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Sammanfattning 
 

Syftet med vår uppsats är att ta reda på hur icke västerländska konstnärer blir bemötta i det 

svenska kulturlivet. Med hjälp av en postkolonial teori och textanalyser har vi tittat närmare 

på hur de och deras konst blir bemött och om de har samma förutsättningar att verka inom 

kultursektorn som de etniskt svenska konstnärerna. Det resultat vi fick fram visar på att det 

svenska kulturlivet har en mur runt sig som är väldigt svår att ta sig genom om man inte är av 

västerländsk härkomst, och inte ens då är man garanterad samma villkor. Trots att det då och 

då har gjorts försök med att jämställa svenska konstnärer med utländska konstnärer så har de 

sällan lyckats. Under arbetet med uppsatsen har vi blivit mer och mer tveksamma till att det 

svenska kulturlivet verkligen vill att alla konstnärer skall kunna verka under samma 

förutsättningar.  
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Inledning 

 

Å ena sidan åkte och åker fortfarande en svensk konstnär gärna till Paris, Rom, Madrid 

och Warszava. Överallt blir han väl mottagen av kollegor. Å andra sidan skyr han i 

Sverige kontakten med utländska yrkesbröder.1 

Citatet ovan leder direkt in på vad vår uppsats kommer att handla om. Uttalandet kommer 

ifrån den polskfödde konstnären Lech Rzewuski, nu boende i Sverige, och är en kritik mot hur 

det, enligt honom, ser ut för utländska konstnärer i Sverige idag. Hur kan detta komma sig, i 

ett västerländskt modernt land som Sverige? Kanske finner vi en del av svaret i inledningen 

till Globaliseringens kulturer där vi läser:   

Å ena sidan vilade det koloniala projektet på tanken om kolonisatörernas kultur som 

universell. Det var något som de koloniserade skulle ta till sig och det var själva 

”universaliseringen av universalismen” som utgjorde den vite mannens börda och 

därigenom legitimerade den koloniala erövringen. Å andra sidan vilade kolonialismens 

legitimering på en motsatt tanke – nämligen att de koloniserade måste förbli annorlunda 

/…/ 2 

 

Syfte 

Syftet med vår uppsats är att belysa hur svårt det kan vara att, som konstnär med icke 

västerländsk bakgrund, få samma plats i Sverige med sin konst som konstnärer med svensk 

bakgrund får.  

                                                 
1 Stefan Helgesson "Befintlighetens gestalt - Sverige och den kulturella globaliseringen" i: McEachrane, Michael 

& Louis Faye (red.), (Natur och Kultur, Stockholm 2001), Sverige och de Andra: postkoloniala perspektiv s. 278 

2 Catharina Eriksson, Eriksson Baaz  Maria, Thörn  Håkan Globaliseringens kulturer – Den postkoloniala 

paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället (Nya Doxa, Falun, 2005) s.26 
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Frågeställning 

Finns det problem med hur icke västerländska konstnärer tas emot och ges plats i Sverige och 

i så fall vad gör man för att integrera dessa konstnärer i Sveriges kulturliv?  

Anses icke västerländsk samtidskonst som primitivistisk gentemot den etnisk svenska och i så 

fall på vilket sätt? 

 

Disposition 

Efter att ha introducerat läsaren i vårt uppsatsämne kommer vi att presentera texterna som vi 

använder oss av. I avsnittet metod och material kommer vi att presentera vad det är för texter 

och vilka det är som har skrivit dem, samt hur vi kommer att analysera dem. När detta är 

klargjort presenterar vi teorin och efter det kommer en bakgrund som är tänkt att gå igenom 

vad det är som kommer att vara problematiken i analysen. Vad som i senare kapitel kommer 

att analyseras och plockas isär. I nästa del, vilket som sagt är analysdelen, kommer vi enligt 

en postkolonial teori analysera vårt material. När den delen nått sitt slut och vi kommit fram 

till en slutsats kommer denna att presenteras i en avslutande diskussion som också får bli den 

avslutande delen tillsammans med en sista del om förslag på vidare forskning. Sist men inte 

minst finns en lista på referenslitteratur att läsa.     
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Metod och Material 

Metod 

I uppsatsen kommer vi att använda oss av textanalys när vi jobbar med vårt material och 

kombinerar det med att applicera en postkolonial teori, huvudsakligen från Homi Bhabha, för 

att undersöka vårt ämne. Materialet består av olika befintliga texter, både artiklar från olika 

tidningar som vi hittat när vi sökt på internet (google), och texter ur olika böcker som vi under 

terminen haft som kurslitteratur.  

