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Vad håller konstnärer på med; egentligen? Late Marcel 
Duchamp spelade schack, passionerade Pablo Picasso 
hängde på tjurfäktning och liderlige Salvador Dali ona-
nerade ideligen; allt enligt egna romantiska utsagor. 
Tro´t den som vill, idag har konstnärs-Svensson inte tid 
för sånt trams; hon är nämligen en entreprenör. I alla fall 
om man skall tro Mikael Scherdin, som i en autoetnogra-
fisk forskningsrapport1 ger en detaljerad beskrivning av 
en svensk konstnärs vedermödor för att nå en plats vid 
kreativitetens köttgrytor. Som lokalt komplement till en 
växande internationell konstsociologisk litteratur målar 
Scherdin ett svenskt porträtt av konstnären som entre-
prenör, fullt nedsänkt i våra lokala kulturekonomiska 
realiteter. 

Med ironisk adress till Adam Smith, han med den osynliga 
handen, kallar Scherdin sin företagsekonomiska avhandling 
”The Invisible Foot”. Vad han vill visa är hur det läggs krok-
ben för hans konstprojekt under en tio års nattorientering i 
kulturekonomins labyrinter. Här skall jag använda hans de-
taljerade och tämligen färska faktafall som spegling av hur 
kultur och ekonomi i praktiken kan samspela just i Sverige! 
Om sedan hans konst var bra eller dålig är en artskild fråga, 
som inte hör hemma i denna lilla betraktelse.

Handlingen börjar 1996 när videoläraren vid den regio-
nala konstskolan försover sig. Konststudenten Scherdin 
och hans skolkompisar får plötsligt leka fritt med kamera 
och TV-skärm. Plötsligt får de ett hugskott som kommer att 
hålla dem igång i ett helt decennium. Det självgenererade 
bildflödet försätter dem i ”flow” och snart sitter de påtända 
av skolans gamla TV-monitorer. Videotekniken blir till en 
estetisk urkälla för livets egen berusande onlinekonst. 

Berättelsen börjar alltså i mitten av nittiotalet. Få anar då 
nåt om bredband eller mobiltelefoni. Ingen har tänkt strea-
ming, än mindre YouTube eller MySpace. Tio år i teknikens 
värld verkar väldigt länge; har vi inte redan glömt alla krång-
lande datorer som pizzasvullnade nirdhackers ständigt för-
sökte fixa? Då för tiden såg konstläraren på Scherdins skola 
elevernas videolek mest som ett taffligt ”collage”; typ flux-
gubben Nam June Paiks ungdomsverk! Men när samtidigt 
finansfolket kring Stureplan pumpar upp IT-bubblan får 
Scherdin tidsandans medvind i projektseglen.

Processkonst av det slag som Scherdin liksom många 
samtida konstnärer utvecklar är knappast diskursiv; den är 
ordlös och måste alltså upplevas direkt. Det finns ju ingen 
produkt att visa upp, ingen tavla, film eller skulptur. För 
utomstående riskerar konstnärens besatthet med sin skapel-
seprocess att bli obegriplig och omöjlig att kommunicera. 
Scherdins egen slutsats blir att sådana projekt måste inbäd-
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das i ”en organisation av likasinnade” för att få en chans att 
utvecklas tekniskt och konstnärligt. Det gäller att bygga en 
”konstorganisation” för att jobba mot det hägrande målet; 
en skärm med direktkonst i vart svenskt hem?

Vi får detaljrikt följa hur resursjakten förvandlar Scher-
dins introverta experimentkonst till ett frenetiskt ansökan-
de, mötande, kontaktande, faxande och ringande. Den kära 
idén får snart många namn. Under sju års tid organiserar 
Scherdin sitt ”projekt” som ”BeeOff”, ett varumärke han 
hittat på; som ”Randomstudio”, ett kultlab efter Warhols 
Factory-modell; som ett ”DCP”, kort för ”digital content 
provider”; som en ”independent test spot for technical com-
panies”, en ”kulturportal”; som en ”IPTV”-kanal som skall 
fungera som ”free channel for art and music”; och när till 
sist även ”Splintermind AB” grundas har projektet också 
blivit inregistrerat som bolag.

