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Inledning 
 Av en slump kom jag att besöka Örebro Slott och sprang på en gammal lärare. Vi stod och språkade 

en stund och på förfrågan om vad jag gjorde nu så förklarade jag att en uppsats hägrade till hösten, 

vars ämne ännu inte var bestämt. Jag fick förslag om att jag kunde ta kontakt med hennes man Erik B. 

Löfgren, som aktivt jobbar inom kulturlivet i Örebro och tidigare har hjälpt studenter med att bolla 

uppsatsämnen. Jag ringde Erik, som efter lite tanke gav mig uppslaget som jag jobbat efter. Vi pratade 

om konstnären och dennes försörjningsmöjligheter. Är det kanske dags att tänka i nya banor? Att hitta 

alternativa vägar kanske som sponsring eller att hitta sin egen mecenat. Detta är inte en tanke som är 

helt ny. I konsthistorian kan vi läsa om många konstnärer, som hade sina egna mecenater som stödde 

dem ekonomiskt. De var hantverkare som jobbade i andras tjänst och ibland sin egen. Den första 

tanken om konstnären som ett skapande geni kom väl egentligen först med Leonardo da Vinci, en 

man som jobbade efter eget huvud, även när han gjorde beställningsarbeten. Så jag började fundera 

på hur jag skulle lägga upp det hela, vilka pusselbitar behövdes mer för att skapa uppsatsen? Om jag 

skulle granska relationen mellan konstnären och marknaden så behövde jag granska marknaden och 

konstnären. Hur såg uppfattningen om begreppet konstnär ut? Min första tanke var att göra en 

sociologisk profil över begreppet. Efter lite läsning insåg jag att det behövde vidgas till att innefatta 

historia också. Att följa konstnärstråden bakåt i historian och samhället för att se hur konstnären 

gestaltats och om dess innebörd var statisk. Men hur skulle jag granska marknaden? Ett luddigt men 

samtidigt distinkt begrepp. Min handledare Bengt Lärkner föreslog att jag skulle titta närmare på 

offentliga utredningar och vilka politiska förutsättningar som gavs. Jag skulle starta i 

kulturpropositionen 1974 som kommit att prägla svenskar och svenskt kulturliv fram till idag, eller i alla 

fall skapat en uppfattning som lever kvar kring vad kulturen och dess syfte bör vara. Så marknaden 

började ta form av offentliga förutsättningar som konstnären har att verka i. Efter arbetets gång har i 

vanlig ordning många fler pusselbitar tillkommit, likaså bitar som kan infogas men som tid och 

utrymme begränsar. Den sista biten blev konstnärerna själva. Hur såg de på sin situation egentligen? 

Vad tyckte de om det hela? 

    Jag gavs material och samlade ihop verktyg. Vad som nu följer är vad jag åstadkommit av det. 

 

Syfte och frågeställning 
Mitt syfte med den här uppsatsen är att granska relationen som finns mellan konstnären och 

marknaden. Uppsatsen har tre överhängande frågeställningar, men till respektive tre block, som 

uppsatsen är uppdelad i, har jag även valt att formulera några underfrågor. Detta som en hjälp både 

för läsaren och för mig då områden är stora och behöver avgränsas. Under det första blocket om 

konstnären är mina frågor: 

� Vad grundar sig våra idéer om konstnären på? 

� Vad har vi för förväntningar som vi förknippar med begreppet?  

När jag berör marknad och kulturpolitik, i block två, är mina frågor: 

� Hur har de kulturpolitiska förutsättningarna sett ut från 1974 och framåt? Vilka målsättningar 

har man haft? 
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� Hur ser marknaden ut? Vilka aktörer finns? 

� Hur ska man möta marknaden? 

I det sista blocket är det några konstnärer själva som får komma till tals: 

� Hur överlever de och hur ser de på sin omvärld? 

� Vad anser de om kommersiellt kontra ideellt?  

� Hur ser den bästa av världar ut om de själva får välja? 

Mina stora vägledande frågor för hela den här uppsatsen är: 

� Varför är det fult att säga pengar och konst i samma mening? 

� Står konsten och konstnären inför ett paradigmskifte? 

� Vad tycker de aktiva konstnärerna om situationen? 

Metod, material och disposition 
Min igång till uppsatsen har varit induktiv. Jag ville samla information och se vad utkomsten av det 

hela var, jag hade ingen konkret hypotes formulerad när arbetet drog igång. 

    Det första och andra blocket bygger på en deskriptiv metod. Jag går igenom texter som har skrivits 

inom respektive område och refererar till dem för att återge den fakta som blir underlaget till svaret på 

mina underfrågor. 

    I Om begreppet konstnär kommer jag att göra en historisk och konstsociologisk granskning av 

begreppet. Vilka värderingar och innehåll som har följt det åt i olika tider och nysta i vilka tankar och 

idéer som har existerat omkring det. Jag delar upp det i en historisk och sociologisk del. Den historiska 

delen får främst representeras av konstteoretikern Lars Vilks skrifter. Den tidsmässiga skiljelinjen dras 

omkring slutet av 1700-talet. Vilks hävdar att det är från den stund som konsten i dess moderna 

mening först börjar existera. Det gör jag för att skapa en avgränsning i arbetet som är rimlig och 

relevant. Därpå följer en konstsociologisk granskning, för att skapa en bild av hur det har sett ut 

genom årens lopp, vilket innehåll som tillskrivets begreppet och vad konstnären förväntas syssla med. 

    I Kulturpolitiska och marknadsmässiga förutsättningar i Sverige gör jag en historisk granskning och 

lägger den politiska tyngden på åren 1974, 1996/97 och debatten idag, 2008. Detta är för att skapa en 

begränsning i tid som är hanterbar i förhållande till vad jag ges utrymme för att producera. Proposition 

1974:28 får relativt stort utrymme eftersom den har lagt grunden till kulturpolitiken de senaste 

årtiondena och än idag är aktuell. Statens offentliga utredningar (SOU) som legat till grund för 

propositionerna har jag inte läst p g a tidsbrist, relevanta utredningar listar jag i Vidare läsning. Istället 

har jag lagt fokus på propositionerna som dessa utmynnade i. Gällande proposition 1997/98:87 så är 

den också infogad under rubriken Vidare läsning. Detta då jag inte gått igenom propositionen till fullo 

utan bara dess innehållsbeskrivning som sa att dess syfte var att stärka de förslag på åtgärder som 

redan framlagts 1996/97.  En beskrivning av marknaden görs och vilka komponenter den består av. 

Detta är bara en del av innehållet vars syfte är att ge en kortare bakgrund till de förutsättningar som 

har funnits och som finns i dag, i vilka miljöer som konstnärerna har verkat/verkar. Materialet som 

denna del består av är de propositioner som lagts fram i riksdagen, en handbok i hur man blir 

samtidskonstnär, samt andra skrifter, artiklar och tv-program som berör området. 

    I det avslutande blocket Realiteten - Konstnärens röst grundar sig materialet på intervjuer som jag 

har gjort med verksamma konstnärer, samt en kompletterande bok. Jag har valt att ta med personer 
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som befinner sig på olika ställen i sin konstnärsbana, detta för att försöka skapa en så nyanserad bild 

som möjligt. Det vore förmätet att påstå att det skulle vara representativt för vad konstnärerna tycker i 

Sverige, materialet ifråga bör inte ses som kvantitativt, utan istället som stickprover. En av 

respondenterna var dessutom amerikan, detta gav möjligheten till att, förutom det svenska, även få 

ytterligare ett perspektiv: det amerikanska. I USA är det en mycket liten del pengar som kommer från 

statligt håll, hur klarar man sig där? Urvalet av de intervjuade kommer sig av de möjligheter som har 

getts mig. Det är inte alla som på förfrågan varit villiga att ställa upp. Jag är medveten om att det är fler 

män än kvinnor representerade i materialet. Tio förfrågningar har gjorts, fem stycken riktade till män 

och fem till kvinnor, fyra stycken har valt att ställa upp. Intervjuerna har skett personligen eller via 

mailkorrespondens, beroende på möjligheter att personligen träffas. Det har funnits ett frågeunderlag 

som varit detsamma oavsett vem som intervjuats, frågeunderlaget bifogas i bilaga 1. Jag har under de 

personliga intervjuerna varit öppen för ’fritt samtal’ då intressanta diskussioner och följdfrågor även 

utvecklades. Det har inte funnits samma möjlighet till ett fritt och löpande samtal när intervjun skett via 

mailkorrespondens, däremot har respondenten då haft möjlighet till längre eftertanke. En av 

intervjuerna som skedde via mailkorrespondens kompletteras även med en bok som konstnären ifråga 

precis har gett ut, och som han själv föreslog att jag skulle läsa då den ytterligare utvecklade svar på 

mina frågeställningar. Mitt val av konstnärer kommer sig dels av de möjligheter som har getts mig, 

dels av tips jag har fått handledare och involverade. En kortfattad presentation av konstnärerna görs i 

aktuellt block, länkar till deras hemsidor finns bifogade i Vidare läsning. 

    Jag avslutar uppsatsen i Sammanfattande slutsats och diskussion där mina slutsatser, åsikter och 

reflektioner luftas.   

    Efter min källförteckning har jag lagt in en underrubrik som heter Vidare läsning. Det är material 

som jag inte har hunnit granska för underlag till den här uppsatsen, men som jag ändå betraktar som 

intressant eller relevant läsning för ämnet, samt annan relevant läsning. 

    Några praktiska saker gällande uppsatsens utformning. 

    När jag hoppar över ett stycke i blockcitat har jag valt att markera det med […] istället för … Även 

om hakparentesen inte längre behövs har jag valt att behålla den för att tydliggöra för läsaren att det 

är jag som utelämnat text.   

    Mitt val av referenssystem kan måhända vara något kontroversiellt. Jag har valt att använda mig av 

Harvard, och inte av Oxford som traditionellt är vad man använder sig av inom konstvetenskapen. 

Varför har jag gjort det? Jag har tidigare använt mig av Oxford och känner att jag har förstått principen 

av hur det används, även om jag i dagsläget inte behärskar det till fulländning. Jag vill nu prova att 

använda Harvard för att se vad jag tycker om det och hur det fungerar i ett sammanhang som normalt 

sett förknippas med Oxford. Vid en genomgång nyligen av de olika referenssystemen och vilka 

förändringar som har skett i Oxford, menade bibliotekarien Christina Brage att Oxford mer och mer 

börjar närma sig Harvard i sitt referenssystem. Själv förespråkade Brage Harvard då hon verkat inom 

en disciplin, som traditionellt använder Harvard. Förvisso så kan det vara ett faktum att Brage förordar 

Harvard då hon själv är van att vid det systemet, vilket jag är medveten om. Men jag kommer använda 

Harvard i min uppsats för att: 
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� Om det är så att Oxford närmar sig Harvard, så uppfattar jag det som att Harvard kanske har 

ett bättre system för att referera, vilket jag nu tänkte skapa mig en personlig uppfattning om. 

� Jag tycker det är viktigt att inte fastna i gamla hjulspår bara för att det är tradition, det kan 

hämma kreativitet, nytänkande och flexibilitet. 

� Jag ser det som en styrka att kunna använda sig av båda referenssystemen. 

� Innehållet ska förhoppningsvis vara så pass bra i min uppsats att det inte ska spela någon roll 

vilket val av referenssystem jag gör. 

Jag hoppas att läsaren kan tillgodogöra sig innehållet och inte förblindas av formen i vilket 

referenserna behandlas. Jag är naturligtvis öppen för konstruktiv kritik. Harvard kanske inte är den 

bästa referensformen för den här typen av texter. Det enda jag hoppas är att läsaren är villig att ge 

mitt val av Harvard en ärlig chans. Vill du sätta sig in i hur Harvard fungerar som referenssystem kan 

du på www.google.se söka på Att skriva litteraturreferenser enligt Harvardsystemet av Martin G. 

Erikson. Den finns i pdf-format att läsa eller ladda ner. Alternativt gå in på http://www.hb.se/blr/harvard 

där högskolan i Borås har lagt ut en guide. 

 

Tidigare forskning 
På området konst/kultur i relation till ekonomi/marknadskrafter har det skrivits en del, om än på en 

något mer allmän nivå än vad den här uppsatsen behandlar.  

    Bortom kultursponsring är en D-uppsats som skrivits av studenterna Manuela Casal Bouzon och 

Magnus Orestig vid ekonomiska institutionen vid Linköpings universitet. Det är en studie i samarbetet 

mellan näringsliv och teater. Vad som i studien berörs är något som mycket väl kan appliceras på 

konstvärlden i sig. Syftet var att undersöka möjligheterna att röra sig bortom den traditionella 

definitionen av kultursponsring, ett försök att skapa ett helhetsperspektiv på utbyten mellan teater och 

näringsliv. Den svenska kulturpolitiska modellen är att samhällsuppdraget ligger i att upplysa och 

uppfostra medborgarna till demokrati. Författarna belyser en modell som närmar sig marknadsföring: 

privata donationer, organisationer och näringsliv. Staten ska då främja kulturlivet genom 

skattelättnader och minskade avgifter. Detta är en modell som används i USA bl a. I Sverige har den 

traditionella synen på kultur som en viktig samhällsfunktion medfört motvilja gentemot privata 

finansieringar. Det finns en rädsla för att marknadslösningar ska leda till direkt och indirekt styrning av 

kulturlivet. Problemet är att det är svårt att upprätthålla den svenska modellen med statliga anslag, när 

anslagen inte ökar i samma takt som kostnaderna. Bouzon och Orestig pekar också på rädslan för att 

sponsorsamarbeten skulle underminera den konstnärliga integriteten, att en kommersialisering av 

konsten skulle ske. Bouzon och Orestig refererar till B.S. Freys förklaring till detta synsätt: grunden är i 

psykologin där åsikten finns att kreativitetens främsta drivkraft är människans inre motivation. Bouzon 

och Orestigs slutsats av de olika åsikterna de har tagit upp är: att pengar och den fria marknaden 

skulle ha en negativ inverkan på kreativitet, konst och kultur är ingen självklarhet. Författarna visar 

senare i studien även på Freys kommentar att offentliga medel inte alltid är helt problemfria de heller. 

Vilka är det som nås av de offentliga anslagen (2004)? Denna studie är oerhört intressant och läsvärd 

om man har ett vidare intresse i kulturella finansieringsformer som inte utforskats till fullo.  
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    Den ofrivillige företagaren av David Karlsson och Lotta Lekvall är en rapport som behandlar 

konstnärens förhållande till ekonomin med fokus på det egna kulturföretagandet. Rapportens 

utgångspunkt är att konsten och kulturen har ett annat värde än det som anges på marknaden, även 

om de inte bortser från att kultursektorn publicerar underhållning. Syftet med rapporten var att komma 

med några förslag som skulle underlätta försörjningen med utgångspunkt mikroföretag1 i kultursektorn. 

Deras fundamentala ledfråga genom studien har mer eller mindre varit hur ett framgångsrikt 

föreningsstöd inom den oberoende kultursektorn ser ut. Karlsson och Lekvall menar att något som 

kännetecknar kulturföretagen är ett slags dubbelt/parallellt system: det konstnärligt logiska och det 

praktiskt ekonomiska. Fördomen säger, fortsätter författarna, att konstnärssjälen inte kan vara kamrer. 

