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Inledning 
I en tid då konsten blir allt mer offentlig och experimentell blir diskussionen kring vad som 

menas med konstnärlig frihet och hur den ska få fungera högst aktuell. Den 29 mars 2007 

diskuteras den i riksdagen av kulturutskottet i en öppen utfrågning. Man ställer sig frågor som 

”Är det önskvärt att institutionerna ägnar sig åt självcensur?”, ”Är det skillnad om friheten 

begränsas av politikerna eller av religiösa eller etniska grupper?”, ”Ska man få använda 

gaturummet hur som helst?” samt ”Var det bättre förr? Märker vi någon skillnad över 

tiden?”1. Debatten om den konstnärliga friheten blir dock som tydligast i våra medier där 

diskussionen främst har kretsat kring vart gränserna för konsten ska gå och vad man ska 

respektive inte ska få göra i konstens namn.  En konstnär värd att nämna i detta sammanhang 

är Nathalia Edenmont som gör konst av döda djur och diskussionerna kring hennes konstverk 

har därför gått heta, får man som konstnär döda djur i syfte att skapa konst? Edenmonts 

gränsöverskridanden har upprört så pass många att hon idag lever under skyddad identitet och 

har tvingats skaffa sig ett överfallslarm2. 

 

Konstnären och konstprofessorn Lars Vilks tänjer även han på gränser i sin konst, ja han 

tänjer faktiskt på gränserna ordagrant. Han har nämligen sedan många år skapat landet 

Ladonien i Skåne där han presenterat sina konstverk varav de mest kända är skulpturerna 

Nimis, Arx och Omfalos. Den sistnämna har mött stark kritik för att innehålla illegala 

strukturer och former och har därigenom kommit att bli en slags politisk performance3. I 

december 2001 ledde denna kritik till att Omfalos på myndigheternas inrådan forslades bort 

från Ladoniens marker4. Detta fall ska dock inte ses som ett unikt sådant utan Vilks har 

flertalet gånger, både innan och efter händelsen med Omfalos, hamnat i juridiska tvister på 

grund av sin konst5. Något som kan kopplas till hans bakomliggande syfte med sina arbeten, 

nämligen att genom sin konst visa på den svenska lagstiftningens gråzoner och luckor6.

                                                 
1 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=5160&utskutfrID=858&utskutfrrm=200607 
2 Steczkó, Monika, ”Nathalia Edenmont dödar för konsten”, TT Spektra, 2006.08.04 
3 Engblom, Sören, Art in Sweden: Leaving the empty cube: Contemporary Swedish art, Svenska institutet, 2002, 
s.115 
4 Engblom (2002), s.115  
5 http://www.ladonia.net/ 
6 Strömberg, Lars Olof, ”Pakistaniter vill till Vilks rike”, Expressen, 2002.03.12 
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Ytterligare ett exempel på när en konstnär tänjt på gränser kring hur långt man får gå i 

konstens namn är Pål Hollender och hans film ”Bye Buy Beauty”. I denna film vill 

konstnären undersöka prostitutionen i Europa och åker därför till Lettland med syftet att köpa 

sex, vilket han senare också gör. Frågan man ställer sig i de efterföljande diskussionerna är 

huruvida det som Hollender gjort är moraliskt försvarbart även om han själv är beredd att ta 

sitt ansvar juridiskt? 

 

Dessa är bara några exempel i mängden som visar på de diskussioner som förts i medierna 

kring konstnärlig frihet. Innan vi påbörjade denna studie hade vi efter att ha tagit del av 

ovanstående mediedebatt kunnat konstatera att konstnärlig frihet främst diskuteras i samband 

med sådana konstverk som nämnts ovan, det vill säga ifrågasatta gränsöverskridanden. Men 

någonstans ansåg vi samtidigt att den konstnärliga friheten borde ha fler betydelser än att 

endast legitimera den friare etiken och moralen inom konsten och vi kom därför att redan på 

ett tidigt stadium ha en tro om att den konstnärliga friheten i själva verket kunde handla om 

villkoren kring det konstnärliga skapandet. Varför vi ansåg detta kan delvis förklaras utifrån 

att vi läste böckerna Konstnärer i samtal7 och Konstnärens rum8 i vilka konstnärer intervjuas 

och där det framkom hur viktiga premisserna för deras skapande är för dem, ett måste helt 

enkelt för att de ska kunna skapa fritt. De är således i behov av någon slags frihet som vi inte 

kan kalla för något annat än en konstnärlig sådan. Vi beslöt oss därför för att undersöka om 

vår känsla var riktig och kom på grund av detta att själva intervjua konstnärer kring temat.  

 

Bakgrund  
När vi konstaterat att vi i denna uppsats ville studera vad konstnärlig frihet kan vara för 

konstnärer och därigenom attityder kring ett svenskt konstnärskap insåg vi att vi behövde 

undersöka vad som skrivits om begreppet tidigare, dels för att vi inte ville komma att studera 

något som tidigare studerats, dels för att vi för vår egen del ville fastställa att begreppet 

faktiskt är i bruk och av relevans liksom har en betydelse inom den samtida konstvärlden. Vi 

valde initialt att koncentrera oss på den diskussion som cirkulerat i medierna, detta för att 

kunna ge någon slags bakgrund till studien. Vårt fokus har legat på svensk dagspress och vi 

har sökt efter användbara artiklar i databaserna Presstext och Mediearkivet med hjälp av 

                                                 
7 Caidahl, Lo, Konstnärer i samtal, Västra Götalandsregionen, 2004 
8 Notini, Anja, Konstnärens rum, Albert Bonniers förlag, 1995 
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sökordet ”konstnärlig frihet”. Vi anser att artiklarna är av stor vikt och relevans som 

bakgrundsgivare då de har en bred räckvidd och kan säga något om det samhälleliga klimatet. 

Något som vi tidigt kunde konstatera efter att ha fördjupat oss i artiklarna var att konstnärlig 

frihet är ett begrepp som är i bruk och som ofta används i sammanhang som rör etiska och 

moraliska gränser. Det vill säga i situationer där ifrågasatta gränsöverskridanden har gjorts i 

konstens namn. 

 

Ett bra exempel att belysa detta med är den diskussion kring konstnärlig frihet som uppstod i 

samband med Louzla Darabis utställning på Världskulturmuseet i Göteborg med start i slutet 

av december 2004. I denna utställning som gick under namnet ”No name fever- aids i 

globaliseringens tid” ställde Darabi ut verk från sin tavelserie ”Scène d’amour”.  Redan i 

början av januari 2005 började kritiken växa fram mot en av hennes tavlor där ett citat ur 

Koranen presenterades i anslutning till kärleksmotivet i målningen. Den första februari kom 

således museet, efter att ha utsatts för diverse hot och överrösts med klagomål, att utesluta 

verket ur utställningen. Museichefen Jette Sandahl menade då att ”Vi gör en utställning där vi 

vill att folk skall tänka och reflektera över HIV och aids. I stället får vi en diskussion som 

handlar om konstnärlig frihet och religiös frihet, men en sån diskussion ger utställningen 

ingen kontext (sammanhang) för”. Hon fortsätter därefter ”Det finns hela tiden en gräns. Och 

ansätter konstnärlig integritet tycker jag inte att vi gör här […] Man kan göra vilka bilder som 

helst, men man har också rätt att säga att det inte är bra”.9

 

Ett annat målande exempel är när Stockholms Stad beslöt sig för att stänga 

graffitiutställningen ”Sthlm Underground” 2002. Med om att fatta detta beslut var dåvarande 

kulturborgarrådet Mirgitta Rydell som hävdade att människorna bakom dessa målningar i 

själva verket rör sig om ”grovt kriminella personer” och att ”sambandet med vandaliseringen 

av staden är intimt” 10. Motståndarna till beslutet talade om ett hot mot demokratin och om en 

ledning som vill förbjuda provocerande konst. Dåvarande kulturministern Marita Ulvskog 

menade att ”Det låter väldigt märkligt att vi i ett samhälle där vi har yttrandefrihet och 

konstnärlig frihet inte ska få visa en konstutställning”11. Här kan vi alltså se hur yttrandefrihet 

och konstnärlig frihet ställs sida vid sida och kopplas samman. 

                                                 
9 Strömberg, Henrik, ”Konstnären hoppas på debatt”, Göteborgs- Posten, 2005. 02. 04  
10 Petersen, Åsa, ”Kontrollsamhället”, Aftonbladet, 2002. 01. 12  
11 Ibid.  
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I sin artikel ”Med eller utan etisk skyddsväst” drar konstkritikern Fredrik Svensk tydliga 

paralleller mellan etik och konstnärlig frihet när han hävdar att ”[…] konstnärsrollen inte 

fungerar som en etisk skyddsväst, […] en etisk skyddsväst som hävdar absolut konstnärlig 

frihet”12. Detta resonemang kan med enkelhet relateras till den debatt som förts kring och den 

kritik som i svensk media riktats mot vanan att använda sig av den konstnärliga friheten som 

en slags ursäkt.  Ett exempel är alla de starka reaktioner som väcktes mot Gunilla Sköld 

Feilers och Dror Feilers installation på Historiska Museet i Stockholm 2004 som berörde 

temat självmordsbombare och som senare kom att stängas på inrådan av den israeliska 

ambassadören. Konstnären Susan Karavelli kommenterar verket i Göteborgs- Posten med 

”Konsten är uppenbarligen en heligare ko än mänskliga liv och mänskligt lidande, […] varför 

ska endast konstnärer skyddas av någon slags universell immunitet och få göra precis vad de 

vill, i ’konstens namn’? Att verket i fråga är en ’politisk kommentar’ har ju konstnären själv 

erkänt”13. Samtidigt kommenterar journalisten Björn Gunnarsson samma händelse med att 

”det trots allt vittnar gott för konsten att den fortfarande kan provocera”14. 

 

Denna typ av ursäkt och tro om att man kan göra vad som helst i konstens namn kan enligt 

vissa i själva verket sägas motverka den konstnärliga friheten, något som exempelvis 

journalisten och författaren Lars Weiss slår fast i sin artikel ”Porraffären krymper 

provokationsytorna. Kolumnen: Lars Weiss: Per Lysander motverkar konstnärlig frihet”, som 

handlar om den idag så kallade ”Porraffären på DI”. Det vill säga när studenter från 

Dramatiska Institutet kom att i samband med studien ”Om barns lust” läsa upp porrnoveller 

för barn medan de dokumenterade händelsen med videokameror. Enligt Weiss så tycks folks 

frustration inte enbart ligga i händelsen som sådan utan det rör sig också om ”[…] en stark 

irritation över att konstnären tar sig friheter som andra inte tillåts ta. Det blir, tror jag, extra 

provocerande att det finns påstått konstnärligt anslag i hela processen med att få barn att 

lyssna på porr, säga runda ord så att skådespelare kan improvisera scener, lyssna på 

samlagsljud i hörlurar och iakttas utifrån”. Själva motverkandet ligger för Weiss i att 

                                                 
12 Svensk, Fredrik, ”Med eller utan etisk skyddsväst”, Göteborgs- Posten, 2004. 05. 15  
13 Karavelli, Susan, ”Har konstnärer universell immunitet?”, Göteborgs- Posten, 2004. 01. 22  
14 Gunnarsson, Björn, ”Påhopp är bra för konsten”, Göteborgs- Posten, 2004. 02. 03  
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”Dumheter som begåtts av aningslöshet eller missriktad provokationslust kan effektivt sätta 

stopp för provokationer på områden där konstens uppgift just är att provocera”.15

 

Någon som är inne på samma spår och som också valt att kommentera just DI-skandalen är 

konstnären Pål Hollender som själv har blivit polisanmäld för sin film ”Buy Bye Beauty” 

vilken vi varit inne på tidigare. Han hävdar att konstnärer ska lyda under samma lagar som 

alla andra och att ”konstnärlig frihet är inget skyddstäcke man kan slita fram och huka sig 

under när det blåser upp till storm. Det har den aldrig varit. Tvärtom. Det unika med just 

konst är ju att dess själva syfte är att visas upp, att bli bemött”.  Han fortsätter ”Idén om 

konstnärlig frihet som skydd för handlingar som annars inte skulle accepteras känns mest som 

något någon porrfotograf hittat på i början av nittonhundratalet, då man saluförde sina 

porrfilmer som konstnärliga filmer för att slippa ifrågasättande. Den konstnärliga friheten som 

jag känner till har inget med sådant att göra”. För Hollender är konstnärlig frihet ”att utmana 

konventioner i tänkande och seende, att utmana och pröva den moral vi tillsammans ständigt 

hittar på och förnyar i försök att kontrollera vårt och våra medmänniskors beteende”. Enligt 

Hollender rör sig konstnärlig frihet inte om något att gömma sig bakom utan snarare om något 

som konstnärer har fått för att kunna föra fram saker och ting i ljuset. 16

 

Eller som kulturskribenten Malin Lindroth uttrycker det i sin artikel ”konstnärlig frihet […] 

betyder något mer än ’en frihet att göra vad jag känner för’ […] utan handlar om att sträcka 

sig utöver det bestående. Att öppna världen mot det som skulle kunna existera, på gott och 

ont. Och på så vis, märkligt nog, få också detta att existera för ett ögonblick”17.  Björn 

Gunnarsson i sin tur, vars artikel vi refererat till tidigare, menar att det alltid väcks ”[…] 

upprördhet, och argument om ’hot mot yttrande- och konstnärlig frihet’ ligger alltid redo på 

tungan”18.  Samtidigt som ”konstverk som kommenterar sin plats genom att vara estetiskt 

eller diskursivt avvikande oftast initialt väcker folkets vrede, men att de efter en tid ömsar 

skepnad och tvärtom blir folkkära”19. För honom är det således genom den konstnärliga 

friheten som konsten kan utvecklas, vilket han också slår fast i slutet av sin artikel där han 

                                                 
15 Weiss, Lars, ”Porraffären krymper provokationsytorna. Kolumnen: Lars Weiss: Per Lysander motverkar 
konstnärlig frihet”, Dagens Nyheter, avd. led, 2005. 02. 08  
16 Hollender, Pål, ”Pål Hollender ger DI en lektion på temat konstnärlig frihet: Sexuellt ofredande av barn är inte 
konst”, Expressen, avd. fyra, 2005. 02. 07  
17 Lindroth, Malin, ”Där världen kan omskapas”, Göteborgs- Posten, 2006. 03. 07  
18 Gunnarsson  
19 Ibid. 
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skriver att han tror att detta spänningsförhållande i det långa loppet torde vara bra för konsten 

och dess överlevnad.  

 

Efter att ha tagit del av det material som vi funnit i Presstext och Mediearkivet kunde vi 

konstatera att diskussionen kring konstnärlig frihet, vad den är och hur den bör användas, 

kunde ses som en aktuell sådan. Konstnärlig frihet gick att hitta i diverse konstsammanhang 

och används idag som vilket lättanvändbart begrepp som helst i artiklar, utan att man kanske 

lägger någon större vikt på eller reflekterar kring dess innebörd, det bara finns där. Det tycks 

nästan ha blivit en vana att i texter rörande konst ha med begreppet oavsett om det handlar om 

just det i sig eller om något helt annat. I de exempel som vi presenterat använder man sig dock 

uteslutande av begreppet på ett mera medvetet sätt och anledningen till att vi valt att lyfta 

fram just dessa är för att visa på den betoning som tycks ligga på etik- och moralfrågor, 

liksom på tendensen att se den konstnärliga friheten som en slags ursäkt för ifrågasatta 

gränsöverskridanden inom dessa ramar. Kanske är det inte så konstigt att begreppet idag 

vanligen dyker upp i dessa sammanhang då det inom den svenska samtidskonsten tycks bli 

allt vanligare med ifrågasättande verk där konstnären medvetet valt att provocera, visa på det 

råa och grymma för att uppmärksamma problematiker som i andra sammanhang portats. För 

dem som emotsätter sig denna förändring är det lätt att peka på hur den konstnärliga friheten 

utnyttjas som en ursäkt av dessa konstnärer medan det för andra snarare verkar handla om ett 

tillvägagångssätt att jobba, vilket bland annat Gunnarsson och Hollender yrkar för.  

 

Efter att ha gått igenom bakgrunden till vår undersökning och visat på det sammanhang som 

vår studie är positionerad inom ska vi nu fortsätta genom att presentera vårt syfte och våra 

utgångspunkter för detsamma. 

 

Problembeskrivning 
Vår utgångspunkt är att konstnärlig frihet inte enbart innefattar etiska och moraliska aspekter, 

det vill säga vad man får och inte får göra som konstnär. För att undersöka detta valde vi att 

göra kvalitativa intervjuer i samtalsform med fem konstnärer. Vi menar att vår studie har 

betydelse i en tid då konsten blir allt mer offentlig och experimentell i sin karaktär samtidigt 

som klimatet inom konstvärlden blir allt öppnare. Dessutom förs det, som vi tidigare påvisat, 

en diskussion om ämnet på medial och politisk nivå. En annan viktig aspekt i denna uppsats 
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har kommit att bli den metodologiska. När man närmar sig komplexa begrepp såsom konst, 

konstnär och konstärlig frihet så blir svårigheterna till närmandet av dessa uppenbara. I vår 

uppsats har vi därför lagt stort fokus på hur vi förhållit oss till vårt material och metoderna vi 

använt i denna undersökning. Vi anser att våra två utgångspunkter, det vill säga viljan att 

närma sig den konstnärliga friheten och därigenom avspegla det svenska konstnärskapet samt 

viljan att kunna undersöka mer abstrakta begrepp är tätt sammankopplade och därför blir det i 

denna uppsats intressant att låta båda samexistera och stärka varandra.  

 

Syfte 
Syftet med denna uppsats är därför att undersöka det för konstnärer centrala begreppet 

konstnärlig frihet, vad det kan vara och hur det fungerar som begrepp. Genom att göra detta 

vill vi vidare redogöra för attityder kring och inställningar till det svenska konstnärskapet och 

samtidigt visa på hur man kan gå tillväga när man närmar sig abstrakta begrepp inom 

konstvärlden. 

 

Empirisk grund med teorin som hjälpmedel 
I vår uppsats har vi inga direkta frågeställningar som vi är ute efter att besvara. Vi vill 

undersöka vad konstnärlig frihet är för konstnärer i den yngre generationen, verksamma inom 

det svenska konstlivet samt hur begreppet fungerar. Inledningsvis hade vi dock en tes om att 

konstnärlig frihet inte bara rör sig om vart gränserna för konsten ska gå, utan även om 

villkoren för ett konstnärskap. För att kunna undersöka detta har vi intervjuat fem konstnärer 

och det är just det som konstnärerna har valt att ta upp som vi har ansett vara av intresse för 

vår uppsats. Med andra ord är denna uppsats empiriskt grundad, det vill säga att det i första 

hand är vårt material som styr studien och inte teorier. Konstnärlig frihet är ett begrepp som, 

enligt våra efterforskningar i konstteoretisk litteratur, inte undersökts särskilt ofta och därför 

har vi inte kunnat finna några direkta teorier att använda oss av och driva vår studie utifrån. 

Detta visar ytterligare på vikten med denna undersökning och vad den kan tillföra 

forskningen. 

 

Kort sagt kan empiriskt grundade studier sägas vara erfarenhetsbaserade undersökningar som 

bygger på att man samlar in information genom antingen observationer eller experiment och 
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sedan testar sina, sedan tidigare utvecklade, teser gentemot detta material20. I vårt fall har 

intervjuerna och våra personliga möten med konstnärerna kommit att fungera som samtal, 

vars resultat vi sedan kommit att pröva mot vår tes om konstnärlig frihet som något som har 

fler betydelser än att bara handla om etiska och moraliska gränser. 

 

Då vi inte funnit teorier kring konstnärlig frihet så har vi istället hittat estetiska teorier som vi 

anser kan styrka och utveckla vår analys. Det bör även påpekas att i denna uppsats ses teorin 

som ett hjälpmedel för att kunna genomföra vår undersökning. Teorin fungerade initialt som 

en slags ingång till konstfältet, det vill säga för att göra en inläsning av fältet och lära känna 

det. Efter detta har den använts för att få distans till materialet som analyserats samt för att 

föra upp diskussionen på en mer konstteoretisk nivå. 

 

Tanken om konstnärlig frihet som något ytterligare än ett sätt för konstnären att erhålla en 

större etisk och moralisk frihet kom vi att utveckla redan på ett initialt stadium och den 

grundades i den känsla som vi hade om att konstnärlig frihet i själva verket torde röra sig om 

villkoren för ett konstnärskap.  När vi så väl påbörjade vår undersökning ville vi dock inte 

vidareutveckla detta utan lät det förbli en känsla då vi från början inte ville ha några 

förhoppningar eller förväntningar på vart vi skulle hamna i vårt undersökande. Senare under 

processens gång har vi dock kommit till insikt om att man inte kan ge sig in i en studie med 

ett helt öppet förhållningssätt utan att man måste sätta några slags ramar att förhålla sig till 

som forskare. Detta har vi valt att göra genom att dels innefatta ett kontextkapitel där vi 

redogör för det fält inom vilket våra konstnärer är positionerade, dels genom diverse teorier 

kring konstbegreppet som vi valt att inbegripa i kapitlet ”Teoretiska utgångspunkter”. Dessa 

teorier ser vi som en typ av ramverk som vi kan förhålla oss till i vårt undersökande kring 

konstnärlig frihet och vi ämnar, som ovan nämnts, att använda oss av dem i den analytiska 

diskussionen men också låta dem fungera som en slags kontextuell inramning för uppsatsen. 

