkonsten flyttades ut ur hemmen och visades upp.  De två konstnärer som 55

ansetts bland de viktigaste för den feministiska konströrelsen under 70-talet är Miriam Schapiro och 

Judy Chicago.  Båda två arbetar i textil.56

Textilkonstens starka koppling till den feministiska kampen har tonats ner nu på 2000-talet 

då  (igen!)  både  kvinnor  och  män  arbetar  i  textil,  även  om  de  historiska  associationerna  och 

kopplingen  till  kvinnor  fortfarande  lever  kvar.  Roszika  Parker  skriver  även  i  förordet  till 57

nyutgåvan  av  Subversive  Stitch  att  sedan  originalutgåvan  har  textilkonst  blivit  mycket  mer 

accepterat som konstform, vilket bland annat kan ses på hur mycket mer textilkonst som ställs ut.  58

Kopplingen mellan textil och aktivism syns fortfarande bland annat i det som kallas Craftivism, en 

blandning av textilt arbete, Gerilla-konst och politisk aktivism.  Ett exempel på denna koppling 59

mellan politik, feminism och textilarbete är de stickade rosa Pussyhats som bars på Women’s March 

i USA  i januari 2017, efter att Donald Trump valts till  Amerikas president.60

2.2 Moderna Museets uppdrag
I detta avsnitt av uppsatsen har jag valt ut delar av instruktionerna från regeringen till Moderna 

Museet för att klargöra vad det har för uppdrag och se om textilkonst ens faller inom deras område 

och är deras uppgift att samla på. De delar jag valt ut är de som jag tycker är väsentliga för min 

undersökning  då  de  handlar  om  vad  deras  huvudsakliga  uppgift  är,  om  jämställdhet  och  hur 

Moderna Museet ska förhålla sig till samhället i övrigt, men hela uppdraget med instruktion från 

regeringen finns i uppsatsens bilagor. Jag har valt att inte ta upp bland annat de delar som behandlar 

hur organisationen ska styras, och hur de ska samarbeta med universitet och andra museum, då jag 

anser att det inte var relevant för uppsatsen.

1 § Moderna museets uppgift är att samla, bevara, visa och förmedla 1900- och 2000- talskonsten i alla 

dess former.61

 "Det personliga är politiskt”, Göteborgs Universitet 2017 http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/systerskap/personligt/, 55

(Hämtad 11 december 2017); Parker 2010, s. 205.
 Norma Broude och Mary D.  Garrard, ”Feminist Art History and the Academy: Where Are We Now?”, Women’s 56

Studies Quarterly 25:1 (1997), s. 215.
 Parker 2010 [1984], s. xiii, s. 215.57

 Parker 2010 [1984], s. xii.58

 Shannon Black, ”KNIT + RESIST: placing the Pussyhat Project in the context of craft activism”, Gender, Place & 59

Culture 24:5 (2017), s. 700.
 Black 2017, s. 697.60

 Förordning (2015:1001) http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2007:1177 (Hämtad 21 November 2017)61
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Förordningens  första  paragraf  står  som en  sammanfattning  om Moderna  Museets  övergripande 

uppdrag. Det står att det ska samla, bevara, visa och förmedla 1900- och 2000-talskonsten i alla 

dess former. Alla inkluderar textil, alltså är det inte automatiskt utanför deras område att samla även 

textilkonst. I Representation och Regionalitet skriver Martin Sundberg att det är Nationalmuseum 

som tar hand om även 1900-talets konsthantverk.  Då är det alltså en avvägning, en tolkningsfråga: 62

Om textilkonst räknas som hantverk, vilket det ju traditionellt gjort, är det Nationalmuseum som har 

hand om det, men om man låter det räknas som konstverk ingår det istället i Moderna Museets 

uppdrag. Ofta har det lutat åt att kategorisera textil som hantverk, vilket märks i skillnaden i storlek 

mellan  Nationalmuseums  och  Moderna  Museets  textila  samling.  Nationalmuseums  samling 

innehåller över 8500 textilier, dock innefattar det allt från textilfragment till kända textilkonstnärer 

som Maria  Adlercreutz,  som alltså  finns  representerad  i  Nationalmuseums  samling  men  inte  i 

Moderna Museets.63

2 § Myndigheten ska inom sitt område 

1. levandegöra konsten och dess samband med både samhällets utveckling och äldre konstformer,  

2. verka för konstnärlig och kulturell förnyelse,64

I förordningens andra paragraf står det att man ska både blicka framåt och bakåt, både arbeta för att 

koppla  konsten  till  äldre  konstformer  och  verka  för  förnyelse.  Uppdraget  inkluderar  också  att 

levandegöra konstens samband med samhällets utveckling, och både under 70-talet och i vår samtid 

har de feministiska vågarna förändrat och format om både samhället vi lever i och konsten som 

produceras.  Att verka för kulturell och konstnärlig förnyelse kan betyda att köpa in verk som inte 65

är  skulptur  eller  måleri  utan  nya  och  okonventionella  tekniker,  så  som  textilkonst  eller  andra 

konstformer som inte finns i kanon.

 

5 § Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett 

internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.  66

 Sundberg 2011, s. 27.62

 Maria Adlercreutz i Nationalmuseums samling, Nationalmuseum http://emp-web-84.zetcom.ch/eMP/eMuseumPlus?63

service=RedirectService&sp=Scollection&sp=SfieldValue&sp=0&sp=3&sp=3&sp=SdetailList&sp=0&sp=Sdetail&sp=
0&sp=F (Hämtad 22 december 2017)

 Förordning (2009:739) http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2007:1177 (Hämtad 21 november 2017)64

 Parker 2010 [1984], s. 205.65

  Förordning (2009:739) http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2007:1177 (Hämtad 21 november 2017)66
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I  instruktionerna  står  det  alltså  preciserat  att  Moderna  Museet  ska  arbeta  med   ett 

jämställdhetsperspektiv. Det handlar inte bara om, som Grahn skriver, att ha jämna siffror mellan 

manliga  och  kvinnliga  konstnärer,  utan  att  kritiskt  arbeta  med  genuskonstruktioner.  Att 67

problematisera både könsroller och hierarkier inom konsten skulle kunna göras genom att arbeta 

med textilkonst.