Men tvärtemot detta så uppvisar många kulturutövare en förmåga att klara av denna kombination. När 

Karlsson och Lekvall pratar om den oberoende kultursektorn så gör de även en intressant notering om 

den oberoende kultursektorn: i England betyder det att sektorn är fri från offentliga anslag, i Sverige 

innebär det att sektorn är fri från marknaden och verkar utanför de offentliga institutionerna. De lägger 

fram fyra perspektiv på hur man kan betrakta relationen mellan kultur och ekonomi: 

1) Kulturen som en tillväxtfaktor.  

2) Kultur som levebröd.  

3) Kultur som ekonomisk onyttig.  

4) Kultur som underhållning där efterfrågan bestämmer värdet 

Dessa fyra punkter kan korrespondera eller flyta in i varandra och behöver inte ses som ett tillstånd av 

’antingen eller’ (för utförligare förklaring se ss.13-16). Författarna lyfter även fram att kulturföretagarna 

riskerar att hamna mellan stolarna gällande näringspolitik, kulturpolitik och arbetsmarknadspolitik. Att 

en brist på samsyn mellan dessa tre instanser kan ge kulturföretaget svårt att åtnjuta kulturanslag för 

det anses för kommersiellt, samtidigt som det kan bli svårt med företagsstöd då det stödet är dåligt 

anpassat för kultursektorns villkor. Slutligen så hamnar man utanför de arbetsmarknadspolitiska 

åtgärderna som egenföretagare och har t ex ingen rätt till A-kassa (2002).  

Definitioner och förklaringar 
Det civila samhället 

Sven Nilsson använder sig av S. Giners definition vilken lyder: en sfär av individuella, friheter och 

rättigheter, samt frivilliga organisationer. Ett utvecklat civilt samhälle har åtminstone fem tydliga 

dimensioner i form av: individualism, marknad, privatliv, pluralism och klass. De andra två sfärerna 

som Nilsson delar upp samhället i är marknad och stat (2003). 

Institutionell teori 

Den institutionella teorin menar att om konstvärlden säger att X är ett konstverk så betyder det att X är 

ett konstverk. Den institutionella teorin står mot den essentiella teorin.2  

Kommersiell 

En verksamhet som bedrivs för att ge intäkter. Motsats: ideell. 

Konstnär 

                                                 
1 Företag med 10 personer eller färre anställda. 
2 Konst är något som existerar oberoende av allt annat. 
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Vem betraktas som konstnär i denna uppsats? Jag kommer att använda mig av institutionell teori för 

att definiera detta begrepp. Detta innebär att om konstvärlden säger att en person är en konstnär så 

kan personen ifråga klassas som konstnär. Kan tilläggas att även statliga instanser har funnit det 

problematiska att skapa avgränsningar om vem som är konstnär och vem som inte är det. 

Konstvärld 

I en bred bemärkelse består konstvärlden av alla de som har någon kunskap om det vi kallar konst i 

västerlandet. Det finns en kärntrupp i konstvärlden som tillskrivs större tyngd än andra eftersom deras 

kunskap anses större, t ex museichefer, konstkritiker, kuratorer, konsthistoriker, konstnärer (Vilks 

1995, ss.8-9).3 

Kulturpolitik 

I proposition 1974:28 definierar Kulturrådet begreppet som en samlad struktur: ”för samhällets 

åtgärder inom kulturområdet. Enligt rådet förutsätter en utformad kulturpolitik att det finns mål, 

lämpliga arbetsmetoder, ansvariga politiska och administrativa organ samt ekonomiska resurser för 

instanserna” (1974, s.286). 

Native Theory 

’Native theory’ eller ’native models’ refererar till föreställningarna i världen som implicit förekommer i 

aktiviter – som tal och handling – hos medlemmarna i en kulturell grupp (Mokros 1985, s.59).4 Jag har 

inte hittat någon bra svensk översättning av begreppet native theory. 

Paradigm 

I denna uppsats använder jag begreppet i meningen synsätt/tankesystem. 

Sociologisk analys 

Vid en sociologisk analys fokuserar man på rollen, t ex som konstnär. Begreppet roll kommer från 

teaterspråket och har inom den sociologiska analysen blivit ett generellt begrepp. I alla sociala 

situationer vi befinner oss i spelar vi roller, i stort sett utför vi de handlingar som omgivningen förväntar 

sig av oss. Att vara en fungerande samhällsvarelse innebär att du har lärt dig en repertoar av skiftande 

storlek, precis som skådespelare (Klausen 1978, s.81). 

                                                 
3 En längre utläggning av konstvärlden som Becker beskriver följer när det sociologiska begreppet reds ut. 
4 Detta är författarens egen översättning, för originalspråk och en längre utläggning, se Mokros 
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Att närma sig triangelkompositionen 

Om begreppet konstnär 

Ett historiskt grepp enligt Lars Vilks 

Begreppet konstnär har aldrig varit ett statiskt uttryck för ett tillstånd som vissa människor tillskriver sig 

själva, gör anspråk på eller som andra hävdar att de är. Dess innebörd är något dynamisk som hela 

tiden utvecklas, omförhandlas och som vi inte alla har samma uppfattning om hela tiden. 

    Vilks menar att det sättet som vi betraktar konsten på idag är ungefär 200 år gammalt. Konsten 

innan dess existerade inte i vår mening, det fanns ingen konst, men det fanns konster. Konsterna var 

olika sätt att göra saker, tekniker inom skilda områden (1995, s.7).5 Under 1700-talets första hälft så 

uppstår idén om det romantiska geniet i England. Idén exporterades sedan till Tyskland och i mötet 

med den tyska filosofin uppstår det moderna konstbegreppet (1999, s.7). Den tyske filosofen Emanuel 

Kant påbörjar skapandet av det moderna konstbegreppet när han hävdar att konsten är av ett genuint 

intresse för filosofin. En föreställning om en filosofisk och ambitiös konst skapas (1995, s.7). Kring 

konnässörsidealet utvecklades en kombination mellan estetik och genitanke.6 Konstnärliga genier 

började raskt dyka upp i västvärlden och de första konstverken, enligt det moderna begreppet, 

skapades. De som förut var bildmakare börjar nu betrakta sig som geniala konstnärer. Antagligen är 

Phillipe Otto Runge, 1777-1810, och Caspar David Friedrich, 1774-1840, de som i modern mening 

kan betraktas som de första konstnärerna (2008, s.86). Konsten ses som ett fenomen som existerat 

under hela vår historia, men som man först nu upptäckt (1999 s.7). Centreringen kring konstnären var 

ett viktigt moment. Konstnären var det spirituella och skapande geniet som fyllde konstverket med 

mening. Konstverket var alltså en materialisering av ogripbara gudomliga kvalitéer. Denna tanke tycks 

under sin samtid utvecklas parallellt med den nya tanken att var människa är en individ som kan 

utvecklas. Detta betydde att en konstnär inte behövde vara framsprungen ur en aristokratisk grupp, 

utan kunde nå hög status genom sin produktion. Konstnären blev en aktningsvärd person, även om 

denne hade svårhanterliga och säregna drag. Kant pekar på att konsten har ett värde, och det är detta 

värde som då skulle skilja konst från icke-konst. Konst är då alltid något värdefullt. Vilks sammanfattar 

i fem punkter några av de essentiella moment som utgör det moderna konstbegreppet: 

 

1. Bildkonsten är en del av konsternas familj, de sköna konsterna. 

2. Konsternas familj har konstens essens gemensamt, de uttrycker på något sätt och i någon 

form detsamma. 

3. Det moderna konstbegreppet med en bestämd uppsättning av olika konstarter och dessas 

gemensamma nämnare blir till genom en filosofisk och avancerad diskurs. 

4. Konsten är något högtstående och transcendentalt, ett uttryck för de djupaste sidorna av 

människan och hennes väsen. 

5. Konstverket är konstnärens enastående skapelse som skett med en särskild förmåga och 

med en given frihet utan (i princip) några begränsningar. Konstnärens roll i den moderna 

                                                 
5 Klausen pratar även han om att det under medeltiden inte fanns någon åtskillnad mellan konstnärer och 
hantverkare (1978, s.128) 
6 Nilsson pratar också om synen på den oberoende konsten som sprungen ur den romantiska filosofin och att 
denna syn har haft ett starkt stöd i vårt samtida samhälle på många plan (2003, ss.233-234). 
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konstuppfattningen gör honom till en individ på samma nivå som t ex vetenskapsmannen 

eller filosofen (1995, s.47). 

 

    Konstnären som en särskilt begåvad och talangfull person med förmågan att producera något som 

är utöver det vanliga börjar alltså formas med det s k moderna konstbegreppets intåg i det mänskliga 

medvetandet. Även om genitanken hade funnits till och från i historiens lopp så var det först nu som 

den blev påtaglig och framträdande på en helt ny nivå. Vilks vill alltså säga att vad som händer fr o m 

brytpunkten med Kant i slutet på 1700-talet är att konstnären blir självmedveten. Konstnärerna är på 

ett helt annat sätt varse om vad det är de sysslar med; de är individer med speciella begåvningar och 

har geniets rättigheter att skapa sina verk i frihet. Att konstnärens alster skulle vara originella, före sin 

tid och missförstådda blir alltså inget konstigt. Provokation av publiken är inte heller något konstnären 

räds. Vad konstnären skapar kom i allt större mening att ses som en kulturgärning. Så upprättandet av 

det moderna konstbegreppet hade stora konsekvenser för konstnärer (1995, s.7, 11, 74-75). 

Konstnärens möjlighet till fritt skapande blir som en slags rättighet. Ett utdrag från vad Vilks skriver 

under en rubrik han kallar frihet:  

 

Det är en självklarhet att konsten principiellt inte är bunden vid något utan äger full frihet att utövas. 

Att denna klausul föreligger hänger samman med uppfattningen om det konstnärliga geniet. Ett 

sådant geni, inte minst deklarerat av Kant, följer sina egna regler och handlar genom ett inre tvång 

vilket antas härstamma från en naturlig källa. […] Att vara fri och obunden, att inte vara någons 

hantlangare, att välja fritt och kritisera öppet, det är ett ideal som passar väl in i den västerländska 

uppfattningen om demokrati (Vilks, 2008, s.40). 

 

    Vilks menar på att den traditionella inställningen till kommunikation och publik är att om betraktaren 

inte förstår vad det är han ser så får han skylla sig själv, han förstår inte sitt eget bästa eller vad han 

vill (Schibli & Vilks 2005, s.47). Med modernismens intåg så löses idén om den kreative och viljande 

konstnären upp. Vilks fortsätter att resonera om att den som är en framgångsrik konstnär är den som 

anpassar sig till de regler och värden som för närvarande existerar i konstvärlden. Han ger en översikt 

på hur synen på konstnären förändrats historiskt. William Turner, 1775-1851, tar han som exempel på 

det konstnärliga geniet med andliga gåvor utöver det vanliga. Senare kommer konstnärens 

märkvärdighet att poängteras vilket förkroppsligades i den store målaren, Vilks exemplifierar med 

Pablo Picasso, 1881- 1973, och Jackson Pollock, 1912-1956. Livet och konsten hade en högre 

ordning som konstnären gestaltar. Det skedde dock en tonlägesförändring när popkonsten och 

minimalismen kom på 1960-talet, konstnären var inte längre den märkvärdige. Exemplifierande 

representanter är Andy Warhol, 1928-1987, och Donald Judd, 1928-1994, även om Warhol kan 

uppfylla kriterierna för den ’specielle konstnären’. Joseph Beuys, 1921-1986, är sannolikt den siste i 

raden som identifierades med den här ’märkvärdiga’ rollen. Under 1970-talet så var den här typen av 

roll kontroversiell och föremål för kritisk distans. Konstnären såg sig själv nästan som en schaman, 

konsten innehöll något som publiken var tvungen att upptäcka och entusiastiskt erkänna. Under 1980-

talet ersattes magin av de idéarbetande konstnärerna. Idén om att konstnären bar på en inre högre 

kraft var inte längre lockande, det romantiska eller modernistiska konstnärsgeniet blev snarare ett 

skällsord. Intresset försköts från formen till innehållet, konstnären blev resonerande och intellektuell, 
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problematiserande och bedrev undersökningar. Vilks nämner Georg Baselitz, 1938-, Anselm Kiefer, 

1945-, och Gerhard Richter, 1932-. Med minimalismen försvann konstens subjektiva självklara plats, 

själsförmögenheter och tillstånd levererades inte längre i konstnärens namn, verken var inte längre 

autentiska. En dekonstruktion av konsten och konstnären skedde. Konstnären blev snarare en fantom 

som levde sitt eget liv utanför personen som ’spelade’ konstnärsrollen. Konstnären blev ett slags 

destillat av många faktorer som hjälpte till att skapa den, såsom texter, mediaframträdanden, 

kommentarer etc. Markeringen mellan konstnären och personen blev skarpare. Den samtida 

konstnärsrollen beskriver Vilks som att den har mycket av entreprenör i sig. Konstnären planerar ofta 

projekt som den erbjudits eller själv startat och som sker i samarbete med konstinstitutionerna. En del 

konstnärer söker själva upp potentiella sponsorer. Marknadsföring och media blir inslag i den 

konstnärliga verksamheten som är svåra att bortse ifrån. Det handlar inte längre om att låta omvärlden 

bländas av de mystiska förmågorna som konstnären ska besitta, utan det är snarare så att konstnären 

inte vill markera en åtskillnad mellan sig och andra samhällsgrupper. Vilks fortsätter sedan med att 

problematisera detta faktum: om konstnären traditionellt sett representerat konstens egenart genom 

att vara/uppfattas som avvikande och nu rör sig bort ifrån det så kommer ett signum för 

konstnärsrollen att försvagas, likaså en del av konstens identitet som något särskilt. Det autonoma i 

konsten och hos konstnären skulle bli mindre tydligt (1999 ss.125-129, 136). 

Ett sociologiskt grepp 

Samhälle och individ kan bara bestämmas i relation till varandra. Man kan se interaktionen mellan 

samhälle och individ som en kombination av sammanhörande värderingar. Dessa förvärvar man redan 

i barndomen och ändras inte på något större fundamentalt sätt. Den här kombinationen kan till stor del 

utgöras av funktioner av rollfördelning och samhällssystemens värden (Paulsson 1970, s.13). Vid 

analys av konstsociologin ska man ha klart för sig att den rör sig på två plan: de estetiska och de 

sociala funktionerna. De sociala funktionerna fastställer sambanden mellan personer, idéer, kulturella 

mönster och beteendemönster. De estetiska funktionerna spelar också en del i de sociala 

funktionerna, men inte någon central roll. Den som studerar de sociala förgreningarna inom konsten 

försöker inte att förklara konstens natur eller innersta väsen. Den moderna konstsociologin utgår från 

antagandet att upplevelsen av konst utgör en sammanhängande social process som innefattar en 

interaktion mellan konstnären och dennes sociokulturella miljö. Detta resulterar i att ett verk skapas. 