 

Vi vill här också redan på ett tidigt stadium poängtera att vi med denna uppsats inte är ute 

efter att föra någon teoretisk diskussion kring frihet i största allmänhet utan ser konstnärlig 

frihet som ett begrepp för sig. Det vill säga vi frikopplar begreppet frihet från eventuella 

filosofiska diskussioner och antaganden som återfinns i dessa och placerar begreppet 
                                                 
20 Gilje, Nils, Grimen, Harald, Samhällsvetenskapernas förutsättningar, Bokförlaget Daidalos AB, 1992, s.26 
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konstnärlig frihet i en mer konstteoretisk diskussion. Vi vill också betona att det är en stor 

skillnad mellan att utge sig för att definiera vad konstnärlig frihet är och att, som i vårt fall, 

vilja redogöra för och visa på hur konstnärer själva ser på den, det vill säga vad konstnärlig 

frihet är för dem och hur begreppet används. 

 

Metod och material 
I detta kapitel har vi valt att redovisa för hur vi gått tillväga i vår undersökning. Vi inleder 

kapitlet med ett avsnitt där vi diskuterar kring vårt förhållningssätt till studien som vi kommit 

att kalla för en resa. Detta efterföljs av ett avsnitt om kvalitativa intervjuer där vi först på en 

mer metodologisk nivå tydliggör för vårt undersökande vartefter vi redogör för de olika val vi 

vidare gjort när det gäller metoden. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om vår urvalsprocess och 

olika aspekter kring denna. Det bör påpekas att eftersom metoden spelar en så väsentlig roll i 

denna uppsats så kommer detta kapitel att följas upp innan analysen i kapitlet ”Vår process 

genom studien”. 

En resa 
Vi vill med denna uppsats göra en undersökning där vi från början inte visste vart vi skulle 

komma att landa, utan en där vårt slutresultat var helt beroende av den process som det 

innebär att intervjua och närma sig individer. Vi ser det som att våra konstnärer har intagit en 

central plats i denna process och vi har därav kommit att grunda vår studie på våra personliga 

möten med dessa. För att ytterligare belysa den personliga prägel som vi anser vår 

undersökning besitta har vi valt att betrakta vår process som en resa, där vi som forskare fått 

besöka våra konstnärers rum. Dessa möten har medfört att våra konstnärer har fått axla en 

slags roll som medresenärer och vi ser denna undersökning som något vi har utvecklat 

tillsammans. Istället för att studera våra konstnärer ovanifrån, också kallat makroperspektiv, 

har vi valt att bemöta dem på deras egen nivå, en så kallad mikronivå. Påpekas bör dock att vi 

som forskare har varit tvungna att i vissa lägen under processens gång studera våra konstnärer 

mer ovanifrån trots att vi sett dem som våra jämlikar, då det ändå är vi som analyserat dem. 

Detta har vi löst genom att pendla mellan, vilka vi valt att kalla för, inifrån- respektive 

utifrånperspektiv, vilka vi kommer att redogöra mer för i kapitlet ”Vår process genom 

studien”. I och med att de samtal som vi fört med våra konstnärer har varit på en personlig 

nivå har vi också lagt stor vikt vid att lyfta fram deras personligheter och beskriva våra 
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intryck av dem vid våra möten i den första delen av analyskapitlet. Allt för att ytterligare visa 

på deras starka närvaro i denna process. 

 

Vårt tillvägagångssätt har också inneburit att vi som forskare har tillskrivit oss själva ett större 

utrymme i denna uppsats, då vi ser det som att vi fungerat som en slags samtalspartners för 

våra konstnärer, vår studie bygger således på vår dialog sinsemellan. 

Kvalitativa intervjuer 
Som vi nämnde i vår inledning satte vi redan från början en personlig prägel på vår 

undersökning där vi dels ville närma oss ämnet och konstvärlden i sig, dels ville komma nära 

de personer som är verksamma inom denna. Med detta som baktanke och efter att vi läst olika 

böcker om konstnärskap innehållandes intervjuer och dialoger med diverse konstnärer såsom 

Konstnärer i samtal21 och Konstnärens rum22 kändes vår metod självklar. Vi beslöt oss för att 

vi ville göra kvalitativa intervjuer i samtalsform för att på detta sätt komma så tätt inpå våra 

intervjupersoner som möjligt, släppas in i deras rum om man så vill, och ta del av deras tankar 

kring konstnärskapet. Framförallt var det den avslappnade ton som återfanns i dessa böcker 

som kom att inspirera oss liksom få oss att se det givande med att utgå från ett samtalstänk i 

närmandet till och mötet med våra konstnärer. I detta avsnitt kommer vi börja med att 

redovisa för den metod vi utgick ifrån när vi gjorde våra intervjuer vartefter vi djupare 

kommer att gå in på de olika konkreta val som vi gjort inför och i intervjusituationerna. 

 

Vi har valt att använda oss av sociologerna Herbert J. Rubin och Irene S. Rubins 

forskningsfilosofi för djupintervjuer som de valt att kalla för ”responsive interviewing” som 

metod i denna uppsats. Denna filosofi baseras till stor del på vikten av att se informanter som 

partners istället för forskningsobjekt23, vilket ju har varit en viktig utgångspunkt för oss i vårt 

undersökande. Rubin och Rubin menar att genom ”responsive interviewing” kan man närma 

sig forskningsämnet i dess naturliga miljöer och ta reda på såväl det uppenbara som det mer 

subtila24. Metoden baseras på ett ”interpretive constructionist”- perspektiv vilket innebär att 

forskaren i intervjusituationen ses utgöra ett viktigt ”instrument” i form av god lyssnar- och 

                                                 
21 Caidahl (2004) 
22 Notini (1995) 
23 Rubin, Herbert J., Rubin, Irene S., Qualitative Interviewing- the art of hearing data, Sage publications, 2005, i 
preface s.7 
24 Rubin och Rubin (2005), s.8 
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observationsförmåga samt som en förstående samtalspartner25. Denna konstruktivistiska 

forskningsinriktning intresserar sig för individens historia, erfarenheter och dess syn på 

världen samt försöker i forskningssituationen bygga upp en förståelse inför ämnet och 

informanten. Till skillnad från positivisterna som är ute efter statistik intresserar sig 

konstruktivisterna för detaljer och det specifika, positivisterna är således mer ute efter 

kvantitet medan konstruktivisterna främst strävar efter kvalitet26.   

 

Som nämnts i stycket ovan är en viktig utgångspunkt för ”responsive interviewing” att 

informanterna ska ses som partners i intervjusituationen och det är även, enligt Rubin och 

Rubin, viktigt att erkänna det faktum att forskaren också är en människa med egna 

erfarenheter. De anser vidare att deras intervjumetod leder till att ett förhållande mellan 

forskare och den intervjuade uppstår, vilket gör att ett etiskt ansvar läggs på forskaren. Ett 

ansvar som innebär en skyldighet att återge den intervjuade rättvist och inte skada denna samt 

att hålla de löften som getts den intervjuade. Detta ansåg vi vara en viktig punkt då vi just var 

ute efter att ett förhållande mellan oss och våra konstnärer skulle uppstå. Samtidigt som det 

etiska ansvar som kommer med detta ibland kunde kännas problematiskt, då vi också är 

forskare som har ett material att analysera. Vart går egentligen gränsen? Hur långt sträcker sig 

våra skyldigheter gentemot konstnärerna? I vårt fall kändes detta extra känsligt då vi 

dessutom skulle använda oss av våra konstnärers riktiga namn i uppsatsen. Vidare påpekar 

Rubin och Rubin att i och med den personliga relation som uppstår då forskaren går in som 

samtalspartner så är denne, likt i sitt vardagliga liv, skyldig den intervjuade något i gengäld. 

Forskaren vinner en öppenhet och Rubin och Rubin tycker alltså att den intervjuade bör få 

något tillbaka för detta. Något som enligt dem exempelvis kan vara att den intervjuade vinner 

en större förståelse för sina egna erfarenheter. 27

 

Om vi återgår till aspekten om att både forskaren och den intervjuade är personer med olika 

bakgrunder så menar Rubin och Rubin att forskare inte förväntas vara neutrala eller 

autonoma. Även de är människor med personlighet, känslor och erfarenheter. Detta medför att 

alla forskare bidrar med sin egna unika stil när det gäller intervjusituationen som gör både 

denne och den intervjuade trygga och matchar den egna personligheten. Något som enligt 

                                                 
25 Rubin och Rubin (2005), s.21 
26 Ibid., s.22- 29 
27 Ibid., s.33-34 
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Rubin och Rubin i sin tur innebär att ”responsive interviewing” medför olika intervjustilar. En 

del trivs med att hålla låg profil och minimerar sig själv i intervjusituationen, medan andra är 

mer aggressiva och utmanar den intervjuade. Även när det gäller själva förberedelsen menar 

Rubin och Rubin att stilarna skiljer sig åt, vissa memorerar frågor, andra skriver upp dem, en 

del spelar in intervjun på bandspelare medan andra antecknar ner svaren. Vi som tidigare inte 

använt oss av denna metod kände oss spända inför våra möten, då vi som forskare skulle 

komma att ta en så stor plats som samtalspartners. Hur skulle vi påverka situationen och våra 

informanter genom vår stil? Och hur visar vi sedan detta i vår redogörelse? Enligt Rubin och 

Rubin är det som avgör vad som är en välfungerande stil om den intervjuade känner sig 

bekväm samt att stilen passar med forskarens personlighet och att denne får den information 

som han eller hon behöver.28  Men är det verkligen så enkelt? 

 

Rubin och Rubin hävdar att centralt för deras forskningsfilosofi är förståelsen för att forskaren 

och den intervjuade befinner sig i ett ömsesidigt förhållande men att inom detta förhållande så 

måste även individerna uppmärksammas. Den som intervjuar ställer de initiala frågorna men 

det är den intervjuade som bestämmer den mer specifika vägen som samtalet ska ta. 

Meningen är att de mer öppna frågorna som ställs inledningsvis ska bidra till att den 

intervjuade tar upp det som är viktigt för denne, fortsätter Rubin och Rubin. Det är enligt dem 

även viktigt att förstå att alla människor är olika individer varav varje intervjusituation bör ses 

som en unik sådan och intervjufrågorna bör därför skilja sig åt. Detta medför i sin tur menar 

Rubin och Rubin att flexibilitet är oerhört viktigt i ”responsive interviewing”- situationen. 

Detta innebär att forskare som använder sig av denna metod bör tolerera en hög grad av 

osäkerhet, speciellt i det inledande stadiet av forskningsprocessen. Rubin och Rubin anser 

målet med deras metod vara en solid och djupgående förståelse för det som studeras och detta 

djup nås enligt dem bäst genom att studera kontexter, kunna hantera många möjliga och 

komplexa svar, att vara aktiv och att fråga för att förstå, vilket återigen kräver flexibilitet. 29

 

Rubin och Rubin tar även upp forskarens viktiga roll som ”instrument” i denna metod. De 

menar att dennes självförtroende, anpassnings- och lyssnarförmåga samt förmåga att byta 

riktning och flexibilitet är viktiga element för deras tillvägagångssätt30. Något som hänger 

                                                 
28 Rubin och Rubin (2005), s.30- 31 
29 Ibid., s.31- 35 
30 Ibid., s.37 
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ihop lite med frågorna vi ställde oss ovan. Hur påverkar vi som forskare vårt material? Som 

samtalspartners är vi ju faktiskt en vital del av det material som vi analyserar. På grund av 

detta, menar Rubin och Rubin, är det viktigt att forskaren kontinuerligt ställer sig kritisk till 

sin egen roll i forskningsprocessen31. Enligt dem är det personliga engagemang som deras 

metod medför positivt då det gör att en empati uppstår som får människor att öppna sig, 

samtidigt påpekar de dock hur detta kan skapa problem då svaren inte får påverkas alltför 

mycket av forskarens tidigare erfarenheter och bakgrund, svaren ska ju trots allt vara 

informantens och inte forskarens 32. 

 

Så hur har vår intervjuprocess sett ut och hur har vi förberett oss inför mötena med våra 

konstnärer? Vilken var vår personliga stil i intervjusituationen? Vi diskuterade inledningsvis 

mycket fram och tillbaka, fördelar och nackdelar med kvalitativa intervjuer och kom raskt 

fram till att för att få de som intervjuas att känna sig avslappnade i situationen och tillräckligt 

trygga för att öppna upp dörren till sitt som vi här kallar konstnärens rum så krävdes detta 

tillvägagångssätt. Vi formulerade frågorna så att de hade en öppen karaktär som inbjöd 

konstnärerna till ett fritt reflekterande liksom gav en möjlighet till att göra invändningar och 

ge egna uppslag, till exempel då vi diskuterade mediedebatten som tidigare presenterats i 

bakgrunden. Vi ville således bort från den mer strikta traditionella intervjusituationen som kan 

ses som en mer kontrollerad sådan där de som intervjuar formulerar sina frågor efter vad de är 

ute efter och hoppas få som svar. Vi å andra sidan hade inga direkta förväntningar på vad de 

intervjuade skulle tänkas svara eller välja att ta upp utan såg det som att det som de ansåg vara 

viktigt att diskutera även var det som var viktigt för vår undersökning. Sedan var vi 

naturligtvis tvungna att rama in intervjuerna på något sätt för att inte tappa den röda tråden, 

det vill säga skapandet av konsten och den konstnärliga friheten i relation till denna, vilket vi 

kom att göra genom de mer öppna frågorna som vi beskrivit ovan.  

 

Vi valde medvetet att lägga upp intervjuerna på så sätt att vi diskuterade mera allmänna frågor 

i början som kretsar kring konstnärernas syn på sig själva, konstbegreppet liksom deras arbete 

i sig för att därefter landa i den för oss viktigaste diskussionspunkten, nämligen den om 

konstnärlig frihet. Vi ansåg det vara nödvändigt att bygga upp intervjuerna på detta sätt med 

en inledande del till den slutgiltiga diskussionen om konstnärlig frihet, då det som tas upp i 
                                                 
31 Rubin och Rubin (2005), s.31 
32 Ibid. 
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den första delen kan ses som en bakgrund till den senare. Vi ansåg att frågan om vad som är 

konstnärlig frihet kan ses ha en sådan komplex karaktär att konstnärerna skulle få det svårt att 

sätta ord på det när frågan ställdes rakt ut, men att de när den togs upp i samband med andra 

frågor ändå skulle kunna besvara den utifrån dessa. Detta var vår utgångspunkt och de 

tankebanor som vi hade i åtanke och behövde förhålla oss till när vi formulerade våra frågor 

och strukturerade själva intervjuupplägget som går att finna i bilaga 1. 

 

 De inledande delarna av intervjuerna kom att uppfylla ännu ett viktigt syfte för oss genom att 

de underlättade vårt närmande till konstnärerna och fungerade således som ett effektivt 

verktyg för att få igång ett personligt samtal med dem. Vi själva agerade aktiva 

samtalspartners som frågade för att förstå men ibland även utmanade våra konstnärer för att 

föra samtalet vidare. Samtalsformen har också inneburit att många frågor har besvarats i 

samband med tidigare frågor och därmed inte ställts rakt ut, liksom att flera följdfrågor har 

dykt upp under intervjuernas gång. Detta har medfört att varje intervjusituation, likt Rubin 

och Rubin menar, har fått en unik och personlig prägel, vilket den också bör ha då det rör sig 

om olika individer och uttryckssätt, olika möten om man så vill. Under dessa har vi valt att se 

de konstnärer som vi intervjuat som våra jämlikar och vi har försökt att fungera som 

samtalspartners istället för distanserade forskare i enlighet med vår metod. Vi har försökt att 

undvika att göra våra intervjuer uppifrån i traditionell bemärkelse och vi har prövat att mötas 

på samma nivå. Vi ser det som att det snarare är vi som behövt läsa oss upp till deras 

kunskapsnivå för att kunna möta dem på det sätt som vi har velat. Samtidigt som vi i Rubins 

och Rubins anda försökt att förhålla oss till våra konstnärer som samtalspartners och inte 

forskningsobjekt, sett dem som jämlikar, så kände vi detta till trots att vi samtidigt också är 

forskare som har ett material att analysera och som om det inte var problematiskt nog ett 

material som vi utgör en väsentlig del av. Balansgången mellan forskare och samtalspartners 

kändes för oss hårfin och rollerna svåra att särskilja. 

 

 Som en återspegling av den personliga prägel som ständigt varit närvarande under denna 

process har vi i vår uppsats medvetet valt att inte kalla de vi intervjuat för informanter utan för 

”våra konstnärer”. Ytterligare en aspekt av samtal som intervjumetod är just denna process, 

att vi ser intervjuerna som en löpande dialog, där vårt första möte med konstnärerna inte 

nödvändigtvis ses som den avslutande delen av vårt samtal utan de har av oss uppmuntrats till 

att återkomma om de kommer på något mer liksom vi har förberett dem på att vi kanske 
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kommer att kontakta dem åter ifall vi har några fler frågor eller funderingar. De kommer även 

att få läsa den färdiga uppsatsen innan den offentliggörs och ges därmed möjlighet att 

kommentera den som ytterligare en aspekt och påföljd av vår kommunikationsprocess.  

 

Våra konstnärer kom således att vara närvarande under hela vår process vilket också för oss 

har känts som en självklarhet med tanke på vår arbetsmetod. Denna betydande roll har i sin 

tur medfört att vi har lagt en stor vikt på vår urvalsprocess. 

Urval av konstnärer 
När vi valde våra konstnärer utgick vi inte från de mer traditionella urvalspunkterna inom 

forskarvärlden såsom klass, kön, ålder och etnicitet. Självklart inser vi vikten av hänsyn till 

dessa kategorier men det är inte ett perspektiv vi antagit i denna uppsats. Vi koncentrerade oss 

istället på de utgångspunkter som vi ansåg vara viktiga för vår undersökning. När det gällde 

att hitta konstnärer att intervjua så skedde detta via redan etablerade kontakter i konstvärlden. 

Två av konstnärerna, Åsa och Samir, kände vi till via att en av oss vid tillfället för 

urvalsprocessen arbetade på Tensta konsthall i Stockholm där de båda var verksamma. De 

övriga tre, Malin, Pernilla och Ulf, kom vi i kontakt med via bekanta inom konstvärlden som 

rekommenderade dessa.  

 

När vi gjorde vårt urval av konstnärer hade vi inledningsvis tre krav; att de själva såg sig som 

konstnärer, att de var konstnärligt aktiva samt att de gått någon slags konstnärlig utbildning, 

dock inte enbart högre utbildningar. Allt eftersom tiden gick insåg vi att ytterligare ett 

perspektiv tillförts. Detta var att vi inte ville intervjua alltför etablerade konstnärer då vi efter 

att ha tagit del av diverse konstrelaterad litteratur insåg att det i stort sett alltid rör sig om 

samma grupp av konstnärer som får komma till tals. Vi ville således hitta en grupp som inte 

tillhör dem som vanligtvis får uttala sig, bortsett från i sin egen konst, om sitt skapande, detta 

för att bidra med ett annat perspektiv. Valet föll på en ”yngre” generation konstnärer varvid 

våra konstnärer tillhör den konstnärsgeneration som nyligen utexaminerats från konstskola 

eller som fortfarande är under utbildning. Detta rör sig alltså om ett medvetet val från vår sida 

och kan ses som ett sätt att tillföra undersökningen ett annat perspektiv.  
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Om vi återgår till den första utgångspunkten för vårt urval som var att de konstnärer vi valt 

ska betrakta sig själva som konstnärer så har vi hittat inspiration till denna i Mia Einardotter- 

Wahlgrens doktorsavhandling där hon tar upp begreppet ”self- designation” konstruerat av 

sociologen Michal McCall. ”Self- designation” innebär att konstnären ska betrakta sig själv 

som konstnär, det handlar alltså om en psykisk inställning33. Detta kommer enligt 

Einarsdotter-Wahlgren medföra att konstnären som intervjuas inte nödvändigtvis behöver 

tillskrivas konstnärsrollen av hela konstvärlden34.  Denna definition hör ihop med vår vilja att 

inbegripa konstnärer som inte vanligtvis får uttala sig men som enligt oss utgör en lika vital 

del av konstvärlden som de övriga konstnärerna.  

  

Innan vi påbörjade våra intervjuer diskuterade vi huruvida våra konstnärer skulle förses med 

alias eller presenteras i uppsatsen med sina riktiga namn. Vi kom i ett första skede fram till att 

de skulle få alias, det vill säga vara anonyma då detta är det vanliga tillvägagångssättet i 

vetenskapliga undersökningar. När intervjuerna påbörjades sa dock flera av våra konstnärer 

att deras konstnärskap är så pass sammansvetsade med den egna personen att de tyckte det 

kändes bäst om deras riktiga namn figurerade i uppsatsen. Vi höll med om denna åsikt då 

även vi anser att konstnärskap är personliga och valde därför att publicera de riktiga namnen. 