2.3 Moderna Museets Inköpsprocesser
Det  finns  tre  olika  sätt  att  köpa  in  verk  till  samlingen.  Ett  sätt  är  inköp  genom  anslag  från 

regeringen, ett annat är för avkastningen från de fyra stiftelser som är associerade med Moderna 

Museet. Dessa är Anna-Stina Malmborg och Gunnar Höglunds stiftelse, Carl Fribergs stiftelse, den 

Österlindska stiftelsen och Gerard Bonniers stiftelse.  De tre senare fick Moderna Museet ta över 68

från  av Nationalmuseum eller  Statens  Konstmuseer  och en,  Anna-Stina  Malmborg och Gunnar 

Höglunds stiftelse, har tillkommit sedan Moderna Museet blev egen myndighet.69

Det tredje sättet att utöka samlingen är genom donationer, vilket förr var det vanligaste sättet 

för tillskott i samlingen, dock inte längre. År 2006 tillkom 302 verk till samlingen, varav 245 var 

donerade och endast 57 inköpta.  Ett decennium senare tillkom 110 verk, varav 54  köptes in och 70

52 donerades som gåvor (och 4 överfördes från konstbiblioteket, statens konstråd eller Moderna 

Museets arkiv).  Att antalet donerade verk per år har sjunkit behöver dock inte betyda att Moderna 71

Museet får in färre donationer, utan det kan också betyda att de accepterar färre till samlingen.  72

Vid två tillfällen har satsningar gjorts för att utvidga samlingen, Önskemuseet och Det Andra 

Önskemuseet, 1963-64 respektive 2008. Det har då ställts ut och köpts in ett stort antal verk för 

anslagspengar, och i Det Andra Önskemuseets fall, även donerade medel.  Verken som Moderna 73

Museet  köper  in  kommer  också  från  flera  olika  ställen.  Bland  annat  köps  det  in  direkt  från 

konstnären, från privatpersoner, från gallerier, andra museer och utställningshallar, och i samband 

med att verket ställs ut på museet.74

 Grahn 2007, s. 14, s. 25.67

 Gustavsson 2008, s. 62.68

 Samtal med administrativ chef Lars Turesson, 23 oktober 2017.69

 Gustavsson 2008, s. 44.70

 Årsredovisning 2016 för Moderna Museet - Moderna Museet https://www.modernamuseet.se/stockholm/wp-content/71

uploads/sites/3/2015/05/arsredovisning-2016.pdf (Hämtad 9 december 2017)  s. 12.
 Samtal med administrativ chef Lars Turesson 23 oktober 2017.72

 Maria Görtz, ”Rutiner och Val. Framväxten av Moderna Museets samling”, i Historieboken. Om Moderna Museet 73

1958-2008, red. Tellgren, Anna, (Stockholm : Moderna Museet, 2008), s. 14, s. 29.
 Sundberg 2011, s. 31.74
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2.4 Representation på Moderna Museet
Precis som det nämndes om Grahns handbok i  genusintegrering i  tidigare forskningskapitlet,  är 

genusregistrering bara steg tre på en sjugradig skala av genusarbete på museer, men det är ändå ett 

steg som ska beaktas.  I Moderna Museets samling finns 14 907 verk av kvinnliga konstnärer, och 75

detta inkluderar cirka 2 000 skisser av Vera Nilsson och 5 000 fotografier av ryska Anna Riwkin.  76

Det finns 56 756 verk av manliga konstnärer i samlingen.  Under utställningen Önskemuseet, som 77

nämndes ovan, ställdes 180 verk ut, men bara tre av kvinnliga konstnärer, och inga av de 36 verk 

som  sedan  köptes  in  var  av  kvinnliga  konstnärer.  Därför  gjordes  satsningen  Det  Andra 78

Önskemuseet 2008, som uttalat skulle fokusera på  att ställa ut och köpa in kvinnliga konstnärer.  79

Den låga andelen kvinnliga konstnärer som är representerade i samlingen har förklarats av tidigare 

chefen Lars Nittve med att det gjordes ”slentrianmässiga val av manliga konstnärer” och att vad 

som togs  in  av  donationerna  beslutades  av  ”några  gentlemän samtalandes  över  ett  glas  vin”.  80

Moderna  Museets  två  chefer,  Ann-Sofi  Noring  och  Daniel  Birnbaum  har  uttalat  arbetat  med 

genusfokusering på Moderna Museet sedan de båda tog över 2010.81

När  det  kommer  till  textilkonst,  innehåller  Moderna  Museets  samling  finns  14  textila 

konstverk av totalt 74 236.  Däremot har textilkonst ställts ut flera gånger. Exempel på konstnärer 82

som haft soloutställningar med textilier på Moderna Museet är Hannah Ryggen 1962 och Anna 

Casparsson 1960, som  respektive har haft utställningarna Bildvävnader 1933-1961 och Broderier.   83

 Grahn 2007, s. 24.75

 Konstverk av kvinnliga konstnärer i Moderna Museets samling - Moderna Museet 2016 http://sis.modernamuseet.se/76

sv/view/objects/asimages/search$0040swg$0027Kvinna$0027?t:state:flow=6627f246-c68f-4666-aa58-d0a9ab5c3e5a 
(Hämtad 22 november 2017)

 Konstverk av manliga konstnärer i Moderna Museets samling - Moderna Museet 2016 http://sis.modernamuseet.se/77

sv/view/objects/asimages/search$0040swg$0027Man$0027?t:state:flow=da5c4ee6-85c4-455e-a96a-6c0ceb5462fa 
(Hämtad 22 november 2017)

 Sundberg 2011, s. 34; Kvinnliga Modernister ur ett genusorienterat konsthistoriskt perspektiv, - Moderna Museet 78

2016 https://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/samlingen/forskning/tidigare-forskningsprojekt/ljuset-pa-det-andra-
onskemuseet/ (Hämtad 11 december 2017)

 Kvinnliga Modernister ur ett genusorienterat konsthistoriskt perspektiv, - Moderna Museet 2016 https://79

www.modernamuseet.se/stockholm/sv/samlingen/forskning/tidigare-forskningsprojekt/ljuset-pa-det-andra-
onskemuseet/ (Hämtad 11 december 2017)

 Görts 2008, s. 24, s. 20.80

 Intervju med Daniel Birnbaum - Feministiskt perspektiv 2013 https://feministisktperspektiv.se/2013/09/06/vi-vill-81

forskjuta-standardberattelsen-om-konsten/ (hämtad 5 december 2017)
 Textil i Moderna Museets samling - Moderna Museet 2016 http://sis.modernamuseet.se/sv/view/objects/asimages/82

search$0040swg$0027Textil$0027?t:state:flow=003c2225-a21c-4008-b74a-bc9c78aba8e0 (Hämtad 4 december 2017), 
Alla verk i Moderna Museets Samling - Moderna Museet 2016 http://sis.modernamuseet.se/sv/view/objects/asimages/
category$0040-1?t:state:flow=c81ce5d5-5212-4e3f-b4ec-456db236d5c4 (Hämtad 4 december 2017)

 Görts 2008, s. 24; Kronologi - Moderna Museet 2016 https://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/samlingen/83

historia/kronologi/ (Hämtad 11 december 2017)
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3. Analys
Detta kapitel innehåller analysen av ändamålsbeskrivningarna utifrån den öppna kodningen, och 

slutsatserna som kan dras av denna. Verken i samlingen ställs också upp i en tabell för att sedan 

analyseras  utifrån  frågorna  som  presenterades  i  metod-delen.  Till  sist  vävs  analysen  av 

ändamålsbeskrivningarna och analysen av samlingen samman och diskuteras.