Verket i sin tur tas emot av den sociokulturella miljön och påverkar den. Vid konstsociologiskt studium 

av konstnären jobbar man med att beskriva och analysera konstnärens sociala ställning och relationer. 

Fakta som undersöks kan vara vilken social bakgrund konstnären har, såsom: utbildning, kontakter, 

levnadsvanor, inställningar till olika frågor m m (Silberman 1970, ss.56-58). A. M. Klausen är professor 

i socialantropologi och säger att orden konst/konstnär inte existerar i alla samhällen, på vissa ställen 

kallas de hantverk/hantverkare eller liknande. Under 70-talet var begreppet konstsociologi relativt nytt, 

de kulturella aktiviteterna hade fått stå tillbaka för politik, ekonomi och aktiviteter av social karaktär. 

Klausen menar på att det i sig är en avspegling av samhällets prioriteringar där kulturella aktiviteter 

uppfattas som ett fenomen förknippat med överflöd och lyx. Även om vi framhäver kulturella aktiviteter 

som något viktigt och ädelt, så är de samhälleliga resurserna som vi lägger ner på det relativt 

modesta. 
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    I vår individualistiska kultur uppfattas konstnären som en extrem och ömtålig personlighet. 

Konstnären arbetar nära de farliga, heliga, allvarliga eller okända områdena i vårt liv. Att lägga in 

forskning i det sammanhanget kan lätt uppfattas som vanhelgande. Om samhället är stabilt brukar i 

regel de konstnärliga uttrycksformerna vara stabila, t ex det kristna symbolspråket. Från barnsben lär 

man sig de konstnärliga koderna, symbolernas betydelse är stabil och lättigenkännlig. Om symboler 

och tecken tar en mer individuell prägel så blir de mer oigenkännliga och privata. Så en utställning i 

modernt måleri kan bli en manifestation i konstnärens privata formspråk. En betraktare kan få nöja sig 

med att gissa eller tolka symbolspråket. Klausen redovisar lite norsk statisk för konstnärer i Norge och 

drar av siffrorna slutsatsen att konstnärerna är en grupp människor som är villiga att betala ett ganska 

högt pris för att få syssla med sin konstnärliga verksamhet. Klausen funderar över huruvida denna 

mångtaliga existens av konstnärer är ett uttryck för den moderna befolkningens skapade resultat. De 

människor som är starkast utrustade med en skapande gåva väljer en sådan verksamhet, som kanske 

inte garanterar något större ekonomiskt utbyte, då de inte klarar av en anpassning till det moderna 

livet. Konstnärerna är den mest motspänstiga gruppen, vilket inte kan ge upp sitt behov att skapa 

något. Förvisso skulle det kunna vara så att man kan förklara den gruppen av konstnärer, som inte 

kan leva på sin konst, som misslyckade konstnärer. Klausen är medveten om att hans resonemang 

kring det här kan verka orimlig sett från konstnärens perspektiv, men menar att poängen med det är 

att peka på faktumet att även om vi lever i ett samhälle som inte tillrättalägger förutsättningarna för 

utvecklingen av en skapande verksamhet, så finns det fortfarande de som väljer att gå den vägen. Att 

den konstnärliga friheten står centralt i vår ideologi ser Klausen inte som konstigt, en stor vikt har i de 

västliga samhällena lagts på frihets- och utvecklingsbehov, det sker inte sällan på bekostnad av 

gemenskapen. Det är i denna aspekt som man kan se varför det nydanande, skapande och originella 

står centralt.  

    Klausen går vidare och ställer frågan vad talang är. Talangen är konstnärens biologiska 

förutsättningar, och den kommer i olika former. En talang man skulle kunna tänka sig är den utövande 

eller den skapande. En vanlig uppfattning är att skaparbehovet finns hos de flesta människor, men en 

del har mer av det, t ex fenomen som Mozart, Pablo Picasso och Henrik Ibsen. Dock har man inte 

lyckats med att isolera de biologiska faktorerna som skulle kunna vara en talang, så Klausen föreslår 

att man kan likna talangen vid ett symptom vars orsak man ännu inte känner till, förutsatt då att talang 

skulle vara biologiskt relaterad. I västerländsk konstteori läggs stor vikt vid denna talangfaktor. Man 

kan lära sig teknik och materialanvändning, men vad som gör produkter och prestationer till konst 

förutsätter det som här omnämns talang. Tron på denna talang tycks inte vara allmängiltig i alla 

kulturer, utan hänger ihop med våra föreställningar. Slutsats: ”Vi kan säga att våra föreställningar om 

betydelsen av vad som måste vara talangfaktorn bestämmer vilken form konstnärsrollen antar i de 

olika samhällena. Vikten av respektive talang och färdighet hänger samman med rolltyperna 

konstnär/hantverkare. ” (1978, s.73). En vanlig föreställning är att det stora geniet, den stora talangen, 

banar sig väg oavsett. Kan man övervinna motståndet så är det ett indicium på talang. Sambandet är 

tydligt mellan talangfaktorns betydelse och uppfattningen om konstnärsrollen i det moderna samhället. 

Klausen försöker skissa upp vad rollen som konstnär innebär vid en sociologisk analys, hur man 

rekryteras och hur man blir erkänd. En inneboende del i begreppet konstnär är, som tidigare nämnts, 
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talangen och tron om att några ’drivs’ till att bli konstnärer som att det vore ett kall. Konstnären ska 

även kunna mästra den tekniska och materiella biten, den hantverksmässiga förutsättningen. När 

dessa bitar finns börjar kampen för att debutera, erkännas, få uppdrag och arbete som går att leva av. 

Detta är ting som måste försvaras och förnyas hela tiden. En tendens som finns i det moderna 

samhället är att vilja avdramatisera konstnärsrollen och göra den till en arbetare bland andra. Det är 

mot denna tendens som några hävdar att medelmåttan kommer favoriseras. Klausen har definierat 

konstens tre uppgifter: 

1. konst som uttryck för skaparbehov, 

2. konst som produktion av samhällelig kommunikationsutrustning (ex producera musik, 

teater, samhällets symboler), 

3. konst som kunskapsmedel. 

Dessa tre olika funktioner ställer olika krav på hur man utövar rollen. Om konsten bara handlade om 

punkt 1 skulle vi kunna göra en rollkombination: i en roll livnär man sig och i en roll sysslar man med 

skapande verksamhet på fritiden – alla skulle då bli amatörer, även om några skulle vara mer 

professionella än andra. Om konsten bara innebar punkt 2 skulle det vara lättare att göra konstnären 

till en vanlig arbetare: en anställd med trygghet och garantier. Det skulle vara nationalekonomiskt 

möjligt att räkna på hur många man behöver. Det finns samhällen av olika politisk färg som har närmat 

sig detta som kräver ett relativt stabilt samhälle. Det är ett auktoritärt samhälle med en överordnad 

ideologi. Denna typ av samhälle kan utifrån sett dock vara konfliktfyllt och kanske därför i behov av en 

samhällskritisk konst. Om konstens uppgift enkom var punkt 3 skulle problemet bli annorlunda. 

Nyskapande krävs och ofta är samhällskritik en förutsättning för det. Det blir då ett närmade av det 

politiska fältet och dilemmat hur långt ett liberalt samhälle ska bekostas av systemet. Så för att 

summera är det den samhällskritiska och nyskapande verksamheten den som kan vara svårförenlig 

med den typen av rollmönster som vi har i arbetslivet. Klausen säger sedan att norska bildhuggare 

tycks ha hittat en gruppanpassning efter denna variant, men det finns en intern hierarkisering i detta. I 

’native theory’ applicerad på konst och konstnärer rangordnas dessa med den helt frie och ekonomiskt 

oberoende i toppen. Rangordningen som gjordes blev av pyramidal form: i toppen fanns 1-2 personer 

och i botten ca 4000-5000 som försökt bli konstnärer. Konstteoretikerna som lägger vikt vid 

talangfaktorn skulle antagligen se detta som ett rimligt och naturligt urval. De som vill göra 

konstnärsrollen mer lik arbetarens ser pyramiden som en avspegling av klassamhället då konstlivet 

står i kapitalets tjänst, därför ska staten ge ekonomisk säkerhet och uppdrag. Gällande skillnaden 

mellan konstnärer och hantverkare så tänker sig Klausen att man rent teoretiskt kan tänka sig en 

rolltyp där övergången från hantverk till konst är glidande. En hantverkare skulle kännetecknas av att 

han skapar produkter inom vissa ramar och regler som andra satt upp. Konstnärens roll å andra sidan 

kännetecknas av att han skulle sätta sina egna gränser för vilka former han skapar, och vilka 

betydelser han lägger i dem. Den essentiella skillnaden mellan de båda blir alltså det individuella och 

nyskapande bidraget i konstnärens roll. Den moderne europeiske konstnären uppfattas vanligen som 

kännetecknad av originalitet, individualitet, frihet i förhållande till traditionerna och en självständighet 

gentemot samhället och andra uppdragsgivare (1978).  



 15 

    Konstnären Marcel Duchamp var av en annan åsikt, han motsatte sig uppfattningen om den 

autonome och genialiske konstnären. Konstnärens betydelse är inte lika stor, och konstverket som 

görs är bara konstnärens under skapandeakten. Det är just skapandeakten som är konstnärens, 

resten tillfaller betraktaren av verket. Duchamp motsatte sig att det fanns ett givet meddelande hos 

konstnären som denne överför till betraktaren via sina verk, helst med ett minimum av förvrängning. 

Konstnären är en person som bara existerar som sedd, om ingen fanns att betrakta konstverken skulle 

konstnären inte existera. När konstnären rör sig från avsikt till förverkligande så kommer det att uppstå 

skillnader. Beslut kommer under vägen att tas som är mer eller mindre medvetna. Att förutsäga 

resultatet av en människas bearbetning av materian och hennes handlingar är inte möjligt. Vilks 

ifrågasätter också den konstnärliga friheten. Han frågar hur vi kan prata om konstnärlig frihet när alla 

konstnärer tycks välja att göra samma sak. Konsten saknar en egen betydelse och utvecklas i takt 

med samhället. Nyskapande är dock något som alla konstnärer behöver ta ställning till enligt Vilks. Det 

minsta man kan göra är att göra det på sitt eget sätt, då är det ditt egenvärde som läggs till. Om inte 

det fanns så skulle man tala om konsthantverk som är något annat (Nilson & Rundkvist 1999). 

    Gert Nilson och Peter Rundkvists bok, Livskonstnärer och projektmakare, betecknar livskonstnären 

som en person, vilken medvetet strävar mot att göra sitt eget liv till ett verk, som aldrig är riktigt helt 

fullbordat. Handlingar, samtal, idéer och relationer påverkas och färgas av att livet som sådant kan 

formas och gestaltas av konstnärliga visioner. Det är rätt vanligt att livskonstnärer dokumenterar sitt liv 

på något sätt. Denna form av konstnärskap betraktar de idag som tämligen sällsynt (1999). Exempel 

som de tar upp i boken är Lars Vilks, Marcel Duchamp, Ludwig II av Bayern, Ferdinand Cheval m fl. 

    Howard Becker säger att oavsett var en konstvärld existerar, så definierar den gränser för vad som 

accepteras och inte. Konstvärlden avgör huruvida de som tillverkarna produkterna är fullvärdiga 

medlemmar i den eller inte. Likväl kan man välja att utesluta människor som inte anses tillräckligt 

assimilerade. Men en konstvärld kan inkorporera verk som tidigare inte har setts som konstverk. Så en 

distinktion i huruvida något är konst eller ej bör då ligga i konstvärldens acceptans av ett konstverk 

eller konstnär. Skalan av utövare är stor inom konstvärlden. Det finns de som är helt beroende av vad 

som händer där, medan andra som inte är lika välintegrerade inom normerna har en mer marginell 

relation. Att vara sammankopplad med en konstvärld formar människor i deras göranden då de kan se 

de varierande sätten att göra saker på. Hur konstnärerna väljer att utöva sitt arbete beror delvis på 

deras natur i deltagandet av konstvärlden. Becker pratar om fyra olika typer, dessa fyra kategorier 

beskriver hur konstnärerna relaterar till konstvärlden och den rådande normen. 

Integrerade professionella: de jobbar i det rådande kanon som finns i konstvärlden. Alla integrerade 

vet hur jobbet ska utföras, och hur det förväntas att de utför det. I regel är arbetet utan större problem. 

De har de tekniska färdigheterna, sociala talangerna och de begreppsrelaterade verktygen som 

behövs för att göra konst. 

Vildar7: de har en gång ingått i konstvärldens konventioner, men valt att ställa sig utanför och jobba 

bortom gränserna som satts. Vilden har fortfarande en lös sammankoppling till konstvärlden, även om 

vilden inte är en aktiv deltagare. Ofta får deras verk ett fientligt mottagande inom konstvärlden 

eftersom det bryter mot konventionerna. Ibland händer det att vildar får tillräckligt många anhängare 

                                                 
7 Mavericks på engelska 
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och kan möjliggöra en egen konstvärld som existerar parallellt eller kanske omkullkastar den rådande 

konstvärlden. 

Folkkonstnären: konst som görs av människor vilket skapar för att det är vad medlemmarna i deras 

samhälle gör. Det finns en minimistandard för hur saker ska se ut och tillverkas. Dessa människor 

tillhör delvis en kanon i konstvärlden som jobbar efter folkkonstens normer. 

Naiva konstnärer: de kallas även primitiva eller gräsrötter ibland. Dessa människor jobbar efter eget 

huvud, fria från begränsningar och referenser utanför artistens huvud. Ofta börjar de sina arbeten av 

en slump. Dessa konstnärer och deras arbeten tycks sprungna ur intet, och betraktaren vet sällan hur 

arbetena ska mottas. De har ingen professionell träning och ingen kontakt med den konventionella 

konstvärlden (1982). 

     Går man till mer offentliga institutioner och ser på beskrivningen av vad det innebär att vara 

konstnär så säger Arbetsmarknadsstyrelsen följande under sin yrkesbeskrivning: 

 

Arbete 

Som konstnär kan du ha många olika inriktningar och utrycksmedel [!]. Det krävs en stark 

drivkraft i yrket, många konstnärer har långa utbildningar bakom sig men få kan försörja sig 

på sin konst.  

 

Konstnärer kan arbeta med väldigt många olika uttrycksmedel. Måleri, grafik, teckning och skulptur 

eller video och film är några av de vanligaste inriktningarna. Tidigare var uppdelningen mellan olika 

konstinriktningar ofta strikt, men idag närmar sig de olika inriktningarna varann, både inom 

utbildningen och bland de praktiserande konstnärerna. Nu är det vanligt att en och samma konstnär 

både målar, gör konstvideos och arbetar med skulptur eller datagrafik.  

[…] 

Många konstnärer arbetar som egna företagare. En del arbetar på uppdrag för till exempel en 

kommun, andra får sin inkomst genom försäljning av utställda konstverk. Många konstnärer har ett 

eller flera andra yrken vid sidan om. Att vara lärare i konst är vanligt, men många försörjer sig 

genom arbete inom vården, på restaurang eller i affär. 