När vi säger att vi använder textanalys som metod, menar vi att vi närläser och fördjupar oss i 

texterna för att ta reda på vad de verkligen säger. Vi kommer att plocka ut de väsentliga 

delarna samt citat ur texterna och redogöra för vad texterna säger för att sedan applicera vår 

teori och göra en postkolonial tolkning av dem för att komma fram till en slutsats. Vi kommer 

alltså att se på texterna med ett postkolonialt perspektiv och dra paralleller från det som vi 

utläser i texten till vårt postkoloniala tänkande. Därmed kommer vi att kunna arbeta med 

texten på fördelaktigt sätt. 
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Material  

Avgränsning   

I uppsatsen har vi valt att avgränsa oss till att jobba med redan befintligt material i vår 

textanalys. Befintliga texter i form av texter från böcker och artiklar från internet. Samtliga 

texter och artiklar behandlar på något vis etnicitet och samtidskonst i olika form.    

När vi i uppsatsen pratar om konst, har vi avgränsat oss till huvudsakligen bildkonst, eftersom 

det är det som intresserade oss mest. Men när vi i researcharbetet fann andra konstformer med 

likadan problematik, som den vi hittade inom bildkonsten, beslöt vi oss att även skriva om 

dem, för att göra vår uppsats bättre. 

Litteratur 

Följande texter har vi använt ur boken Globaliseringens kulturer (red Catharina Eriksson, 

Maria Eriksson Baaz, Håkan Thörn) : 

Den postkoloniala paradoxen, rasismen och ”det mångkulturella samhället”, av 

Catharina Eriksson, Maria Eriksson Baaz, Håkan Thörn)  

Denna text är en introduktion till postkolonial teori och postkolonialism. Den presenterar 

postkolonial teori ur olika aspekter, och tar även upp ett antal olika teoretiker som har inriktat 

sig på det postkoloniala tankesättet. Vi har använt oss av texten för att sätta oss in i ämnet, 

och vi kommer även att använda delar av texten i teoridelen.  

Det tredje rummet, av Jonathan Rutherford  

Det tredje rummet är en intervju mellan Jonathan Rutherford och Homi Bhabha. I texten 

diskuteras det mångkulturella samhället och hybriditet bland annat. Det finns även ett avsnitt 

där Bhabha pratar om hur kolonisatörerna ville göra om ”den Andre” och civilisera honom, 

samtidigt som de satte upp gränser som gjorde att de aldrig kunde bli helt lika. Nästan lika 

men ändå inte. Fenomenet kallar han imitationens ironiska kompromiss. Detta är det centrala i 

vårt teoriavsnitt.   

Den postkoloniala tänkaren Homi K Bhabha har den senaste tiden varit verksam i 

huvudsakligen USA och England men är född (1949) och uppvuxen i Bombay där han delvis 
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tog sin akademiska examen. Han har bland mycket annat redigerat Nation and Narraton och 

publicerat The Location of Culture.  

 

Sedan har vi huvudsakligen tagit dessa texter ifrån Mångfald i kulturlivet (Red. Oscar 

Pripp): 

Den koloniala bumerangen och kulturdiskursen, av Michael Azar 

Michael Azar är både musiker, författare och idéhistoriker. Han har studerat relationen mellan 

humanism och rasism i västerlandet i sin prisbelönta avhandling Frihet, jämlikhet, brodermod 

och det är bara en i mängden texter han har skrivit. Han är också en av grundarna i den 

kulturkritiska organisationen Bwana Club, som finns i Göteborg, och tidskriften Glänta som 

är en tidskrift innehållande filosofi, konst, litteratur, film och kritik.3 

Azar tar i sin text upp vad det är som gör en svensk svensk och svårigheterna med att bli 

svensk om man inte är född i Sverige. Det finns alltid fler kriterier att uppfylla för att kunna 

bli svensk. Azar skriver också om hur man har börjat använda ordet kultur i allt fler 

sammanhang och att ordet kultur används som ett substitut till ras, eftersom ordet ras har fått 

en negativ klang, när man försöker att skilja på människor efter deras ursprung. Texten 

kommer att användas i bakgrunden. 

Bort med primitivismen! Synliggör konstens funktion här och nu, av Ebrima Kamara  

Ebrima Kamara är utbildad etnolog och hobbymusiker. Hans text problematiserar 

användningen av ordet kultur som ett begrepp. Texten tar också upp hur konst värderas 

beroende på var den kommer från. Kamara ställer sig frågan om det finns någon skillnad 

mellan estetiskt värde och hierarkiserade kulturers värde. Han tar i sin text också upp hur 

afrikansk konst ofta jämställs med landet Afrika och inte den som har gjort konsten. Denna 

text används i både bakgrund och analys.  

