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Introduktion 

Den senaste tiden har etnicitet, rasifierade stereotyper och representation inom kulturens uttryck 

varit mycket uppmärksammade i media. Exempel är Makode Lindes skrikande tårta och 

kulturministern, kritiken mot barnfilmen Liten skär och alla små brokiga, diskussionen efter filmen 

Play, beslutet att flytta Tintin från tiotretton på Kulturhuset och nu senast de rasisitiska hot som 

riktats mot Dalateatern efter att anställt en mörkhyad skådespelare i Hemsöborna. Men vad vet vi 

om villkoren för icke-etniskt svenska kulturutövare? 

Detta paper försöker kartlägga forskningsläget kring utlandsfödda bildkonstnärers situation i Sverige 

idag. Det börjar med en genomgång av några av de generella villkor för bildkonstnärer som vi har 

kunskap om idag, för att gå vidare till utlandsfödda konstnärer specifikt. En kort studie av 

sammansättningen av utlandsfödda inom Konstnärernas Riksorganisation presenteras, utifrån de 

resultat jag funnit inom ramen för forskningsprojektet Konstnärliga karriärval och familjebildning 

som leds av Marita Flisbäck, Göteborgs Universitet. Paperet avslutas med en diskussion kring några 

begrepp som kan belysa situationen för utlandsfödda bildkonstnärer i Sverige idag.  

 

Bildkonstnären i Sverige – några generella villkor 

I en undersökning som Flisbäck (2010) gjorde på uppdrag av Konstnärsnämnden beräknade man att 

det finns ungefär 6000 verksamma professionella konstnärer inom området Bild & Form. 1 

Konstnärer i Sverige är generellt högutbildade men har små, oregelbundna och oförutsägbara 

inkomster. Enligt EU-rapporten Economy of Culture in Europe från 2006 kan mindre än 10 % av 

examinerade studenter från konstskolor leva på sina inkomster som ”framgångsrika konstnärer” (Raj 

                                                           
1 Undersökningen baserar sig på Statistiska Centralbyråns registerdata. Definitionen av konstnärer har varit ”de 

som innehaft eller erhållit inkomstgaranti, garanterad författarpenning, eller något bidrag eller stipendium eller 

bidrag från Konstnärsnämnden eller Författarfonden åren 2002 – 2006 samt Musikerförbundets, Yrkesmusikers 

förbund och Teaterförbundets medlemmar.” (Flisbäck 2010: 14). 



Isar, 2012: 31). Konstnärens arbetsmarknad har därför ofta liknats vid ett lotteri med få vinnare och 

många ”nitlotter”. 

Bildkonstnärer i Sverige arbetar i hög grad som ”kombinatörer” – de konstnärliga uppdragen sköts i 

form av enskild firma (2008 hade 91 % av alla yrkesverksamma bildkonstnärer enskild firma) 

samtidigt som man ofta har extrajobb i form av kortare eller längre anställningar. Antalet fasta 

anställningar inom kultursektorn som helhet har minskat det senaste decenniet (Flisbäck 2010).  

Trots att få konstnärer idag hävdar att de väljer bort barn för sina karriärers skull, har konstnärer 

fortfarande färre barn än befolkningen generellt (Flisbäck 2010). Detta verkar gälla särskilt kvinnliga 

konstnärer, vilket kan tyda på ojämlika villkor för att kunna kombinera familj och karriär som 

konstnär. 

Konstnärernas arbetsmarknadssituation innebär alltså risktaganden, osäkerhet och hård konkurrens. 

Konstnärligt arbete ger ofta utövaren känslor av mening, lust och glädje. Man kan också uppleva att 

man har stor kontroll över det egna arbetet. Denna känsla uppvägs dock av liten kontroll över sina 

möjligheter på arbetsmarknaden och över förmågan att få inkomst från sitt arbete. 