[…] 

Framtid 

Framtidsutsikterna för konstnärer är svåra att bedöma. Den konstnärliga förmågan liksom egna 

initiativ, driftighet som egen företagare, kontakter och utställningar spelar stor roll för att nå köpare 

och uppdragsgivare. Av betydelse är också de satsningar på konst som stat, kommun och landsting 

gör. 

 

I dag är det fler konstnärer än tidigare som ställer ut och säljer verk utomlands. Det blir också 

vanligare att konstnärer breddar sig genom att åta sig uppdrag i en vidare bemärkelse inom 

konstområdet. Det kan till exempel handla om friskvårdssatsningar på företag, föredrag eller 

undervisning. 

 

Att tänka på 

Många konstnärer är egna företagare och måste ”sälja” sig själv. 

Det är vanligt att ha ett annat jobb vid sidan om för att kunna försörja sig.  

(Arbetsförmedlingen u.å) 
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Exempel på några som använder sig av arbetsmarknadsstyrelsens yrkesbeskrivning är fackförbundet 

SACO, den privat drivna hemsidan Konstlistan.se, internetportalen Gymnasium.se som drivs av 

Studentum AB och aktiebolaget Syoguiden.com. 
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Kulturpolitiska och marknadsmässiga förutsättningar i Sverige 

Proposition 1974:28 

1974 så lades proposition 1974:28 fram i riksdagen av hans Kungliga Majestät, rörande den svenska 

kulturpolitiken och strukturen den nu skulle få. I propositionen så uttalade sig departementschefen8 om 

hur kulturella förutsättningarna i Sverige så här långt hade tett sig. Departementschefen sade att inom 

kulturområdet hade de statliga instanserna haft en lång tradition i landet. Instanserna ifråga hade 

länge varit inriktade på att skapa nationell prestige och en glans kring kungamakten. Den 

kulturverksamhet man stött hade varit begränsad till vissa grupper i samhället, huvudsakligen 

koncentrerade kring huvudstaden och de större städerna. Ursprungligen var det kungen och de övre 

samhällsklasserna som stod för stödet till kulturen. Under 1800-talet kom detta dock att successivt till 

allt högre grad tas över av riksdagen. När detta ansvarskifte skedde så kom även ambitionerna och 

målet med kulturen att förändras. Då de demokratiska grundvalarna stärktes så stärktes även intresset 

hos instanserna att påverka situationen för en allt större del av befolkningen. Under 1960-talet blev 

planeringen av åtgärder över kulturområdet mer genomgripande. En proposition framlades 19619 som 

gav stöd åt konstnärlig, litterär och musikalisk verksamhet. Det var första gången ett 

handlingsprogram för de statliga instanserna framlades. Mot slutet av 60-talet fann man det 

nödvändigt att skapa underlag till beslut för hur de statliga åtgärderna på lång sikt skulle se ut inom 

området. Kulturrådet tillsattes för att handha den uppgiften. Departementschefen uttryckte 

medvetenhet om att de kulturpolitiska insatserna så här långt endast kommit en begränsad skara 

människor till godo, därför skulle man utgå från de breda befolkningslagrens situation. Tyngdpunkten 

på utvecklingsarbetet skulle således ligga på en lokal nivå. Tillkomsten av denna proposition kom sig 

av att man ansåg kulturpolitiken som drivits under 60-talet för otillräcklig. Inga definierade mål fanns 

för de kulturpolitiska insatserna i samhället, utan mål inget konstruktivt utvecklingsarbete var åsikten. 

Kulturpolitiken hade så här långt mer varit inriktad på distribution än aktivering. Metoden för att kunna 

ha en bred och folklig kulturverksamhet saknades. Det finns ingen klar fördelning av ansvaret mellan 

de statliga och kommunala instanserna. De ekonomiska resurserna ansågs små och 

prioriteringsmetoderna bristfälliga. 

    Det var nu dags att uppdatera kulturpolitiken. I propositionen framlades att den karaktäriserades av 

betoningen på det fria kollektivets skapande: konstnärlig verksamhet i grupp utanför 

kulturinstitutionerna. Det föreslogs att man skulle inrätta en ny myndighet, statens kulturråd. 

Funktionen hos rådet skulle vara rådgivande, utredande och statsbidragsprövande. De primära 

ansvarsområdena skulle bl a röra konst, museer och utställningsverksamhet. Den stora målsättningen 

var att utforma kulturpolitiken så att även eftersatta gruppers behov tillgodosågs. Instanserna som var 

involverade i kulturpolitiken skulle hjälpa till med att: "skydda yttrandefriheten, motverka 

kommersialismens negativa verkningar på kulturområdet och ge människor möjlighet till egen 

skapande aktivitet." (1974, s.1). Propositionen lade fram mål. Departementschefen sammanfattade 

målen för den statliga kulturpolitiken på följande sätt: 
                                                 
8Bertil Zackrisson var departementschefen för Utbildningsdepartementet 1973 – 1976, ett separat 
Kulturdepartement bildades först 1991. 
9 Propositionen 1961:56 
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- Kulturpolitiken skall medverka till att skydda yttrandefriheten och skapa reella 

förutsättningar för att denna frihet skall kunna utnyttjas. 

- Kulturpolitiken ska ge människor möjligheter till egen skapande aktivitet och 

främja kontakt mellan människor 

- Kulturpolitiken skall motverka kommersialismens negativa verkningar inom 

kulturområdet. 

- Kulturpolitiken skall främja en decentralisering av verksamhet och 

beslutsfunktioner inom kulturområdet. 

- Kulturpolitiken skall i ökad utsträckning utformas med hänsyn till eftersatta 

gruppers erfarenheter och behov. 

- Kulturpolitiken skall möjliggöra konstnärligt och kulturell förnyelse. 

- Kulturpolitiken skall garantera att äldre tiders kultur tas till vara och levandegörs. 

- Kulturpolitiken skall främja ett utbyte av erfarenheter och idéer inom 

kulturområdet över språk- och nationsgränserna (1974, s.295). 

 

    Det övergripande målet präglade hela propositionen, att kulturpolitiken skulle medverka till en bättre 

samhällsmiljö och öka jämlikheten. Till det övergripande målet fanns ett par delmål som blev en 

indirekt förlängning av det primära målet, exempelvis: 

� Gemenskap- och aktivitetsmålet: förbättra kommunikationen mellan olika grupper i samhället, 

ge fler människor möjlighet till kulturell verksamhet. Sveriges författarförbund kommenterade 

att ett progressivt framåtsträvande är beroende av att en verksamhet inte är inriktad på 

lönsamhet. 

� Förnyelsemålet: skulle möjliggöra konstnärlig och kulturell förnyelse. Departementschefen 

beskriver det som att om inte frihet till att uttrycka och gestalta finns, så sker inget genuint 

nyskapande. Fortlöpande experiment och försök är inslag som det konstnärliga arbete många 

gånger har, således bör samhället ge individer möjlighet till sådant arbete utan att efterfråga 

och försörjning är ett hinder. Inom andra områden tolererar man ett misslyckande, något man 

likaväl bör kunna göra här. Stelt genretänkande får inte hindra progression. Dock får denna 

vilja till förnyelse inte leda till att publikens önskemål inte tillgodoses i det stora hela. 

Verksamhetsutveckling måste bygga på ett samarbete mellan publik och de ansvariga inom 

institutionerna. Möjlighet till meningsutbyte borde finnas. 

� Ansvarighetsmålet: samhällets övergripande ansvar för att främja mångsidighet och spridning 

av kulturen. Minska eller hindra den negativa effekten som marknadsekonomin kan medföra 

på kulturen. Departementschefen säger att lönsamhet inte är något som får bli avgörande för 

verksamheten inom kulturområdet. Kan inte den privata verksamheten garantera en 

mångsidighet i utbudet, en jämn fördelning av produkterna över landet, inte klara av att ge 

kulturarbetarna försörjning eller inte uppfyller övriga krav som ställs så måste samhället gå in 

med aktiva insatser. Sett i ett bredare perspektiv kan samhällsstödd kultur bli ett alternativ till 

den privata företagsamheten. I framtiden måste de samhällsstödda aktiviteterna kunna 

bedrivas i konkurrens till den privat finansierade.  

    Många olika yrkesgruppers villkor kom att beröras, konstnärernas specifika situation var under 

utredning för att senare behandlas separat. Under rubriken som berör kommersiellt driven 



 20 

kulturverksamhet konstaterar man dock om nuläget att försäljning av bildkonst som sker via privata 

gallerier, auktionsfirmor och konsthandlare är avsevärt större än den som sker via samhälleliga och 

samhällsstödda utställningslokaler (1974, s.212). Annat som uttrycks om förutsättningar och villkor för 

konstnärer var att Akademin för de fria konsterna har inseende i konsthögskolan, akademin hade även 

vissa stipendier att dela ut. Statens konstråd och nämnden för utställningar av konst i utlandet är 

andra organ som fanns inom området. Konstnärsstipendienämnden hade till uppgift att fördela statliga 

konstnärsstipendier till de konstnärsgrupper som inte tillhörde de redan nämnda som ligger under 

akademin. Det fanns ett par producent- och förmedlingsorgan. Artistförmedlig bedrevs med 

arbetsmarknadsstyrelsens tillstånd av två företagsorganisationer och sex arbetsgivarinstitutioner. Det 

fanns kulturarbetargrupper som startats med visst samhällsstöd och fungerade som producent- och 

förmedlingsorgan, Konstnärscentrum var en sådan organisation. En organisation av rikskaraktär var 

inom bildkonsten Konstfrämjandet, Riksförbundet för bildande konst och föreningen Konst i skolan. 

    Några kommentarer till propositionen som gjordes var att: samhället skulle stödja kulturell 

verksamhet av kvalitet oberoende av att det är en samhällelig eller privat driven verksamhet; 

samhällets insatser borde vara ett komplement, ett konkurrensförhållande var angeläget; en 

samhällelig kulturpolitik som avstår från att direkt påverka det kommersiella kulturutbudet riskerar att 

bli rent marginell; det är allvarligt om målet för samhällets insatser inte tycks komma högra upp när det 

gäller att röja upp efter kommersialismens härjningar; Kulturrådet har en alltför negativ inställning till 

den privat drivna kulturverksamheten; samhällets insatser bör inte inskränkas till att minska eller 

hindra marknadsekonomins verkan, utan istället bekämpa den kommersiella kulturens struktur.  

Proposition 1996/97:3 

Nästa stora proposition gällande kulturpolitik kom år 1996 och lades fram av den sittande regeringen 

med Göran Persson som statsminister och Marita Ulvskog som kulturminister. Fokus i den låg 

fortfarande på aspekter som yttrandefrihet, kulturell jämlikhet och mångfald. Särskilt lyftes litteraturens, 

läsfrämjandet och konstnärens villkor fram. De konstnärliga villkoren skulle förbättras genom att 

förstärka många av de existerande stödformerna, fortsätta med åtgärderna gällande 

egenavgiftspolitiken, samt avisera relationen mellan arbetsmarknadspolitik och kulturpolitik. 

Genomgående betonades tillgängligheten till medborgarna. 1998 skulle också utnämnas till kulturen 

år och särskilda medel skulle avsättas till kulturhuvudstadsåret. En markering av museernas roll för att 

motverka främlingsfientlighet och rasism gjordes också. Regeringen yrkade på att man till 

konstnärernas förmån skulle genomdriva: 

� individuell visningsersättning, 

� utökat uppdrag för Konstnärsnämnden gällande det internationella utbytet, 

� en vidgad uppgift för statens Konstråd, 

� Nämnden för utställning av nutida svensk konst i utlandet skulle upphöra och uppgiften skulle 

istället tas över av Statens konstmuseum, 

� ett antal tidsbegränsade nationella uppdrag skulle ske inom museiområdet, 

� riktlinjer skulle utarbetas för ett enhetligt utformat bidragssystem för regionala och lokala 

teater-, dans- och musikinstitutioner, regionala museer, länsbibliotek och länskonstnärer, 

samt regionala resurscentrum för film och video. 
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    En utvärdering av 1974 års politik gjordes också där man kom fram till kultursynen vidgats genom 

att ambitionerna riktades mot skola, arbetsliv, boendemiljö, förskola och vård. Regionalpolitiken hade 

även fått ett tydligare kulturinnehåll. Ansvarsfördelningen mellan stat, landsting och kommun hade 

preciserats. Man noterade att institutionsstarka konstarter, t ex biblioteken, i regel hade fått mer 

resurser än institutionssvaga konstarter, såsom bild och formkonst m m. Antalet verksamma 

konstnärer inom alla konstnärsområden hade ökat med 40% och internationellt låg Sverige på en hög 

nivå gällande delaktighet i kulturlivet. Den breda folkbildningen var ett unikum för Norden. Under 

rubriken Kulturen och arbetsmarknaden konstaterades att kulturen har ett egenvärde och således bör 

den inte betraktas ur ett nyttoperspektiv, men det hindrar inte kulturen från att vara nyttig. Kulturen 

tycktes även ha en strategisk betydelse i övergången från ett industrisamhälle till ett 

kunskapssamhälle. Kulturen påverkades av arbetsmarknadspolitiken, och kulturen var 

initiativskapande och sysselsättningsintensiv. En särskild insats skulle riktas mot konstnärerna; bidrag 

och stöd skulle öka. Ett försök till en utredning av förhållandena på den konstnärliga arbetsmarknaden 

skulle göras i syfte att finna former för att bättre anpassa arbetsmarknadspolitiska åtgärder till de 

kulturpolitiska målen. I anslaget för 1997 på 4,8 miljarder så gick 5% till konstnärerna och 2% till bild 

och form. Regeringens förslag var inte helt olikt det som lades fram 1974: 

 

Målen för kulturpolitiken skall vara att: 

– värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att 

använda den, 

– verka för allas möjlighet till kulturupplevelser och eget skapande, 

– motverka kommersialismens negativa verkningar och främja 

kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet, 

– bevara och bruka kulturarvet, 

– främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer 

inom landet (1996, s.27). 

 

Kulturutredningens förslag som hade lagts fram var: 

 

– värna yttrandefriheten och ge reella yttrandemöjligheter, 

– verka för delaktighet och stimulera till eget skapande, främja konstnärlig 

och kulturell förnyelse och kvalitet, ta ansvar för kulturarven och främja 

ett positivt bruk av dem, 

– ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden 

kraft i samhället (1996, s.27.).
10

 

 

    Konstnärer och medborgare var ömsesidigt beroende av varandra. Utan ett fritt skapande med 

självständiga konstnärer förtvinade samhället, men: ”Utan publik blir konstnärens uttryck den ropandes 

röst i öknen.” (1996, s.31). Mötet mellan konstverk och publik kan sällan inordnas under marknadens 

                                                 
10 Huruvida Kulturutredningens förslag innebar att man fortfarande menade att motverka kommersialismens 
negativa verkningar, eller om det var en medveten/omedveten tolkning från regeringens sida låter jag vara en 
öppen fråga. Utan att ha läst kontexten i SOU 1995:85 som låg till grund för propositionen kan det enligt min 
åsikt likaväl tolkas som att kultur skulle ges möjlighet att vara en nyskapade och progressiv kraft som kan verka 
inom alla områden, även den kommersiella marknaden 
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lagar och få konstnärer kan leva på dess villkor. Ambitionen blev således att försöka ta konstnärens 

kunnande i anspråk inom hela samhällslivet. De konstnärspolitiska ambitionerna som formulerades 

under 1970-talet hade fyra huvudprinciper: offentliga instanser skulle inrikta sig på att öka antalet 

arbetstillfällen och efterfrågan; försörjningen skulle i största möjliga mån grundas på ersättning som 

utgick i direkt anslutning till arbetet; staten skulle gå in med direkta insatser för att stödja och stimulera 

verksamheten; utformning av konstnärspolitiken skulle ske i samråd med konstnärernas 

organisationer. Dessa principer konstaterade man hade tillämpats även om det hade varit svårt att 

fastställa dess effektivitet. Det lades fram att de kulturpolitiska målen skulle kunna realiseras om man 

hade fria och vitala konstnärer. Direkt ersättning skulle fortsätta att utgå, även om stödet inte spelat ut 

sin roll. 