Detta innebär att våra tolkningar av konstnärerna i analysen blir än mer viktig. Dock bör det 

återigen påpekas att våra konstnärer på grund av detta har fått läsa uppsatsen och kommentera 

denna innan den offentliggörs. 

 

Kontext 
Detta kapitel ska fungera som en slags kontextgivare för det fält inom vilket vi har gjort vår 

undersökning om vad som menas med konstnärlig frihet. Vi har valt att innefatta det i vår 

vetenskapliga redogörelse då vi anser det vara viktigt för våra läsare att belysa den samtida 

konsten eftersom det är inom dess ramar som våra konstnärer är verksamma. Av oss ses 

denna insyn som en förutsättning för en vidare förståelse av vårt intervjumaterial och tillför 

således ytterligare en dimension till vår kommande analys. Kapitlet innehåller även 

definitionen av ”konstnärens rum” vilket, enligt oss, representerar det sammanhang i vilket vi 

befunnit oss när vi gjort våra intervjuer. 

                                                 
33 Einarsdotter-Wahlgren, Mia, Jag är konstnär!: en studie av erkännandeprocessen kring konstnärskapet i ett 
mindre samhälle, Sociologiska institutionen, Lunds Universitet, 1997, s.64 
34 Einarsdotter-Wahlgren (1997), s.28 
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Den samtida konsten 
Samtidskonst är ett mycket komplext och experimentellt fenomen som per definition är stadd 

i ständig förändring.  Dess breda variation av former, tekniker och teman såsom feminism, 

identitetsfrågor, masskultur, rasism och trauma gör den till ett svårhanterligt begrepp som inte 

gärna sammanfattas i enkla termer och varje försök till beskrivning blir snart inaktuell35. 

Enligt vissa innebär detta att den samtida konsten ofta ger ett förvirrat intryck och att det 

därför krävs en viss historisk distans till den för att kunna tydliggöra dess riktningar och 

sammanhang36. Detta till trots ska vi här fokusera på nutid och den rådande situationen inom 

konstvärlden i väst, då det framförallt är detta fält som våra konstnärer kan sägas representera. 

Den samtida konsten har en stor vidd och vi kommer här att behöva begränsa oss till dess 

huvudspår och endast ett fåtal av de konstnärer som är verksamma inom denna. Våra exempel 

på konstnärer i detta kapitel ska inte ses som någon indikation på smakråd och de är heller 

inte relevanta som enskilda personligheter, utan det är hur de tillsammans blir ett uttryck för 

den rådande konstuppfattningen inom samtidskonsten som ligger i vårt intresse. 

 

Idag har det blivit allt vanligare med konst som varken har med bild eller form att göra och vi 

kan tala om en konceptuell konst som bygger på tanken om konst som idé37. Det man främst 

ifrågasätter inom den samtida konceptuella konsten är museernas roll och makt, marknadens 

legitimering samt konstnärens plats och funktion i ett tekniskt snabbt utvecklande och 

kommersiellt samhälle38. Vanligt inom denna praktik är att använda sig utav bilder hämtade 

från lågkulturen samt massmedia för att sedan manipulera dessa och sätta in dem i nya 

sammanhang39. På senare år har denna taktik tagits ett steg längre och involverar idag även 

upphittade föremål, vilket vi exempelvis kan se i verk av Julie Mehrftu och Mattew Ritchie40. 

I samband med denna övergång, från en i första hand estetisk konst till en mer konceptuell 

sådan, kan vi också tala om en ny typ av konstnär, där det romantiska geniet har ersatts av den 

avantgardistiske revoltören41.  

 

                                                 
35 Caidahl (2004), s.7 
36 Stallabrass, Julian, Contemporary Art: A short introduction, Oxford University press, 2004, s.102 
37 Vilks, Lars, Konstteori: Kameler går på vatten, Nya Doxa, 1995, s.45 
38 Taylor, Brandon, Art today, Laurence King, 2005, s.6 
39 Taylor (2005), s.92 
40 Ibid., s.218-219 
41 Vilks (1995), s.124 
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Men det är inte bara konstnärens roll som har förändrats utan vi kan idag också tala om ett 

nytt sätt att betrakta konst som ett resultat av globaliseringen och utvecklingen av nya medier. 

I och med globaliseringen har flertalet konstnärer som arbetar bortom det familjära 

avantgardistiska området såsom Rasheed Araeen och Shelley Niro kommit att 

uppmärksammas, vilket medfört att västvärlden har fått en ny press på det sätt som de ser på, 

förstår och skriver om konst42. Vad gäller utvecklingen av nya medier har främst uppkomsten 

av Internet kommit att få en stor betydelse för konstens utformande och bemötande. 

Konstnärer har börjat skapa verk som är helt öppna för betraktaren och som med all rätt kan 

ses som en dialog mellan de två, snarare än ett färdigt konstverk, och suddar på detta sätt ut 

gränsen mellan konstnär och publik43. Idag kan vi allmänt tala om konstverk med någon form 

av social interaktion, en demokratisk konst om man så vill, där betraktarens tankar och 

agerande ses som värdefulla44.  

 

I samband med globaliseringen och den mediala utvecklingen har konsten också kommit att 

hamna under en ökad press från masskulturen och dess kommersialism45. Närmandet mellan 

konst och konsumentkultur kan även ses som ett resultat av kommersialiseringen av museet, 

då det i dagens kulturliv blir allt vanligare med konstinstitutioner som etablerar allianser med 

olika företag i form av sponsringsavtal, där företagens produkter förs allt närmre kulturen 

medan konsten dras mot det kommersiella46. Vanan att inom den konceptuella konsten 

inbegripa föremål från masskulturen samt tendensen hos samtida konstnärer att designa 

handelsvaror och/ eller agera medproducenter till reklamfilmer kan ses som tydliga tecken på 

att gränsen mellan konst och konsumentkultur är på väg att omformuleras47. Men konsten har 

även börjat närma sig andra områden och inom konceptkonsten idag kan vissa konstnärer 

sägas leda en slags undersökning som kan liknas vid den vetenskapliga forskningen och som 

kan ses som en konsekvens av att den samtida konsten förlorat sin tidigare identitet, det vill 

säga den som byggde på det enbart visuella48. Konstnärers intervention i konstteori har dock 

inte gjort konstverken mindre fysiska, utan konstupplevelsen behåller sin plats som just en 

                                                 
42 Taylor (2005), s.215 
43 Stallabrass (2004), s.86 
44 Ibid., s.119-121 
45 Ibid., s.51 
46 Ibid., s.10 
47 Ibid., s.91 
48 Vilks (1995), s.131 
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upplevelse, vilket kan ses som en viktig funktion i ett samhälle med inriktning på att skapa 

och konsumera upplevelser49.  

 

Om vi mer specifikt ser till den svenska konstvärlden så kan vi idag tala om en konst som rört 

sig från tysta, tomma utställningsrum till mer sociala och offentliga platser såsom hotell, 

köpcentrum och tunnelbanan50. Konstpublikens förhållningssätt har utvecklats från tyst 

betraktande till ett reflekterande kring och/ eller ett direkt interagerande i konstverket51. 

Video liksom ljudmediet har fått en central plats och formger idag hela rum och event, där 

verk av Miriam Bäckström, Magnus Wallin, Tobias Bernstrup och Palle Torsson bara kan ses 

som några exempel52.  Den samtida konsten verkar bli allt öppnare i relation till både stil och 

teknik, medan gränsöverskridanden mellan olika discipliner tycks bli allt vanligare. En annan 

viktig rörelse som vi kan se inom den svenska konstvärlden är tendensen hos konstnärer att 

medvetet arbeta sig bortom det traditionellt vita utställningsrummet53. Konst som flyttats till 

platser skapade för andra ändamål har idag därför blivit mer av en regel än undantag54.  

”Konstnärens rum” 
Anja Notini är konstnär och har i sin bok Konstnärens rum55 intervjuat andra verksamma 

konstnärer i hopp om att få komma in i deras ”rum”. Anledningen till att vi använt denna bok 

som en slags utgångspunkt är för att Notinis redovisning, enligt oss, gränsar till det vi vill 

undersöka. Vi tillskriver Notini trovärdighet utifrån det faktum att hon är en del av den värld 

som vi undersöker och därav kan ses som en slags branschföreträdare. I detta avsnitt 

presenterar vi enbart ett citat ur Notinis inledning då boken i sig fokuserar på enskilda 

konstnärer. Detta då vi tycker att hon i detta stycke lyckas fånga just det rum som vi i vår 

undersökning är ute efter att få släppas in i och i vår analys undersöka hur den konstärliga 

friheten förhåller sig till. Därför har vi här valt att trots dess längd låta citatet få tala för sig 

själv: 

Konstnärens rum beskrivs här som ett yttre eller inre rum som man tar sig rätten att 
vistas i, en plats där kreativiteten mognar. ”Den plats där jag kan sitta och glo på 
tavlan hela dan” säger en konstnär, ”konstnärens rum finns i bollen (huvudet)”, 
säger en annan. ”I hörnan Nybrogatan/ Karlavägen” påstår en tredje. ”Där minnena 
visar sig”, ”var som helst där man kan läsa in ljuset”. En helig plats. Där någonting 

                                                 
49 Vilks (1995), s.85 
50 Engblom (2002), s.110 
51 Ibid., s.111 
52 Ibid., s.112-117 
53 Ibid., s.122 
54 Ibid., s.131 
55 Notini (1995) 

  19   



 

händer i ens sinne. I konstnärens rum- inom oss alla - kan finnas en närvaro som går 
förbi det avgränsade och pekar på det som inte syns, men händer. Det mesta av det 
som händer där ser man inte, det som skapas i ett konstnärens rum kan bekräfta 
känslor som man inte har ord för- men som finns där. Det som är utan form men 
ändå upplevt. Från konstnärens rum går märkliga broar till ens sinnen. Här får 
ingenting störa ens växande. Och här kan hända sådant som förmedlar en kraft från 
de innersta skikt som finns inom oss.56

 
Efter att ha förklarat och redogjort för kontexten i vår undersökning kommer vi nu att 

presentera de teoretiska utgångspunkter som vi ämnar knyta an till i vår analys, vilka även 

som vi tidigare nämnt fungerat som ingångar till ämnet sig. 

 

Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel ämnar vi redogöra för estetiska teorier kring begreppet konst. Dessa avser vi att 

använda som teoretiska utgångspunkter i närmandet till och analyserandet av vårt 

intervjumaterial. Kapitlet innehåller teoretikerna Moritz Weitz och W. E. Kennicks estetiska 

teorier och tankar kring svårigheten med att definiera konst. Dessa kompletteras med 

konstnären och konstprofessorn Lars Vilks mera kritiska förhållningssätt till konstbegreppet 

och hans idéer om begreppet som en modern konstruktion. Vi har valt att gå igenom de olika 

teoretikerna och deras teorier var för sig, för att i kommande avsnitt ställa dem mer i relation 

till varandra och diskutera kring varför vi valt att inbegripa just dessa samt hur vi avser 

tillämpa dem på vårt material och begreppet konstnärlig frihet. 

Konstbegreppet 
Konst, vad är det? Finns det något enkelt svar? I ett uppslagsverk kan vi läsa att konst är ”med 

sinnena iakttagbar eller på iakttagna förnimmelser baserad, skapande mänsklig verksamhet 

som anses uttrycka eller gestalta några centrala eller betydande mänskliga upplevelser eller 

sidor av tillvaron”57. I ett annat att det är en ”Beteckning för olika slag av skapande estetisk 

verksamhet”58. Men ganska snart kommer det fram att uppslagsverken som vanligtvis ger 

enkla förklaringar i det här fallet inte har lika lätt med att besvara denna fråga. ”Enligt en mer 

modern syn är konst helt enkelt det som presenteras som konst”59 och det blir allt tydligare att 

”Det finns inte ett konstbegrepp utan flera”60. I detta avsnitt avser vi inte att definiera vad 

konst är, ingen har tidigare lyckats ge ett enkelt svar på den frågan och vi är inte heller ute 

                                                 
56 Notini (1995), s.8 
57 Respons Aha lexikon- Modern kunskap för alla, Band 5 J-K, Bertmarks förlag AB, 2005, s.232 
58 Bonniers lexikon, Band 10KASK- KRUT, Bonniers lexikon AB, 1995, s.178 
59 Ibid., s.179 
60 Nationalencyclopedin, Band 11 KIL- KÄF, Bokförlaget Bra Böcker AB, 1993, s.261 
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efter att göra anspråk på detta. Istället kommer vi att med hjälp av olika estetiska teorier 

förklara och visa på svårigheterna med en begreppslig definition samt redovisa för olika 

perspektiv som finns kring begreppet. 

Morris Weitz 

De estetiska teoriernas roll och konstbegreppets komplexitet 
Filosofen och estetikern Morris Weitz påpekar i sin artikel ”Teoriernas roll i estetiken” 61 att 

de estetiska teoriernas huvudsakliga roll, historiskt sett, har varit att konkretisera konstens 

natur för att utifrån detta definiera konsten. Han menar att de egenskaper som man kunnat 

konstatera har varit desamma som de definitioner som givits62. Weitz ställer sig vidare frågan 

om detta överhuvudtaget är möjligt och konstaterar snart att en definition av konst är 

teoretiskt omöjlig varvid han anser att man inom estetisk forskning bör ersätta frågan ”Vad är 

konst?” med andra frågor63. Hans åsikt är att de estetiska teoriernas främsta roll istället torde 

vara att belysa problematiken kring konstbegreppet64. Weitz slår fast att ”Konsten har inte, 

vilket logiken för detta begrepp visar, någon uppsättning nödvändiga och tillräckliga 

egenskaper; alltså är konstteorier logiskt omöjliga och inte blott och bart faktamässigt 

besvärliga. Estetiska teorier försöker definiera något som inte kan definieras i den avsedda 

betydelsen”65.  

 

Syftet med Weitz artikel ligger därför i att undersöka vilken roll de estetiska teorierna bör 

spela. Weitz menar att samtliga teorier som försöker definiera konsten som en sak har brister 

då det är omöjligt att i praktiken bestyrka dem, det vill säga att han anser det vara omöjligt att 

verifiera dessas egenskaper. Ett exempel på en teori är den formalistiska teorin som menar att 

det som definierar konsten är signifikant form, det vill säga hur linjer, former, färger med 

mera, dock inte det föreställande elementet, sätts samman i specifika kombinationer och 

skapar unika samspel dem emellan.66 Weitz slutsats är att ”estetiska teorier utgör logiskt 

fruktlösa försök att definiera något som inte kan definieras, att ange de nödvändiga och 

tillräckliga egenskaperna för något som saknar nödvändiga och tillräckliga egenskaper, att 

uppfatta konstbegreppet som ett slutet begrepp när dess användning visar och förutsätter att 
                                                 
61 Weitz, Morris (I: Beck, Ingamaj, Emt, Ewa Jeanette, Olsson, Anders, Sandqvist, Tom, Winbladh, Magnus, 
red., Konsten och konstbegreppet, Skriftserien Kairos nr. 1, Raster förlag, 1996), s.41- 61 
62 Weitz (1956), s.43-44 
63 Ibid. 
64 Ibid., s.55 
65 Ibid., s.44-45 
66 Ibid., s.45- 49 
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det är öppet”67. Enligt Weitz används konstbegreppet både deskriptivt och värderande68. Hans 

konklusion blir att vi utifrån den värderande användningen av konstbegreppet bör betrakta 

konstteoriernas roll som en slags rekommendationer för konstens olika egenskaper och att 

istället för att försöka definiera vad konst är så borde vi undersöka vilka begrepp som är 

konst69. Det vill säga, som vi förstår det, studera de olika begrepp som utgör konstvärlden, 

som exempelvis konstnären, kreativitet men också det begrepp som ligger till grund för denna 

undersökning; konstnärlig frihet. 

Ett öppet begrepp 
Som vi tagit upp i stycket ovan anser Weitz konst vara ett öppet begrepp och han drar 

paralleller till filosofen Ludwig Wittgensteins teori om spel. Denna teori gick ut på att spel 

ansågs sakna nödvändiga och tillräckliga egenskaper för att kunna definieras och att man 

istället för att försöka hitta speciella egenskaper hos spel borde försöka hitta likheter dem 

emellan70. Enligt Wittgenstein bildade dessa likheter ett slags nät varvid han myntade 

begreppet familjelikheter som en beteckning på detta71. Weitz i sin tur skriver vidare att 

problematiken kring definitionen av spel är densamma som hos konstbegreppet och att man 

därmed kan applicera Wittgensteins teorier på konsten och beskriva även denna utifrån 

likheter72. Baserat på detta hävdar han att konst liksom spel är ett öppet begrepp och att ”Ett 

begrepp är öppet om villkoren för dess användning är ändringsbara och möjliga att korrigera. 

[…] Om det går att ange nödvändiga och tillräckliga villkor för begreppstillämpningen, är 

begreppet slutet”73. Han menar att dynamiken hos konstbegreppet ligger just i dess öppna 

användning och att om man skulle sluta begreppet genom att klart definiera det så skulle 

kreativiteten inom konsten försvinna: 

Konst är i sig ett öppet begrepp. Nya villkor (fall) har konstant uppstått och kommer 
tveklöst att uppstå; nya konstformer och riktningar skall uppträda […] konstens 
ytterst expansiva, äventyrslystna karaktär, dess alltid förekommande ändringar och 
nydanande skapelser, gör det logiskt omöjligt att säkerställa någon uppsättning 
definierande egenskaper. Vi kan givetvis välja att stänga begreppet. Men det vore 
befängt att göra det med ’konst’, ’tragedi’, ’portträtt’ etc., eftersom man då skulle 
utesluta möjligheten av kreativitet inom de olika konstarterna.74

 

                                                 
67 Weitz (1956),  s.49 
68 Ibid., s.55 
69 Ibid., s.59 
70 Ibid., s.50 
71 Ibid. 
72 Ibid., s.51 
73 Ibid. 
74 Ibid., s.53 
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Öppenheten hos konstbegreppet ter sig därför vara en nödvändighet varvid en tydlig 

definition av konstbegreppet skulle innebära att konsten inte skulle kunna utvecklas utan 

stanna där den är och skapandet skulle, enligt Weitz, starkt begränsas. Med tanke på den 

konstnärliga frihetens komplexitet som kommer i och med dess samröre med konstbegreppet 

ställer vi oss här frågande till om inte Weitz teorier om konst som ett öppet begrepp går att 

tillämpa även på konstnärlig frihet på samma sätt som Weitz applicerat Wittgensteins 

spelteorier på konsten? 

W.E. Kennick 

Konst- vi vet vad det är tills någon frågar oss 
En viktig utgångspunkt för vår uppsats finner vi i filosofen och estetikern W. E. Kennicks 

artikel ”Vilar den traditionella estetiken på ett misstag?”75. I denna tar Kennick upp hur 

filosofen Augustinus ställde sig frågan ”Vad är tid?” för att sedan komma fram till att vi vet 

vad tid är tills någon ställer oss frågan. Kennick menar att samma logik gäller för konsten, vi 

vet vad konst är så länge ingen frågar oss, vilket innebär att problematiken kring definitionen 

av konst inte ligger hos konstverket utan hos konstbegreppet i sig. Att konstbegreppet har för 

många användningar, en för ”komplex logik” om man så vill, för att kunna definieras.76 Även 

här kan man fundera huruvida denna teori går att tillämpa ytterligare ett steg och också 

innefatta den konstnärliga friheten. Som vi har sett i vårt bakgrundskapitel har även detta 

begrepp en tendens att användas i skilda sammanhang och borde därav kunna tillskrivas 

samma komplexa logik som konstbegreppet. Kan vi därmed tala om frågan ”vad är 

konstnärlig frihet?” i samma bemärkelse som Augustinus talar om tid och W.E. Kennick om 

konsten?  