Bakom varje nytt namn avläser man entreprenören 
Scherdins försök att knyta upp intressenter i sin konstor-
ganisation. Randomstudio och Warholreferens lockar kring 
millennieskiftet progressiva konst- och musikstudenter. 
Tekniska etiketter som ”DCP”, ”IPTV” eller ”Test Spot” 
attraherar några av IT-boomens aktiva teleoperatörer och 
varumärket ”BeeOff” bjussar på cool självkänsla samtidigt 
som idén kanske skyddas juridiskt. Vad som konkret hän-
der är att Scherdins konstorganisation placerar ut en skärm 
med onlinekonst på Helsingfors då nyöppnade museum för 
samtida konst Kiasma, på mediaartgalleriet Eyebeam i New 
York, på tekniska museet La Vilette i Paris. Efter diverse 
dryga långbänkar, ty vem är profet i sin eget land, tränger 
hans videoskärmar ända in i entréhallen på Moderna Museet 
i självaste kungliga Hufvudstaden. Och efter ett oräkneligt 
antal avslagna svenska ansökningar får Mikael Scherdin år 
2003 till sist papper från EU i Bryssel på att konstprojektet 
är värt att stödja.

Detta är resultatet av att Scherdins team spunnit ett stort 
nätverk, förgrenat långt utanför de Svenska nationella kul-
turpolitiska gränserna. År 2005 kommer dock sanningens 
ögonblick. För att EU-projektet skall kunna fullföljas i stor 
skala krävs nämligen en nationell motfinansiering. Men när 
ljuset slår om till grönt i Bryssel lyser det fortfarande rött i 
Stockholm där det svenska kulturministeriet vägrar enga-
gera sig som en seriös finanspartner. Så kickar den osynliga 
foten ut hela projektet, då ynka 200 000 svenska kronor blir 
det officiella Sveriges krokben för EU:s euromiljoner. I ett 
sista panikförsök riggar Scherdin i sommarvärmen 2005 
vad som idag är bekant som ett PPP (läs: public-private-
partnership). Privata partners är beredda men det offentliga 
Sverige skyller på semesterstängt. Det blir alltså ”foten” 
också för ett möjligt offentligt-privat handslag. Konstpro-
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jektet läggs i malpåse, organisationen upplöses och Splin-
termind AB försätts i konkurs. Ridån faller 2005 och Mi-
kael Scherdin drar sig tillbaka från entreprenörskapet för 
att i avhandlingsform rapportera om och reflektera kring en 
konstnärs ekonomiska vedermödor.

Arbeten som Scherdins avhandling borde förstås ingå 
som fältfakta för den just nu pågående statliga utredningen 
av en ny svensk post-1974 kulturpolitik. Konstnären Scher-
dins mål var att bilda en offentlig ”konstorganisation”, men 
han skildrar hur en konstidé som vill överleva nästan tvingas 
bli ett ”konstföretag”. Det Splintermind som 2005 försattes 
i konkurs var ju ett aktiebolag och hans fältstudie vittnar om 
hur företagsekonomiska förhållanden spelade en avgörande 
roll för projektet.