3.1 Moderna Museets stiftelser
Moderna Museets stiftelser analyseras en och en, för att till sist bindas samman och jämföras med 

varandra. Den öppna kodningen finns bifogad i slutet av uppsatsen, men citat utan referens är alla 

hämtade   direkt  ur  ändamålsbeskrivningarna  och  har  lyfts  ut  för  att  förtydliga  eller  förklara 

analysen.  Delarna  jag  valt  ut  är  de  som i  kodningen har  kategoriserats  under  ”Ändamål”  eller 

”Villkor”,  eftersom  att  jag  i  uppsatsen  granskar  hur  dessa  påverkar  möjligheterna  att  köpa  in 

textilkonst. 

3.1.1 Anna-Stina Malmborg och Gunnar Höglunds stiftelse

Ändamålet för Anna-Stina Malmborg och Gunnar Höglunds stiftelse är ”att främja forskning inom 

det konstvetenskapliga området.”  Genom att ”Förvärva […] samtida konst av hög kvalitet och 84

genom att dokumentera på museet visad konst”. Att det står att dokumentationen handlar om ”på 

museet utställd konst”, behöver inte betyda att det är specifikt konst i samlingen, och som togs upp i 

bakgrundskapitlet har textila konstnärer flera gånger ställt ut på Moderna Museet. För att återkoppla 

till Wera Grahn är det ju enligt henne viktigare att arbeta Genusfokuserat med hur man ställer ut 

eller skriver om objekt och verk, än att det är jämnt i samlingarna.  Att arbeta med dokumentation 85

kan alltså, enligt Grahn, vara mer konstruktivt ur ett jämställdhetsperspektiv än att bara köpa in mer 

textilkonst.

Ett villkor som ställs är att förvärv ska ”bredda eller fördjupa Moderna Museets befintliga 

samlingar”, alltså att man antingen breddar genom att köpa in nya konstnärer eller nya medium, 

eller att man fördjupar genom att köpa in historiskt kompletterande verk som fördjupar förståelsen 

för ett konstnärskaps utveckling.  Att köpa in textilkonst hade varit att bredda samlingen, och då 86

till exempel Endre Nemes är representerad med hela 588 verk i samlingen varav ett är textilt, kan att 

 Stiftelsenummer 1017631; Aktnummer 5215a84

 Grahn 2007, s. 25.85

 Görts 2008, s. 30.86
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köpa in även textilkonst vara att fördjupa samlingen.  Endre Nemes tas upp som exempel för att 87

visa att  kan konstnärsskap representerade på museet  med annars bara traditionella tekniker kan 

fördjupas med inköp av deras textilkonst om de också har arbetat i det någon gång. Detta även om 

det inte är mediumet som konstnären i fråga är känd för.

Att villkoret ”Konstnärerna skall leva vid tiden för förvärvet eller ha avlidit högst ca 10 år 

dessförinnan” ställts upp påverkar inte Moderna Museets möjligheter att köpa in textilkonst. Det 

finns nu levande textilkonstnärer, och stora konstskolor och institut har textilkonst-utbildningar, till 

exempel på konstskolan Goldsmiths i London och på Konstfack i Stockholm.88

För  Anna-Stina  Malmborg  och  Gunnar  Höglunds  stiftelse  ställs  det  en  del  geografiska 

villkor. Med texten ”konstverken skall vara utförda av nordamerikanska eller västeuropeiska (ej 

nordiska) konstnärer”. Det är alltså samma geografiska fokus som Moderna Museet själva har, då de 

mest har amerikansk, fransk och nordisk konst i  samlingen.  Att stiftelsens begränsning är just 89

konstnärer som är verksamma i västvärlden, samt att villkoret att det ska vara en konstnär ”som 

tillhör de mest betydande av sin samtid”, kan betyda att det är kanoniserad konst som eftersöks.  90

Detta skulle i så fall inte inkludera textil, eller andra tekniker kopplade till kvinnlig konstutövning.  91

En  diskussion  om nationalism och  etnicitet  undviks  genom förtydligandet  om födelseland  och 

verksamhetsland. Textrader som ”Var konstnären är födda eller uppvuxna eller deras nationalitet 

skall  inte  vara  avgörande”  utan  ”konst  som är  skapad av  konstnärer  vilka  huvudsakligen  varit 

verksamma  i  dessa  (Västeuropa  och  Nordamerika)  delar  av  världen.”  Det  kan  annars  bli  en 

avvägning för beslutsfattarna. För textilkonsten spelar de geografiska villkoren dock ingen större 

roll, då textilkonst inte är begränsad till vissa områden i världen.92

Ändamålsbeskrivningen lyder att  det ska gå till  ”inköp av konstverk av synnerligen god 

kvalitet”. Det ställs också krav att det är högkvalitativ konst som skall förvärvas. Kvalitetsbegreppet 

svårt att ta i, som Top har bevisat.  Det är en subjektiv bedömning, som inte har någon objektiv 93

måttstock. Här krävs alltså två separata avvägningar: (I) Är textilkonst ens konst och (II) är den 

textila konsten av hög kvalitet. Att det ska vara ”konstnärer, som tillhör de mest betydande av sin 

 Endre Nemes i Moderna Museet samling - Moderna Museet 2016 http://sis.modernamuseet.se/sv/view/objects/87

asimages/search$0040swg$0027endre$0020nemes$0027/0/primaryMaker-asc?t:state:flow=6f8d9aaa-4700-465e-
b7a8-76d07358fcf3 (Hämtad 12 december 2017)

 Goldsmiths University of London BA in Fine Art - Goldsmiths 2017 https://www.gold.ac.uk/ug/ba-fine-art/ (Hämtad 88

12 december 2017), Konstfacks textilprogram - Konstfack 2017 https://www.konstfack.se/Utbildning/Kandidatprogram/
Textil-180-hp/ (Hämtad 12 december 2017)

 Görts 2008, s. 12.89

 Pollock 1999, s. 5.90

 Pollock 1999, s. 24.91

 Mainardi 1982, s. 331.92

 Top 1993, s. 150.93
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samtid” är ett tvetydigt villkor, om det är konst-institutionerna i och med sig själva som legitimerar 

konst genom att ställa ut den på museet. Det ställs egentligen inte något tydligt krav på konstverket, 

utan snarare på konstnären. Det kan alltså, som till exempel i Endre Nemes fall som togs upp ovan, 

vara en konstnär vars verk i andra tekniker som redan finns på museet och redan har legitimerats 

som framstående konst genom museet självt. 