 

Kennick anser att anledningen till att vi kan urskilja konstverken från andra objekt beror på att 

vi kan språket. Som ett exempel på detta skildrar Kennick en berättelse där man ber en person 

att gå ut på ett lager fyllt av alla möjliga ting, som exempelvis tavlor, notblad, tidningar, 

möbler, musikinstrument etcetera, för att plocka med sig allt som han anser vara konst. Detta 

kommer han att kunna göra, trots att han inte har en tydlig definition av vad konst är. Men om 

vi istället skulle be honom att hämta saker utifrån begreppet signifikant form, som är en del av 

den formalistiska konstteorin, så kommer han att bli förvirrad och ha större svårigheter med 

                                                 
75 Kennick, W. E., (I:Beck, Ingamaj, Emt, Ewa Jeanette, Olsson, Anders, Sandqvist, Tom, Winbladh, Magnus, 
red., Konsten och konstbegreppet, Skriftserien Kairos nr. 1, Raster förlag, 1996) s.61- 89. 
76 Kennick (1958), s.67-68 
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sin uppgift. Ett exempel som Kennick menar tydligt visar på hur en definition i det här fallet 

snarare gör ett urval svårare, vilket i sin tur också säger någonting om konstbegreppets 

komplexitet. 77

 

 Kennick skriver vidare att när vi inte lyckas känna igen ett konstverk så beror det på den 

”systematiska vagheten hos de inblandade begreppen”. Hans slutsats är att så länge ingen 

frågar oss vad konst är så vet vi vad det är, detta på grund av att vi vet hur man använder 

orden ”konst” och ”konstverk” på ett korrekt sätt. När vi sedan får frågan ”Vad är konst?” så 

har vi på grund av konstbegreppets komplexitet mycket svårt att ge en enkel och exakt 

förklaring som sammanfattar hela begreppet. ”Det är tvånget att reducera de estetiska 

begreppens komplexitet till enkelhet, exakthet och ordning som leder estetikerna till att begå 

sitt första misstag, att ställa frågan ’Vad är konst?’ och sedan förvänta sig ett svar i stil med 

det som kan ges på frågan ’Vad är helium?’”, fortsätter Kennick. Det gäller enligt honom att 

helt enkelt acceptera begreppets komplexitet. 78

Lars Vilks 
I Konstteori: Kameler går på vatten skriver konstprofessorn Lars Vilks att man inom 

konstteorin än så länge försökt lösa konstbegreppets svårdefinierade natur på två sätt, för det 

första genom att göra historiska referenser liksom att ordna och beskriva konsten historiskt 

och för det andra genom att ställa upp en rad problem som handlar om distinktioner mellan 

olika termer och begrepp79. I sin bok undersöker Vilks konstbegreppet från olika perspektiv 

varav vi här nedan skall presentera två; konstbegreppets historia och den institutionella 

konstteorin. 

Konstbegreppets uppkomst och vidareutveckling 
Vilks huvudsakliga tes är att det innan slutet av 1700-talet och införandet av det moderna 

konstbegreppet inte fanns någon konst80. Detta innebär att vårt sätt att se på konsten är 

ungefär 200 år gammalt. Det som producerades innan detta och som idag kallas konst menar 

Vilks enbart är konst i institutionell mening, det vill säga det är konst för att nutidens 

konstvärld utnämnt det till konst81. Då filosofen Immanuel Kant under 1700-talet förde in 

konsten på filosofins fält lades grunden för skapandet av det moderna konstbegreppet, det 
                                                 
77 Kennick (1958), s.69-70 
78 Ibid., s.70 
79 Vilks (1995), s.21 
80 Ibid., s.48 
81 Ibid., s.101 

  24   



 

begrepp som fortfarande ligger bakom det sätt på vilket vi idag betraktar konst82. Vilks teori 

är att konsten bör ses som en konstruktion skapad utifrån behoven under en viss tidsepok, som 

dels kommer från upplysningstiden då den rationella ordningen var av stor vikt, dels från 

romantikens ideal där den sanna känslan var av stor betydelse och viktiga ideal var spontanitet 

och individualism83. Han menar att när konstbegreppet uppstått blir konsten en slags 

gemensam och övergripande idé och att konsten därefter får högre status och blir mer 

filosofiskt försvarbar84.  

 

Vilks motsätter sig det faktum att konst skulle vara något spontant utan menar att konsten 

härstammar från en etablerad begreppsvärld och att ”Utan konstbegreppet och konstvärlden 

finns ingen konst”85. Hans utgångspunkt är att ”Konst är ett kulturellt fenomen som uppstår 

under upplysningstiden och romantiken och som i sig inte refererar till något utanför det 

kulturella fältet. Definitionen av konst står därför att finna i konstvärldens aktiviteter”86. För 

Vilks är konst därför ”summan av ansträngningarna att definiera den, konstruera dess historia 

och att försöka ge den en egen identitet”87. 

 

En konstnär som för Vilks har varit mycket viktig i konstbegreppets historia är Marcel 

Duchamp och hans readymades. Med readymade menas bruksföremål som lyfts ur sina 

alldagliga sammanhang och presenteras som konstverk, varvid deras mening förändrats 

radikalt.  Enligt Vilks skapade Duchamp med sin icke-estetiska konst, så kallad metakonst, en 

viktig diskussion om vad konst är och inte är. I samband med att hans konstverk accepterades 

som konst försvann det grundläggande tänkandet kring konsten, som nu inte längre var enbart 

estetisk utan kunde ses som en idé bland andra.88  

 

Det som readymade- tekniken gjorde, enligt Vilks, var att den upphävde konstobjektet89. Efter 

den konceptuella konsten kom man därför att kunna tala om tre olika sorters konstverk; 1) de 

spontana och medvetna, det vill säga det konstverk som gjorts före det moderna 

                                                 
82 Vilks (1995), s.7 
83 Ibid., s.48 
84 Ibid. 
85 Ibid., s.8 
86 Ibid., s.12 
87 Ibid., s.108 
88 Ibid., s.63-64 
89 Ibid., s.77 
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konstbegreppets uppkomst 2) de konstverk som skapats utifrån det moderna konstbegreppet 

3) konstverk som visar de romantiska och modernistiska teorierna, där konstteorin flyttats in i 

konsten90. Efter den konceptuella konsten går det därmed, fortsätter Vilks, inte längre att peka 

ut några gemensamma faktorer hos konsten utom det faktum att konstvärlden utnämnt det till 

konst91. En idé som härstammar i den institutionella konstteorin. Vilks förespråkar att 

Duchamps konst bör ses som en teoretisk ståndpunkt utifrån vilken konstvärlden var tvungen 

att ställa sig frågan; Vad är egentligen konst?92. 

 

Konstbegreppet har alltså, enligt Vilks, uppstått i slutet av 1700-talet vartefter olika tiders 

idéer påverkat dess innehåll och med postmodernismen och dess konceptkonst ställdes allting 

på sin kant. Således kvarstår idag frågan ”Vad är konst?”. Sammanfattningsvis menar Vilks 

att konstvärldens historia kan delas in i tre huvuddelar. Den första är när konstbegreppet 

upprättades och en för konstnärerna och konsthistorikerna gemensam föreställningsvärld 

skapades, en rådande konsensus dem emellan. Den andra delen handlar om skapandet av en 

konsthistoria som utgör en referensram för utnämningar av konst, vilken dock är mycket 

problematisk då det rör sig om en efterkonstruktion. Den tredje huvuddelen är 

konceptkonstens uppkomst och med den en kritik mot konstbegreppet där man ställer sig 

frågan ”Vad är konst?”. Vilks menar att dessa tre delar inte passar samman så väl och att det 

som räddat den förvirrade konstvärlden är den institutionella konstteorin.93

Den institutionella konstteorin 
Vilks beskriver i sin bok hur den institutionella konstteorin tar sin början med estetikern 

George Dickies försök till en definition av konst under mitten av 1900- talet, han hävdade då 

att konst var det som konstvärlden utnämnde till konst94. Vidareutvecklade denna idé gjorde 

estetikern Arthur Danto som menade att en konstvärld är förutsättningen för konstens 

existens95. Men det var estetikern Terry Diffey som slutligen presenterade den institutionella 

konstteorin som vi känner till den idag där konst definieras utifrån att konstvärlden utdelar 

status till konstobjekt, det vill säga utnämner vad som är konst och därmed bestämmer vad 

konst är96. Vilks i sin tur ser den institutionella konstteorin som ett svar på konstbegreppets 

                                                 
90Vilks (1995), s.66 
91 Ibid., s.67 
92 Ibid., s.76 
93 Ibid., s.108 
94 Ibid., s.18 
95 Ibid., s.24 
96 Ibid. 
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utveckling ifrån den ”traditionella” konsten97. Det vill säga att så länge konst handlade om 

målningar, skulpturer etcetera så existerade en viss sorts ordning, men när dessa utmanades av 

Duchamps readymades och konceptkonsten fanns inte denna ordning kvar och man var 

tvungen att ersätta den med en annan konstteori, valet föll på den institutionella98. För Vilks 

är den institutionella konstteorin den enda teori som i dagsläget kan ge oss en möjlighet att 

överblicka vad som är konst99. Hans egen förenklade definition av denna teori lyder:  

Som jag ser på den institutionella teorin bör den fylla uppgiften att skilja på konst 
och icke-konst. Konst är det som konstvärlden uppfattar och behandlar som konst. 
Att uppfatta och behandla något som konst betyder att förhålla sig till den enligt de 
givna rutiner som föreligger vid en viss tidpunkt. Konstvärlden ska inte ses som 
någon form av elit, alla som har en uppfattning om vad som är konst tillhör 
konstvärlden.100

 

Med konstvärld menar Vilks alltså inte bara konsteliten, även om de har det största 

inflytandet, utan han ser det som att konstvärlden består av alla de människor som 

upprätthåller den101. Istället för att göra en definition av vad som är konst är det för Vilks 

därför intressant att undersöka ”vad konstvärlden menar att konst är och vilka kvaliteter man 

förordnar”102. Det enda sättet för något att inte bli erkänt som konst är enligt honom 

konstvärldens ignorans och tystnad103. Vilks avslutar sin genomgång av den institutionella 

konstteorin genom att konstatera att de flesta konstteoretikerna i dagsläget ser på konsten som 

ett institutionellt begrepp, det vill säga ett begrepp som inte har några egna egenskaper utan 

bygger på de sociala ordningar som återfinns inom konstvärlden, vilket i sin tur medför att en 

definition av konsten egentligen är en definition av konstvärlden104. Vilks betonar det faktum 

att ”När frågan ’Vad är konst?’ ställs handlar det alltså om att ange de uppfattningar och 

handlingar som förts in i konsten och som blivit vedertagna eller åtminstone accepterade. 

Konsten blir alltid vad som görs, sägs och skrivs, och varje konstverk, uttalande och text är en 

bekräftelse eller utmaning gentemot det konstbegrepp som råder vid en bestämd tidpunkt”105. 

Sammanfattning av teorier kring konstbegreppet 
Alla tre presenterade teoretiker är överens om att konstbegreppet är ett komplext begrepp och 

att det därför föreligger svårigheter i att definiera detta. Weitz menar att de estetiska teorierna 
                                                 
97 Vilks (1995), s.25 
98 Ibid. 
99 Ibid., s.79 
100 Ibid., s.68 
101 Ibid., s.9 
102 Ibid., s.8 
103 Ibid., s.70 
104 Ibid., s.119 
105 Ibid., s.123 
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bör användas för att belysa denna problematik och påpekar att en definition av konstbegreppet 

enligt honom är omöjlig. Vidare anser han att estetiker istället bör undersöka vilka begrepp 

som är konst. Weitz poängterar dessutom vikten av att konsten bör få vara ett öppet begrepp 

och att om man stänger begreppet genom en definition och inte längre gör det förändringsbart 

så går kreativiteten i och utvecklandet av konsten förlorad. Kennick i sin tur håller med om 

detta och påpekar att konstbegreppet har för många användningsområden och en alltför 

komplex logik för att kunna definieras. Han menar att det på grund av komplexiteten är för 

svårt att reducera konstbegreppet till den enkelhet och exakthet som en definition kräver. 

Vilks slutligen menar att definitionen av konstbegreppet står att finna inom konstvärldens 

aktiviteter. Enligt honom är den enda teori som i dagsläget gör det möjligt att få en överblick 

över konsten den institutionella konstteorin. Denna innebär att konst är vad konstvärlden, 

vilken Vilks definierar som alla som har en uppfattning om vad konst är, uppfattar och 

behandlar som konst. 

Tillämpning av teoretiska utgångspunkter  
Som vi nämnt ovan ska vi i detta avsnitt tydligare redogöra för hur vi avser att använda oss av 

teorierna kring begreppet konst samt hur vi ämnar applicera dessa på begreppet konstnärlig 

frihet.  Detta kapitel följs senare upp i analysen där våra resultat återknyts till de teoretiska 

utgångspunkterna. 

 
Att konstbegreppet har en komplex karaktär är idag vida känt och i vårt arbete har det för oss 

blivit allt tydligare. Att diskutera svårigheterna kring att definiera konst är något som Weitz, 

Kennick och Vilks alla har gemensamt. Weitz hävdar det vara omöjligt att besvara frågan 

”Vad är konst?” då försöken till att konkretisera konstens natur till specifika egenskaper är 

dömda att misslyckas eftersom att konsten inte har några specifika egenskaper som 

sammanfattar allt som faller inom ramarna för konst. Han menar att man istället för att 

försöka definiera konst bör visa på problematiken kring begreppet samt studera vilken typ av 

begrepp som det i själva verket rör sig om. Detta sammanfaller med hur vi har valt att studera 

konstnärlig frihet. Precis som Weitz hävdar konst vara omöjligt att definiera på grund av dess 

komplexitet anser vi det vara svårt att definiera konstnärlig frihet då detta begrepp kan sägas 

tillhöra samma kategori. Vi är därför inte ute efter att ge ett entydigt svar på vad som menas 

med konstnärlig frihet, precis som vi inte har definierat konstbegreppet som en sak, utan vi 

har istället valt att presentera olika teorier kring konst just för att visa på dess komplexitet och 

svårigheterna med att reducera denna. Genom att påvisa problematiken i att definiera 

  28   



 

konstnärlig frihet är vi således inte ute efter att påstå att vi inte kan säga något om vad det är, 

utan istället vill vi med detta förtydliggöra att det inte enbart finns ett svar. 

 

I sin text presenterar Weitz Wittgensteins teori om spel som bygger på idén om spel som ett 

alltför komplicerat begrepp att definiera och Weitz drar paralleller till konsten och hävdar att 

man precis som Wittgenstein gör om spel kan tala om konsten i termer av likheter, det vill 

säga att istället för att försöka hitta speciella egenskaper hos konst bör man se till likheterna 

mellan olika konstverk. Vi menar att detta går att tillämpa vårt material och vår undersökning 

varvid vi istället för att visa på specifika egenskaper hos den konstnärliga friheten och försöka 

reducera dessa i form av en definition ska vi peka på och redogöra för de olika svar som våra 

konstnärer gett samt se om det finns några likheter som kan stå till grund för en vidare 

diskussion. Weitz skriver också att han anser konst vara ett öppet begrepp i samma 

bemärkelse som Wittgenstein anser spel vara. Alltså att konstens villkor vad gäller 

användning är förändringsbara och möjliga att korrigera vart eftersom. Vi menar då att precis 

som Weitz tillämpar Wittgensteins teorier vad det gäller familjelikheter på konsten och vidare 

pekar på den öppenhet som enligt honom finns i konsten, kan vi applicera även detta på 

konstnärlig frihet. Vi går därför in i vår analys med en tanke om konstnärlig frihet som ett 

begrepp av öppen karaktär.  

 

Från detta kan vi dra paralleller till Kennicks teorier om konst och svårigheterna med att 

definiera denna. Han menar att vi alla vet vad som menas med konst och att det först är när vi 

får frågan om vad det är som vi får svårt att definiera detta fenomen. Att vi vet hur vi ska 

använda ord såsom konst och konstverk på rätt sätt ända tills någon ber oss att sammanfatta 

dess alla användningsområden och reducera dess komplexitet till ett enkelt svar som ska gälla 

all konst. Vi kan känna igen oss i denna problematik då vi efter att ha tagit del av den 

mediedebatt som utgör bakgrunden till denna undersökning insåg att konstnärlig frihet är ett 

begrepp som även det tycks ha väldigt många användningsområden och innebörder. I de 

artiklar vi tagit del av används begreppet ibland bara i förbifarten och tillskrivs ingen direkt 

betydelse, vilket vi tolkar som att det förväntas av oss som läsare att vi ska behärska detta 

begrepp och veta vad det står för liksom hur det ska användas, trots att det aldrig riktigt 

definieras. Något som ytterligare stärker vår idé om konstnärlig frihet som ett öppet begrepp. 
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Kennick skriver också i sin text om estetikernas misstag att försöka reducera de estetiska 

begreppens komplexitet till att ställa frågan ”vad är konst?” och förvänta sig ett enkelt svar i 

stil med svaret på vad som menas med helium. Det är denna situation som vi som forskare 

inte vill hamna i varav vi har accepterat begreppet konstnärlig frihets komplexitet och därför 

inte förväntar oss ett ensidigt svar på frågan vad som menas med detsamma.  

 

Vilks i sin tur påvisar i den diskussion som han för kring konstbegreppet hur konsten 

härstammar från en etablerad begreppsvärld och att det därför inte skulle finnas någon konst 

om det inte vore för konstbegreppet och konstvärlden. Vi menar att även konstnärlig frihet 

faller inom ramarna för denna begreppsapparat och att begreppet är så pass sammankopplat 

med konsten att det utan konstbegreppet och konstvärlden, i denna studie representerad av 

våra konstnärer och oss som uppsatsförfattare, inte heller skulle gå att tala om konstnärlig 

frihet. Varav detta begrepp, det vill säga konst, ligger till grund för den teoretiska diskussion 

som vi i förra kapitlet fört. När vi ändå är inne på Vilks bör det också återigen påpekas att han 

anser konstvärlden vara alla de som bidrar till att upprätthålla denna. Det vill säga att även vi 

och vår studie kan sägas inte bara bidra till att upprätthålla konstvärlden och därav 

konstbegreppet utan också den konstnärliga friheten. Vi, men allra främst våra konstnärer, 

representerar här den grupp som enligt Vilks avgör vad som är konst, liksom i vårt fall vad 

som är konstnärlig frihet. 

 

Denna idé härstammar i den institutionella konstteorin som menar att definitioner av konst går 

att finna i konstvärldens aktiviteter, precis där som vi anser även den konstnärliga frihetens 

betydelse ligga.  Som en följd av detta har vi också valt att bygga vår undersökning på 

intervjuer med representanter från just konstvärlden, med andra ord våra konstnärer.  Det är 

hos dem som vi anser oss kunna finna svar på vad som menas med konstnärlig frihet. Enligt 

Vilks är den institutionella konstteorin den enda som kan ge en överblick av konsten idag. För 

honom har den samtida konsten inga andra gemensamma egenskaper utöver det faktum att det 

utsetts som konst av konstvärlden. Intressant är det här att inför analysen fråga sig om vi 

kommer att finna den enda gemensamma länken mellan våra intervjusvar vara att det just 

getts av våra konstnärer, det vill säga konstvärlden, eller om vi kan komma att tala om 

likheter dem emellan i Weitz mening?  
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Vår process genom studien 
Vi känner här att det är nödvändigt att redogöra för vår arbetsprocess och de utmaningar som 

vi mött under denna innan vi går över till analysen. Detta då vår metod har kommit att spela 

en betydande roll i denna uppsats men även för att läsaren bättre ska kunna följa vår process 

och utifrån detta kunna förstå vårt material på en annan nivå. Samtliga intervjuer gjordes i 

slutet av oktober samt början av november 2006 i Stockholm. Intervjuerna gick bra och vi 

lyckades uppnå den samtalsform som vi varit ute efter. När intervjuerna avslutats påbörjades 

bearbetningen av materialet varpå vi insåg att vi stod inför en utmaning som forskare. På 

grund av den personliga samtalsformen vilken vi använt oss av som metod insåg vi allt 

eftersom tiden gick att vi pendlat mellan två perspektiv som forskare; dels ett 

inifrånperspektiv, dels ett utifrånperspektiv.  Med inifrånperspektiv menar vi ett perspektiv 

där vi har ett personligt förhållande till våra konstnärer, där vi som människor bidrar med våra 

egna erfarenheter och intryck, det vill säga i första hand som samtalspartners. Detta 

perspektivs styrkor, enligt oss, var att vi fick en slags närhet till konstnärerna och ett 

förtroende uppstod oss emellan som i sin tur ledde till att vi fick en ökad förståelse för vårt 

resultat. Svaren vi fick var opretentiösa, ärliga och spontana. Vi upplevde utifrån detta 

perspektiv att vi lärde känna konstnärerna och att ett slags utbyte ägde rum oss emellan; vi 

fick det material vi ville ha och våra konstnärer gavs genom detta en möjlighet att reflektera 

kring sin egen roll och sitt konstnärskap. Det som dock gick förlorat med inifrånperspektivet 

var vår kritiska syn som forskare, vi blev alltför okritiska mot vårt eget material och fann att 

vi hade svårigheter med att distansera oss från det. I och med detta blev vi kritiska till vår 

egen roll och fann det därför nödvändigt att på ett medvetet plan anta ett utifrånperspektiv i 

vissa delar av analysen.  