Splintermind AB grundades år 2000 då den just ny-
spruckna IT-bubblan just hunnit stoppa Scherdins långt 
gångna start-up-planer för ett eget VenCapbolag. Scherdin 
visar tydligt att det var Telia som gav en privat hjälpande 
hand åt den konst som till sist skulle få foten av den of-
fentliga kultursvängen. Att konsten överhuvud blev företag 
berodde enligt Scherdin på att Telia vägrade betala in reda 
pengar om inte konstnärerna satte projektet på bolag och 
skötte redovisningen snyggt. Men först bidrar Telia indi-
rekt med konkret hjälp; genom dyr kabeldragning och da-
tautrustning till de lokaler man dessutom fick låna gratis av 
Stockholms kommun och ett större bostadsbolag som just 
då hoppades på en gyllene IT-framtid. Sedan kom direkt 
kontant hjälp; då Telia köpte utvecklingsuppdrag för minst 
tre miljoner för att bygga en, som det ju hette under värsta 
hypen, kulturportal. Det var faktiskt Telias IT-innovations-
avdelning S-lab som 1998 själva kontaktade Scherdin, som 
nästan skamset medger att han skickat dem en kompetent 
affärsplan. Vi kan läsa hur konstnärer och företagstekniker 
svetsades samman i ett engagerat team och hur arbetsrela-
tioner mellan IT-fantaster från både konst och företag växte 
från nyfikenhet till respekt och vänskap. Motvilligt medger 
Scherdin i sin fallstudie att samtidskonsten bättre kunde slå 
rot i en privat företagskultur än i offentlighetens karga myn-
dighetsmylla. 

När han drar slutsatser från sina fältstudier brister dock 
analysen, vilket paradoxalt gör Scherdins avhandling in-
tressantare. Efter att ha gett oss ett tidsdokument av kultur-
ekonomisk realitet tar nämligen Scherdin åter på sig de ana-
lysglasögon, som traditionellt anstår ”äkta” konstnärer som 
indoktrinerats i att man inte ostraffat bolar med kapitalet. 

Under nästan ett sekel har konstnärer fått veta att pri-
vatkapitalets företag är omöjliga konstpartners för att de 
bara tänker på pengar, för att de är kortsiktiga opportunis-
ter som instrumentaliserar konsten, för att de är toppstyrda 
hierarkier utan förmåga till mänskliga samarbetskontakter 
och för att deras enda intresse är maximering av kapitalets 
vinst. Scherdin konstaterar att det är precis dessa förhål-
landen som lade krokben för hans projekt. Konstnären kon-
fronterades med ett ”slutet” kulturfinansieringssystem, en 
snål ankdamm där ”fria” pengar ögonblickligen öronmärks 
för att täcka gamla kostnader, en isolerad ö där ”fria” hand-
lingsutrymmen trängs ut av ständigt trendväxlande direktiv, 

en maktfullkomlig hierarki som till yttermera visso saknar 
risktagande toppstyrning. Efter tio års slit och det definitiva 
misslyckandet inser Scherdin att det fullständigt saknats in-
tresse och förmåga att skapa en ny konstorganisation för att 
skänka onlinemediakonst åt svenska folket. Så vill han för-
klara att hans projekt osnyggt fällts med diskret välriktade 
krokben från det han kallar ”den svenska konstarenan”.

”Ja sådan är kapitalismen” ropar nu alla konsttraditiona-
lister efter denna hårda analys. Men det paradoxala är att 
Scherdin absolut inte identifierar ”den svenska konstare-
nan” med ett ogint privatkapital. Nej, på den konstarena han 
ser som kreativitetens dödgrävare återfinner vi aktörer som 
Kulturrådet, KK-stiftelsen, Stiftelsen Framtidens Kultur, 
Staten Konstråd, Stockholms Stad och Kulturhuvudstads-
organisationen i Stockholm. Hit räknar han även regionala 
och lokala institutioner, några kulturkändisar, trendiga ku-
ratorer, coola museichefer och enstaka trendiga konstnärer. 
Ointresset, instrumentaliseringen, penningfixeringen, kort-
siktigheten, som förr antogs diskvalificera kapitalet som 
seriös konstpartner, finner Scherdin hos den offentlighet, 
som ju enligt 1974 års kulturpolitik var satt att motverka 
kulturens ”kommersialisering”. Konsten snubblar över en 
offentlig byråkratfot och Scherdins avhandling blir nästan 
oavsiktligt företagsekonomisk av hans detaljrika dokumen-
tation av alla hjälpande händer från företagshåll. 