Villkoret ”Konstverk med förutsedd begränsad varaktighet skall inte förvärvas” skulle kunna 

påverka inköp av textil konst. Textilier tar skada av att ställas ut under längre tid.  Det finns trots 94

det flera museum som ändå ställer ut textil då de har goda konserveringsåtgärder till hands, som i 

vilket fall behövs även för traditionella medium förr eller senare.  Om man tolkar ”ej begränsad 95

varaktighet” som att det snarare syftar på självförstörande konst eller live performance-konst är inte 

villkoret en restriktion.

3.1.2 Carl Fribergs stiftelse

Carl Fribergs stiftelse ska gå till ”inköp av konstverk”.  Det enda villkoret som ställs är att det ska 96

vara konstverk av ”av synnerligen god kvalitet”, som enligt Top inte är en objektiv skala utan en 

subjektiv värdering för beslutsfattarna.  Denna stiftelse är den enda där det står hur själva beslutet 97

ska fattas, att det ska tas ”enligt bestämmande av överintendenten och chefen för Nationalmuseum 

efter samråd med eller i förekommande fall efter förslag av ordföranden i Sala Konstförening.”som 

i sin tur ”skall höra föreningens inköpsnämnd”. Stiftelsen är en av dem som fanns associerade till 

Nationalmuseum, men som Moderna Museet fick med sig när de delades upp.  Det menas alltså 98

Moderna Museets överintendent och chef där det står Nationalmuseums.  Då beslutet tas alltså av 99

flera människor blir det därmed också många definitioner av kvalitet.

3.1.3 Österlindska stiftelsen

Den Österlindska stiftelsen ska ”användas till inköp […] av konstnärers alster”, alltså till att köpa in 

konst  till  samlingen.  Ett  villkor  som  ställs  är  att  det  ska  vara  ”svenska  och/eller  norska 100

konstnärer”.  Österlindska   stiftelsen  kompletterar  alltså  Anna-Stina  Malmborg  och  Gunnar 

Höglunds stiftelse då de ställt villkoret att det ska vara Västeuropeisk eller Nordamerikansk men 

inte nordiska konstnärer. Som togs upp om Malmborg och Höglunds stiftelse så är passar stiftelsens 

 Mainardi 1982, s 343.94

 Mainardi 1982, s. 343.95

 Stiftelsenummer 1002027; Aktnummer 2004a96

 Top 1993, s. 150.97

 Samtal med Administrativ Chef Lars Turesson 23 oktober 201798

 Mailkonversation med Administrativ chef Lars Turesson 13 december 201799

 Stiftelsenummer 1002039; Aktnummer 2016a100
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riktlinjer  bra  med  vad  Moderna  Museets  fokus  redan  är,  alltså  Västeuropeisk,  Nordisk  och 

Nordamerikansk konst.  Att det ska gå till inköp ”av levande” konstnärers verk är inte ett hinder 101

för inköp av textil konst, som tidigare nämnts i analysen av Malmborg och Höglunds stiftelse.

3.1.4 Gerard Bonniers stiftelse

Det finns väldigt få anvisningar till Gerard Bonniers stiftelse, det är inte helt definierat exakt vad 

avkastningen ska gå till.  Det står i ändamålsbeskrivningen att det ska användas ”främst för inköp 102

av  konst”.  Därmed  ställs  inte  heller  några  villkor  som  påverkar  möjligheterna  för  inköpa  av 

textilkonst. 

3.1.5 Sammanfattning

Utifrån analyserna av ändamålsbeskrivningarna kan man dra vissa slutsatser kring möjligheterna att 

köpa in textilkonst för dessa. Inga villkor som ställs har med konstverkets teknik eller medium att 

göra, utom i Anna-Stina Malmborg och Gunnar Höglunds stiftelse, då det är krav på att det inte ska 

vara ett verk med begränsad varaktighet. Om man ser det som att det syftar på performance eller 

självförstörande konst  så  ställs  inga krav som påverkar  möjligheterna att  köpa in  textilkonst.  I 

nästan alla ändamålsbeskrivningar ställs istället krav på kvalitet istället för på teknik. Och om man 

utgår från Tops forskningsresultat kan man utgå från att det är ett subjektivt beslut för Moderna 

Museets inköpsansvariga.  Inte heller ställs några krav på konstnären som förhindrar inköp av 103

textilkonst,  förutom  att  det  ska  vara  en  av  de  mest  framstående  för  sin  tid  som  i  vårt 

konstvetenskapliga  kanon  har  de  mest  framstående  varit  män  som  arbetat  med  måleri  eller 

skulptur.  Annars  ställs  inga  krav  på  kön,  och  de  som  ställs  på  konstnärens  geografiska 104

verksamhetsland eller härkomst utgör ingen restriktion för textilkonst.

3.2 Textila verk i samlingen
I detta kapitel presenteras de textila verken som finns i samlingen i tabellform, samt samband och 

tendenser analyseras utifrån de frågor som ställts i metoddelen; När köptes verken in? Kan man 

märka  trender  i  frekvens  över  åren?  Med vilka  medel  har  verken  köpts  in?  och  Hur  ofta  har 

stiftelserna använts för inköp? Eftersom att geografiska villkor ställts i ändamålsbeskrivningarna 

 Sundberg 2011, s. 29.101

 Stiftelsenummer 1007120; Aktnummer 3270a102

 Top 1993, s. 150.103

 Pollock 1999, s. 10. 104
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diskuteras också konstnärernas nationalitet kort. Detta kommer ge en bild av hur möjligheterna för 

inköp av textil konst har sett ut historiskt.