 

Utifrånperspektivet i sin tur innebär för oss att vi med hjälp av teorier och en kritisk syn på 

materialet kunde ställa oss utanför detta och betrakta det ovanifrån, här agerar vi alltså i första 

hand som forskare. Med detta perspektiv fick vi möjlighet att i materialet urskilja mönster och 

motsägelser, att dra slutsatser, att helt enkelt hitta materialets kärna. I detta perspektiv 

förlorade vi den närhet som inifrånperspektivet bidrog med men vann istället ett mer kritiskt 

och analytiskt seende. Inom båda perspektiven råder ett slags förtroende som uppnåtts genom 

att vi gav av oss själva i och med samtalsformen och som sedan upprätthållits genom att vi 

låtit konstnärerna läsa denna uppsats och komma med synpunkter gällande återgivelserna av 

deras åsikter.  
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Här kan tyckas att vi säger emot oss själva och går emot Rubins och Rubins metod som pekar 

på vikten i att inte se sina informanter som forskningsobjekt och därav ovanifrån, utan istället 

se dem som partners och jämlikar. Vi menar att då vi tillämpat ett utifrånperspektiv så har vi 

inte slutat se våra konstnärer som samtalspartners eller satt oss själva över dem. Vi anser att 

ett växlande mellan dessa två perspektiv har varit nödvändigt för oss då vi var så pass 

involverade i vårt material och kände alltför stor lojalitet mot våra konstnärer. Rubin och 

Rubin problematiserar aldrig i sin metod svårigheterna med att enbart se informanter som 

samtalspartners samtidigt som man som forskare är ute efter att studera dessa och faktiskt 

finna ett resultat i samtalen. Inte heller problematiserar de det faktum att man som 

samtalspartner är en del av materialet mer än att betona vikten med att kritsikt granska sin 

egen roll. Vi har ett etiskt ansvar gentemot våra konstnärer men också ett ansvar som forskare 

varpå vi har kommit att pendla mellan dessa två perspektiv. 

 

Efter att vi slutfört varje enskild intervju så satte vi oss ned för att fånga upp våra spontana 

reaktioner, detta då vi ville analysera intervjusituationen direkt. Vi tyckte det var viktigt att ta 

till vara på våra första intryck och stämningen för att på ett bra sätt kunna återge den 

personliga närhet som uppstått under samtalen. Vi gjorde även korta sammanfattningar av de 

resultat vi kunde se direkt och drog slutsatser kring dessa, vi kände redan här ett behov av att 

distansera oss och antog därför ett utifrånperspektiv. Efter att alla intervjuer gjorts och vi 

fångat upp våra spontana reaktioner kände vi att det var nödvändigt att transkribera materialet 

som vi spelat in på ett fickminne. Det fanns två anledningar till detta. Det första var att vi 

behövde ett sätt att lättare kunna överblicka vårt inspelade material på cirka fem timmar. Det 

andra skälet var att vi kände ett behov av att distansera oss ytterligare från materialet och 

genom att transkribera så systematiserade vi materialet och omvandlade det till textform. 

Sedan gjorde vi en första genomläsning av det transkriberade materialet, detta gjordes 

individuellt och frågan som vi ställde till materialet var; ”Vad är konstnärlig frihet, har det 

andra betydelser och funktioner utöver utökade gränser rörande etik och moral för 

konstnären?”.  

 

Denna fråga var inte så ”djup” utan mer övergripande då vi befann oss i ett mer inledande 

stadium av analysen där vi gjorde en genomläsning för att lära känna materialet bättre men 
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också för att se om det antagande vi gjort inledningsvis gällande att konstnärlig frihet handlar 

om något utöver etiska och moraliska gränser stämde. Efter att vi konstaterat att vår tes hade 

grund gick vi igenom materialet konstnär för konstnär och drog slutsatser utifrån detta. Vi 

befann oss under denna process både i ett inifrån- och utifrånperspektiv då vi försökte 

distansera oss från vårt material men vid flera tillfällen upptäckte att vi var för personligt 

involverade i det.  På grund av detta insåg vi att vi ”fastnat” och hade svårt att gå vidare med 

materialet, att ta ett steg ifrån det och betrakta det kritiskt. Vi var för bundna till det och kände 

någon slags lojalitet gentemot våra konstnärer. Vårt etiska ansvar gentemot konstnärerna hade 

gått för långt och vår oro över att svika det förtroende som uppstått under samtalen hade lett 

till att vi låtit våra roller som samtalspartners helt ta över och därmed frångått forskarrollen. 

Vi var så fokuserade på att hålla oss till Rubins och Rubins metod att vi kom att hamna i en 

situation där vi inte kunde gå vidare och göra vår analys. Vi koncentrerade oss mer på att 

prestera gentemot konstnärerna än mot oss själva som forskare. Frågan vi ställde oss var ”Hur 

ska vi presentera dem på ett rättvist sätt?” Vi insåg att vi var för emotionellt bundna till 

konstnärerna, att vi läste in för mycket i deras svar. Dessutom kände vi att vårt material var 

för stort och vi hade svårt att sålla i det. Vi valde således att ta en paus i processen och kliva 

ur vårt material. Vi kände att vi var tvungna att få distans för att kunna analysera materialet, 

att kunna släppa den närhet som uppstått. Vi behövde nya perspektiv. 

 

Efter att ha lämnat materialet i en månad gjorde vi en andra genomläsning. Även denna gång 

valde vi att läsa transkriberingarna var för sig för att sedan gemensamt diskutera dem. I detta 

skede kunde vi vara mer kritiska till materialet men också till vår egen roll. Det som främst 

intresserade oss var våra konstnärers individuella syn på konstnärlig frihet, utifrån vilka vi 

sedan försökte kartlägga de motsägelser och mönster som fanns i relation till detta och till 

frågan rörande etik och moral.  Här gjorde vi även en mind map för att få en bättre överblick 

på vilken vi skrev upp alla slutsatser, mönster etcetera. Med hjälp av denna strök vi sedan 

sådant som var icke-relevant men också de övertolkningar vi gjort tidigare samt diskuterade 

analysens upplägg. När detta var klart hade vi det material som skulle inbegripas i analysen. 

Parallellt med detta hade vi även börjat skriva på texterna om mötena med våra konstnärer 

och deras bakgrunder. Trots att vi kunnat komma åt kärnan i vårt material kände vi dock att 

det transkriberade materialet, vilket vi vid detta tillfälle främst skulle använda för att hämta 

citat ur, var för stort och att vi ännu en gång hade blivit för personligt engagerade i materialet.  
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Vi började återigen ifrågasätta vår roll och bestämde oss för att det var dags att sålla i det 

transkriberade materialet. Vi ställde därför frågan ”Vad ska vi använda?” till vårt material. Att 

denna situation uppstod berodde på att vi, som vi redogjort för ovan, börjat skriva på den 

första delen av analysen parallellt och där gått tillbaka till ett inifrånperspektiv samtidigt som 

vi i den andra genomläsningen försökte ha ett utifrånperspektiv. När vi sållat i 

transkriberingarna och avslutat den första delen av analysen kände vi att det var nödvändigt 

att i den andra delen låta konstnärerna få ta stor plats samt att aktivt visa på hur vår roll i 

samtalet hade sett ut. Vi valde att dela upp materialet utifrån två teman: ”Konstnärlig frihet 

kopplat till etik och moral” och ”Förutsättningar för ett konstnärskap”. Dessa två teman 

representerar de huvudsakliga slutsatser vi drog då vi gjorde mind mapen. Med hjälp av 

tillvägagångssättet i analysdel två lyckades vi distansera oss inför den tredje delen av analysen 

och där hålla fast vid ett utifrånperspektiv, då vi i detta stadium inte behövde gå ner på en 

personlig nivå. Vi kom där att diskutera de slutsatser som gjorts utifrån teman och redogöra 

för de mönster och motsägelser som vi funnit. Efter detta återknöt vi våra resultat till de 

teoretiska perspektiv som presenterats och använde teorin som ett medel för att distansera oss 

till materialet. Målet med detta var att föra upp vår undersökning till en mer konstteoretisk 

nivå.  

 

Sammanfattningsvis skulle vår process och de perspektiv som vi antagit kunna illustreras med 

följande schema: 

Intervjuer (INIFRÅN) > Våra spontana reaktioner (INIFRÅN/UTIFRÅN) > 

Transkribering (UTIFRÅN) > Första genomläsningen (INIFRÅN/UTIFRÅN) > 

Paus i processen (UTIFRÅN) > Andra genomläsningen (INIFRÅN/UTIFRÅN) > 

Nedkortning av transkriberingar (UTIFRÅN) > Skrivande av första delen av 

analysen där vi skriver om möten och bakgrunder (INIFRÅN) > Skrivande av 

andra delen av analysen där vi redogör för intervjuerna och vår roll i denna 

(UTIFRÅN) > Skrivande av tredje delen av analysen där vi analyserar materialet 

än djupare utifrån fyra teman (UTIFRÅN) > Skrivande av fjärde delen av 

analysen där teorier appliceras (UTIFRÅN) 

 

Efter att ha genomgått ovanstående process kände vi att i teorin så låter idén om informanter 

som samtalspartner enkel men att verkligheten är en annan. Vi var tvungna att pendla mellan 
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det vi kallat för ett inifrånperspektiv och ett utifrånperspektiv på grund av vår metod. 

Samtalsformen fungerade bra i intervjusituationen och vi upplever att vi kunnat få personliga 

och raka svar med hjälp av den. Men när vi skulle påbörja analysen av detta material ställdes 

vi inför en mängd svårigheter, såsom hur vi skulle kunna distansera oss till detta och hur vi 

skulle redovisa det, och var ständigt tvungna att vara kritiska mot vår egen roll i processen. 

Frågor vi ställde oss var; Var går gränsen mellan samtalspartner och forskare? Finns det en 

sådan? Hur tar våra relationer inte över resultatet? Vad är vår del i materialet? Hur behåller 

man det förtroende som uppstått? Vad händer när man analyserar ett samtal där man själv 

medverkat och investerat sig själv och sina egna erfarenheter? Då är man väl en del av 

materialet man studerar? Vårt svar på detta, för denna uppsats, är att vi varit tvungna att just 

vara uppmärksamma på vår egen roll men även att acceptera det faktum att vi blivit en del av 

materialet och se detta som en styrka. Rubins och Rubins metod har stundtals gjort processen 

problematisk men vi har försökt hitta sätt att ständigt förhålla oss kritiska till vår egen roll och 

till materialet. 

 

Analys 
Upplägget för analyskapitlet är som följande. Det första avsnittet innehåller introduktioner av 

våra fem konstnärer var för sig, i vilka det ingår en beskrivning av vårt möte, utgångspunkter 

för deras konstnärliga skapande men också deras konstnärliga bakgrund. I denna tas bland 

annat konstnärernas olika utbildningar upp, detta gör vi för att visa på deras olika positioner 

på konstfältet. I den andra delen, görs en fördjupad genomgång av intervjuerna där vi 

redovisar resultatet från våra intervjuer samt visar på hur vår roll har sett ut under dessa. I den 

tredje delen utgår vi från fyra teman som baseras på huvudspår vi funnit i intervjumaterialet. 

Kapitlet avslutas sedan med att vi i den fjärde delen återknyter vårt resultat till de teoretiska 

utgångspunkter som vi presenterat för att föra upp diskussionen på en mer konstteoretisk nivå.  

Introduktion av konstnärer 
I detta avsnitt vill vi på ett personligt sätt skildra intervjuerna och våra konstnärer för att 

återspegla samtalsformen och den stämning som rådde under våra möten. Här antas således 

ett inifrånperspektiv. Anledningen till att vi har valt att placera detta avsnitt i analyskapitlet är 

för att vi anser att vi här presenterar viktiga ingångar till hur man som läsare ska förhålla sig 

till vårt material. Det är alltså inte enbart en fråga om rena personbeskrivningar utan vi anser 

att det personliga förhållningssätt som återspeglas i mötesskildringarna ger kontexten samt att 
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vi även tar upp konstnärernas inställning till sitt skapande som fungerar som ingångar till 

förståelsen av vårt resultat. 

Åsa Cederqvist 

Mötet med Åsa (26 oktober 2006) 
Vi möter Åsa utanför ett konditori på Södermalm i Stockholm en solig förmiddag i slutet av 

oktober. Det är vår första intervju och vi känner oss lite nervösa, detta blir det första tillfället 

som våra intervjufrågor testas. Vår nervositet släpper dock så fort Åsa kommer. Hon är glad 

och entusiastisk inför intervjun. Vi slår oss ned i konditoriet, dricker te och småpratar lite 

innan själva intervjun påbörjas. Inne på konditoriet trängs vi med lunchgäster och nyblivna 

mammor. Det är full fart och ibland en aningens bullrigt. Under intervjun är Åsa väldigt 

öppen och personlig och allt eftersom samtalet fortsätter blir hon allt mer reflekterande. Hon 

säger flera gånger att vårt samtal även är bra för henne som konstnär, att vi ställer frågor hon 

sällan reflekterat över men gärna skulle vilja tänka på mer. Åsa säger att samtalet ger henne 

aha- upplevelser och det är en mycket avslappnad stämning som råder.  Efter intervjun känner 

vi oss lugna till mods då frågorna fungerat bra och vi haft ett mycket givande första samtal. 

Vår resa in konstnärernas rum hade påbörjats. 

Åsas bakgrund 
Åsa är född 1975 och gick efter att ha avslutat grundskolan socialestetisk linje på Södra Latin 

i Stockholm. Hennes intresse för konst var närvarande redan i barndomen då hon inspirerades 

av former och en släktings samling av diverse kuriosa, redan på högstadiet visste Åsa således 

att det var konst hon ville arbeta med. På Södra Latin förekom en hel del estetiska element 

och efter att ha avslutat gymnasiet åkte Åsa till Malmö och gick där en tvåårig 

grafikutbildning på Östra Grevé folkhögskola. I Malmö började hon måla och satt även som 

krokimodell. Åsa sökte först in till Kungliga konsthögskolan i Stockholm men kom inte in, 

året efter sökte hon dit igen men sökte då även måleri på Konstfack i Stockholm. Hon kom in 

på Konstfack och gick där i fem år varefter hon tog examen 2000. Efter detta arbetade hon 

som regiassistent på Acne varefter hon senare började frilansa som reklamfilmsregissör, vilket 

hon fortfarande gör. Hon har även haft en så kallad produktionsplats på Tensta konsthall 

vilket innebär att man som konstnär har en slags ateljé i den faktiska konsthallen. I samarbete 

med konsthallen genomför Åsa olika pedagogiska projekt, bland annat är hon med och leder 

ett samarbete mellan Tensta konsthall, Konstfack och Tensta gymnasium. 
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Åsas egna konstnärliga uttryck är enligt henne olika skulpturer och installationer som hon sytt 

och/ eller virkat, en slags tygskulpturer, men hon har även andra uttryck som bland annat 

videokonst. Åsa drivs av viljan att bli sedd och att hjälpa människor på olika platser i 

samhället att bli hörda, därför har hon bland annat intresserat sig för pedagogiska projekt. Åsa 

menar att konst för henne är det som någon hävdar är konst, detta innebär att avsändaren 

nödvändigtvis inte behöver vara konstnär. Åsa ser sig själv som konstnär men påpekar att det 

tog ett tag för henne att kunna kalla sig själv för det, hon såg inte sig själv som konstnär innan 

hon ärligt kunde uttala det. Åsa kombinerar dagligen olika roller, som reklamfilmsregissör i 

reklambranschen, konstnär i konstvärlden och som musiker i ett band.  

Pernilla Albinsson 

Mötet med Pernilla (27 oktober 2006) 
Dagen efter vårt möte med Åsa träffar vi Pernilla som precis har kommit med tåget från 

Kalmar. Vi hämtar upp henne på Stockholms centralstation och promenerar tillsammans till 

ett café på Drottninggatan där vi slår oss ned med varsin rykande, varm latte. Pernilla köper 

även en smörgås då hon inte hunnit äta någon frukost. Vi går upp till caféets övervåning och 

drar i smyg ur kontakten till en skränig radio som står och spelar. Detta samtal tenderar att 

mer likna en formell intervjusituation då intervjun är mer strukturerad. Pernilla är pigg och 

glad och svarar på våra frågor i rask takt på göteborgska. Redan från början ser vi Pernillas 

starka engagemang och hennes personliga relation till konsten lysa igenom och ger även detta 

samtal en personlig prägel. Efter en stund kommer tre killar i tjugoårsåldern och sätter sig 

bredvid oss och börjar prata, vilket distraherar både Pernilla och oss då vi blir oroliga för 

ljudinspelningens kvalitet. Efter intervjun lämnar vi Pernilla ensam på caféet för att avsluta 

sin frukost innan hon ska bege sig ut i vimlet på stan. 

Pernillas bakgrund 
Pernilla är född 1982 i Göteborg. I sin barndom flyttade familjen en hel del på grund av 

pappans yrke varpå Pernilla har bott i både Japan och Tyskland, något som enligt henne själv 

har påverkat henne mycket som person. Efter att ha avslutat grundskolan började hon 

gymnasiet där hon läste inriktningen Konst och form. Pernillas farfar är konstnär och när hon 

var yngre hade hon konstutställningar tillsammans med honom. När hon gått ut gymnasiet så 

fick hon jobb som grafisk designer och målade på sin fritid, hon hade även sina första egna 

utställningar i Göteborg. Efter detta började Pernilla på en Art Director- utbildning på en 

reklambyråskola i Göteborg där hon studerade i ett år. Hon kände dock att hon inte trivdes 
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med detta varpå hon började fundera på vad hon ville göra med sitt liv. Hon sökte till 

designlinjen på Konstfack men kom inte in. Detta startade en slags inre process hos Pernilla 

och hon sökte därför till flera olika folkhögskolor med målet att komma in på Högskolan för 

Design och Konsthantverk i Göteborg, HDK. Pernilla kom in på flera skolor men valde att gå 

allmän linje på Gotlands konstskola då hon spenderat många somrar där hos sin farmor och 

farfar. Hon gick på skolan i ett år och trivdes bra men var samtidigt frustrerad då hennes 

klasskamrater aldrig närvarade och på grund av sin frustration sökte hon därför vidare igen. 

Denna gång valde hon att söka till Designhögskolan i Pukeberg vilken tillhör Kalmars 

högskola. Anledningen till att Pernilla inte valde att söka till HDK igen var för att hon inom 

sig kände att hon gjort valet att inte gå på vad hon kallar för de ”fina skolorna”. Hon kom in 

på produktdesignutbildningen, där hon studerar sedan två år. 

 

Pernillas har en personlig inställning till sin konst. Hon menar att om hennes mål med sin 

konst skulle vara att sälja den så skulle hennes kreativitet kvävas. Hon säljer dock sin konst 

men gör inte beställningsjobb. Hon menar att pengarna inte är ett mål i sig men kan få bli ett 

resultat av hennes konstnärliga verksamhet. För Pernilla är konst något som säger något men 

det bör också vara estetiskt tilltalande, det behöver dock inte ha en bakomliggande historia 

utan kan vara enbart av god estetik. Pernilla drivs som konstnär av viljan att genom sin konst 

må bra, konsten har en närmast terapeutisk verkan för henne. Pernilla gör främst målningar, 

helst i större format. Hon driver dessutom ett eget företag där hon jobbar med design och 

reklam men även säljer sina målningar via. Pernillas syn på sitt konstnärskap är att hon som 

privatperson är konstnär och att hon därför är en konstnär med ett yrke, det vill säga som 

illustratör och designer. Hon särskiljer alltså tydligt sina olika roller.  

Ulf Alling  

Mötet med Ulf (27 oktober 2006) 
Efter intervjun med Pernilla tar vi en snabb lunchpaus vid Fridhemsplan. Ulf kommer in till 

restaurangen där vi sitter och från början tänker vi intervjua honom där. Men då sällskapet 

bredvid oss är alltför högljudda beger vi oss istället till ett konditori några kvarter längre bort. 

Ulf dricker cappucino och äter en chokladboll, vi dricker läsk. Inne på konditoriet är det 

mycket folk och full fart. Vi märker att Ulf är nervös inför intervjusituationen. I början 

fokuserar han på att ge oss ”bra svar” och prestationsångesten märks. Vi känner att det blir 

nödvändigt att tydligare berätta om vår intervjumetod samt understryka att det som vi är 
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intresserade av är det som han själv väljer att ta upp. Efter en stund slappnar Ulf av och 

intervjusituationen får den stämning vi är ute efter. Samtalet får en lättsam ton då Ulf är en 

mycket glad och skämtsam person. Även detta samtal får därför en personlig karaktär. 

Ulfs bakgrund 
Ulf är född 1980 på Öland och bodde där fram till artonårsålder. På gymnasiet studerade han 

linjen Natur och efter att ha tagit studenten funderade han på vad han ville göra varpå han 

konstaterade att han alltid tyckt att det är roligt att teckna och måla. Han började därför på 

Skogsby folkhögskola på utbildningen Bild och form där han gick i ett år. Sedan studerade 

Ulf teoretisk filosofi och socialantropologi i Lund i ett halvår.  Efter detta åkte han till London 

och jobbade ett tag. När han återvände till Sverige återvände han även till konsten och sökte 

därför till Gotlands konstskola där han läste skulpturlinjen i två år och slutade 2006. Därefter 

har han fortsatt skulptera och försökt sälja sin konst. Ulf befinner sig i en ambivalent period 

vad det gäller hans konst och för tillfället vet han inte riktigt hur han ska förhålla sig till den. 

Detta är en pågående process som Ulf går igenom. 