”Kärnan är en känsla av utanförskap”, av Ola Sunesson 

Ola Sunesson är författare och mångårig medarbetare på SR:s kulturredaktion. ”Kärnan är en 

känsla av utanförskap” är en intervju med Farnaz Arbabi gjord av Sunesson. Texten handlar 
                                                 
3 http://www.sr.se/cgi-bin/P1/program/artikel.asp? ProgramID=2071&Artikel=630054 
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om hur Arbabi som kvinnlig regissör och invandrare känner ett utanförskap i Sverige, både 

som regissör och medborgare. Hon pratar om hur typiskt det är att få en invandrarstämpel på 

sig, allt hon gör i rollen som regissör blir ”invandrarverk”, bara för att hon har en 

invandrarbakgrund. Trots att det kanske inte alls är den problematiken som hon vill gestalta i 

sina pjäser. Denna text kommer att användas i analysen.  

”Jag får sjunga hemma för min mamma”, av Ola Sunesson   

Detta är en intervju med Anis Moin, gjord av Ola Sunesson. Texten handlar om Anis Moin 

som är sångerska som 1999 gav ut en skiva med tonsatta dikter av fyra kvinnliga persiska 

poeter och två år senare fick hålla en konsert på kulturhuset i Stockholm. Texten handlar även 

om hur svårt Moin hade att, trots sina framgångar, få stöd från Statens kulturråd. Sunesson har 

även pratat med Krister Malm, som jobbar på Statens musiksamlingar, som säger att Moins 

svårigheter med att få ekonomiskt stöd huvudsakligen berodde på hennes utländska härkomst. 

Texten kommer vi att använda oss av när vi skriver vår analys. 

Ur boken Exhibiting Cultures – The Poetics and Politics of Museum Display (red. Ivan 

Karp & Steven D. Lavine) har vi tagit en text: 

Minorities and Fine-arts Museums in the United States, av Peter C Marzio  

Peter C Marzio är director of Museum of Fine Arts, Houston. I kapitlet skriver han om vikten 

av att ställa ut konst av minoritetskonstnärer på ett bra sätt. Han anser att man genom att ställa 

ut minoritetskonst tillsammans med konst skapad av de ”stora” konstnärerna så ger man 

minoritetskonsten ett slags kvalitetsstämpel. Att den bevisas vara lika bra som konst målad av 

mer kända konstnärer. Marzios text tänker vi använda oss av i bakgrunden.  

Ur boken Sverige och de Andra: postkoloniala perspektiv (red Michael McEachrane & 

Louis Faye) har vi tagit en text: 

Befintlighetens gestalt – Sverige och den kulturella globaliseringen, av Stefan Helgesson 

 Stefan Helgesson är forskare vid litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala Universitet 

och litteraturkritiker på Dagens Nyheter. 
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Den här texten tänkte vi använda till att ta exempel och citat ur när vi problematiserar och 

analyserar vårt uppsatsämne. Texten börjar med att Helgesson varit på ett seminarium i Fittja 

och har där mött ett 40-tal kulturarbetare med varierande bakgrund och som samtliga är 

verksamma i och omkring Botkyrka. Genom samtal med kulturarbetarna har han fått veta 

vilka olika svårigheter som man kan få möta som icke-svensk kulturarbetare i Sverige. I 

texten tar Helgesson upp olika exempel; allt från konstnärer som berättar om sin situation till 

vad det är som gör att den här situationen har uppstått. Texten används dels i bakgrunden men 

huvudsakligen i analysen.  

Vi har även använt oss av en del artiklar som vi hittat på nätet vilka är följande: 

Konstcirkeln, av Peter Gillgren, lektor i Konstvetenskap på Högskolan på Gotland 

Peter Gillgren har skrivit en artikel som heter Vem bestämmer vad som är konst?4 I artikeln 

skriver han om hur konstnärer, betraktare och kritiker är beroende av varandra när det gäller 

att klassificera ett verk som konst. Han tar också upp vilken roll konservatorer och krönikörer 

har när det kommer till frågan om vad som är konst och vad som inte är det. Vi använder hans 

text i bakgrundsavsnittet.  

Vad är skillnaden mellan kultur och kultur? av Annika J Hagström, journalist på 

Helsingborgs dagblad. 