Bildkonstnärers situation på arbetsmarknaden uppvisar specifika drag och mer generella drag som 

man delar med andra yrkesgrupper på arbetsmarknaden. Vissa forskare menar till och med att 

konstnärernas arbetsmarknadssituation är ett pionjärområde för kunskap om framtidens 

arbetsmarknad  då man ser att fler och fler kommer arbeta på det ”atypiska” sätt som konstnärer gör 

(Lund & Flisbäck 2010). 

 

Utlandsfödda bildkonstnärer i Sverige – vad vet vi? 

Arbetslivsinstitutet publicerade en rapport år 2000 av Cajsa Lagerkvist som undersökte utlandsföddas 

situation inom kultursektorn: Världar emellan? Frågan om etnisk mångfald i kulturlivet. Rapporten 

konstaterade att invandrare har sämre etableringsmöjligheter än svenskfödda inom svenskt kulturliv. 

Tre förklaringsgrunder lyftes fram till sämre karriärmöjligheter för utlandsfödda: att bli betraktad 

som avvikare, att inte ha ett kontaktnät och språkliga brytningar. Konsten och bildformen brukar 

beskrivas som ett internationellt språk, men när det gäller kontakt med gallerister och vid 

stipendieansökan är bristande kunskaper i svenska språket missgynnande. För att nå konstnärlig 

framgång framstår inte alltid talang eller kvalitet som nyckeln, utan snarare kunskap om 

konstvärldens regler. 



År 2005 kom regeringsrapporten Makten och mångfalden – eliter och etnicitet i Sverige ut med ett 

avsnitt om ”den kulturella makten” (Flisbäck 2005). Kulturfältet i Sverige har visat sig har större andel 

utlandsfödda än andra maktfält, vad gäller personer på ledande befattningar. Trots detta var det 

främst utlandsfödda från Norden som verkade ha bäst villkor att finna en maktposition inom 

konstvärlden, följt av utlandsfödda från Europa. En fördel verkade vara att ha varit del av det svenska 

samhället i mer än tio-femton år för att kunna nå en betydelsefull position inom kulturvärlden.  

I vårpropositionen 2008 föreslog regeringen satsningar på främjandet av etnisk mångfald, där bland 

annat mångkulturellt centrum fick i uppdrag att undersöka utlandsföddas villkor i den offentligt 

finansierade kultursektorn. Resultatet kom i rapporten Osmos – inkluderingsprocesser i kulturlivet 

(Edström & Hyltén-Cavallius 2011) som diskuterar kulturinstitutionernas erfarenheter av arbete med 

etnisk och kulturell mångfald. Inom ramen för uppdraget arrangerades även en internationell 

konferens 2010. Rapporten diskuterade vad som skett efter mångkulturåret 2006, där rösterna från 

kulturintuitionerna var blandade. Vissa såg man att medvetandet om utlandsfödda konstnärer och 

konstnärliga uttryck var förändrat, andra menade att det mesta gick tillbaka till ”det vanliga” efter 

2006. Trots mångfaldsplaner verkade en slags resignation dominera de flesta ”vita” institutioner inför 

svårigheterna att bli mer inkluderande. Författarna förklarade detta med att dessa institutioner 

saknade motivation och kunskap om vad en breddad rekrytering kunde bidra med.  

En nyligen publicerad studie från Norge om utlandsfödda konstnärers villkor konstaterade att 

utlandsfödda som eftersträvar en konstnärlig karriär upplevde att deras föräldrageneration inte 

ställde sig positiva till detta då yrket konstnär ansågs ha låg status. Föräldrarna var också oroliga för 

sina barns möjligheter att försörja sig på sitt yrke och finna en respektabel plats i det norska 

samhället.  Detta sågs enligt forskarna som att föräldrarna önskade sig att deras barn skulle 

undkomma den låga sociala position som deras migration försatt dem i (Vassenden & Bergsgard 

2012). 