 

Ulfs inställning till sin konst är även den personlig. Han berättar att han inte kommit så pass 

långt i sin konstnärliga process att han kan lägga in sina känslor i verken. Främst tilltalar 

former Ulf och hans huvudsakliga uttryck är skulptur. Ofta hittar han ett föremål som han 

sedan skulpterar om till en för honom tilltalande form, exempelvis använder han sig av sten. 

För Ulf är allting konst och han säger att när barn leker så är det lek, när vuxna leker så är det 

konst. Ulf drivs även han av att genom konsten nå ett välmående och att få uttrycka sig. Men 

till skillnad från Pernilla så har han gärna som mål att tjäna pengar på sin konst. För att 

återknyta till den ambivalenta situation som Ulf befinner sig i så påpekar han att han är osäker 

på om man som människa verkligen har rätt att vara konstnär på heltid. Han ser dock sig själv 

som konstnär då han vigt en stor del av sitt liv till att utbilda sig till det, detta har för honom 

dock inte varit helt lätt att komma fram till. Ulf vill liksom Pernilla försörja sig via andra jobb 

men ha konsten närvarande som privatperson, detta beror dock mer på hans funderingar kring 

om man har rätt att vara konstnär på heltid snarare än som för Pernilla att hennes kreativitet 

kvävs.  
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Malin Lundmark 

Mötet med Malin (6 november 2006) 
En kylig måndagseftermiddag i början av november blir det Malins tur att träffa oss. Vi ska 

mötas på Mariatorget i Stockholm och vi står en stund och huttrar innan vi ser henne komma. 

Malin är den enda av dem som vi intervjuat som ingen av oss har träffat tidigare och det enda 

signalement som vi har att gå på är hennes rosa cykel. När Malin kommit beslutar vi oss för 

att sätta oss på ett café som ligger precis vid torget då vi alla tre vill in i värmen. Vi köper oss 

en varsin varm latte och Malin hugger även in på en bulle innan vi sätter oss på övervåningen 

där det är som lugnast. Vi inleder samtalet med att diskutera lite annat för att lära känna 

varandra och få den avslappnade ton som vi är ute efter. Eftersom vi inte träffat Malin tidigare 

tar det i hennes fall lite längre tid att öppna sig för oss men vi kom så småningom att hamna i 

ett mycket givande samtal. Malin ger ett seriöst intryck och berättar mycket engagerat om sin 

konst, det märks verkligen att hon brinner för sitt yrke när hon med gestik och miner på ett 

mycket detaljerat sätt beskriver sina verk. Efter vi gått igenom våra frågor stannar vi kvar en 

stund på caféet för att avsluta vårt kaffe och pratar vidare tills det blir dags för Malin att cykla 

hemåt i höstmörkret. 

Malins bakgrund 
Malin är född 1974 och uppvuxen i Skellefteå. Efter gymnasiet gick hon på flertalet 

konstutbildningar på olika konstskolor, först Edelviks folkhögskola, därefter konstskola i 

Göteborg och Örebro. Efter detta tillbringade hon en tid hos en keramiker vartefter hon 

påbörjade studierna på keramik och glas linjen på Konstfack i Stockholm där hon gick i fem 

år och tog examen 2003. Under tiden på Konstfack tillbringade hon fyra månader i Holland på 

Design Academy Eindhoven där hon fördjupade sina kunskaper. Efter examen har hon 

medverkat på designmässor som till exempel möbelmässan i Milano och utställningar som 

bland annat på Botkyrka konsthall och Liljevalchs. Idag arbetar Malin aktivt med det egna 

företaget där hon designar olika föremål. Hon har bland annat arbetat som formgivare åt 

Kosta Boda. 

 

Malins inställning till sin konst är hela hennes arbetssätt. Hon använder lek som arbetsmetod 

för att komma bort från intellektet och pendlar enligt sig själv mellan lek och total frihet i sin 

konstnärliga process, enligt henne en slags poesi. Hennes drivkraft är viljan att hitta nya 

användningsområden för olika föremål och använda mer fantasi i vardagen, helt enkelt göra 
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de olika föremålen vi omger oss med i vår vardag lite roligare, införa lek, lust och humor för 

de vuxna som hon själv säger. Hon menar att hennes produkter har en egen historia och 

personlighet och vill få människor att interagera mer med tingen. För Malin är konst i stort 

sett vad som helst men det ska vara någonting som händer med tinget, att det kommunicerar 

med och utstrålar något till betraktaren. Malin ser sig själv som konstnär på grund av sin 

totala övertygelse och sitt engagemang inför konsten samt för att hon vågar lita på sin fantasi 

och intention, att hon hittat sitt eget språk.  

Samir Alj Fält 

Mötet med Samir (6 november 2006) 
Efter intervjun med Malin får vi vänta en stund på Samir som är på väg in till stan från Tensta 

konsthall där han för tillfället har utställningen ”Ultravåldsdesign”. Vi möter även honom på 

Mariatorget där vi gemensamt bestämmer oss för att gå till en japansk restaurang i närheten 

för att äta sushi. Redan från början råder en uppsluppen stämning och Samir är väldigt 

tillmötesgående och avslappnad. Vi skrattar gemensamt åt inredningen inne på restaurangen 

som Samir, som ju är inredningsarkitekt, liknar vid en ”trägrotta”. Efter att ha ätit upp sushin 

beställer vi in lite japanskt te och påbörjar sedan vår intervju. Samir svarar rakt och 

välformulerat på frågorna och ger ett säkert intryck. Samtalet känns förtroendefullt och Samir 

berättar om sin karriär och sitt liv på ett personligt plan. Efter intervjun känner vi oss mycket 

nöjda med alla våra fem samtal och konstaterar att vi samlat in ett intressant material. Vi 

känner oss även nöjda med att samtliga intervjuer fick den personliga karaktär som vi 

eftersträvat. 

Samirs bakgrund 
Samir är född 1973 och uppvuxen i Stockholm. Från början hade Samir tänkt bli 

byggingenjör, sedan tänkte han bli arkitekt, efter det inredningsarkitekt vilket han också blev 

för att därefter även ägna sig åt möbeldesign och så småningom konst. Samir intresserade sig 

för konst, som han själv uttrycker det, ganska sent. Han upptäckte sitt intresse då han gick en 

kvällskurs i kroki. Efter detta bestämde han sig för att han ville söka till Konstfack, han 

rekommenderades att först gå på konstskolan Nyckelviken för att ha en större chans att 

komma in. Därför sökte han med sina krokiteckningar till dem båda och kom, till sin egen 

förvåning, in på båda. Han valde att börja på linjen Inredning och möbeldesign på Konstfack 

där han studerade i fem år och tog examen 2000. Efter detta har han arbetat som 

inredningsarkitekt och möbelformgivare samt medverkat på både mässor och utställningar. I 
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dagsläget har han precis avslutat ett inredningsuppdrag åt en entreprenör och haft sin första 

egna, mer konstnärliga utställning på Tensta konsthall. Denna heter som tidigare nämnt 

Ultravåldsdesign och var resultatet av ett konstnärligt samarbete med barn från Tensta. Han 

har påbörjat ett uppdrag för Rikspolisstyrelsen där han ska formge utställningen på deras 

museum på Gärdet. Dessutom medverkar han i ett pedagogiskt samarbete mellan Tensta 

konsthall, Konstfack och Tensta gymnasium. 

 

Samir anser att konst är någonting som väcker frågor, det behöver enligt honom inte finnas 

några direkta svar på dessa frågor. Till skillnad från våra andra konstnärer betraktar inte Samir 

sig själv som konstnär. Detta innebär att han inte direkt faller under delar av vår urvalsmetod, 

”self- designation”. Dock har Samir ägnat sig åt konstnärliga uttryck och vi väljer att kalla 

honom konstnär i denna uppsats utifrån Vilks institutionella konstteori, det vill säga vi som en 

del av konstvärlden ser honom som konstnär, detta då vi anser att han tillför undersökningen 

ett värdefullt perspektiv. Samir har tidigare kallat sig för konstnär men påpekar att han är 

emot det här med olika titlar. Han försöker därför undvika att göra anspråk på olika roller, han 

bara gör och så blir det vad det blir och ”så kanske jag är konstnär…” som han själv uttrycker 

det. Han säger dock att när det gäller hans konstnärliga sida så är det mer personligt, i likhet 

med Pernilla och Ulf. Därför blev Ultravåldsdesign väldigt personlig och handlar till stor del 

om hans egen barndom. I sina inrednings- och designjobb som sker på beställning lägger han 

däremot inte in sig själv lika mycket. Detta beror på att hans konstnärliga arbetssätt baseras 

väldigt mycket på hans känslor och en annan faktor är att denna process kräver att han inte 

riktigt vet vart han ska hamna vilket vore omöjligt i ett beställningsjobb. Samir särskiljer 

alltså sina olika roller tydligt. Även han ägnar sig åt konst för att uppnå ett välmående och 

konfronteras med sina känslor. Drivkraften för Samirs konst är en vilja att bli sedd och älskad, 

att visa att han finns.  

Fördjupad genomgång av intervjuer 
I detta avsnitt ska vi göra en genomgång av resultatet från våra intervjuer och framförallt 

redogöra för vad våra konstnärer ansåg konstnärlig frihet vara. Detta sker via ett 

utifrånperspektiv där vi dock visar på hur vår närvaro i samtalet såg ut. Om vi återgår till våra 

intervjuer så var samtalen upplagda så att vi först konverserade med konstnärerna om deras 

bakgrund och mer generella frågor kring konst vartefter vi ställde frågor om den konstnärliga 

friheten. Någonting vi kunde konstatera tidigt i intervjusituationen var att svaren på frågan om 

konstnärlig frihet baserades på det individuella konstnärskapet vilket Pernilla tidigt uttryckte; 
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”Konstnärlig frihet är så himla mycket känns det som, att det är vad jag själv bestämmer att 

det är”. Vi hade naturligtvis en vilja om att vår tes skulle stämma då vi samtalade med 

konstnärerna och var inledningsvis ”rädda” för att de enbart skulle hålla med om att 

konstnärlig frihet endast var en större etisk och moralisk frihet för dem och blev därför glada 

då de ansåg att det var någonting mer.  

Konstnärlig frihet kopplat till etik och moral 
Vår tes om att konstnärlig frihet handlar om något mer utöver etiska och moraliska gränser, 

bekräftades snabbt. Våra konstnärer höll med om att det handlar om etik och moral men 

verkade mest se den större friheten som ingår i konstnärsyrket som ett mer allmänt antagande 

i konstvärlden och inte som deras individuella syn på begreppet. De lade därför, till vår 

förvåning, inte speciellt stor vikt på just den aspekten av begreppet i våra diskussioner. På 

frågan om konstnärsrollen medför en slags frihet svarar Ulf ”Ja, ja det gör den. Annars skulle 

det vara jävligt tråkigt” och säger dessutom att ”[…] konstnärer är väl mera fria tänkare som 

ska upplysa samhället och den gråa vardagen […]”. Åsa håller med om att konstnärsrollen 

medför en större frihet, vilket var en av anledningarna till att hon valde yrket ”[…] jag kom 

bara på att det var ett jätteroligt yrke, man var så här fri och så” och kallar konstnärer för 

”någon slags samhällets doktorer” och menar att ”[…] jag hjälper till att få andra att se, 

konsten hjälper till att se samhället på ett plan som man kanske inte vet riktigt finns”. När vi 

samtalar med Pernilla tycker även hon att konstnärer via sitt yrke får en större frihet då ”[…] 

konstens idag uppgift är ju faktiskt att vara oberoende, kritiska… Alltså att starta någon debatt 

som inte andra människor kanske har tid eller tanken att göra liksom”. Malin i sin tur håller 

med och påpekar att ”[…] konst handlar om att kommentera samhället och liksom debatt åt 

olika håll. Ja ett väldigt bra sätt att diskutera vad som händer i samhället som är mycket mer 

än politik, jag menar förr i världen så var det inte så mycket på det sättet liksom”.  Samir som 

även han anser att konstnärsyrket är mer fritt menar att ”bra konst eller intressant konst för 

mig handlar ju om att jobba kring laddade ämnen på något sätt” men påpekar samtidigt att:  

[…] det är ju synd när, när man bara tar till det som en reflexmässig liksom ursäkt 
för att klara sig ur alla situationer, då missbrukar man ju det här, ändå förtroendet 
som man har som konstnär […] Jag menar jag kan inte se att det ställer till så stor 
skada i sig, i sin helhet eller överhuvudtaget så att… men det är ju dåligt när det 
missbrukas för att då på något sätt så tappar ju, ja alla andra som behöver det där kan 
inte använda det sen.  

 

Som vi förstår det handlar alltså konstnärlig frihet om ett slags ansvar som medför att du får 

jobba kring laddade ämnen och överskrida etiska och moraliska gränser. Under samtalen 

undrar vi om man som konstnär inte måste ta ansvar som alla andra människor? Pernilla 

  43   



 

svarar att ”[…] man är ju alltid människa. Man måste alltid ta ansvar för det man gör men det 

är klart man kan gömma sig bakom konsten […]”. Ulf påpekar också att ”Konstnärlig frihet är 

väl inte bara att provocera folk det är väl att man har frihet att beröra folk”. Vi undrar om det 

är okej att konstnärlig frihet används som en slags ursäkt? Åsa menar att det är tråkigt när 

konsten används som ursäkt då den konstnärliga friheten enligt henne bygger på ett förtroende 

mellan konstnären och samhället men fortsätter med att påpeka att ”[…] det är ju en smaksak, 

det finns ju ingen gräns för vart moral och etik går […] jag kan ju bara utgå ifrån vad jag 

tycker”. Som vi förstår det måste alla alltså dra sin egen gräns. Samir menar i sin tur att ”[…] 

så länge det är kring ämnen som på något sätt tillhör vår vardag eller vårt samhälle och det är 

ju hemska grejer vi människor hittar på […] jag förstår inte varför det skulle bli så mycket 

hemskare och varför det skulle bli så hemskt att konst skulle ta upp det på något sätt”. Vi 

begriper det som att våra konstnärer alltså anser att de får överskrida gränser men att de som 

individer måste ta ansvar för sina handlingar. I ett försök att ytterligare förstå vilket ansvar 

konstnärerna faktiskt har fortsätter vi att diskutera konstnärer som blivit anklagade för att ha 

använt konstnärlig frihet som ett skydd. Samtliga av våra konstnärer anser att det är synd när 

den konstnärliga friheten som de fått missbrukas men att som Åsa påpekar: 

Att någon enstaka konstnär kan minska trovärdigheten för alla oss andra och 
samtidigt så är det priset som man får betala, för ska det vara utan censur så måste 
det få vara så, för om jag ska säga att nej du kan absolut inte göra så här då har ju 
någon annan fått censurera sig själv så det, det måste ju vara så men det är ju också 
liksom en ursäkt som man har. 
 

Detta håller Pernilla med om men hävdar samtidigt att ”men det är… den friheten kostar ju att 

det är svårt att leva på och sådär”, det vill säga att i utbyte mot en större etisk och moralisk 

frihet har konstnärer svårt att försörja sig på sitt yrke, de avstår därmed från något för den. 

Förutsättningar för ett konstnärskap 
På frågan om vad konstnärlig frihet är för våra konstnärer kom de flesta svaren att handla om 

förutsättningarna och behoven för det individuella konstnärskapet. I detta stycke kommer vi 

därför att gå igenom de olika konstnärerna mer var för sig. Vi ställde frågor om vad 

konstnärlig frihet är för dem och förde långa diskussioner kring ämnet. Ofta fortsatte vi att 

fråga om konstnärlig frihet var något mer för att vi insåg att det hade flera betydelser för dem. 

Diskussionerna blev som en slags gemensamma reflektioner där vi ställde följdfrågor. 
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På frågan om vad konstnärlig frihet är svarar Åsa först att det ”[…] blir ju typ att man får 

uttrycka sig […]”. Men då vi diskuterar konstaterar hon att en annan viktig aspekt är att 

människor ska tro på hennes roll och vilja bidra: 

[…] konstnärlig frihet är också att det finns resurser, där kommer säkert 
kulturpolitiken in igen men det jag tycker det, det är att samhället värderar 
konstnären och konstnärens roll i samhället […] att man lägger pengar på det, det är 
konstnärlig frihet […] en frihet för mig ja men det är nog mycket ekonomiska 
aspekter faktiskt, det känns som det andra känner jag mig rätt trygg i ändå, så som 
hur man kan få uttrycka sig men jag känner mig inte ofri i det så men det är ju att det 
är öppet nu så då känner jag mig fri också. 
 

De ekonomiska aspekterna innebär alltså, som vi ser det, ett slags förtroende från staten, det 

vill säga samhället. Men även i den individuella ekonomin i vardagen är det viktigt för Åsa 

med ekonomiska förutsättningar för att kunna vara verksam, ”[…] jag känner mig rätt jagad, 

det är inte bara så lätt liksom att stänga in sig i ett rum och bara jobba utan det känns som att 

det är viktigt att veta att det finns, att det finns liksom någon slags, ja men att man kan 

överleva på det liksom, inte bara det men att det går liksom att göra det”. Senare återknyter 

hon till det hon initialt tagit upp och påpekar att det förändrade samhällsklimatet är något som 

bidragit till att hon känner en ökad konstnärlig frihet:  

[…] konstnärlig frihet också är väl att, nej men att det finns plats för flera uttryck 
och jag tycker att nu är det en tid där det verkligen börjar att kännas som att man kan 
bli fri igen, att typ så här långt efter 60-talet som det börjar bli så här ja men att man 
bjuder in till gränsöverskridande, både materiellt men också uttrycksmässigt nu är 
det så här afrikanska konstnärer på Moderna museet, det fanns ju inte en enda från 
någon annan världsdel än Amerika och Europa liksom när jag började, det skapar ju 
en frihetskänsla tycker jag också. När normerna suddas ut även inom konsten och 
det är också konstnärlig frihet tycker jag [...] så här att man ser saker på olika sätt, att 
man är öppen för så här både andra uttryck och andra saker så här. […] Och den 
konstnärliga friheten är när vi hjälper varandra också och utanför de här andra 
normerna tycker jag. 

 

Som vi förstår Åsa handlar alltså hennes konstnärliga frihet om en slags öppenhet på flera 

nivåer, att normer suddas ut samt att olika människor och uttryck får utrymme i konsten. 

Under samtalet då vi märkt att i anknytning till Åsas konstnärliga frihet så diskuterar hon ofta 

sin egen syn på sin konstnärsroll så frågar vi om det ligger någon slags konstnärlig frihet i att 

betrakta sig själv som konstnär. Åsa svarar ”Ja det är det ju, men verkligen […]  Det är ju 

faktiskt en frihet. Att ta den platsen, jag tror att det är ett viktigt steg om man är konstnär att 

det ingår att säga att man är det annars är man inte det, det blir någon slags helig grej, om man 

inte säger att man är konstnär […]  själv känner jag att det liksom är en viktig del, det har ju 

med rollerna att göra i samhället”. I samtalet med Åsa reflekterar vi mycket tillsammans och 

  45   



 

Åsa drar slutsatser om konstnärlig frihet utifrån det som diskuteras. Hon väljer vad hon ska ta 

upp men vi följer upp där vi tror att det finns något ”mer” om den konstnärliga friheten. 

 

Malin i sin tur svarar att för henne är konstnärlig frihet ”Ja det är allt jag har sagt kan man 

säga. Hela den leken och intuitionen och den… Att våga lita på sin övertygelse, inre… Vi är 

alla så här olika om hur mycket man går på intuitionen och känner på sig saker men jag är 

ganska så här bra på att lita på det och våga tro på den också”. Det hon pratat om tidigare är 

hela hennes arbetssätt som hon bäst beskriver själv: 

 […] jag jobbade med lek som metod för att komma bort ifrån kontrollen och 
intellektet [...] Men just det i processen när man inte tänker så kommer det ju upp en 
massa saker som du inte har kontroll över […] att man går runt, vad ska man säga att 
du pendlar mellan liksom lek och total frihet […] men när du släpper den här 
kontrollen, liksom att det ska bli något, man förstör, jag tror, mycket av den här 
andra intuitionen […] Det är som att släppa allt man kan inte… Det är som ett helt 
nytt språk liksom. […] det är just det intressanta hur man kan både få folk att se 
saker på nya sätt, jag vänder på, jag synliggör tingen kan man säga saker som de 
redan har sett innan men när man blir äldre så blir man ju så här blind över vad man 
omger sig med för saker och att få folk att se, ja saker på nya sätt liksom och se nya 
möjligheter i redan, hitta kontexter, hitta nya liksom användningsområden. […] Så 
här hur kan man använda sig av minnena men stoppa i en ny kontext liksom, jag vill 
så här liksom vad ska man säga lite mer lek och lust och humor för de vuxna […] 

 

Vi har under samtalet märkt att Malins konstnärskap bygger mycket på just det hon anser vara 

konstnärlig frihet, det vill säga hennes konstnärliga språk och metod bygger på frihet; frihet 

att frigöra sig från inlärda regler, friheten att leka och vara spontan och friheten att våga lita 

på sin fantasi och intuition. Att inte behöva vara korrekt och släppa förväntningarna och 

kontrollen. Detta innebär att hon som konstnär måste ha självförtroende för sin roll, att hon 

vågar lita på sig själv. För henne verkar det här med konstnärlig frihet vara något som hon 

tänkt över och hon har gjort just det aktiva ställningstagandet att anamma den. I samtalet med 

Malin är vi därför mer passiva då hon ”ger” oss svaren på vad konstnärlig frihet är under hela 

samtalet, för att bekräfta att det är konstnärlig frihet och inte frihet som hon talar om ställer vi 

ganska snart frågan om det hon menar är att hela hennes arbetssätt är hennes konstnärliga 

frihet och hon säger att det stämmer. 