Titel och Konstnär   Tillkomstår Inköpsmedel    Förvärvsår      Nationalitet

Eva Stenram - Vanishing Point   2016 Medel från Gerard Bonniers 2016  Svensk 105

      stiftelse 

Rosemarie Trockel - Study for  2013 Medel från Anna-Stina  2015  Tysk 

After the Hunt     Malmborg och Gunnar 106

      Höglunds stiftelse 

Katrine Helmersson - Amour:  2014 Anslag    2015  Svensk 

Le Rouge et le Noir  107

Miriam Bäckström - Smile as if  2012 Donation från Moderna  2013  Svensk 

We have already won     Museets Vänner 108

Rosemarie Trockel - After the Hunt  2013 Medel från Anna-Stina  2013  Tysk 109

      Malmborg och Gunnar 

      Höglunds stiftelse 

Moki Cherry - Brown Rice   1975 Anslag    2012  Svensk 110

Anna Casparsson - Livets Saga   1930 Anslag    2012  Svensk   111

Lousie Bourgeois - I am Afraid   2009 Det Andra Önskemuseet  2009  Fransk 112

Ann Böttcher - Ryamatta, Sverige 2008 Österlindska stiftelsen  2008  Svensk 

�  Vanishing Point - Moderna Museet 2016 http://sis.modernamuseet.se/sv/view/objects/asitem/search$0040/11/105
primaryMaker-asc?t:state:flow=86b48e07-cea7-4f2c-9f8b-b1bc443b4751 (Hämtad 14 december 2017)

 Study for After the Hunt - Moderna Museet 2016 http://sis.modernamuseet.se/sv/view/objects/asitem/search$0040/6/106

primaryMaker-asc?t:state:flow=1d771bdc-c90a-4f94-83b0-478bbe20abec (Hämtad 14 december 2017)
 Amour: Le Rouge et le Noir - Moderna Museet 2016 http://sis.modernamuseet.se/sv/view/objects/asitem/107

search$0040/3/primaryMaker-asc?t:state:flow=1550fc3b-a210-4e30-a256-f3fefa1e27c8 (Hämtad 14 december 2017), 
Mailkonversation med inköpsansvarig Christina Wiklund 19 oktober 2017

 Smile as if we’ve Already Won - Moderna Museet 2016 http://sis.modernamuseet.se/sv/view/objects/asitem/108

search$0040/7/primaryMaker-asc?t:state:flow=0c8d4a42-3c5f-4a76-994c-b6c8b2501f1d (Hämtad 14 December 2017)
 After the Hunt - Moderna Museet 2016 http://sis.modernamuseet.se/sv/view/objects/asitem/search$0040/5/109

primaryMaker-asc?t:state:flow=1d771bdc-c90a-4f94-83b0-478bbe20abec (Hämtad 14 december 2017)
 Brown Rice - Moderna Museet 2016 http://sis.modernamuseet.se/sv/view/objects/asitem/search$0040/11/110

primaryMaker-asc?t:state:flow=d577f728-7b5e-48cf-af02-b6b59bcd6615 (Hämtad 14 december 2017), 
Mailkonversation med inköpsansvarig Christina Wiklund 19 oktober 2017

 Livets Saga - Moderna Museet 2016 http://sis.modernamuseet.se/sv/view/objects/asitem/search$0040/2/111

primaryMaker-asc?t:state:flow=09038f23-5dde-4e7c-acf2-dab87b0c35ba (Hämtad 14 december 2017), 
Mailkonversation med inköpsansvarig Christina Wiklund 7 november 2017

  I am Afraid - Moderna Museet 2016 http://sis.modernamuseet.se/sv/view/objects/asitem/112

search$0040swg$0027louise$0020bourgeois$0027/1/primaryMaker-asc?
t:state:flow=5d7a7dff-2d32-43f0-876e-0a9b38308638 (Hämtad 14 december 2017)
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(Brevkort, NSB: God Helg, 1930-tal)  113

Inga Bagge - Livsträdet   1975 Donation från Ingela Alfonsin 2006  Svensk 114

Elisabeth Westerlund - Utan Titel  2004 Anslag    2004  Svensk 115

Endre Nemes - Provvävnad för Gobeläng 1982 Donation från Catherine  2002  Ungersk 

I Första Sparbanken, Stockholm   Nemes-Nagel   116

Anders A. - Visst Behöver vi en   1987 Anslag    1994  Svensk 

Kulturrevolution Nu?  117

Marie-Louise Ekman - Fiskbullar i  1964 Anslag    1968  Svensk 

Hummersås  118

Från tabellen kan det utläsas, att under det senaste decenniet har nio av totalt 14 textila konstverk 

köpts in, och de resterande fem verken köpts in mellan 1968-2006. Det kan också utläsas att det i 

början var längre mellan inköpen. Mellan det första och det andra, 1968 och 1994, gick det 26 år 

mellan,  medan  det  de  mellan  de  fem  senaste  åren  som  textilkonst  köpts  in  har  tillkommit 

textilkonstverk varje år förutom år 2014, men både 2012 och 2013 tillkom dessutom två verk. I sex 

av 14 fall  har anslagspengar använts för förvärven, möjligtvis kan även Louise Bourgeois verk 

räknas,  då  Det  Andra  Önskemuseet  bekostades  av  både  donerade  pengar  och  anslag.  Näst 119

vanligast är förvärv med hjälp av stiftelsepengar med fyra verk, och tre konstverk har donerats, men 

som  sagt  donerades  även  pengar  till  Det  Andra  Önskemuseet.  Det  finns  en  spridning  av 

inköpsmetoder i samlingen, alla metoder är representerade. De fyra gånger som stiftelserna använts 

 Ryamatta, Sverige (Brevkort, NSB: God Helg 1930-tal) - Moderna Museet 2016 http://sis.modernamuseet.se/sv/113

view/objects/asitem/search$0040/5/primaryMaker-asc?t:state:flow=8dc2166f-c244-4141-b545-e93b4aa43b8e (Hämtad 
14 december 2017)

 Livsträdet - Moderna Museet 2016 http://sis.modernamuseet.se/sv/view/objects/asitem/search$0040/0/114

primaryMaker-asc?t:state:flow=66b1026f-2159-4aa7-846a-5fdb36dff616 (Hämtad 14 december 2017)
 Utan Titel - Moderna Museet 2016 http://sis.modernamuseet.se/sv/view/objects/asitem/115

search$0040swg$0027elisabeth$0020westerlund$0027/1/primaryMaker-asc?t:state:flow=95142061-7cf6-4e99-
b128-654d50c275a3 (Hämtad 14 december 2017), Mailkonversation med inköpsansvarig Christina Wiklund 19 oktober 
2017

 Provvävnad för Gobeläng I Första Sparbanken, Stockholm - Moderna Museet 2016 http://sis.modernamuseet.se/sv/116

view/objects/asitem/search$0040swg$0027endre$0020nemes$0027$002c$0027Textil$0027/0?
t:state:flow=5465ab59-15d0-47d5-9b9b-d1398aed3c7c (Hämtad 14 december 2017)