    Gällande inriktning på framtiden för konstnärerna var regeringens bedömning att insatserna skulle: 

 

– skapa förutsättningar för ett aktivt kulturliv som ger arbete och försörjning 

åt konstnärerna och rika kulturupplevelser för medborgarna, 

– skapa sådana villkor för de professionella konstnärerna att de kan 

basera sin försörjning på ersättning för utfört konstnärligt arbete, 

– anpassa regelverken på alla politikområden så att rimlig hänsyn tas 

till konstnärernas speciella förhållanden, 

– ge möjlighet till konstnärligt förnyelse och utvecklingsarbete 

genom olika former av direkt konstnärsstöd, 

– förbättra möjligheterna till internationellt konstnärligt utbyte (1996, s.32). 

 

För att realisera det skulle man t ex upprätta en utredning om hur man kan avlasta egenföretagande 

konstnärer, öka insatserna för utbildning, fortsätta med bidrag och stipendier och trycka på 

visningsersättning.  

    En sammanfattning av utredningen som låg till grund för propositionen gjordes, och det konstnärliga 

arbetes former och villkor summerades. Utredningen konstaterade att marknaden karaktäriserades av 

ett utbud som var större än efterfråga och att man kunde se en ökning av egenföretagande och frilans, 

en alltmer uppdragsbaserad marknad. På sikt såg man den privata marknaden som nyckeln till ökade 

arbets- och inkomstmöjligheter och de arbetsmarknadspolitiska intressena sammanfaller med de 

kulturpolitiska strävandena efter deltagande och delaktighet. 

Idag 

Nilsson lägger fram fyra olika förhållningssätt till populärkulturen, varav han benämner ett av dem som 

humanistisk elitism.  Den har präglat den officiella kulturpolitiken och handlar om att kulturen ska stå fri 

från masskulturens påverkan och verka för ett försvar av kvalitet. Det handlar om en slags autentisk 

kultur. En förlängning av resonemanget skulle innebära utrotandet av den kommersiella kulturen och 

ersatt av ’god kultur’. Konstnären och publiken lever i en pluralism, den offentliga kulturpolitiken har 

fortfarande en föreställning om en enhetskultur med hierarkier, institutioner och en kanon (2003). 

Varför får vi medie- och kulturpanik över vissa typer av kulturyttringar? Nilsson refererar till K. Drotner 

som lägger fram tre grundläggande drag där ett av dem säger: 
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1) Kultursyn: en skarp distinktion görs mellan högkultur eller konst och populär- och masskultur. 

Därmed kan man konstruera en rad motsatspar: konst – underhållning, innovation – tradition, 

autenticitet – imitation, distans – inlevelse, förnuft – känsla, kritik – bekräftelse. Hägkulturen [!] 

blir positiv och masskulturen negativ (2003, s.84). 

 

    I februari i år kom en rapport ut från Konstnärsnämnden. Regeringen hade gett dem i uppgift att 

göra en fördjupad analys av konstnärernas föränderliga marknad. I rapporten står det att en av de 

bärande tankarna i kulturpolitiken är att konsten alltid på något sätt ska kommunicera med sin 

omgivning, vilket ofta sker i mötet med publiken. Man tror inte på någon allmän förändring i kulturvanor 

hos folk när det kommer till de traditionella konstformerna, däremot utvecklas nya kulturmönster hos 

de unga. Det är både fråga om nya kulturformer och sätt att sprida och konsumera kultur. Det har 

förekommit projekt där man försökt att vidga konstnärens roll och föra in konst och kreativitet i nya 

miljöer. Projekten har ofta varit lyckosamma även om det funnits brist på långsiktiga strukturer, 

erfarenheterna har inte kunnat följas upp på ett intressant vis (Svenson 2008).  

    I skrivande stund så håller staten på med en ny offentlig utredning som sannolikt kommer att mynna 

ut i en ny proposition. Resultatet är ännu inte färdigställt utan förväntas presenteras under 2009. I 

tidskriften DIK forum
11 publicerades en artikel om boken Kultursverige 2009. Den gavs ut i november 

detta år och beskrivs som att boken har möjlighet att bli en ny kulturbibel. Det är en faktabok med 

svensk och internationell kulturstatistik med analytiska kommentarer. Kritik riktas mot den idag 

splittrade, ofta missvisande och svaga kulturstatistiken. Bakom den står centrumbildningen för 

kulturpolitisk forskning, Swecult12. Den kommer att vara en bas för den pågående kulturutredningen 

(Mosén 2008, ss.6-7). En annan artikel i numret tar upp att regeringen vill stärka banden mellan kultur 

och näringsliv och ca 13 miljoner ska satsas för en utökad samverkan mellan sektorerna i fråga. Man 

pekar på att det finns ett behov av att öka kunskapen om kulturvärlden hos myndigheter och 

organisationer, samt lära ut företagande till verksamma inom kulturen, t ex att stärka eller ta med 

entreprenörskapet i utbildningar. Det finns outforskad tillväxtpotential i de kreativa näringarna (Huldt 

2008, s.19). I samma nummer skriver även fackförbundsordförande Karin Åström Iko att 

regeringsdeklarationen inte gjorde något särskilt avtryck inom kulturområdet, ordet kultur nämndes 

inte ens. I budgeten var kulturen heller inte något prioriterat område, för varje hundralapp som 

regeringen satsar enligt budgetpropositionen får kulturen 25 öre. Enligt Eurobarometern ska Sverige 

vara europamästare inom kultur, ändå har vi en regering som inte nämner kulturordet i sin 

regeringsförklaring. DIK vill att kulturpolitiken ska stärkas, avslutar Åström Iko (2008, s.2).      

    Kulturnyheterna intervjuade Mona Sahlin den 5 december. Sahlin pratade om att hon ville göra 

kulturen till en valfråga 2010. Hon tryckte på barnkultur som ett viktigt moment och vikten av att man 

ska kunna möta kulturen där man bor, då den hjälper till att skapa förståelse. Sahlin pratade om att 

kulturen är en förändrande kraft i samhället och att den behöver en plats vi inte riktigt gett den. 

Kulturen är också ett maktinstrument och en plattform som gör det möjligt för människor, grupper och 

idéer att få ge uttryck för sådant som inte får plats i den marknadsmässiga köpgallerian som svensk 

debatt blivit, fortsatte Sahlin. Hon pratar om att kulturen borde ses som en allmännytta och en zon fri 

                                                 
11 Facklig tidskrift för de som jobbar med dokumentation, information och kultur. 
12 Swedish Cultural Policy Research Observatory 
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från kommersialismen, att den ska få ha ett värde i sig. Barbro Hedvall från DN kommenterade den 

här intervjun. Hedvall säger att kulturpolitiken ska hjälpa till att hålla kulturen vid liv, Sverige är trots allt 

ett ganska litet land. Således är det bra att kulturpolitiken finns och kan hjälpa människor att få kontakt 

med den och bevara vad som finns. Hedvall vänder sig dock mot att kulturen inte ska vara 

kommersiell. Hedvall menar att kvalitet och kommersialism inte behöver stå i motsats, men enfald, 

utslätning och dum popularisering är något man ska motverka (2008). 

Marknaden 

Den stora strukturförändringen som varit mest utmärkande för arbetsmarknaden de tio senaste åren är 

att egenföretagarna har ökat medan de anställda vid institutionerna har minskat. Idag bedömer man 

att området bild och form sysselsätter ca 15 000 personer, varav ca 6000 professionellt 

yrkesverksamma. Villkoren är paradoxala: även om de flesta utövare har en lång högskoleutbildning 

bakom sig så hör de till de mest ekonomiskt utsatta i samhället, det är inte helt ovanligt med ett 

’brödjobb’ för att dryga ut kassan. Dock har konstnärerna och konstverken en publik som är stor 

jämfört med de andra konstarterna. Arenorna för konsten är huvudsakligen den offentligt stödda och 

den kommersiella marknaden. Konstnärsnämnden fördelar bl a inkomstgarantier13, stipendier av 

varierande längd, arbetsstipendier och projektbidrag (Svenson 2008).  

    Om karriär säger Klausen att i de flesta yrkena i samhället kan man bli rekryterad efter en relativt 

kort fackmannautbildning och få en anställning som några få överordnade avgör. Ordet karriär i detta 

sammanhang betyder att den anställde byter ranghierarki inom den branschen han verkar. När man 

talar om konstnärskarriären handlar det inte om byte av yrkesstatus, det handlar istället om ett byte i 

renommé och prestige, och även intäkter. I konstnärens mening blir karriär snarare en utveckling, att 

gå från det okända till det berömda. Det institutionella förfarandet i ett karriärsförlopp skiljer sig från 

övriga yrkeslivet. Att som i andra yrken söka jobb fungerar inte riktigt, utan det handlar om att hela 

tiden befinna sig i en tuff konkurrens. Klausen berör problemet som kan uppstå mellan 

frihet/avhängighet mellan konstnär och uppdragsgivare. Den ’native theory’ som finns hos den 

moderne konstnären poängterar starkt betydelsen av frihet och självständighet som grundpelare för 

den skapande verksamheten. Trots detta så vet vi att det under Europas konsthistoria har förekommit 

s k ’patronage system’. Detta är ekonomiska avhängighetssystem som lagt starka band på många 

konstnärer, utan att det för den delen tycks ha hämmat dem i deras utvecklingsförmåga. I debatten 

finns det de som hävdat att ekonomiska stödsystem till konstnärer främjar medelmåttan, de stora som 

verkligen behöver slår sig fram om talangen är stor nog (1978).  

    Kuratorn Martin Schibli och Vilks har skrivit Hur man blir samtidskonstnär på tre dagar. Boken är att 

betrakta som välstrukturerad handbok för konstnären som vill bli vad titeln antyder. Författarna säger 

själva att boken är ett rationellt sätt att angripa problemen som de många konstnärsdrömmarna ställs 

inför. Schibli och Vilks pratar bland annat om saker som:  

� vikten av att skapa uppmärksamhet, igenkännlighet och nätverk, 

� socialisering vid grupputställningar för att ’nätverka’,  

� verbalitet och social förmåga är en tillgång, även om det gäller att upprätthålla en korrekt stil,  

                                                 
13 Ibland även felaktigt känd som konstnärslön, garantin går ut på att staten garanterar en livslång årlig 
minimiinkomst på fem basbelopp, ca 197 000 kronor i dagsläget. 
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� kontanter innebär frihet och möjlighet att driva sitt konstnärskap, 

� beteendeavvikelsen som förknippas med konstnärer är en kvarleva om det romantiska geniet, 

det är inte ett beteende som kommer att försvinna utan kan vara en medveten livsstil, 

� att det är viktigt att vara autentisk, inom konstvärlden behöver man erövra sin plats som 

genuin och trovärdig i sitt arbete – en intressant tvist uppstår här: agenterna vill förvisso ha 

konstnärer som är autentiska och icke-anpassade, i praktiken så betyder det ofta någon som 

är lagom avvikande från mainstream, vilket riskerar att bli detsamma som mainstream, 

� även företag kan fungera som konstnärens sponsor, att det håller på och sker en 

attitydförändring bland konstnärer och deras inställning till sponsorer. 

De pratar om hur man positionerar sig via ’branding’ (varumärkesuppbyggnad) och marknadsföring. 

Hur man bör hitta ett eget område för igenkänning, det är essentiellt för den egna överlevnaden, agera 

medvetet och nyttan av att göra en vad som inom företagsekonomi kallas SWOT-analys.14 Det handlar 

om för konstnären att konstruera sig själv och sin identitet som konstnär. Författarna radar upp ett par 

olika konstnärstyper som finns och hur man kan konstruera sig själv efter dem. De säger att 

marknaden är kärv, det är inte ett val man gör för att bli rik. Det är svårt att definiera en konstmarknad i 

Sverige, och hur mycket den skulle omsätta. Schibli och Vilks gör en grov uppdelning av marknaden i 

tre delar som består av bidrag och stipendium, en kommersiell del med försäljning och 

utsmyckningsuppdrag samt en övrig del som innefattar lärartjänster, tillfälliga lärarjobb och föredrag. 

Ett målande exempel som de föreslår för att man ska få grepp om de ekonomiska förutsättningarna är 

helt enkelt att räkna samman summan din närmaste omgivning spenderar på konst, och slå ut den på 

alla konstnärer du känner. Schibli och Vilks säger att marknadsmässigt finns det inte behov av mer än 

1000 konstnärer. Vägar till försörjning som författarna går igenom är: stipendier, offentliga uppdrag, 

lärarjobb, a-kassa, bredvidarbete, utställningsersättning, sponsring, konstföreningar m m (2005).  

    Nilsson frågar sig om man måste förändra och överge det gamla? Ska kulturpolitik överlag primärt 

ses som en politisk agenda, eller finns det andra krafter som spelar lika stor eller större roll? Nilsson 

slänger ut frågan och besvarar den själv med att han tycker det är dags att göra en beskrivning av 

utvecklingen som skett inom det kulturella området och samtidigt tona ned politikens betydelse som 

motor och riktningsgivare. Växelverkan mellan marknad, civilt samhälle och politik är vad som råder vid 

samhällsutveckling. Konsten kan: produceras i form av varor som säljs på marknaden; som offentlig 

service; som social praktik i det civila samhället.15 Idag är det även så att det viktigaste samspelet sker 

mellan det marknaden har att erbjuda och vad det civila samhället praktiserar. I kulturbegreppet sker 

en förskjutning i fokus från artefakter och institutioner till att sätta identitetsskapande i fokus. I konsten 

så faller de tidigare kvalitetsbarriärerna och genregränserna samman. Kanon ifrågasätts och 

kulturvanor breddas. Marknadskrafterna är förvisso inte svaret på allt, men något som inte kan bortses 

från om vi ska stilla vårt behov av valfrihet. Den här utvecklingen har pågått ett tag, men man pratar 

oftast om den i termer av förfall och utarmning, vilket då blir politikens uppgift att motarbeta. Striden om 

god smak har förts i alla tider. Men förändringar har skett och idag kan ’finkulturen’ i det närmsta ses 

som en subkultur bland många andra (2003).  