 

För Ulf innebär den konstnärliga friheten som vi tidigare nämnt rätten att ”inte bara provocera 

folk det är väl att man har frihet att beröra folk”. På frågan om vad konstnärlig frihet är för 

honom svarar han dessutom ”[…] jag tror att jag känner mig fri som människa mest hela tiden 

fast det är väl för att jag är så bra på att följa lagarna så att de inte stör mig längre… Det är 
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förmodligen likadant i hur jag ser på min konst, jag tror att, ja jag känner mig fri i min konst 

[…]” men påpekar sedan att för att känna sig fri som konstnär så måste han må bra och vara 

harmonisk. När vi samtalar med Ulf börjar vi diskutera hur det skulle vara att inte ha 

konstnärlig frihet och han börjar reflektera kring en slags icke- frihet och begränsningar varpå 

han säger: 

Nej men när vi pratade om konstnärlig frihet, jag sa harmoni och så vidare och det är 
inte fel att ha material men begränsningar och saker som irriterar är fan ta mig också 
jävligt bra förutsättningar för konst. Om man är helt nöjd och mätt, och lever liksom 
ett gott liv, då har man inget större behov kanske att ens uttrycka sig utan då kan 
man sitta så men om man får begränsningar så är det fan så mycket lättare att 
komma på någonting, att försöka rucka på de begräsningarna. 

 
I samtalet med Ulf diskuterar vi även begreppet frihet mycket för att sedan återknyta dessa 

diskussioner till hans konst. Detta samtal baseras även till stor del, som nämnt ovan, på 

diskussionen om vad som inte är konstnärlig frihet för att berika diskussionen ytterligare. 

 

När Pernilla får frågan om vad konstnärlig frihet är för henne svarar hon ”Alltså den friheten 

man har är att man är sig själv och ingen annan på något sätt, alltså att jag inte, jag har inte 

någon kund som ska, jag har ingen kund i ryggen som säger att det är okej att jag gör det här, 

utan den sista utposten är jag liksom och det är jag som får bedöma och det är jag som får 

censurera om jag vill”. Vi förstår allt mer att för Pernilla så är det viktigt att varken ha några 

yttre eller inre förväntningar på sig då hon menar att ”Pengar och uppdrag det är sådant som 

begränsar min frihet absolut”. Med Pernilla diskuterar vi mycket kring hennes 

skapandeprocess och hur hon känner sig i denna. Vi förstår det som att det är i den Pernillas 

konstnärliga frihet främst grundas och hon fortsätter med att påpeka att: 

Min frihet är väl att jag tar mig den, ja jag tar mig tiden att måla och när jag gör det 
så finns inget annat och det är bara det, jag får göra vad jag vill liksom. Men å andra 
sidan så tar jag mig den tiden, jag, skulle jag vara konstnär som försörjande konstnär 
då krymper mig, jag, jag har ju den erfarenheten att då krymper min frihet så mycket 
att det inte längre blir lustfyllt liksom […] min konst är bara, den, den bara är som 
den är. Jag kan liksom inte styra den på något sätt, jag kan inte bestämma att jag ska 
måla någonting för att det blir inte så […] en förutsättning för att jag ska känna mig 
fri som konstnär är att jag inte ska tjäna pengar på den. Det är ju det som jag tycker 
är viktigast. 

 

Pernilla säger initialt till oss att obegränsade resurser ger henne en känsla av konstnärlig frihet 

men menar efter en stunds reflekterande och diskussioner kring detta att det också kan leda till 

att förväntningar ställs på henne som konstnär: 
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Och absolut mest fri känner jag mig när jag får en duk som är typ fyra gånger tre 
meter liksom. Det är det formatet som jag målar i helst och obegränsad färg, allting 
ska vara obegränsat. Det ska finnas noll liksom. Noll förväntan. Noll krav. Noll… 
[…] fast då säger jag ju emot mig själv för jag säger att frihet är att ha hur mycket 
färg och duk som helst men det kanske också är begränsande. Det kanske också stör 
friheten, att om jag har, om jag får det för mycket, blir jag överröst av… att det blir 
ett krav istället på att jag ska måla. Men ja… det handlar hela tiden om, om mina, 
mina inre tankar. 

 

I slutet av samtalet då Pernilla med entusiasm berättar om konstlärare och andra personer i 

hennes omgivning som pushat henne i att våga så säger hon att konstnärlig frihet även är en 

fråga om att kunna ifrågasätta saker i samhället och att som konstnär ha lärt sig att kunna och 

faktiskt våga se saker ur ett annat perspektiv, att inte behöva vara korrekt mot sin omgivning: 

Så… det är ju också kanske en konstnärlig, att frihet inom konst är att kunna ta sig 
den tiden att titta, att kunna, att vara fri i tanken menar jag, att inte behöva vara 
korrekt […] då har jag tagit mig den friheten på något sätt att, att inte, att ställa 
frågan en extra gång liksom så… på något sätt så är man ju fri, det känns som att 
man är, man är fri från… liksom inte normerna eller någonting utan man är fri från 
den givna bilden, att man gör sig fri från den liksom. Att man säger att ”okej jag vet 
att ni säger att det är så här men jag tänker titta en extra gång” liksom. 

 

Som vi tolkar det handlar därmed konstnärlig frihet, för Pernilla, om att inte ha några krav 

eller förväntningar på sitt konstnärskap och därför har hon valt att inte ha som syfte att tjäna 

pengar på sin konst. Å andra sidan handlar den konstnärliga friheten för henne om ett 

perspektiv som man antar som konstnär där man vågar utmana sig själv och givna normer. I 

våra samtal med Pernilla diskuterar vi först mycket kring hennes personliga inställning till sin 

konst och hur hon ser på konstnärlig frihet i den kontexten vartefter vi i våra diskussioner 

placerar begreppet i en mer samhällelig kontext för att, som vi ser det, finna fler aspekter hos 

begreppet. Det är då hon tar upp vikten av att inte låta sig hindras av den givna bilden. 

 

För Samir å andra sidan är konstnärlig frihet i första hand hans arbetssätt och personliga 

inställning till detta: 

Nej men konstnärlig frihet är för mig, är på något sätt att ta mina egna, jag vet inte 
situationer, mina egna händer för att börja min flykt, det är på något sätt så här att 
[…] men det är på något sätt bara att kunna se eller formulera en problematik eller 
ett ämne. Jag gör det. Och sedan när jag tittar på det, analyserar det och sedan börjar 
hitta någon lösning eller något sätt att börja jobba kring det liksom. Och sedan få 
komma fram till någonting som jag tror på och som jag vill säga så här och sedan 
kunna […] sedan visa det på mitt sätt liksom, på det sättet jag tror på.  

 

Detta kallar Samir för att ”oppta” och förklarar mer detaljerat hur han menar: 
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Ja man kompromissar men man gör inte det… man gör inte det med sig själv utan 
man gör det bara utåt sett för att jag ser på hela livet eller hela samhället […] som ett 
stort spel, vårt liv det är ju som ett stort spel och det är inte ett lätt spel alltså, det är 
ju tufft alltså det går ju på motgångar och liksom… Det vi alla har gemensamt det är 
att vi vill nå våra drömmar och mål […] vi säger att om det är spelets mål för alla så 
gäller det att komma dit liksom. Och i ett spel så är det så att det finns regler… och 
vissa har inte fattat det liksom att i ett spel så finns det regler och att spelar man inte 
spelet efter, eller har man inte fattat att det är ett spel, att det har regler eller fattat att 
det är dess struktur då kan man aldrig ta sig fram i spelet. Det är ungefär som när du 
sitter och spelar dataspel eller Monopol om inte ni vet vad reglerna är, att du måste 
slå tärningarna eller vad, då kan du inte spela spelet eller du kan aldrig vinna spelet 
och bli miljonär eller vad det nu går ut på. Man måste förstå hela helheten så att det 
jag gör då är att jag ”opptar” kallar jag det, det är att jag försöker hitta den enklaste, 
bästa vägen för att nå mitt mål och de regler som finns i spelet för att det går aldrig 
att vinna över ett spel, det går aldrig att vinna över spelet om du inte, det är att 
försöka bara ge spelet det spelet vill ha. Okej ni vill ha den blanketten där jag skriver 
det och det, då får ni den blanketten där jag skriver det och det. Okej ni vill höra det 
här från mig då får ni höra det här från mig. Men ni får bara det ni vill ha men jag 
vet vad jag vill och jag vill göra mitt projekt. 

 

Som vi förstår Samir handlar det alltså om att se möjligheter istället för begränsningar och på 

så sätt uppnå det man eftersträvar. För Samir handlar det mycket om att ha tron på sig själv 

och på det man gör, att inte hitta ursäkter då det känns svårt utan arbeta sig kring problemen. 

Konstnärlig frihet för Samir är alltså, enligt oss, en slags psykisk inställning. I vårt samtal så 

har Samir en klar uppfattning om vad konstnärlig frihet är och det märks att han har bestämt 

sig för hur han ska se på den. Vi förstår det som att liksom Malin bygger Samir hela sitt 

arbetssätt på konstnärlig frihet, dock ur ett annat perspektiv. Medan det i Malins fall handlar 

om att följa den artistiskt så handlar det i Samirs fall om att uppnå den för att kunna göra det 

han vill. Malin använder den alltså som metod i sin skapandeprocess medan Samir i sitt 

arbetssätt ser den som en viktig utgångspunkt för att åstadkomma det han vill. 

 

Om vi så ser tillbaka på våra samtal med konstnärerna och deras tankar kring konstnärlig 

frihet så kan vi urskilja en del mönster. För dem alla verkar den psykiska inställningen vara 

central när det gäller att känna konstnärlig frihet, dock varierar formen av denna dem emellan. 

För Åsa handlar det om att känna att ett förtroende getts till henne som konstnär, att någon 

valt att satsa på henne, medan Ulf talar om en psykisk inställning i form av ett välmående och 

att han måste känna en viss inre harmoni för att kunna skapa. För Pernilla i sin tur rör det sig 

om att inte känna någon press vare sig utifrån eller från sig själv. Både för Malin och Samir 

handlar deras psykiska inställning om hela deras arbetssätt, att ha hittat sitt språk och sin 

arbetsmetod som de trivs med. Det öppna klimatet i konstvärlden och möjligheten att som 
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konstnär kunna överskrida gränser är också något som flera av våra konstnärer ser som 

konstnärlig frihet. 

Tematiska huvudspår 
I detta avsnitt kommer vi att utgå ifrån fyra teman; ”Konstnärlig frihet som begrepp”, ”Ett 

anomaliskt begrepp”, ”Priset för konstnärlig frihet” samt ”Vem ansvarar för och upprätthåller 

den konstnärliga friheten?” och därmed vidareutveckla och problematisera vårt 

intervjumaterial. Detta görs från ett utifrånperspektiv där vi betraktar vårt material som 

forskare och inte som samtalspartners. 

Konstnärlig frihet som begrepp 
Vi skulle vilja inleda med att återigen återgå till den tes som vi hade när vi gick in i denna 

undersökning. Tesen gick kortfattat ut på att vi ansåg att det torde talas om konstnärlig frihet 

även i andra sammanhang än när det gäller etiska eller moraliska aspekter, det vill säga att 

konstnärlig frihet var någonting annat förutom en slags tillåtelse att få provocera inom 

konsten. Under samtalen kunde vi konstatera att våra konstnärer höll med om att det 

konstnärliga yrket innebär en större etisk och moralisk frihet då de exempelvis liknande 

konstnärens roll vid en slags ”samhällets fria tänkare”, ”upplysare” etcetera. Alla var således 

överens om att det fanns en slags konstärlig frihet i yrket i sig, det vill säga den större 

moraliska och etiska friheten. Det vi kunde konstatera var att detta sågs som en slags 

självklarhet av samtliga konstnärer, att konstnären skulle ha den rätten via sitt yrke. Men 

samtidigt påpekade våra konstnärer att visst de fick gå längre men de var också skyldiga att ta 

sitt ansvar över dessa gränsöverskridanden som medmänniskor. Vi hamnade med dem i 

många intressanta diskussioner angående var gränsen egentligen gick, för hur långt man fick 

gå, men detta hade konstnärerna svårt att svara på och hänvisade till att denna gräns var något 

individuellt som man fick ta ställning till i varje enskilt fall. 

 

Det vi konstaterat när vi gjort flertalet genomgångar av vårt material är att det talas om 

konstnärlig frihet på två olika nivåer; dels den individuella nivå som utgörs av det enskilda 

konstnärskapet, dels på en kollektiv nivå som utgörs av det sammanlagda 

konstnärskollektivet, media eller samhället. Den slutsats vi dragit är att när det talats om 

konstnärlig frihet i anknytning till etiska och moraliska aspekter så har detta främst gjorts på 

en kollektiv nivå i medierna, vilket vi visat på i den genomgång vi gjorde inledningsvis i 

bakgrundskapitlet. Därmed har samhällets syn på den konstnärliga friheten kommit att stanna 
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på den kollektiva nivån. Anledningen till att vi ansåg att konstnärlig frihet var någonting mer 

kan bero på att vi började läsa konstnärsböcker som försökt komma in på en mer personlig 

nivå i konstnärens värld, det vill säga den individuella nivån, och det var detta vi ville ta ett 

steg längre med hjälp av vår intervjumetod. Vi anser därför att anledningen till att vi upptäckt 

att konstnärlig frihet inte enbart är en fråga om gränsöverskridanden är att vi släppts in på en 

personlig och individuell nivå, vi har helt enkelt fått komma in i konstnärernas rum. Skälet till 

att vi valt att göra uppdelningen mellan kollektiv och individuell nivå är alltså för att 

återspegla en av funktionerna vi funnit hos begreppet konstnärlig frihet, nämligen att 

begreppet har olika betydelser och fungerar annorlunda beroende på vilken nivå det tas upp.  

På den kollektiva nivån, menar vi, har en mer allmängiltig definition gjorts av begreppet för 

att en diskussion kring begreppet ska kunna föras. På den individuella nivån upprätthålls 

istället den öppnare karaktären hos begreppet, enligt våra slutsatser, av de enskilda 

konstnärernas definitioner. Så vad är då konstnärlig frihet på den individuella nivån? 

 

Det vi har kunnat urskilja under processens gång är att konstnärlig frihet bör ses som 

förutsättningarna och behoven för det individuella konstnärskapet. Alltså vad varje enskild 

konstnär behöver för att skapa, både vad gäller det rent praktiska arbetet och på ett mer 

filosofiskt plan, de medel konstnärer behöver för att kunna uttrycka sig och nå sina kreativa 

mål. Detta betyder att den konstnärliga friheten för våra konstnärer är anpassat efter det 

specifika konstnärskapet och tillskrivs därför av dem individuella innebörder, som exempelvis 

öppenhet, självförtroende, att kunna se möjligheter, ett lekfullt arbetssätt, noll förväntningar 

och inre harmoni. Något som i sin tur medför att den konstnärliga frihetens betydelse är 

föränderlig och bör därför sägas vara ett begrepp av öppen karaktär precis som 

konstbegreppet, vilket vi kommer att återkomma till i nästa avsnitt där vi ska återknyta våra 

slutsatser till våra teoretiska utgångspunkter. Förändringsfaktorn i den konstnärliga frihetens 

betydelse ligger i första hand på det individuella planet, som vi varit inne på, i och med att 

den är så pass sammankopplad till det enskilda konstnärskapet och därigenom till olika 

positioner inom konstvärlden.  Ur ett vidgat perspektiv, det vill säga på det kollektiva planet, 

sker dock förändringarna i samspel med hur klimatet inom samhället och den samtida 

konstvärlden ändras och utifrån vad som accepteras och inte accepteras av en konstnär 

verksam inom dessa. 
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Men den konstnärliga frihetens betydelse kan även, anser vi, sägas vara situationsbunden då 

förutsättningarna för kreativt skapande förändras inte bara utifrån det individuella 

konstnärskapet, samhället, klimatet inom konstvärlden och konstnärers olika positioner inom 

denna utan också utifrån olika projekt. Det kan exempelvis enligt konstnärerna bero på vilken 

samarbetspartner man har eller vilka ekonomiska förutsättningar som finns. Ytterligare en 

aspekt som pekar på samröret mellan konstnärlig frihet och det enskilda konstnärskapet är att 

ingen av våra konstnärer tidigare hade reflekterat kring detta fenomen men att de alla efter en 

stunds reflekterande kunde sätta ord på vad konstnärlig frihet är för just dem. Detta då det på 

en viss nivå sågs som en självklarhet för dem och som något som kommer med yrket som 

sådant samtidigt som det på en annan nivå, den individuella, handlar om vad just de anser det 

vara, vad de behöver för att kunna skapa det som de själva vill. Idag finns det, enligt oss, 

således inget rätt och fel på frågan vad som menas med konstnärlig frihet utan tack vare det 

öppna klimat som finns inom den samtida svenska konstvärlden, och därigenom samhället, 

och den friare konstnärsroll som medföljer detta finns idag möjligheten för konstnärer att 

utveckla så pass specifika konstnärskap att förutsättningarna och därmed den konstnärliga 

friheten för dessa blir, kan och bör vara så pass individuella som den är hos våra konstnärer.  

 

Vår tanke om konstnärlig frihet som något situationsbundet, kopplat till det konstnärliga 

arbetsklimatet, positioner inom konstvärlden samt till förutsättningarna för individuella 

konstnärskap bidrar alltså till att den konstnärliga frihetens betydelse är föränderlig. Den 

varierar dels utifrån vem man frågar men också utifrån vart densamma befinner sig och 

arbetar med vid tillfället.  

Ett anomaliskt begrepp 
En annan slutsats vi kunnat dra är att konstnärlig frihet kan diskuteras utifrån begreppet 

anomali med vilket det menas en oregelbunden företeelse, med andra ord något som samtidigt 

är varken eller och både och106. Allt tydligast blir detta när vi ser till konstnärlig frihet i 

relation till begränsningar där våra konstnärers reflektioner under våra samtal kan beskrivas 

som närmast motsägande inte bara dem emellan utan också från fråga till fråga. Samtidigt 

som begränsningar exempelvis i form av beställningsjobb ses som något utmanade av 

konstnärerna så menar de att det även måste finnas utrymme för en viss konstnärlig frihet för 

att de ska kunna genomföra sin uppgift. De ser det som en utmaning att arbeta sig kring en 

                                                 
106 Respons Aha lexikon- Modern kunskap för alla, Band A- Fa, Bertmarks förlag AB, 1996, s.53 
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begränsning och hitta ett sätt att gestalta på utan att behöva kompromissa alltför mycket på sitt 

eget formspråk.  

 

Malin säger till exempel att ”Man har ju ramar att gå efter och då kan ju bara en viss 

konstärlig frihet vara möjlig […] det är ju en utmaning. Det är en utmaning och en 

begränsning. Men en utmaning i att försöka hitta den här leken och lusten ändå […]”. För att 

kunna göra detta krävs det dock, menar de, att en del av arbetet lämnas till konstnären så att 

denne får en konstnärlig frihet i form av ett förtroende som konstnär. Inte nog med att detta 

kan ses som motsägelsefullt och anomaliskt så menar de, alltså våra konstnärer, att 

begränsningar också bör ses som en förutsättning för att konstnärlig frihet överhuvudtaget ska 

kunna existera. Bland annat talar Ulf om att ”det är inte fel att ha material men begränsningar 

och saker som irriterar är fan ta mig också jävligt bra förutsättningar för konst”, begränsningar 

är alltså en bra förutsättning för konst och Ulf menar att han har det lättare för att arbeta 

kreativt när han har något som irriterar och därigenom sporrar honom, något att försöka arbeta 

sig kring. Detta kan i sin tur liknas vid Samirs arbetssätt där han menar att hans konstnärliga 

frihet går ut på att jobba kring begräsningar ”[…] sen börjar hitta någon lösning eller på något 

sätt att börja jobba kring det liksom”. Pernilla i sin tur säger att ”allting ska vara obegränsat. 

[…] fast då säger jag ju emot mig själv för jag säger att frihet är att ha hur mycket färg och 

duk som helst men det kanske också är begränsande”, hon hävdar alltså att om hon skulle ha 

alla förutsättningar för att skapa så skulle det hämma henne och hennes kreativitet då hon 

skulle känna sig skyldig till att behöva prestera något. Vår slutsats blir alltså att begränsningar 

som ett beställningsjobb förutsätter en viss konstnärlig frihet, samtidigt som den sistnämndes 

existens också ibland förutsätter att där finns någon form av begränsning. Dessutom vill vi 

tillägga att det också kan ses som motsägelsefullt att för att få konstnärlig frihet så måste 

konstnären ta sitt ansvar, det vill säga för att ha konstnärlig frihet måste du ändå ha 

skyldigheter gentemot de som gett dig denna.  Konstnärlig frihet bör alltså ses som ett 

begrepp inte bara av en öppnare karaktär utan även av en anomalisk sådan. 