 Visst Behöver vi en Kulturrevolution Nu? - Moderna Museet 2016 http://sis.modernamuseet.se/sv/view/objects/117

asitem/search$0040/0/primaryMaker-asc?t:state:flow=8bd61e4e-62db-4487-8123-8e7f33bad7da (Hämtad 14 december 
2017), Mailkonversation med inköpsansvarig Christina Wiklund 19 oktober 2017

 Fiskbullar i Hummerås - Moderna Museet 2016 http://sis.modernamuseet.se/sv/view/objects/asitem/118

search$0040swg$0027Textil$0027/7/primaryMaker-asc?t:state:flow=be9b15b1-e040-4c44-8ae3-499c9bc94827 
(Hämtad 14 december 2017), Mailkonversation med inköpsansvarig Christina Wiklund 7 november 2017

 Görts 2008, s. 29119
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för inköp, är alla inom det senaste decenniet, den tidigaste från Österlindska stiftelsen 2008, den 

senaste 2016 från Gerard Bonniers stiftelse. De senaste tre åren textila verk köpts in (2016, 2015 

och 2013) användes stiftelser  årligen.  Att  Anna-Stina Malmborg och Gunnar Höglunds stiftelse 

använts två gånger för textilkonst bestrider tidigare diskussion om att ”ej begränsad varaktighet” 

skulle utesluta textilkonst.

I samlingen är det till största delen svenska textilkonstnärer som är representerade, 10 av 

totalt 14 verk är gjorda av svenskar. I alla de fall som anslagspengar använts till inköp av textil 

konst  är  det  svenska  konstnärer  som  köpts  in.  Utöver  svenskarna  finns  det  i  samlingen  två 

konstnärer från Västeuropa/Nordamerika och en från Östeuropa representerad, alltså faller de alla 

utom Endre Nemes även inom stiftelsernas geografiska villkor. Av de fyra konstverken som köpts in 

av stiftelserna har två varit svenska och två tyska, dock av samma konstnär. De två tyska verken 

köptes in av Anna-Stina Malmborg och Gunnar Höglunds stiftelse, som har villkoret att det inte ska 

köpas in verk av konstnärer som är verksamma i Norden.

3.3 Sammanfattande slutanalys
Detta kapitel kopplar jag samman analysen av ändamålsbeskrivningarna och slutsatserna dragna 

från verken i samlingen, och diskuterar utifrån de teoretiska utgångspunkterna.

Det är bara under de senare decennierna på 1900-talet och under 2000-talet som textilkonst 

har  gått  från  ett  självklart  hantverk  till  ett  kanske-konstverk,  då  det  har  varit  flertalet  större 

textilkonsts-utställningar.  Även om Moderna Museet har i sitt uppdrag att arbeta för konstnärlig 120

och kulturell förnyelse så är det ett museum som historiskt har sina rötter i en patriarkal konstvärld, 

vilket  Lars  Nittve  beskriver  i  ”Historieboken.  Moderna  Museet  1958-2008”.  Han  nämner  de 

”slentrianmässiga val av manliga konstnärsskap” som Moderna Museet historiskt köpt in.  Det har 121

lett  till  att  det  inte  bara  valdes  manliga  konstnärer,  utan  också  tekniker  som  dessa  manliga 

konstnärer arbetade i. Att det ändå under de senaste åren oftare köpts in textilkonst till samlingen, 

kan bero på att blir det mer accepterat som en konstform, samtidigt är det genom  just representation 

på museerna som det blir accepterat.  Att det oftare köps in textilkonst till samlingen går också i 122

linje  med  Moderna  Museets  jämställdhetsmål  samt  de  båda  chefernas  uttalade  arbete  med 

genusfokusering på museet.

Att  stiftelserna är  ett  sätt  att  finansiera förvärv bland flera,  tillsammans med anslag och 

donationer, gör att även om det hade hittats restriktioner i ändamålsbeskrivningarna hade det inte 

 Parker 2010 [1984], s. xii.120

 Görts 2008, s. 24.121

 Parker 2010 [1984], s. xii; Pollock 1999, s. 25.122
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uteslutit inköp av textilkonst. Då alla tre inköpssätten har använts för samlingens textila konstverk, 

är inte någon av dem utesluten för att användas för inköp av textilkonst. Vad som beslutas att tas in 

är i alla tre fall subjektiva, då det är så pass öppna villkor i ändamålsbeskrivningarna, anslag inte 

har några bestämda sätt det måste användas på (principen om armlängds avstånd- politiker ska inte 

kunna bestämma precis vilka sorts verk anslag ska gå till,  kultur ska inte kunna bli styrt av en 

regering. ) och att donationer beror på vad privatpersoner väljer att donera, och då där det också 123

beslutsfattare på Moderna Museet som bestämmer vad som tas in till samlingen. Det lämnar mycket 

upp till specifika beslutsfattande personer.

Parker skriver att textilkonst numer inte har samma starka koppling till kvinnor så som det 

hade fram till 70-talet och att det är fler män som arbetar i textilkonst.  Textilkonst skapas inte 124

automatiskt av en kvinnlig konstnär, egentligen spelar inte textilkonstnärens kön någon roll, men 

konstverket blir i och med sig självt kopplat till kvinnlig kontext, och blir då också bedömt utifrån 

de manliga normerna inom konsten.  Textilkonst kan alltså sättas i en bredare jämställdhetskontext 125

än bara genusregistrering, för att använda Wera Grahns begrepp. Att vara medveten om könade 

kontexter  är  enligt  henne  viktigare  än  att  konstnären  är  ett  visst  kön.  Samtidigt  kan 126

textilkonstnärens kön ha betydelse för hur accepterad textilkonsten blir i Den vita kuben, då Duncan 

ju menar att det är den manliga definitionen av Greatness som fortsätter vara den som vi mäter 

kvalitet med, och att kvinnor snarare har assimilerat denna definition innan de i större utsträckning 

de av kritiker och journalister accepterats som stora konstnärer.  127

Det  samma kan  gälla  med  textilkonsten,  den  kan  också  ha  assimilerats  till  de  manliga 

normerna för kvalitet. Man kan undra åt vilket håll det hela går- Är det på grund av att fler män 

arbetar i textil som det blir mer accepterat, eller är det för att konstvärlden börjar acceptera det som 

en konstform som män har i större utsträckning börjat arbeta i textil? Om det är så att det blir mer 

accepterat  för  att  män  har  börjat  att  i  större  utsträckning  arbeta  med  det,  förändras  Pollocks 

definition  av  Greatness  någonsin  då?  Fortsätter  inte  kriteriet  ”manligt”  vara  den  avgörande 128

faktorn i om det får definieras som konst? 