                                                 
14 Styrkor/strengths, svagheter/weaknesses, möjligheter/opportunities, hot/threats. 
15 Exempel på social praktik kan vara föreningar och amatörsammanslutningar. 
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Realiteten - konstnärens röst 

Michael Kalish 

Följande intervju skedde 2008-09-05 i Örebro då Michael Kalish befann sig på plats för att ställa ut 

sina alster. Kalish är verksam popkonstnär i USA där hans stjärna är i stigande. Kalish material är 

nummerplåtar från bilar som han gör bilder av, och nu på sistone även metall från gamla bilar. Det är 

ett medium som han anses vara pionjär inom och ha uppfunnit. Intervjun är gjord på engelska, jag 

refererar vad som sades på svenska, citat skrivs på originalspråk.  

    Förutsättningarna för konsten i USA har ändrats en del de senaste fem-tio åren säger Kalish. Idag 

är det en plats som ger konstnären många möjligheter att blomstra. Detta beror inte på några särskilda 

statliga satsningar, utan snarare på att det finns en medvetenhet och en kärlek till konsten. Folk ser 

även konsten som något man kan investera i och på kort tid har det blivit en mångmiljardindustri. Idag 

kan Kalish leva på det han skapar. Han har samlare och galleriet Art Works Gallery representerar 

honom. Tidigare drygade han ut inkomsten genom olika ströjobb i gallerier, affärer, som lärare inom 

konst och sport. Vi samtalar kring vikten om att ha en stark personlighet och Kalish tror att det är till 

stor hjälp:  

 

when people are purchasing art, they’re purchasing a piece of you, and I think it helps quit a bit to 

hear the story and to be personable. Otherwise some are just buying a piece of art, three-

dimensional and flat, and it just has that dimension and when you add a story to that, and the story 

comes from the artist. […] I love the collector, I love visiting, I have dinner parties with collectors all 

the time, and most of my collectors are my friends, and so it’s very important, I reck. 

 

Jag kommenterar att det måste vara ganska bra att ha en öppen och vänlig personlighet som man 

delar med sig av eftersom det säkert hjälper konstnären att stå ut från massan och det flöde av 

information och bilder som vi dagligen omges av. Kalish håller med, han säger själv att han inte tror att 

konst säljer sig självt, oavsett hur bra den är, konsten måste förklaras och den måste säljas, av t ex 

galleristen, handlaren eller samlaren. Själv hoppas Kalish att han kan ge konsten en extra dimension. 

Jag lägger fram ordet entreprenör. Kalish håller med, men han säger att det är ett farligt ord att 

använda. Många konstnärer och människor i konstvärlden gillar inte ordet entreprenör, eftersom det är 

meningen att du bara ska vara konstnär. Kalish fortsätter med att han själv är väldigt passionerad med 

sin konst, men att man nästan måste separera kärleken till konsten och att vara en konstnär, man kan 

inte romantisera det för mycket. Det sker förändringar, konstvärlden förändras. Man måste vara 

skarpsinnig och det räcker inte bara med att vara framgångsrik konstnär, man måste vara ’en’ 

framgångsrik konstnär. Att ha en stark personlighet och att ha ett entreprenörstänkande hjälper och är 

något positivt, ett plus som du kan addera till din konst. Samtalet går vidare och jag återger de stora 

dragen i den svenska kulturpolitiken från 1974 med målsättningen att skapa en stark och oberoende 

konst för alla. Jag berättar också om en debattartikel jag läst i DN som framlade att innovativ kultur 

inte kan existera på marknadens villkor. Jag frågar honom om han tror att en innovativ kultur kan 

existera på marknadens villkor och om det finns en balans mellan integritet och oberoende kontra 

marknaden, och hur håller man den balansen? Kalish svarar att han tycker konst är något för alla. En 
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anledning till att han valde mediet som han arbetar med var för att det var lättillgängligt för folk, 

förutom att han har en förkärlek till återvinningsbara medier. 

    Kalish säger att gällande statlig finansiering så finns det så många andra viktiga ställen som 

pengarna ska gå till. Det är också en anledning till att konstnärer tvingas tänka mer i 

entreprenörsbanor, man måste ha mer affärskunskap och finna olika vägar, förutom att söka anslag 

och ta deltidsjobb. Man måste kliva ur ledet, man kommer ingenstans i livet genom att vänta. Kalish 

fortsätter med att det finns ett protokoll som ska följas inom konstvärlden för hur man lyckats. Det 

handlar om att ett galleri tar in dig och sedan representerar dig och förhoppningsvis lyckas bygga en 

karriär åt dig. Det gäller dock att hela tiden vara kreativ och ha en entreprenörsliknande inställning till 

karriären. Jag nämner den statliga inkomstgarantin i Sverige och funderingen om man kan kräva 

något av de konstnärer som har fått den, eftersom det är skattemedel som kommer från vanliga 

människor. Kalish tycker det låter intressant, men han menar att i regel så har man ingen aning om var 

skattepengarna går och om pengarna ändå ska tas ifrån honom så skulle han inte ha något emot ifall 

det gick till en konstnär, hellre än att fixa ett håll i gatan eller köpa en extra bomb. Så varför inte stödja 

något kreativt, det finns så många briljanta artister där ute som inte har entreprenörstänkandet och 

misslyckas. Jag frågar Kalish om han får sneda blickar för att det kanske ses som att han sålt sig till 

marknaden eller verkar för kommersiell. Kalish tror att blickarna finns, men som inom de flesta 

områden i livet så tenderar man att omge sig med människor som har liknande de intressen som man 

själv har, eftersom man har mer gemensamt. Men utanför den kretsen kan det nog förekomma 

mycket. Gallerierna vill inte att konstnären ska ha för mycket entreprenörsanda, det är deras bit och 

traditionellt så är det konstnärens uppgift att vara kreativ, även samlare kan ha denna inställning. De 

vill se konstnären som galningen som skär av sig örat, springer runt på gatorna och har femtio olika 

kvinnor. Kalish uppger att de konstnärer han beundrat varit skarpsinniga affärsmän och oerhört 

framgångsrika, som Andy Warhol, vilken han är en stor beundrare av. Det är viktigt att tjäna pengar så 

man kan göra det man vill, men det är också viktigt att skapa konst. Jag frågar Kalish om en intervju 

som CBS gjort med honom. I den så uttrycker sig Kalish så det låter som att han valde att göra vad 

han gjorde inte för att han ville, utan för att folk skulle köpa. Jag ber honom kommentera. Kalish 

svarar:   

 

Well certainly doing art to have people buy is a large part of anybodies career, its called 

commission. […] That’s a big part of what I do, and early on in your career, you tend to do a lot 

more of that. Because that’s what you survive on. People call you and say, you know, I like to 

purchase this, could you maybe change this or use this colour. That’s a part of any artist career, 

most artist career. But the more successful you get the more choices… 

 

Vi konstaterar att man får friheten att välja vad man vill och inte vill göra och att de finns de som gör 

väldigt kommersiella saker för att dra in pengar för att kunna syssla med de projekt som verkligen 

intresserar dem. Jag nämner att jag läst en bok där författaren uttryckte en tanke om att 

kommersialism bara skadar människor, och inte konst.16 Kalish tycker att tanken är intressant. Inom 

                                                 
16 En hypotes som i förbigående nämns i Klausen (1978), som inte närmare utreds i boken. 
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konstvärlden är ordet kommersialism fult och något man vill hålla sig borta ifrån, men samtidigt måste 

man vara sann mot sig själv och sina konstverk. Han tycker själv det är intressant att de flesta stora 

konstnärer är kommersiella. Kalish säger: 

 

Mean that, you know, the more noticeable you are as an artist, the more…successful, the more 

susceptible you are at being critiqued. That’s one of the first things that critiques, highbrow critiques, 

even at that level… have a hard time with this being commercial. 

 

Fördelen med kommersiell konst är att man har en större chans att bli framgångsrik säger Kalish, även 

om det gäller att hålla sig inom vissa gränser likaväl. En nackdel kan vara att man tenderar att vända 

folk bort från den traditionella konstsektorn. Jag avslutar med att fråga honom hur den bästa av världar 

skulle se ut om han själv fick bestämma. Kalish svarar att han är nog i en fas där han håller på och 

funderar ur vad det är. Han nöjd med sin situation just nu som den är, men att ta sig till nästa nivå 

skulle handla om fortsatt skapande, kanske i mindre antal men i större format, som är viktigt för 

honom, representeras av stora gallerier, ingå i museisamlingar, kanske ha något med på auktion och 

fortsätta livet han lever nu. 

Ernst Billgren 

Följande intervju skedde 2008-10-22 över mailkontakt med Ernst Billgren. Svaren som Billgren gav 

mig kommer jag att komplettera med hans nyligen utgivna bok Vad är konst? då Billgren säger att han 

svarar på många liknande frågor i den. Första stycket är Billgrens personliga svar han gav mig och det 

andra stycket rör relevanta axplock ur boken gjorda av mig. Billgren är idag en av de mest kända 

samtidskonstnärerna i Sverige och han jobbar med många olika slags medier.  

    På frågan hur konstnärer generellt försörjer sig idag svarar Billgren genom annat arbete (såsom 

posten), konstlärare, stipendier och egen försäljning. Man klarar sig genom att ha små utgifter och 

extra jobb. Billgren kan leva på sin egen produktion och tjänar enlig honom själv ’sjukt mycket’. 

Gällande hur viktigt det är för en konstnär att ha en stark personlighet i dagens samhälle svarar 

Billgren kort och koncist att kontexten är lika viktig som innehållet. Gällande om konsten kan existera 

på marknadens villkor eller inte, så säger Billgren: ” Toppen är beroende av bredd som i idrott, privat o 

[!] statlig verksamhet stöttar varandra inom kulturen och bägge försvagas om stöd försvinner.”  Går det 

att kombinera rollen som självständig konstnär och samtidigt leva på marknadsmässiga villkor, finns 

det en balans att upprätthålla mellan självständigheten och marknaden frågar jag. Billgren replikerar 

att det finns lika många sätt att vara konstnär som det finns konstnärer, man måste ingenting. Oftast 

lyckas man bäst när man gör fel, tillägger han. Billgrens åsikt om kommersiell konst är att det finns 

både för och nackdelar, och att den är dyr. I den bästa av världar enligt Billgren så är det: ” mindre 

sträng liturgi om hur man visar, tittar och tycker om konst.”. 

    Följande som skrivs är taget ur Vad är konst?. 

    På 1217. är frågan vilket det bästa sättet att visa sin konst är och det korta svaret blir att alla sätt är 

bra och dåliga. Billgren utvecklar svaret och skriver att det finns tre huvudvägar:  

                                                 
17 Boken har inga sidnummer utan hänvisningar görs till frågorna som är numrerade.  
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1) Kuratorvägen: en konstigkunnig uppmärksammar dig och visar dina alster på konsthallar och 

museer. En fördel om man vill göra icke-kommersiell konst, risken är att kuratorn tröttnar 

snabbt och vill visa upp någon annan. Man har ingen egen plattform. 

2) Galleri: man ställs ut och säljs på galleri, men man riskerar att styras av marknadskrafter och 

det kan vara svårt att jobba med obekväma material såsom kött. Men å andra sidan kan man 

komma in i ett nät av gallerier och hitta en ny gallerist, samt att värdet som verken har skapat 

skyddar dem från att försvinna. 

3) Göranssonmetoden: Åke G lade sin saker i sin mors utdragssoffa och det fick ligga där tills 

någon upptäckte dem. Detta tillvägagångssätt har en hög mytfaktor, men kan ta lång tid. Van 

Gogh var en av dem som lyckades med detta. 

Huruvida det är viktigt att göra reklam för sina grejer svarar han på 15. att man inte måste det, men 

det är roligt. Gör man något vettigt läcker det förr eller senare ut, även utan reklam. Massmedia och 

reklam kan däremot vara ett roligt material att arbeta med och då ’reklamen’ i sig målet, och inte det 

man gör reklam för. Fråga 38. berör varför det är så mycket prat om konstnärer som inte har med 

deras konst att göra. Billgren skriver att allt har att göra med konstnären. Myten kallas även 

varumärket. Finns det en osäkerhet i hur man bedömer kvalité så går man på varumärket. En del 

utmärkt konst förblir obemärkt medan det finns skräp som är väldigt synligt. Upplevelsen styrs av 

föreställningen, således kan det vara värt att odla myten om sina målningar och inte ödsla energi på 

att måla om dem. Fråga 95 undrar om det är viktigt att tjäna pengar på sin konst. Svaret är nej, även 

om det underlättar. Billgren menar att man ska undvika att blanda ihop konst och pengar, men pengar 

kan vara en viktig del om man vill göra stora och kostsamma saker. Förslagsvis samlar man ihop så 

mycket som möjligt för att kunna göra vad man vill. Många historiska konstnärer har haft en produktion 

med saker som var lättsamma och som de visste sålde, övrig tid jobbade de med sina egna grejer. 

Fråga 84. och 85. berör media. Billgren menar att det spelar ingen större roll vad man säger i media 

för det är inget medium att skicka tankar och idéer med, människor uppfattar budskapet väldigt olika. 

Möjligen kan man förmedla hur man ser ut just nu och att man lever. Bör man vara med i media då? 

Om man orkar. Media är ett svårarbetat material, men har roliga egenskaper. Bör samhället satsa på 

’normal’ eller alternativ konst undrar fråga 48. Både och svara Billgren. Ett alternativ måste alltid ha en 

norm att skilja sig från, finns ingen norm finns det inget som är onormalt. Styrkan i ett samhälle har att 

göra med graden av variation det finns i det. Därför bör all konst uppmuntras. Hur framtidens 

konstnärsroll ser ut svara Billgren under fråga 76: den kommer att vara otydlig, som idag fast värre. 

Antalet konstnärer har ökat kraftigt och i framtiden kommer konstnärer att jobba i grupp och 

samarbeta, projekt kommer att göras med företag och organisationer. En del konstnärer kanske blir 

anställda av företag, men det är inom populärkulturen det stora arbetsunderlaget kommer att finnas. 

Konstnärsrollen kommer att blandas upp med andra och försvinna som egen kategori. Med 

informationssamhällets intåg har yrkeskårerna överlag blivit rörligare, så även för konstnärer. 

Erik Modig 

Följande intervju med Erik Modig skedde 2008-11-07 i Stockholm på Art Concept Store, vilket är ett 

galleri som Modig driver och som även tjänar som hans ateljé. Modig är konstnärsautodidakt och 

sysslar huvudsakligen med oljemåleri. Han forskar för närvarande på Handelshögskolan i Stockholm 
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och har tidigare studerat ekonomi med fokus på marknadsföring och entreprenörskap. Modig håller 

även föreläsningar på Konstfacks entreprenörskapskurser gällande prissättning av kultur och konst. 