Annika J Hagström har skrivit artikeln Vad är skillnaden mellan kultur och kultur?5 som tar 

upp och diskuterar mångkulturåret i Sverige. Vad mångkulturåret innebär och vad som skiljer 

kultur från kultur. Texten används huvudsakligen i analysen men också i bakgrunden.  

Konstkvotering, av Andreas Gedin, som är doktorand i fri konst vid Valand i Göteborg och 

Konstnär 

                                                 
4
 http://www.google.se sökord: ”konstcirkeln” 

(http://mainweb.hgo.se/Forskning/kulturarv2001.nsf/e87d0871264c3011c1256ac6003dedd0/47d76bb4bbecb7ed

c1256b420039bad3!OpenDocument) 071127 

5 http://hd.se/kultur/2006/02/19/vad-aer-skillnaden-mellan-kultur-2/ 071203 
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Andreas Gedin skriver i artikeln Konstkvotering6 om 2002 års Documenta-utställning7. 2002 

års Documenta-utställning hade för första gången en curator som inte var europé, och temat 

på utställningen var att belysa vår tids postkoloniala situation. I utställningen var det även fler 

konstnärer från Asien, Afrika och Sydamerika än det tidigare varit. Texten använder vi 

huvudsakligen i bakgrunden.  

Babak Rahimi om mångkultur, av Babak Rahimi, som är ansvarig utgivare av den 

antirasistiska tidskriften Mana. Mana ägs av Iransk-Svenska Soldaritetsförbundet och är en 

partipolitiskt och religiöst obunden tidskrift. Mana skriver på sin hemsida att deras uppgift är 

att "uppmuntra, upplysa, informera och skapa debatt kring frågor i antirasistiskt, klass- och 

feministiskt perspektiv"8.  

Babak Rahimi om mångkultur
9 är en artikel skriven av Babak Rahimi för Sydsvenskan. Även 

den här artikeln tar upp mångkulturåret i Sverige 2006 och även om hur många tolkar och 

använder ordet kultur fel. Hans text använder vi i både bakgrund och analys. 

Samtidskonst. Made in Sweden av Charlotte Bydler publicerad i tidskriften Bang (nr 2, 

1999) 

Som doktorand i konsthistoria och frilansande konstskribent har Charlotte Bydler skrivit den 

här artikeln som publicerats i feministtidsskriften Bang. Artikeln handlar till större delen om 

invandrande kvinnliga konstnärers frånvaro i det svenska konstsamhället. Men den diskuterar 

mycket kring varför det över huvud taget är så svårt för invandrade konstnärer att bli erkända, 

i Sverige, som de konstnärer de faktiskt är. Denna text kommer vi att använda i analysen.   

 

                                                 
6 http://www.modernamuseet.se/mmv/m/3-02-gedin.html 071128 

7 Information om Documenta-utställningen finns att hitta på: http://www.documenta12.de/ 071204 

8 http://www.uppmana.nu/content/view/3893/61/ 

9 http://sydsvenskan.se/kultur/article139988.ece 071203 
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Teori 

 

I vår uppsats kommer vi genomgående att använda oss av ett postkolonialt synsätt. De 

teoretiker som vi använder oss av i teoridelen är på sätt och vis både Frantz Fanon och Homi 

K Bhabha som teoretiker men huvudsakligen Bhabha. Detta eftersom vi har använt oss av 

texter där han pratar om Fanons texter samt en intervju med honom gjord av Jonathan 

Rutherford. Vi har valt just denna postkoloniala teori för att vi tycker oss kunna applicera den 

på ett bra sätt när vi resonerar kring och analyserar våra texter.  

När Bhabha i följande stycke här nedan, pratar om invandraren som försöker passera över 

gränsen till ”svenskheten”, drar vi en parallell till den icke västerländska konstnären som 

försöker ta sig in i den svenska konstvärlden. Utan att han/hon långtifrån alltid lyckas. Alltså 

att den icke västerländska konstnären nekas tillträde till den svenska konstvärlden på samma 

vis som invandraren som kommer till Sverige, enligt teorierna nedan, aldrig kan bli lika 

genuin svensk på samma sätt som svenskar med svenskt ursprung.     

Vad Fanon pratar om som en slags ”inneboende ambivalens i de koloniala diskurserna” är en 

ambivalens som Bhabha har kommit att kalla för ”imitationens ironiska kompromiss”. Med 

det menar han att kolonisatörerna vill ha en igenkännlig, reformerad Andre som är ”nästan lik 

men inte riktigt”10.   