Utlandsfödda och icke-vita konstnärers situation i kulturfältet i Sverige är alltså ett forskningsområde 

som är öppet för mer kunskap och uppmärksamhet, inte minst vad verkar gälla utanför 

institutionerna. Tydligt blir i alla fall att vad gäller frågor om livet, arbetet och konsten står den 

svenskfödde konstnären i gränslandet mellan arbetsmarknadspolitik och kulturpolitik. I den 

utlandsfödde konstnärens situation adderas integrationspolitik till detta gränsland.  

 

Kort fallstudie kring Konstnärernas riksorganisation (KRO) – utlandsfödda medlemmar (2011). 

https://mkc.nordicshops.com/product.html?product_id=365&category_id=34
https://mkc.nordicshops.com/product.html?product_id=365&category_id=34


I denna del av paperet kommer jag presentera några beskrivningar av medlemssammansättningen i 

KRO, konstnärernas riksorganisation, som tillsammans med KIF -Föreningen för Sveriges 

konsthantverkare och industridesigners organiserar professionella bildkonstnärer och 

konsthantverkare inom flera områden. Uppgiften för KRO är "att representera svenska konstnärer i 

politiska frågor som rör konst och konstnärers finansiella och sociala situation" (från www.kro.se 

22/8 2012). 

Inom ramen för forskningsprojektet Konstnärliga karriärer och familjebildning vid Göteborgs 

Universitet distribuerades en enkät under hösten 2011 till samtliga 3200 medlemmar i KRO. 2025 

svar registrerades, totalt 63, 3 % av populationen. Analyserna utfördes på respondenter i åldern 25-

96 år (29, 6 % män och 70, 4 % kvinnor). 

 

En majoritet av undersökningens svarande hade svensk härkomst. Tre procent var födda utanför 

Europa.  

 

Källa: material tillhörande projektet Konstnärlig karriär och familjebildning. 

 

Medlemmarna i KRO är till största andelen kvinnor. Gruppen svarande från Europa utom de 

skandinaviska länderna hade en något större andel män jämfört med de andra grupperna uppdelad 

efter härkomst.  

 

Härkomst

Sverige 88 %

Norden 4 %

Europa 5 %

Övriga världen 3 %



 

Källa: material tillhörande projektet Konstnärlig karriär och familjebildning 

 

Medelinkomsten för svenskfödda konstnärer var högre år 2011 än för andra grupper uppdelade efter 

härkomst.  Denna siffra skiljer dock inte på inkomster från konstnärligt arbete och inkomst från icke-

konstnärligt arbete.  

 

 

Källa: material tillhörande projektet Konstnärlig karriär och familjebildning. p <0,001 

 

Utlandsfödda konstnärer jobbar mer timmar konstnärligt arbete i veckan än svenskfödda konstnärer. 

En teori är att antal arbetade timmar konstnärligt hänger samman med inkomsten – ju mer 

konstnärligt arbete, desto lägre inkomst, då mindre konstnärligt arbete beror på att man spenderar 

tid på ”inkomstbringade” jobb, så kallade ”brödjobb”.  Är utlandsfödda konstnärer mer 

framgångsrika i avseendet att de arbetar konstnärligt på heltid i högre grad än svenskfödda 
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konstnärer? Skillnaderna i arbetstid och härkomst är dock inte statistiskt signifikanta, vi kan därför 

inte veta om de beror på slumpen. 

Inom ramen för forskningsprojektet har jag undersökt KRO-medlemmarnas upplevelse av att kunna 

kombinera arbetsliv med familjeliv och socialt liv (vänner, fritidsaktiviteter). Undersökningen visade 

att effekten av att vara född utanför Europa på känslan av att kunna kombinera arbete – livet utanför 

arbetet var negativ2 om man kontrollerade för variabler som berörde bakgrund, arbetstid och 

familjeförhållanden. Denna effekt blev dock inte statistiskt signifikant. Detta betyder det inte gick att 

statistiskt säkerställa någon skillnad mellan grupper baserade på ursprung vad gäller känslan inför sin 

förmåga att kombinera arbetet som konstnär och familjeliv/socialt liv. Med viss försiktighet kan man 

argumentera för att utlandsfödda konstnärer som är medlemmar i KRO och icke-utlandsfödda 

konstnärer inte skiljer avsevärt i sina uppfattningar om förmågan att kunna kombinera ett 

konstnärligt yrke med familjeliv och socialt liv (Lindström, kommande).  