    Beträffande kulturpolitiken säger Modig att han inte har särskilt stor koll, vilket i sig kan ses som ett 

slags uttalande om den. De gånger han främst varit involverad med det har det gällt galleribidrag, 

utställningsbidrag och kulturella bidrag. Modig anser att kulturpolitik är en nödlösning för vissa projekt, 

men det går inte att utgå från den för det vore att börja i fel område. Istället borde man jobba 

långsiktigt, att förmedla en kundnytta som folk är villiga att betala för. Modig tycker att kulturpolitiken är 

ett stort och rörigt område med flummiga svar, inte många tycks veta vad det är som gäller. Sin 

bakgrund inom marknadsföring tycker Modig att han haft stor nytta av, det räcker inte med att bara 

köra sitt race och tro att man ska vinna i längden. Modig lever inte enkom på sitt konstnärskap utan 

huvudsakligen på sin forskarlön. Förutom sina egna verk gör han beställningsarbeten, kommersiella 

verk, utför uppdrag, kulturella jobb såsom bildlärare, men även icke-kulturella jobb. Det är inte lätt att 

bygga en så stor intäktsström från något enskilt, menar han, och generellt sett så är det inte lätt att 

sälja saker. Jag frågar Modig vad han tror om vikten av att ha en stark personlighet idag. Modig menar 

att det är viktigt:  

 

om du vill jobba som konstnär och har då valt att använda ditt personnamn som personligt 

varumärke så måste man inse att då bygger du personnamn på samma sätt som man bygger ett 

varumärke. […] ok om jag nu ska kunna bli ihågkommen, vad måste jag göra då? Jo, jag måste 

vara den som står ut, som syns, folk måste tycka det är kul att prata med mig, om mig, och jag 

måste förmedla någon typ. […] Så handlar det om att för att folk ska komma ihåg så måste du bli 

någon speciell. Och det sättet du blir det, och då måste man även inse vad det innebär. Att ta den 

rollen, när man väljer att bygga sig själv som varumärke vilka val, vilka implikationer det får. Och det 

tror jag få har. 

 

Jag frågar om det inte finns en risk att man fastnar i den nischen man väljer, eller att man riskerar att 

dö ut med den om den en dag inte längre är aktuell. Modig svarar att man kan antingen välja en nisch 

som aldrig dör och känner du starkt för något så kommer det aldrig att dö utan alltid finnas kvar i dig 

själv, eller så får man helt enkelt se till att göra sig intressant.  

    Jag går vidare med att berätta lite om propositionen från 1974 och dess intentioner innan jag 

kommer fram till frågan om framsteg och progressiv konst kan ske på marknadens villkor. Kan 

framsteg göras eller är marknadskrafterna hämmande? Modig replikerar med att man först måste 

fråga sig vad progressiv konst är och ställer sig även frågande till varför alla andra saker i samhället 

som styrs kommersiellt kan gå framåt, men inte konsten, varför är det speciellt? Om man ställer den 

konstnärliga friheten mot kommersialismen så tror Modig att det i slutändan hamnar på individnivå. 

Modig anser själv att han inte har några problem att separera konsten han gör för att dra in pengar, 

med konsten han gör för att vidareutvecklas, men han vet andra människor som inte kan göra det. 

Han återgår till resonemanget kring progressiv konst och frågar vad det innebär att utveckla konsten, 

vad målet är med det, finns det ett självändamål att utveckla konsten? Vem skulle det i så fall vara 

som definierar att utveckla konsten? Jag påtalar mina funderingar om att det antagligen hänger ihop 

med våra romantiska idéer om det skapande geniet, och tanken antagligen är att du inte kan skapa 

fritt så länge du har en marknad att ta hänsyn till. Men om man separerar dessa två sfärer, som han 
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gör, så verkar det ju inte bli problematiskt. Modig själv tycker det är en förmäten tanke om någon 

anser att andra ska betala, t ex genom bidrag, för att denne ska kunna livnära sig vidareutveckla 

konsten om det är så att han inte säljer eller bidrar till samhället på annat vis. Modig kan godta det, om 

man har haft en lång konstnärsbana bakom sig och haft stora influenser i utvecklandet av konsten, för 

det finns individer som är oerhört duktiga. Han tycker det är viktigt att stötta konsten, men innan man 

har blivit självförsörjande på den biten så är det nog differentiering av de båda sfärerna som gäller, 

även om han förstår att det kan vara svårt att utveckla konsten. Modig framhåller dock att den totala 

friheten kan uppnås genom den kommersiella biten, eftersom det kan ge perioder ekonomiskt 

oberoende som skapar just friheten att göra vad man själv vill. Modig poängterar också att det inte är 

så lätt att göra kommersiell konst heller och det tycks inte vara någon skillnad i hur folk i allmänhet 

uppfattar kvalitén. Jag frågar om han ser några fördelar eller nackdelar med kommersialiserad konst. 

Modig svarar ja på fördelar, man tjänar pengar på den, och den kan innebära en frihet om man kan 

skilja på sig själv och sitt externa varumärke. Nackdelen kan vara att den konstnärliga friheten måste 

backa lite, beroende på ekonomiska ramar. Om schablonen den lidande konstnären säger Modig:  

 

Konstnärer som mår dåligt och inte har några pengar, mår ju fan inte bättre än dom som kränger 

mycket. […] Jag tror hela den här, att den här misslyckade konstnären och konstnärerna som mår 

dåligt är jävligt bra på att skriva propaganda och media snappar lätt upp det, ”åh det är så synd om 

oss konstnärer”, det är inte alls synd om konstnärer. Dom är några få som har valt att göra det dom 

brinner för, sen är dom inte tillräckligt duktiga för att samhället ska uppmärksamma dom. Ja fine, då 

får du väl skylla dig själv om du är dum nog att fortsätta med det. Det är ungefär som att det är synd 

om alla fotbollsproffs som inte blir fotbollsproffs. 

 

Modig frågar mig vad jag tror folk skulle svara ifall man frågade dem vem som har influerat deras liv 

mest de senaste åren och var de första konstnärerna skulle komma, skulle de ens finnas bland det 

hundra första? Jag svarar att man kanske skulle få någon bland de hundra första, men mycket 

beroende på vem man pratar med. Men vad gör konstnärerna, undrar Modig, är det inte tänkt att de 

ska vara med att förändra och påverka, det är ju de som är de fina ’cred-värdena’ i konsten. Jag håller 

med och säger att det finns de som framhåller detta, att budskapen når sällan bortom konstvärlden. Vi 

pratar kring problematiken att man på det viset riskerar att stänga konsten för vissa människor och 

åsikten om att ifall betraktaren inte förstår vad det är denne ser, så är det hans problem. Modig 

nämner att han pratar med sina konstnärsstuderande elever om detta, när de kommenterar att ingen 

köper deras konst. Han brukar då fråga hur många det är som har köpt ett konstverk av någon 

konstnär så denne har tjänat pengar. Det är ytterst få. Om inte ens de som bryr sig om konsten köper 

den, vem ska då göra det? Modig reagerar över attityden över att ’ ingen förstår oss och samhället 

förstår oss inte’ och undrar då vad det är eleverna tror driver konsten framåt? Klart att ingen skulle 

vara intresserad av något om man fick det påtalat att man ändå inte skulle förstå det. Han menar att 

konstvärlden måste gå ut och förklara vad det är man sysslar med. Det är också Modigs syn på den 

bästa av världar, att man börjar prata med folk så de inser värdet av konst och således skapa en 

dynamisk marknad. Att människor likaväl sparar pengar för att köpa en tavla, som att köpa en ny 

soffa. Och han tycker att folk ska sluta gnälla. Modig sista kommentar till denna intervju är: ” Jag tror 
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det kommer ändras, om du tittar på studenterna där ute så börjar dom bli mer ’entreprenöriga’ och 

tänka mer på det, så jag tror det kommer ändras.”. 

Larspers Carina Roxäng 

Följande intervju skedde 2008-12-17 över mailkontakt med Larspers Carina Roxäng. Roxäng är 

textilkonstnär och grafiker, hon sysslar även med konsthantverk. Hemvisten har hon i Fjugesta som 

ligger en bit utanför Örebro.  Senast var Roxäng aktuell med att som en av 24 länskonstnärer delta i 

”Rådhusets julkalender” i Örebro och har samtidigt varit representerad på Örebro Konsthall. Roxäng 

beskriver sig själv som delvis autodidakt, men har även deltagit i diverse professionella kurser. 

    Roxäng anser att kulturpolitiken har försämrats, och att det hänger samman med hur samhället har 

förändrats. Under 1960- och 1970-talet var konsten en del av de politiska aktiviteterna, naturligtvis 

fanns det kända konstnärer vars verk sågs som investeringsobjekt. Människor som inte hade ett 

konstintresse fick ändå möjlighet att ta del och ta ställning till huruvida konsten var något för alla eller 

för ’konsteliten’. Allmänheten fick möta konsten som ett uttrycksmedel för samhällsfrågor och inte bara 

något ’fint’, Roxäng tillägger att hon kunde se dessa tendenser tydligt i det lilla brukssamhälle som hon 

då bodde i. Roxäng säger: 

 

Från 80-talet och framåt har samhället gått från den kollektiva idén till det individualistiska 

tänkandet. Det ekonomiska tänkandet har fått en mycket stor och avgörande del i samhället. Det 

avspeglar sig bl a i den kommersialiserade konsten – spekulationskonst (här menar jag att 

konstnären gör konst som ska väcka uppmärksamhet) och konst som investeringsobjekt för 

köparen. 

 

Ateljébidrag och bidrag till kollektivverkstäder minskar, både från stat och kommun. Här i Örebro 

kräver kommunen motprestationer, t ex att ta emot barn- och ungdoms-grupper i 

kollektivverkstäderna. De flesta konstnärer tycker det här är jobbigt eftersom man är utbildad till 

konstnär och kanske inte alls är intresserad av att arbeta (ibland ideellt) med undervisning eller med 

människor. 

 

Så vitt Roxäng vet så är det ett fåtal som kan försörja sig på sin egen konst, de flesta måste ha ett 

’brödjobb’. Detta kan innebära att man jobbar med något som inte alls är kopplat till den typ av 

konstnärlig verksamhet som man sysslar med, har man tur kan det var ett projekt med konstnärliga 

inslag. Roxäng säger att man helst bör ha en make/maka med normalinkomst.  

    På frågan om hur viktigt det är med en stark personlighet idag svarar Roxäng att det är mycket 

viktigt. Tyvärr, fortsätter hon, för det är inte alla som har läggningen att vilja sticka ut. Hon menar att 

det är väldigt tydligt vid vernissager på samlingsutställningar där konstnärer med en stark eller udda 

personlighet genererar med uppmärksamhet, något som även påverkar försäljningen av konstverk. 

Konstverken säljs lättare och en påverkan kan även ske av köparen. Roxäng hörde ett radioinslag där 

det nämndes att inslaget av marknadsföring i konstutbildningarna hade ökat tiofalt. Hon tycker det 

tydligt visar hur beroende konstnären är av att vara utåtriktad och kunna driva marknadsföring likt ett 

företag. Något som riskerar att bli på bekostnad av det konstnärliga skapandet, eller ge en hög 

arbetstid.  
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    Roxäng anser inte att konst kan existera på marknadens villkor, framsteg och utveckling har mycket 

svårt att existera på dess villkor. Hon fortsätter med att nya strukturer skapas i samhället på lokal och 

regional nivå. Man pratar om vikten av kultur i kommuner för att göra dem attraktiva att bo i, men vem 

betalar? Bidrag från EU och kommun går ofta till mer kommersiella projekt. Om man som konstnär inte 

är kommersiellt inriktad, driver en stark marknadsföring, eller inte är spektakulär i sin verksamhet kan 

det vara svårt att få stöd. Detta varierar dock mycket från kommun till kommun.  

 

Hur är det med självständigheten kontra marknaden? Finns balansen och hur upprätthåller man den? 

Skadar kommersialisering människor, inte konst? Roxäng svarar att hon tror kommersialiseringen 

påverkar vissa konstnärer väldigt starkt. Hon tror att de flesta som har ’brödjobb’ vid sidan av inte 

påverkas lika starkt, men man vet värdet av att synas och ställa ut ’på de rätta ställena’. Roxäng 

säger:  

 

Men de fåtal kända konstnärer påverkas förmodligen väldigt mycket. Generellt kan man väl säga att 

det finns två grupper – de som har en egen stil ”som säljer” och som konstnären kan hålla sig till 

”hela livet”. En sådan konstnär blir kanske inte så påverkad av kommersialismen i den måtto att 

hon/han inte behöver vara en utåtriktad stark personlighet som måste engagera sig i 

marknadsföring eller behöver utveckla sin konst med tanke på att få mer uppmärksamhet. 

 

Den andra gruppen är den som gör konst som är spekulativ. Ett tydligt exempel är Damien Hurst [!] 

som nyligen auktionerade ut sina verk på Sotheby´s.  

  

Kan man som Hirst sälja dyrt så kanske det går att upprätthålla en balans, då han har råd att skapa 

vad han vill. Personligen tror Roxäng att han förmodligen är påverkad av ekonomiska intressen och 

van att få uppmärksamhet. Själv skapar Roxäng bara det hon måste göra, d v s det som finns i henne. 

Vad gäller fördelen med kommersialiserad konst kan hon tänka sig att det är att konsten 

uppmärksammas. Men annars ser Roxäng mest nackdelar, kommersialiserad konst kan bli 

spekulationskonst och investeringsobjekt: ”Det leder till att övriga konstnärer och deras verk inte får 

den uppmärksamhet de förtjänar.”. Hon tror att ’vanligt’ folk påverkas av detta vid inköp av konst. De 

tänker (omedvetet) inte bara på uttrycket, utan även dess ekonomiska värde. 

    Hur skulle då den bästa av världar se ut?  

    Roxäng svarar att det är flera saker som berörs. Att konsten ska vara till för alla och nå ut i 

samhället, inte bara för en elit. Att konst förekommer i andra sammanhang än i konsthallar. Hon 

reflekterar över att många människor som inte är intresserad av konst eller har låg kunskap om den 

tycker det är svårt att ta klivet in på den ’fina’ konsthallen. Roxäng framhäver också att det borde vara 

mer konst, kultur och skapande i skolan, det är jätteviktigt. Man borde utveckla samarbetet mellan 

kommun, skola, landsting och konstnärer. För att visa att konsten finns och är viktigt. Men även för att 

det egna skapandet är viktigt för utveckling och mognad. Roxäng uttrycker:  

 

Idag är det kanske speciellt viktigt att konsten kommer till skolan, kommer till barn i tidig ålder. Att 

göra bilder är en process, man kan inte stressa och ha bråttom. Det skulle vara en bra motvikt mot 

det i övrigt stressade samhället där det sällan lämnas utrymme för eftertanke. Där två minuters 
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inaktivitet upplevs som en evighet. Att skapa är att komma in i sig själv. Min åsikt är att det inte finns 

utrymme för det idag.  

 

Slutligen önskar hon att ateljebidragen kunde öka och att den statliga inkomstgarantin kunde byggas 

ut. Hon nämner att i Holland får de elever som gått ut skolan en sådan garanti i två år, en inkomst för 

att ’komma igång’. 
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Avslutning 

Sammanfattande slutsats och diskussion 
Ordet konstnär är ett dynamiskt begrepp vars namn och innehåll skiftat genom tiderna. 