Kostnaderna för konstnärlig frihet 
Vi har även dragit slutsatsen att konstnärlig frihet kostar något och är något som man enligt 

våra konstnärer på något sätt förtjänat, exempelvis genom utbildning eller 

samhällsengagemang. Man kan således inte tala om en total konstnärlig frihet utan den 

förutsätter att någon begränsning måste finnas eller också att något annat måste tillföras. Om 

vi börjar med att se till det kollektiva planet kan vi tala om en konstnärlig frihet som kommer 
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med yrket som sådant, vilket vi nämnt ovan. Men detta får man inte gratis utan priset för 

denna större acceptans och godkännandet är att det samtidigt rör sig om ett yrke som medför 

att konstnärskollektivet har svårt att försörja sig på sin konst och Åsa, Malin, Pernilla och Ulf 

pratar alla fyra om svårigheterna med detta. Att man inte kan leva på sin konst kan 

naturligtvis även betraktas på ett individuellt plan då det även drabbar konstnärens 

privatekonomi. Dock finns det också fler aspekter av kostnader på ett individuellt plan vars 

pris skiljer sig åt mellan de olika konstnärerna och deras positioner, precis som deras syn på 

konstnärlig frihet gör.  

 

För Pernilla ligger det i att hon inte kan leva på sin konst, då hon för att känna en konstnärlig 

frihet inte kan tjäna pengar på sina arbeten eftersom hon inte vill känna några som helst krav 

varken utifrån eller från sig själv på att behöva prestera. Malin och Åsa i sin tur pratar inte så 

mycket om detta utan ser det mer som ett resultat av deras arbete att kunna tjäna pengar på 

det. De pekar istället under våra intervjuer på vikten med att som konstnär ha ett bra 

självförtroende, tro på och känna tillit till sig själv, samt att våga stå för att man är konstnär. 

Har man inte detta får man det svårt att känna en konstnärlig frihet menar de. Enligt dem 

handlar det således inte så mycket om att något ska bort som i fallet med Pernilla utan snarare 

om att tillföra något, att ha den rätta inställningen.  För Ulf handlar det om att ett välmående 

måste finnas. Till skillnad från Pernilla där kraven måste tas bort ska det i Ulfs fall alltså 

istället tillföras något. Samir pratar om att för honom handlar det om att jobba på och att han 

kan arbeta sig kring olika begränsningar och ”kostnader” genom att ”oppta”, ge systemet det 

systemet vill ha utan att behöva kompromissa med sig själv. I hans fall ska alltså någonting 

till, han ger det systemet vill ha för att erhålla konstnärlig frihet.  

Vem ansvarar för och upprätthåller den konstnärliga friheten? 
En sista fråga vi ställt oss är vem som skapar den konstnärliga friheten och vem som ansvarar 

för den? Eller existerar den bara utan att egentligen reflekteras över? Är den kopplad till 

individen eller till något större? Våra tankar kring detta utifrån vårt material är att den 

konstnärliga friheten skapas av både konstnärer på individuell och kollektiv nivå samt av 

samhället på en kollektiv nivå. Konstnärer tar sig, enligt oss, rätten till den konstnärliga 

friheten i sig själva som ett individuellt ställningstagande men även utifrån 

konstnärskollektivet, de förväntar sig dock även något av samhället. Detta är att samhället på 

en kollektiv nivå tar på sig ett visst ansvar då det accepterar denna större frihet och ständigt 

via mediala diskussioner är med och omförhandlar villkoren för begreppet. Det är helt enkelt, 
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som vi ser det, samhället som från början skapat det öppna klimatet för den konstnärliga 

friheten genom att säga att det är okej för konstnärerna att ha en friare yrkesroll vilket i sin tur 

leder till att varje konstnär i nästa led kan skapa sin individuella konstnärliga frihet vare sig 

den handlar om att ha en lekfull arbetsmetod eller att ha ekonomiska möjligheter. Konstnärlig 

frihet definieras alltså av konstvärlden i likhet med den institutionella konstteorin, något som 

vi kommer att återknyta till mer i nästa avsnitt. 

 

Som ovan nämnts så omförhandlas dock villkoren och det är viktigt att det finns en balans i 

förhållandet samhälle och konstnärskollektiv för att den konstnärliga friheten inte ska 

begränsas. Våra konstnärer påpekade att det är tråkigt när en konstnär går för långt i sin konst 

men underströk sedan att det är oundvikligt att detta händer då konsten inte får omgärdas av 

en allmän censur. Att den konstnärliga friheten som begrepp ständigt förändras blir i och med 

detta uppenbart och styrker ytterligare det faktum att det rör sig om ett öppet begrepp. 

Sammanfattningsvis kan det alltså här påpekas att den konstnärliga frihet som finns beskriven 

inom medierna, det vill säga på en kollektiv nivå, behövs för att den individuella konstnärliga 

friheten ska kunna existera. Vi ska nu i nästa avsnitt återknyta till de teoretiska 

utgångspunkter som tidigare presenterats, dels för att höja analysen ännu en nivå, dels för att 

ytterligare distansera oss till vårt material och betrakta det utifrån ur ett mer konstteoretiskt 

perspektiv. 

Återknytning till teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt ska vi som redan nämnt återknyta vårt resultat till de teoretiska utgångspunkter 

som tidigare presenterats. Inledningsvis kan vi konstatera att Anja Notinis begrepp ”det 

konstnärliga rummet” gjort att vi kunnat sätta ord på det som enligt oss skulle ge oss en 

möjlighet att kunna undersöka begreppet konstnärlig frihet på en mer individuell nivå till 

skillnad från den kollektiva nivå som återfinns i de mediala diskussionerna av begreppet. Att 

vi kom att bygga vår undersökning på intervjuer och närma oss den konstnärliga friheten 

genom enskilda konstnärer har att göra med idén vi hade om att begreppets betydelse och 

funktion ligger i konstvärldens aktiviteter. Denna idé går att spåra i Vilks resonemang om att 

konstbegreppets definition går att finna i denna typ av aktiviteter och upprätthålls av alla de 

verksamma inom konstvärlden. 
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När vi inledde våra intervjuer kände vi en rädsla för att begreppets komplexitet skulle göra det 

svårt för våra konstnärer att besvara frågan om vad konstnärlig frihet var för dem i den 

bemärkelse som W.E. Kennick skriver om problematiken med att förvänta sig ett konkret svar 

på frågan vad som menas med konst. Så blev dock inte fallet utan konstnärerna hade som 

tidigare nämnt inga problem med detta. Som vi skrivit innan kan det bero på att den 

konstnärliga friheten är något så pass individuellt att svaret därför blir uppenbart för den 

intervjuade. Men en annan slutsats som vi konstaterat är att de vi intervjuat talar det språk 

som krävs, Kennick menade att svårigheterna med ett svar ligger i att de estetiska begreppen 

är så pass komplexa, men för våra konstnärer så är dessa begrepp en del av deras yrkesvärld, 

av deras begreppsliga värld. För att utveckla dessa antaganden ännu mer vill vi återknyta till 

en fråga som vi ställt oss tidigare i denna uppsats, nämligen om den enda länken i våra svar 

skulle vara att de intervjuade var konstnärer eller om det skulle finnas andra likheter av det 

slag som både Wittgenstein och Weitz talar om vad det gäller tid respektive konst? Vår 

slutsats är att när det gäller den konstnärliga friheten på den individuella nivån så är den 

främsta länken i våra svar att de intervjuade är konstnärer, dock finns vissa likheter vilka vi 

presenterat. På den kollektiva nivån har dock fler likheter kunnat konstateras, som till 

exempel tanken om att den konstnärliga friheten ingår i yrket i sig, och man skulle kunna 

påstå att Wittgensteins och Weitz teorier här blir givande, dock anser vi att dessa inte blir 

tillräckliga då de enbart blir aktuella för den kollektiva delen av begreppet konstnärlig frihet. 

 

Något som vi kunnat utröna i efterhand är att de teoretiska perspektiv som vi förut redogjort 

för i första hand kan sägas fokusera sig på det kollektiva planet, alltså på mer generella 

antaganden om konstvärlden och konstnärer som en verksam yrkesgrupp inom denna. Vi har 

som vi redan förklarat utgått från teorier kring konstbegreppet då vi inte fann några direkta 

teorier om konstnärlig frihet. Morris Weitz talar om svårigheterna med att definiera konst och 

vi menar att detta kan bero på just att teorierna kretsar kring den kollektiva nivån när svaret, 

det vill säga grunden till en begreppslig förklaring, i själva verket går att finna på det mer 

individuella planet där vi i denna uppsats befinner oss. Vi menar alltså att detta även går att 

applicera på den konstnärliga friheten.  

 

Vi har tidigare också skrivit om en balans som upprätthåller den konstnärliga friheten på en 

kollektiv nivå. Vilks talar om en slags sociala ordningar som upprätthåller det nu gällande 

konstbegreppet. Vi menar att det är samma sociala ordningar som också upprätthåller den 
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konstnärliga friheten och därmed en slags institutionell konstteori. Detta går att ta ytterligare 

ett steg genom att hävda att den konstnärliga friheten, liksom Vilks menar konstbegreppet, 

helt upprätthålls och skapas av en institutionell konstteori då det är denna som skapar en 

större acceptans i samhället genom att man är villig att ge konstnärerna en friare yrkesroll. 

Vidare så skapar detta ett öppnare klimat inom konstvärlden vilken i sin tur tillåter att en 

individuell konstnärlig frihet kan formas. Den institutionella konstteorin i detta fall baseras på 

samhällets, konstvärldens och konstnärernas åsikter om den konstärliga friheten. 

 

För att återknyta till de teorier som vi presenterat om konsten som ett öppet begrepp, det vill 

säga ett begrepp som i Weitz mening saknar nödvändiga och tillräckliga egenskaper för att 

definieras och helt enkelt är föränderligt, så menade vi initialt att detsamma gäller för 

begreppet konstnärlig frihet. Detta håller vi fortfarande fast vid. Vi anser efter genomförd 

analys att begreppet delvis, bortsett från dess kollektiva nivå, är högst individuellt och att för 

varje konstnär finns ett svar utifrån dennes förutsättningar och behov. En definition skulle 

därför innebära att begreppet stannar på en kollektiv nivå vilket, enligt oss, skulle innebära att 

det blir missvisande. 

 

Vi anser att vi i denna uppsats inte bara undersöker begreppet konstnärlig frihet utan även 

utifrån det har kunnat säga någonting om det svenska konstnärskapet och attityder kring detta. 

Vi menar också att vi på ett annat plan bidrar till diskussionen kring konstbegreppet. Vi anser 

alltså att den konstnärliga friheten utgör en så pass vital del av konstbegreppet att det står att 

finna många svar i ovan presenterad analys om detta. Ett resonemang som vi kommer att 

vidareutveckla i nästa kapitel där vi presenterar förslag på hur man inom den estetiska 

forskningen ska undvika att hamna i en ständig önskan om att definiera något som 

uppenbarligen aldrig kommer att kunna definieras, nämligen konsten. Vi håller således med 

Weitz om att ”Vad är konst?” frågan bör ersättas med andra frågor som till exempel vad 

konstnärlig frihet kan vara. 

 

Slutdiskussion 
Så var slutar vår ”resa”? Vad har vi fått med oss? Genom vår undersökning har vi lyckats 

närma oss den konstnärliga friheten som begrepp och visa på dess natur. Men vi har även mött 

fem stycken individer; Åsa, Pernilla, Ulf, Malin och Samir, och har utifrån våra samtal med 
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dem också kunnat utskilja attityder kring det svenska konstnärskapet och förutsättningarna för 

detta, vilka visat sig vara tätt sammanknutna med den konstnärliga friheten. I denna uppsats 

har vi alltså genom att ha undersökt den konstnärliga friheten visat på attityder och behov 

kring det svenska konstnärskapet. Som forskare har vi utvecklats och då främst på grund av 

vår metod, både genom att vi varit tvungna att medvetet pendla mellan olika perspektiv och 

roller för att få distans till materialet och kunna vara mer kritiska till oss själva, men också 

genom att bemöta de problem som det innebär att närma sig ett begrepp av öppen och 

anomalisk karaktär såsom konstnärlig frihet.  

 

Trots svårigheterna som vi mött i samband med Rubins och Rubins metod har den för oss 

också varit givande, då vi genom den lyckades möta våra konstnärer på det personliga plan 

som vi ville. För att kunna göra detta kändes det naturligt för oss att bygga upp intervjuerna 

som ett samtal, en dialog oss sinsemellan, där vi också investerade oss själva för att bygga 

upp ett förtroende.  Även om detta medförde att vi blev en del av vårt material så var det för 

oss och vår undersökning värt det då vi i gengäld fick ett intressant material och lyckades 

komma åt och därigenom upptäcka det individuella planet hos den konstnärliga friheten. Vi 

anser därigenom att vår undersökning tillför något nytt. Detta då vi inte bara bidrar till 

beskrivningen av konstbegreppet utan även visar på exempel från svenska konstnärskap 

liksom deras förutsättningar och därför även bidrar till bilden av den svenska samtidskonsten. 

Parallellt med detta har vi med vår undersökning av den konstnärliga friheten också gett 

förslag på hur man kan närma sig estetiska begrepp och värdet med att inte försöka reducera 

begreppens komplexitet till endast en definition. 

 

En av de viktigaste slutsatserna, enligt oss, i denna uppsats är att konstnärlig frihet som 

begrepp har två nivåer; den kollektiva och den individuella. När det gäller begreppet 

konstnärlig frihet förmodar vi att anledningen till att det, enligt oss, stannat på en kollektiv 

nivå vid representationer av det är för att människor har svårt att acceptera dess öppna natur 

och därigenom många betydelser. Vi har valt att inte enbart stanna på den mediala, kollektiva 

nivå som vi redovisat för i bakgrundskapitlet utan har istället undersökt konstnärlig frihet som 

begrepp och försökt närma oss dess olika funktioner och innebörder. Vi menar vidare att de 

båda nivåerna hos begreppet är lika viktiga och att man därför även bör införa det individuella 

perspektivet i estetisk forskning. Till detta bör det även tilläggas att en viktig aspekt hos 

konstnärskapet enligt oss just är dess individualitet.  
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Konstvärlden är i vår mening full av förändringar och nya riktningar och därför anser vi att 

definitioner av estetiska begrepp snabbt blir inaktuella. Estetiska begrepp är abstrakta och 

subjektiva, ja öppna helt enkelt. Vi föreslår, med grund i vår genomförda undersökning, att 

man inom den estetiska forskningen ska acceptera dessa begrepps öppenhet samt 

föränderlighet och se detta som värdefullt. Kanske är den institutionella konstteorin ett sätt att 

lämna definitionsproblematiken? Vi menar att istället för att definiera estetiska begrepp så bör 

man undersöka hur dessa fungerar, det vill säga hur de används i olika situationer, av vem de 

används, vad de representerar, varför man använder dem etcetera. Detta ska alltså enligt oss 

göras utifrån de två perspektiv vi presenterat. Vi menar att på så sätt kommer man att få 

värdefulla beskrivningar av de estetiska begreppen som alla bidrar till beskrivningen och 

undersökandet av den komplexa konstvärlden och i sin tur konstbegreppet. Vi menar helt 

enkelt att estetiska begrepp bör problematiseras mer och att olika sorters undersökningar 

behövs.  

 

Som vi nämnt i inledningen så diskuterades gränserna och förutsättningarna för den 

konstnärliga friheten på nationell nivå i Riksdagen den 29 mars 2007. Vi besökte då 

Kulturutskottet och tog del av den öppna utfrågningen dels för att se hur man definierade 

begreppet i debatten, dels för att se hur det används på en kulturpolitisk nivå. Till 

utfrågningen var fem konstnärliga representanter från svenskt kulturliv inbjudna för att 

redogöra för sin syn på ämnet vartefter politikerna i Kulturutskottet ställde frågor om hur de 

skulle förhålla sig till samt upprätthålla den konstnärliga friheten.  Som tidigare nämnt så 

används konstnärlig frihet som begrepp ofta utan förklaring men ses samtidigt som så pass 

viktigt för att det ska diskuteras på politisk nivå. Vid diskussionerna i Riksdagen blev det för 

oss tydligt att de flesta var överens om vad konstnärlig frihet innebar på en kollektiv nivå men 

att det stundtals, enligt oss, blev förvirrat i debatten då de konstnärliga representanterna talade 

från ett, enligt oss, individuellt perspektiv på begreppet. 

 

Konstnärlig frihet är således ett etablerat begrepp som samtidigt är väldigt abstrakt. Frågan är 

hur man bör se på det? Vad betyder det för konstnärerna? Som vi förstår det är den 

konstnärliga friheten på ett plan ett sätt att legitimera konsten men samtidigt är det ett begrepp 

som är svårt att förklara och därmed förhandla om då det sällan problematiseras. Att det var 
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svårt att förhandla om blev uppenbart i riksdagsdebatten då man inte kunde svara rakt på 

politikernas frågor om vad de som politiker skulle göra i frågan. Alla använde det som 

begrepp men verkade tillskriva det väldigt skilda betydelser. Politikernas vilja att få konkreta 

svar blev inte uppfylld då de konstnärliga representanterna verkade ha svårigheter med att 

tillskriva det samma innebörd och betrakta det utifrån samma perspektiv. Enligt oss blev det 

utifrån debatten uppenbart att konstnärlig frihet som begrepp var alltför abstrakt för att kunna 

diskuteras på denna nivå. Ofta hamnande man därför istället i rena diskussioner om 

yttrandefrihet för medborgaren där den konstnärliga friheten försvann ur debatten. 

 

Som vi tidigare skrivit så menar vi att man bör undersöka estetiska begrepp på fler nivåer och 

problematisera dessa mer. Så hur anser vi att konstnärlig frihet kan undersökas vidare? Det 

skulle vara givande att genomföra gruppdiskussioner med konstnärer kring begreppet för att 

se hur dessas syner förhåller sig till varandra och vilka diskussioner som uppstår. En annan 

intressant ingång skulle vara att samtala med olika representanter inom konstvärlden om 

begreppet, till exempel konstnärsorganisationer, konstnärsnämnder, konstinstitutioner, 

konstskolor etcetera för att se hur begreppet fungerar på olika positioner. Man skulle också 

mer noggrant kunna granska den definition som vi visat på i den politiska debatten. I ett 

vidare perspektiv skulle det vara givande att studera hur den konstnärliga friheten ser ut på ett 

globalt plan, både på en individuell och på en kollektiv nivå då andra förutsättningar för 

exempelvis yttrandefrihet finns. Även om vi visat på att konstnärlig frihet är ett öppet begrepp 

är det fortfarande intressant att fortsätta undersöka det då beskrivningar av det ger värdefulla 

insikter om konstvärlden som fält. 

 

Konstnärlig frihet som begrepp går i vår mening alltså att undersöka på mångt flera plan och 

vi menar att vi med denna uppsats tagit ett första steg mot problematiseringen av estetiska 

begrepp och visat på ett sätt att närma sig dessa abstrakta begrepp. 
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Bilagor

Bilaga 1. Intervjufrågor 
 

• Berätta om dig själv, vem är du? 
 
• Vad har du för utbildning och/eller konstnärlig bakgrund? 

 
• Vad håller du på med för projekt just nu? 

 
• Ser du dig själv som konstnär? Varför? 

 
• Varför valde du att bli konstnär? 

 
• Vad driver dig som konstnär? 

 
• Vad vill du uppnå med ditt konstnärskap, din konst? 

 
• Vad är ett konstverk för dig? 
 
• Har du någon gång blivit kritiserad för något av dina arbeten? Vilket och varför? 
 
• Mediedebatten om konstnärlig frihet kretsar främst kring etik och moral, vad tycker du 

om det? Tycker du att det rör sig om något mer? Vad tycker du om att konstnärlig 
frihet sägs användas som en ursäkt för arbeten som kan ses gå över gränsen för vad 
som anses vara etiskt fel att göra? Har du något exempel där du anser att den 
konstnärliga friheten har dragits till sin spets? (Diskussionspunkt) 

 
• Medför yrket i sig en automatisk konstnärlig frihet? I så fall på vilket sätt? 

 
• Beskriv vad konstnärlig frihet är för dig. 

 
• När känner du dig fri som konstnär? 

 
• Vad behöver du för att kunna skapa, både vad gäller det materiella och psykiska?  

(materialet och tankeprocessen) 
 
• Vad underlättar ditt konstnärliga skapande? 
 
• När känner du dig inte fri och/eller begränsad i ditt arbete? 
 
• Hur ser du på beställningsjobb? 

 
• Vad skulle begränsa dig helt i ditt skapande? Nämn ett skräckscenarium. 

 
• Vad är det bästa som skulle kunna hända dig som konstnär? 
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