Ambivalensen kring textilkonst, där det står och väger mellan konstverk och konsthantverk 

skulle kunna vara något bra. Genom att det inte ses som klart konstverk får den flera arenor att 

synas på än bara i Den vita kuben. Nu kan istället textilkonst synas i flera olika utrymmen, både på 

museum för konst och konsthantverk. Det beror på om man är pragmatiskt lagd: Är det viktigaste 

 Jacobsson, Bengt, Kulturpolitik. Styrning på avstånd, (Lund : Studentlitteratur, 2014) s. 15.123

 Parker 2010 [1984], s. xiii.124

 Pollock 1999, s. 24.125

 Grahn 2007, s. 15.126

 Duncan 1993, s. 131.127

 Pollock 1988, s. 5.128
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att det får visas över huvud taget eller att det visas på ”rätt sätt”, alltså på konstmuseum, som konst? 

Pollock menar ju att om man inte aktivt arbetar med att omdefiniera ordets konsts betydelse så 

kommer vi aldrig se någon egentlig förändring, och i slutändan inget jämställd konstbegrepp. Enligt 

henne skulle denna pragmatiska läggning motverka omprövningen av normerna och hierarkierna i 

konsten, och istället befästa textilkonsten som utanför ramarna.  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4. Slutdiskussion 
I  uppsatsen  granskades  Moderna  Museets  ändamålsbeskrivningar  och  de  textila  konstverken  i 

samlingen. Slutsatserna analyserades sedan och orsaker och verkan diskuterades. Utifrån den öppna 

kodningen och analysen av beskrivningarna drogs slutsatsen att det inte finns några inga direkta 

formuleringar som är en restriktion för förvärv av textil  konst.  Tvärt  om så är  beskrivningarna 

öppna och de villkor som ställs upp påverkar inte valet av vissa tekniker eller material, förutom  

möjligtvis villkoret att det inte ska vara verk med förutsedd begränsad varaktighet. De villkor som 

finns  är  antingen  geografiska,  om  härkomst  eller  verksamhetsland  eller  har  hög  kvalitet  som 

kriterium. Utifrån samlingens textila konstverk utlästes att  det historiskt har varit  längre mellan 

förvärven av textila konstverk än de senaste åren, både över lag och specifikt de som köpts in med 

hjälp  av  stiftelserna.  Resultaten  och  slutsatserna  av  analyserna  visar  att  det  inte  finns  direkta 

strukturella restriktioner för inköp av textilkonst, men de förklarar inte varför det då inte finns mer 

än 14 verk i samlingen. De visar snarare att ett möjligt strukturellt hinder faktiskt inte är det.  På 

grund  av  resultaten  kan  en  diskussion  istället  föras  om andra  faktorer  som också  spelar  roll  i 

beslutsfattandet. Det skulle kunna vara så att det finns en förutfattad idé om vad kvalitativ konst är, 

som inte har direkt med konstnärens kön att göra utan snarare om i vilken kontext verket uppstått i.

Eftersom metoderna jag har använt mig av interpretistiska, är slutsatserna jag dragit färgade 

av mig som författare av uppsatsen. Även att jag använt mig av ett feministiskt teoretiskt perspektiv 

gör att resultaten kan bli vinklade, då ett annat teoretiskt ramverk hade gett andra svar har jag alltså 

inte  kommit  fram  till  några  allmängiltiga  resultat.  Eftersom  mitt  resultat  snarare  visar  på  få 

begränsningar överlag, och ett öppet förhållningssätt till kön och teknik, visar det i sin tur på att att 

det kan finnas underliggande strukturer som styr beslutsfattarna. Om man utgått från antagandet att 

det  kan  finnas  restriktioner  i  ändamålsbeskrivningarna,  är  studiens  resultat  snarare  är  ett  icke-

resultat: Jag inte hittat några restriktioner där. 

Uppsatsens vetenskapliga bidrag är inom representation av genus på statliga museer, och i 

och med resultatets mångtydighet öppnar den upp för nya diskussioner om textilkonstens status och 

anseende på konstmuseum.. Min uppsats skulle kunna ses som en fortsättning på Representation 

och Regionalitet; båda undersöker genusarbetet och på Moderna Museet. Att jag utgår ifrån könade 

kontexter  snarare  än  konstnärens  kön  gör  att  jag  har  en  annan  utgångspunkt,  och  därför 

kompletterar  de  varandra.  Framtida  forskning  kan  undersöka  hur  processerna  kring  vilka 

underliggande system som ligger bakom vad som tas emot av de donerade verken, och vad man 

köper in för anslagen. Man hade även kunnat ha ett  närmare samarbete med Moderna Museets 

ledning och göra en intervjubaserad undersökning om tankar om och rutiner vid inköp och tankar 

kring val av verk och dess material och teknik, snarare än att ställa frågor kring hur man tänker 
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kring konstnärens kön. Det skulle kunna ge intressanta svar som man sedan kan arbeta vidare med i 

det som Grahn kallar Genusfokusering.
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5. Slutsats och Sammanfattning
Enligt  de  tre  analyserna  finns  inget  i  stiftelsernas  ändamålsbeskrivningar  som  förhindrar  eller 

påverkar möjligheterna att använda dessa för inköp av textila konstverk till samlingen, utom ett 

villkor att verk som köps in inte ska ha förväntad begränsad varaktighet. Att det i dessa skulle finnas 

strukturella förhinder skulle därför i stort sett kunna bortses från, då det snarare finns strukturer som 

möjliggör  inköp  av  textilkonst,  exempelvis  Moderna  Museets  uppdrag  att  verka  för  kulturell 

förnyelse, spegla samhällets förändringar, samt deras jämställdhetsmål. 