Våra idéer om konstnären grundas på den romantiska filosofin som sätter individen i centrum. Under 

1700-talet så blir bildmakaren en konstnär med rätt att fritt skapa vadhelst han önskar. Denna idé om 

konstnären som begåvad, fri, talangfull och progressiv har följt med oss in i samtiden. Även om 

nyanserna har skiftat så har det funnits en kärna som bestått. Förväntningarna som vi har på 

begreppet kan sägas vara en spegling av vad samhället prioriterar och vad konstvärlden förväntar sig. 

Det hänger intimt samman med våra idéer om konstnären. Kärnan tycks fortfarande bestå, även om 

begreppets förväntningar vidgas. Idag tycks ord som entreprenör och mångsysslare vara starkare 

uttalat, även om alla inte tycks vara helt tillfreds med att konstnären sammankopplas med dessa ord.                                           

    De kulturpolitiska förutsättningarna i Sverige tycks vara relativt goda i jämförelse med resten av 

Europa. Målen har varit att skapa en bred folkbildning, att göra kulturen stark, oberoende och 

tillgänglig för människor. Dessa mål och formuleringar som att jobba mot kommersialismens negativa 

inverkningar kan delvis har sprungit ur den romantiska traditionen kring konstnären och varit en grund 

för det tankesättet som än idag får ses som relativt starkt. De aktörer man kan se inom de mer 

marknadsmässiga villkoren, förutom publiken, är bl a staten som delvis får stå som ett ’motmedel’ men 

som ändå är med och skapar marknadens förutsättningar genom t ex regleringar, museum, gallerier 

och privata uppdragsgivare. Tipsen som ges om hur man som konstnär bäst bemöter marknaden, och 

sin potentiella och presumtiva publik, handlar om att medvetet bygga upp sin konstnärsperson och 

sedan målmedvetet jobba med den och konsten med ett öppet sinne. Att man får ta jobb vid sidan av, 

åtminstone till en början tycks vara något man får räkna med. 

    Billgren och Kalish kan leva på vad de skapar, men precis som Roxäng och Modig så drygade de ut 

inkomsterna med andra jobb som både varit kopplade till verksamhetsområdet och inte alls. De tycks 

vara samstämmiga i att en stark personlighet är till hjälp i konstnärskapet, för att kunna skilja sig från 

mängden och i mötet med betraktaren, Billgren menar dock att kontexten är minst lika viktig. Med den 

kommersiella konsten uttrycker man både för- och nackdelar: kommersiell konst är dyr, den ger större 

chans att bli framgångsrik, kan både ge och ta frihet, kan vända folk från traditionell konst och riskera 

att göra konst till spekulationsobjekt. Modig nämner möjligheten att differentiera den kommersiella 

biten och det man skapar oberoende. Inför framtiden skulle Kalish gärna se att han kan ta sig till en 

nästa nivå i sitt skapande och sin representation. Billgren vill att liturgin kring att visa, titta och tycka 

kring konst ska bli mindre sträng, han tror också att konstnärsrollen kommer att upplösas/blandas upp. 

Modig hoppas att folk ska inse värdet av konst och att konstvärlden ska bli bättre på att kommunicera 

med dem som står utanför, han tror också att morgondagens konstnärer kommer att ha mer 

entreprenörsdrag över sig. Roxäng är inne på en liknande linje där hon trycker på att konsten ska nå 

ut till alla i samhället och finnas tillgänglig. Hon tror på mer konst i skolan och att samarbeten mellan 

olika instanser behöver utformas och bättras på. 
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Från materialet, som jag presenterat för att nysta i för detta arbetets övergripande frågor, konstaterar 

jag följande:  

Anledningen till att det är fult att säga pengar och konst i samma mening tycks bero på det romantiska 

synsättet med den geniförklarade konstnären, som ska ägna sig åt att skapa. Det finns en l’art pour 

l’art- mentalitet som vi inte kan lägga ifrån oss i första taget, och en skepticism mot att man skulle 

kunna jobba med konst när marknadskrafter finns med i bilden. Kulturpolitiken tycks har hjälpt till att 

stärka denna idé när man t ex har använt sig av formuleringar som att ’hindra kommersialismens 

negativa inverkningar’. Jag får känslan av att man ställer två ytterligheter mot varandra och menar att 

det är antingen eller som gäller. 

    Att säga att konsten och konstnärerna står inför ett paradigmskifte kan vara lite att ta i om man 

menar att det är något nytt som kommer och tar över. Jag kallar det snarare trender som samexisterar 

i parallella förlopp och är mer eller mindre framträdande. Jag tror att endast en typ inte har existerat, 

men en typ har dominerat. Således menar jag att det är fråga om stärkandet av en tidigare 

marginaliserad trend som nu är på väg att ta över: konstnären som är mer än bara konstnär, mot den 

tidigare dominanta trenden som får stå tillbaka, konstnären som just konstnär. Jag tror det inte bara 

gäller inom konsten specifikt utan kan appliceras på samhället i stort, gränser löses upp och blir 

flytande, vi jobbar över bredare och bredare områden. Jag är benägen att hålla med Modig när han 

säger att han tror det kommer förändras och konstnärer kommer att gå mer åt entreprenörstänkandet.  

Det hänger nog även samman med Roxängs poäng om att vi går mot ett mer individualiserat 

samhälle, fokus ligger på vem jag är, vad jag kan, väljer och vill. Vilks pratar också om att konstnären 

tycks gå mer åt projektarbeten och arbetsmarknadstendenser pekar mot ett ökande i 

egenföretagande. Den galne konstnären som föder fram sina alster ur smärtan av sina plågor som 

schablon kommer säkerligen inte att försvinna, men kommer istället kanske att höra till den 

marginaliserade subtrenden.  

    Begreppet konstnär och konst är som sagt var inga statiska begrepp och vad som är på väg att 

hända/händer är nog helt enkelt den inneboende begreppsdynamiken, som gör sig gällande. Konst är 

något som bl a förknippas med progression, framåtsträvande och nytänkande, ända verkar det vara 

väldigt traditionsbundet med starka konventioner och protokoll som ska följas. Den konstvärld som 

omger konstnären tycks inte alls vara lika rörlig och framåtskridande som konsten är tänkt att vara. 

Om man ser det sociologiskt sett så kan man fråga sig ifall konsten kan vara progressiv om krafterna 

som omger den inte själva är öppna för att vara det? En intressant fråga som man skulle kunna gräva 

mer i. Jag funderar även mycket på om konsten är antingen det ena eller det andra: ideell eller 

kommersiell? Kan man jobba med båda delarna? Eller för att vända på frågan, kan man inte jobba 

med båda delarna? Jag tycker det verkar som att man kan kombinera dessa två sfärer, även om inte 

alla klarar av att differentieringen. Det finns duktiga förmågor som inte klarar det, eller har den typen 

av personlighet som underlättar för att ta sig fram på en tuff marknad. Då håller jag med om att statliga 

anslag kan vara ett gott komplement och ett välkommet stöd. Jag anser inte att en statlig finansierad 

konstverksamhet bör betraktas som en sanning. Det riskerar att dyka upp faktorer som även här gör 

att vissa saker premieras mer än andra, har alla samma möjligheter att nås av statliga pengar? Alla 

kan inte få pengar så urval kommer att ske här. Jag håller med Hedvall i hennes uttalande om att 
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kulturpolitiken ska hjälpa till att hålla kulturen vid liv. Personligen anser jag att marknad och stat bör 

komplettera kulturen, och att kulturen måste börja tänka om/annorlunda för att kunna möta marknad 

och finnas kvar som den kraftfulla och dynamiska sektor den anses vara. Marknaden ska inte ses som 

ett hot utan ytterligare en möjlighet att nå ut och få nya influenser. Mecenaten idag är kanske inte en 

florentinare som heter Medici i efternamn utan istället företaget Würth, kommunen, Svensson på gatan 

etc. 

 
Lite mer allmänna tankar som funnits i huvudet under arbetets gång och som bl a kom upp för 

diskussion under intervjun med Modig är just glappet som tycks finnas mellan publik och konstvärld. 

På en väldigt fundamental nivå så tycks försörjningsproblemen och de hårda förhållandena handla om 

att alienation. Det finns en stor grupp människor som anser att konst och kultur inte berör dem, de 

känner inte en behörighet utan snarare en osäkerhet och anser sig inte ha verktygen eller intresset att 

möta konsten. Då kanske det inte är så konstigt att marknaden blir smal och svårframkomlig. Är det då 

konstigt att det är något som bortprioriteras i budgetar när det ställs mot områden som skola, vård och 

omsorg? Kanske är det då inte helt fel ifall vi får mer entreprenörskonstnärer som kan nå ut med 

konst, skapa intresse, vidga fält och göra den lättillgänglig. Någonstans måste man börja. 

Förhoppningsvis kan det hjälpa till att skapa en marknad av mångfald. För att fortsätta på den här 

tråden vore det intressant att granska hur olika instanser jobbar med att nå ut till ’folket’, hur medvetna 

är åtagandena? Vilka är målen? Uppfylls de?  

     Jag håller med Billgren när han påstår att all konst behövs. Om det inte finns något att jämföra med 

så kan vi inte jämföra, hur skapar vi kontraster och normer? Vad är bra konst om vi inte har något 

’dåligt’ eller ’utmärkt’ att jämföra med? Skulle konst kunna vara nydanande om det inte fanns något 

konservativt? En subkultur är minst lika viktig som en dominerande kultur, ingen av dem bör 

underskattas/överskattas. Roxäng har också en viktig poäng när hon menar att man borde satsa mer 

på att låta konsten och kulturen nå barn i ung ålder. Det är en möjlighet att försöka skapa en relation 

till den presumtiva åskådaren och tillhandahålla de verktyg som tycks saknas idag. 

    Jag har funderat på begreppet konstnär, och vad det krävs idag om man vill leva på det som yrke. 

Kanske behöver du vara mer än ’bara’ konstnär idag, men det beror också på vad målsättningen är 

med skapandet.  
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Omslagsbild 
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Casablanca som ställdes ut på Örebro slott 2008, samt författaren själv till höger. Valet av bild 
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konstnärer som en publiknära figur. 

Vidare läsning 

Blogg: Kulturekonomi Skribenter där är Emma Stenström och Tobias Nielsén. Stenström är forskare 

och lärare på Handelshögskolan samt gästprofessor på Konstfack, i Stockholm. År 2000 disputerade 

hon med doktorsavhandlingen Konstiga Företag. Nielsén är i grunden formellt utbildad civilekonom. 
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Bilaga 1 

Questions for Michael Kalish 
- What do the cultural policy in America look like today? How does the artist generally make 
a living? 
 
- What's your situation today? Can you live on what you create? 
 
- How did you make a living during you years as a struggling artist? 
 
- How important is it today to have a strong personality (in the age of media as Christopher 
Forney from the Artworks Gallery mentioned in the CBS interview)? 
 
- 1974 was a sort of a break point for the cultural life in Sweden with a statement made in the 
parliament. The vision/purpose was that the agencies involved with cultural policies was to 
participate in the protection of the freedom of speech, to work against the negative impact the 
commercialism got on the cultural area and give people a possibility to creative activities. 
They wanted to increase the availability for everyone, create equalness and so make artistic 
and cultural innovation possible. 
    I guess the intention was to create a strong and independent culture that was for everyone. 
The statement of 1974 has made a strong mark on the cultural mindset in Sweden. 
    The climate is shifting today, and has in many ways been since the financial crisis in the 
80's. There's less money every year, and though most seem to agree that culture is an 
important part of the public life, not many seem eager to "pay" for it. I recently read a debate 
article in DN that said innovative culture cannot exist on the markets condition. 
     What's your opinion of that? Agree/disagree? 
 
- The idea about the artist as a free and independent soul that creates art for its own, or his 
own sake, is deeply rooted in us. I guess you could say a sort of struggling artist with strong 
beliefs if you want to. Is it possible to combine the idea about the independent artist and still 
make a living of the market? 
    An author I recently read in a book, from 1977, who discussed art as sociology (A.M. 
Klausen, prof. in social anthropology, Oslo) mentioned it as a hypothesis that 
commercialising hurts people, not art. He didn't investigate it further since it was not the 
purpose of the book, just mentioned it as a hypothesis. 
     Is there a balance to keep independence and the market, and how do you keep it? 
     You said yourself in an interview that you wanted to create work and have people buy it, 
and you found the best way to do that. Comments? 
 
- What in your opinion is the advantage/disadvantage with a "commercialised art"? 
 
- If you could have the choice, what would the best of all worlds of Michael Kalish look like? 
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Bilaga 1 forts. 

Frågeunderlag till uppsats 
 

1) Hur ser kulturpolitiken i Sverige ut idag? Hur försörjer sig konstnärer generellt? 
 
2) Hur ser din situation ut idag? Kan du leva på det du skapar? 
 
3) Hur försörjde du dig under dina år som en “kämpande” konstnär? 
 
4) Hur viktigt är det idag att ha en stark personlighet? (En amerikansk gallerist fällde 
kommentaren att det var viktigt med en stark personlighet ”in the age of massmedia.) 
 
5) 1974 var en slags brytpunkt i Sveriges kulturliv med kulturpropositionen som kom det året. 
Visionen/syftet var att låta alla institutioner som var delaktiga i kulturpolitiken jobba för 
skyddandet av yttrandefrihet, jobba mot kommersialismens negativa påverkan på 
kulturområdet och ge människor en chans till kreativt skapande. De ville öka tillgängligheten 
för alla, skapa en jämlikhet och göra artistiska och kulturella framsteg möjliga. 
 Jag antar att intentionen var att skapa en stark och oberoende kultur som fanns till för alla. 
Propositionen från 1974 har haft ett stort inflytande på den svenska inställningen till kultur. 
    Idag skiftar klimatet, och har på många sätt och vis gjort så sedan finanskriserna under 80-
talet. Det anstiftas mindre pengar varje år, även om de flesta anser att kultur är en viktig del 
av det offentliga livet, så verkar inte många vara så angelägna att “betala” för det. Nyligen 
läste jag en debattartikel i DN som sa att framsteg inom kulturen inte kan existera på 
marknadens villkor. 
 Vad har du för åsikter om detta?  
Håller du med/motsätter du dig skribenten i DN? 
 
6) Idén om konstnären som en fri och självständig människa som skapar konst för sin egen 
skull, eller för konstens skull, är djupt rotad i oss, en slags kämpande konstnär med starka 
övertygelser skulle man kanske kunna kalla det. Är det möjligt att kombinera idén om den 
oberoende konstnären och samtidigt “leva” på markanden? 
   En författare (A.M. Klausen, professor i socialantropologi i Oslo) vars bok från 1977 jag 
nyligen läste, diskuterade konst som sociologi. Han yttrade där i förbigående att 
kommersialisering skadar människor, inte konst. Han utredde inte det här vidare eftersom det 
inte var intentionen med boken, utan det bara nämndes allra hastigast som en hypotes.  
   Är/finns det en balans man måste upprätthålla mellan självständighet och marknad? Hur 
upprätthåller man i så fall denna balans? Kommentarer? 
 
7) Vad enligt din åsikt är fördelen/nackdelen med “kommersialiserad konst”? 
 
8) Om du själv fick välja, hur skulle den bästa av världar se ut? 
 