Scherdins visar klart att det nog var Telias förtjänst att 
han efter tre knappa år jobbade i fullt utrustade lokaler, be-
vakade av hippa medier och fulla med kreativa människor 
som nyfiket trängdes bland två tickande TV kanaler – en 
för konstexperimentet och en för tekniktest. Stödet från Te-
lia och andra företag bestod huvudsakligen av tjänster och 
utrustning; det var alltså snarare kulturbyråkraterna som 
stod för penningfixeringen med sina ansökningar i kronor 
och ören. Det var på företagens utvecklingsavdelningar och 
inte bland kulturpamparna han fann förståelse och sakkun-
nigt intresse för konst för konstens egen skull. Under det att 
pamparna verkade identifiera sig med sina organisationer 
representerade Scherdins företagskontakter ofta subkul-
turer inom storföretagen. Utvecklingsavdelningen S-lab, 
som av huvudkontoret också osentimentalt spolades bort 
efter IT-kraschen, uppfattas av Scherdin som lika mycket 
rebell i Telias värld som Splintermind AB på den svenska 
konstscenen. Under det att konstarenan söker legitimerande 
konstnärsnamn i ansökningarna intresserar sig företags-
kontakterna mer för ”det som aldrig gjorts förr”. Företa-
gens värld upplevs av konstnären Scherdin som rakare och 
ärligare. Det blir oändligt frigörande att slippa de kulturpo-
litiska långbänkarna och i stället snacka med yrkesmän på 
ljud- och ljusmässan! Ingenjörerna på företagen är klara och 
tydliga i jämförelse med hala kulturålar! I det privata kon-
kurrensspelet kan konstnärer förstås komma i kläm; men då 
vet de i alla fall varför! I konstvärlden konkurreras det min-
sann också; fast under mystäcket! Kulturscenens politiskt 
vindkänsliga kappvändningar, från ”teknikutveckling” via 
”regionalt stöd” till ”integration”, tycks långt ryckigare än 
företagens konjunkturkänslighet. Scherdin sår misstanken 
att kulturetablissemanget, vars främsta politiska uppgift 
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varit att fungera som kommersialismens motvikt, egent-
ligen kopierar IT-boomens ekonomiska trender; fast med 
sedvanlig byråkratisk tidsfördröjning. Kulturstödet dras 
alltså in för ”digital konst” långt sedan både S-lab på Telia 
och Media-lab på Ericsson har stängts. Att kulturpolitiker 
tänker mer långsiktigt än företag hittar vi inte heller några 
belägg för i avhandlingen. Den svenska konstscenen stop-
par Scherdins projekt, som ju har ambitionen att vilja växa 
till en ny institution, och idag verkar mediakonsten bara ha 
stöd i Mejans medialab, tryggt inbäddat i gamla ärevördiga 
Kungliga Konsthögskolan. Scherdins avhandling får oss att 
fundera över vems vinstmaximering som egentligen gyn-
nas när företagsvärlden verkar ge energi med ganska liten 
insats under det att kultursvängen slukar konstnärens tid 
och uppfinningsrikedom för noll utdelning! 

Om konstnären idag inte spelar schack eller går på tjur-
fäktning så ränner han alltså som en besatt kulturarbetare i 
offentlighetens korridorer. Men dessutom kan företag som 
för tillfället befinner sig på grön konjunkturkvist visa sitt 
intresse. All boomer blir förstås inte jättestora IT-ballonger, 
men även mindre bubblor kan temporärt bli minst lika pålit-
liga finanskällor som politikens nyckfulla mediekampanjer. 
Dagens konstnär är med nödvändighet alltså både konstor-
ganisatör och konstföretagare. Att synliggöra offentlighe-
tens dolda krokben men samtidigt blunda för den synliga 
och hjälpande företagshanden gynnar inte utvecklingen mot 
de public-private-partnership eller translokala allianser som 
blir basen för framtida kulturekonomi. Vi måste lära mer 
om både fotarbete och handslag för bättre kulturpolitik och 
konstskolning. ■
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