 

Diskussion 

Utifrån den kunskap som presenterats ovan kan man beskriva utlandsfödda konstnärers möjligheter i 

kultursfären som beroende av att man klarar en Dubbel etablering. Den ena etableringen sker i det 

svenska samhället, där man måste lära sig språk och kulturella ”koder” för att kunna integreras. Den 

andra etableringen sker på konstfältet, där man måste skaffa sig kontakter och synas med sin konst 

för att kunna verka som aktiv konstnär.  Rapporterna kring mångfald i kulturlivet vittnar ofta om 

goda intentioner som inte leder till handling. Människor på nyckelpositioner inom konstvärlden är 

medvetna om att deras arbetsplatser är ”vita” men känner uppgivenhet inför möjligheterna att ändra 

på situationen. Konstnärliga uttryck som representerar mångfald tenderar att exotifieras och främst 

närvara vid ”speciella tillfällen”, så som under mångkulturåret, men har svårigheter att nå en 

mainstreamfåra. När diskriminering och uteslutandeprocesser kan ske på mer eller mindre 

omedvetna plan. Under inspiration av det feministiska begreppet Könsmaktsordning, vilken 

utvecklats för att beskriva och hierarkiserande och separerande processer som uteslutit kvinnor från 

betydelsefulla positioner, ser jag möjligheter att bättre utforska kulturvärldens ”Konstmaktsordning”. 

Möjligen kan begreppet belysa den hierarki som existerar inom kulturvärlden och de processer 

                                                           
2 Detta resultat var dock statistiskt signifikant på 10 % nivå, och inte 5 % nivå som är brukligt inom kvantitativa 

studier. I vissa studier accepterar man nivåer på 10 % då man har ett stort underlag. Underlaget i denna studie 

var 2025 personer.  

 



som gör att viss konst och vissa konstnärer konsekreras och förstås som neutrala, till skillnad från 

annan konst och andra konstnärer som blir ”speciella” och förstås som exotiska eller 

representationer för ”det andra”. Här spelar aktörer som curatorer, konsthallschefer, konstskolor, 

gallerister, kritiker, kulturpolitiker en stor roll. 

Utlandsfödda konstnärer som försöker etablera sig eller har etablerat sig i den svenska kultursfären 

kan känna oro inför att andras misstanke att man lyckats för att man är inkvoterad eller fungerar som 

exotiskt inslag jämfört med ”svensk” konst (Flisbäck 2005). På samma sätt bör man kanske förstå 

svenska etablerade konstnärer och andra människor som har betydelsefulla positioner inom 

kulturvärlden. En rädsla inför att se sina privilegier kopplade till etnisk tillhörighet handlar rimligtvis 

på samma sätt om en rädsla inför att upptäcka att man fått sin position som ”inkvoterad” och att ens 

svenska etnicitet har visat sig väga lika mycket som ens färdigheter och kompetens, även om 

fördelen med vithet eller svenskhet aldrig artikuleras explicit eller möjligen inte ens sker medvetet.  

Detta paper avslutas med en påminnelse om den diskussion som Cajsa Lagerkvist (2000)  lyfte fram i 

sin rapport: konsten ses ofta som en brygga mellan kulturer och språk, den är gränsöverskridande 

och öppen. Samtidigt är det en plats som präglas av hård konkurrens om arbetstillfällen och pengar. 

Att förbättra utlandsfödda konstnärers situation på arbetsmarknaden verkar alltid positivt så länge 

det inte hotar svenskföddas ställning. Målet är att åtminstone offentligt finansierad kultur ska spegla 

den etniska mångfalden som utgör Sverige. Kanske är dock själva förutsättningen för jämlika villkor 

inom kulturvärlden att svenskfödda konstnärer måste göra uppoffringar på arbetsmarknaden. 
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