I slutsatserna dragna ur den öppna kodningen av stiftelsernas ändamålsbeskrivningar utläses 

att det inte finns restriktioner kring konstnärernas kön, eller vilka tekniker som får köpas in för 

pengarna  i  stiftelserna.  Det  ställs  dock  vissa  krav  på  kvalitet,  konstnärens  härkomst  och 

verksamhetsland. Inget av dessa utesluter textilkonst, då det inte är geografiskt knutet till en plats, 

och då kvalitet är subjektivt utesluter inte heller det textilkonst. Vid analysen av de verken som 

finns i samlingen drogs slutsatsen att textila konstverk oftare köps in, 10 av samlingens 14 verk har 

köpts in det senaste decenniet, samt att de fyra gånger som stiftelser använts är även de inom detta 

tidspann. Centrala för den sammanfattande analysen är Pollocks, Duncans och Parkers teorier om 

med hierarkier inom konsten och textilkonstens plats i denna hierarki samt vad som legitimerar 

konst. Det förs utifrån det en diskussion om hur och varför det börjar bli mer accepterat i Den vita 

kuben.  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http://sis.modernamuseet.se/sv/view/objects/asitem/search$0040/0/primaryMaker-asc?
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7. Bilagor

7.1 Museets uppdrag
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7.2 Stiftelsernas registreringar  och den öppna kodningen av dessa i  sin 

helhet

7.2.1 Anna-Stina Malmborg och Gunnar Höglunds Stiftelse
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Stiftelsen  skall  ha  till  ändamål  att  främja  forskning  inom  det 

konstvetenskapliga området

Genom att förbättra svenska staten möjlighet att genom det statliga 

museum som vid var tid harhuvudansvar får samtida konst (i detta 

stiftelseförordnandebenämt  ”Moderna  Museet”)  förvärva 

nordamerikansk och västeuropeisk samtida konst av hög kvalitet 

och genom att dokumentera på museet visad konst.

Ändamålen  skall  tillgodoses  genom  att  årlig  avkastning  av 

stiftelsens  kapital  delas  ut  som  anslag  endera  för  förvärv  av 

konstverk eller för dokumentation av konst utställd på Moderna 

Museet.

De förvärvade konstverken skall vara utförda av nordamerikanska 

eller  västeuropeiska (ej  nordiska) konstnärer,  som inte är eller  i 

betydande  omfattning  varit  verksamma  i  Norden.  Konstnärerna 

skall  leva vid tiden för förvärvet eller ha avlidit  högst ca 10 år 

dessförinnan.

Medel från stiftelsen skall användas för förvärv av konstverk som 

breddar  eller  fördjupar  Moderna  Museets  befintliga  samlingar. 

Museet  skall  därvid  eftersträva  att  förvärva  representativa  verk 

utförda av konstnärer, som tillhör de mest betydande av sin samtid. 

Konstverk  med  förutsedd  begränsad  varaktighet  skall  inte 

förvärvas.

Konstverken skall förvärvas och ägas av svenska staten. 

Ändamål - forskning

Ändamål - förvärv
Ägare - Moderna Museet
Villkor - härkonst - USA  

och Västeuropa
Villkor - kvalitet

Ändamål - dokumentering

Ändamål - Förvärv eller 
dokumentation

Villkor - antingen eller

Villkor - härkomst - USA 
och Västeuropa

Villkor - härkomst - ej 
Norden

Villkor - nu levande eller 
högst 10 år sedan död

Ändamål - förvärv - 
breddar eller fördjupar

Villkor - konstnären - 
framstående

Villkor - konstnären - 
mest betydande

Villkor -ej begränsad 
varaktighet

Ägare - svenska staten
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Stiftelsens  ändamål  skall  ej  inskränka  möjligheten  för  Moderna 

Museet att visa den förvärvade konsten för allmänheten i Sverige 

eller annat land. 

Medel  från  stiftelsen  skall  användas  för  dokumentation  av  på 

museet utställd konst antingen så att dokumentationen är ett led i 

konstvetenskaplig  forskning  eller  på  att  dokumentationen  i 

framtiden kan användas som underlag för forskning.

-

Undertecknade  stiftare  av  Anna-Stina  Malmborg  och  Gunnar 

Höglunds stiftelse vill härmed förtydliga vad vi i vissa avseenden 

menade med stiftelsens ändamål.

Med ”nordamerikansk och västeuropeisk samtida konst” avsåg vi 

vid  stiftelsens  bildande-  och  avser  fortfarande-  konst  som  är 

skapad av konstnärer vilka huvudsakligen varit verksamma i dessa 

delar av världen. Var konstnärerna är födda eller uppvuxna eller 

deras nationalitet skall inte vara avgörande.

Således ordet vår mening att konstverk utförda av en konstnär som 

exempelvis är född i Kina, men som huvudsakligen varit verksam i 

USA skall  omfattas  av  stiftelse-förordnandet.  Konstverk  av  en 

konstnär  som  är  född  i  USA,  men  som  huvudsakligen  varit 

verksam i Kina skall inte omfattas av stiftelseförordnandet.

Villkor - begränsningar - 

ska kunna visas för  

Sveriges/annat lands 

befolkning

Ändamål- dokumentation- 

utställd konst

Ändamål- dokumentation- 

för forskning

Ändamål - förtydligande

Villkor- verksamhetsland- 

USA eller Västeuropa

Villkor - härkomst ej 

relevant

Villkor - verksamhetsland- 

USA eller Västeuropa

Villkor - härkomst ej 

relevant 
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7.2.2 Carl Fribergs Stiftelse
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Den  årliga  avkastningen  av  det  till  Nationalmuseum 

testamenterade belopp skall efter avdrag av vederbörliga avgifter 

för förvaltningskostnader disponeras sålunda:

1/10 skall tillfalla Sala Konstförening och ingå i den i föreningens 

stadgar  under  §3  nämnda  fonden.  Övriga  9/10  av  sagda  årliga 

avkastning skall disponera för inköp av konstverk av synnerligen 

god kvalitet  enligt  bestämmande av överintendenten och chefen 

för Nationalmuseum efter samråd med eller i förekommande fall 

efter förslag av ordföranden i Sala Konstförening, som därvid skall 

höra föreningens inköpsnämnd, utökad med den under punkten 4c) 

av  överintendenten  och  chefen  för  Nationalmuseum  utsedde 

ledamoten.

Ägare - Nationalmuseum
Villkor - efter avgifter

Andel- 10%- Sala  
Konstförening

Andel- 90%- 
Nationalmuseum

Ändamål- förvärv
Villkor- kvalitet
Villkor- samråd

Beslut- Nationalmuseums 
överintendent och chef

Beslut- Sala Konst-
förenings ordförande
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7.2.3 Österlindska Stiftelsen
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Denna  fond  skall  kallas  ”Österlindska  Fonden”  och  skall 

densammas avkastning, sedan livräntorna utgått, och en tiondel av 

densamma tillagts Fonden årligen, användas till inköp av levande 

svenska och/eller norska konstnärers alster.

Villkor- efter avgifter
Andel- 10%-

återinvestering
Ändamål- förvärv
Villkor- härkomst- Sverige 

och Norge
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7.2.4 Gerard Bonniers Stiftelse

  

Att användas främst för inköp av konst till Moderna Museet. Ändamål- förvärv
Ägare- Moderna Museet
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