Å ena sidan vilade det koloniala projektet på tanken om kolonisatörernas kultur som 

universell. Det var något som de koloniserade skulle ta till sig och det var själva 

”universaliseringen av universalismen” som utgjorde den vite mannens börda och 

därigenom legitimerade den koloniala erövringen. Å andra sidan vilade kolonialismens 

legitimering på en motsatt tanke – nämligen att de koloniserade måste förbli annorlunda 

/…/ 11 

Att förbli annorlunda, alltså det som Bhabha, som sagt, uttrycker bli ”nästan lika men inte 

riktigt”. Därmed kunde de koloniserade folken heller inte ta till sig den europeiska kulturen 

helt och hållet och i och med det heller inte få tillgång till dess universalism och universella 
                                                 
10 Eriksson, Eriksson Baaz, Thörn (2005) s.26 

11 Ibid. 
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rättigheter. Kolonisatörerna ville helt enkelt ändra på de koloniserade så att de började likna 

dem allt mer eftersom, utan att för den skull låta dem bli likadana som dem.  

När det gäller kulturell mångfald har vi tittat på två olika synsätt från Bhabhas sida, med 

betoning på det senare. För det första den partikularistiska diskursen där det då handlar om att 

samhället vi lever i består av flera olika homogena, åtskilda kulturer. Politiken som baseras på 

den här uppfattningen kallas ”den absoluta identitetens politik” Sedan har vi också den 

universalistiska diskursen om mångkulturalism som blir relevant i vår uppsats. Den försöker 

istället låsa fast de kulturella skillnaderna i förhållande till ett centrum som utgör normen i 

samhället, varifrån de just hålls på sin plats och kontrolleras från. Som exempel tar Bhabha 

den amerikanska mångkulturella ”smältdegeln”, där kulturen som benämns WASP (White 

Anglo-Saxon Protestant) får utgöra centrum, normen.12 Vi drar här en parallell till Sverige och 

vad som här står som normen när det gäller valet av konstnärer som vill in och ta för sig i 

kulturlivet. Och hur icke västerländska konstnärer kontrolleras av just det gällande normativa 

centrum som finns. 

Man kan säga att även om man uppmuntrar kulturell mångfald under olika diskussioner runt 

om i Sverige, så förhindras det i praktiken. I och med den universalistiska diskursen så 

uppstår den svenska dominerande normen som utstrålar ”andra kulturer är något bra, men vi 

måste kunna anpassa dem efter våra egna villkor”13. Detta anser vi passa in även i 

konstvärlden vid attityden till icke västerländska konstnärer och kulturarbetare.  

 

                                                 
12 Eriksson, Eriksson Baaz, Thörn (2005)  s.42ff 

13 Jonathan Rutherford, ”Det tredje rummet” i Globaliseringens kulturer Red. Eriksson, Eriksson Baaz, Thörn 
(2005) Nya Doxa sid. 283 
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Bakgrund 

Vem bestämmer vad som är konst?
14
 

Frågan om vem som bestämmer vad som är konst har länge diskuterats. Under 

upplysningstiden ägnade sig filosofer åt att fundera över vad konst är och hur det vi kallar 

konst ska definieras. Under de senaste decennierna har man frångått det filosofiska synsättet 

och istället börjat se på konstbegreppet ur ett socialt perspektiv. Istället för att, som 

filosoferna gjorde, se på konst utifrån föremålen, har man börjat se på konst utifrån de 

praktiker som konsten skapas genom. Huvudfrågan är numer vilka som äger rätten att 

definiera vad som är konst.  

Genom diskussioner har man kommit fram till att de viktigaste personerna, när det kommer 

till att bestämma vad som är konst och vad som inte är det, är konstnären, konsumenten, 

kritikern, konservatorn och krönikören. Utan konstnären skulle vi inte ha något material som 

vi skulle kunna diskutera kring. Och om det inte fanns några konsumenter finns det ingen som 

kan diskutera huruvida det är konst eller ej. Men även kritiker har en stor inverkan på vad som 

räknas som konst och vad som inte gör det. Det finns flera fall där konstnären och konsument 

har ansett ett verk vara konst men som kritiker inte alls ser på som konst, ett exempel på det är 

så kallad Hötorgskonst15, men även stora delar av populärkulturen. Eftersom kritikerna har 

större kännedom än den ”vanlige” konsumenten och är mer objektiv än konstnären, väger 

deras omdöme tungt när det kommer till konstnärligt värde. Men det är inte alltid kritikerna 

får rätt. När det kommer till just populärkultur har det ofta hänt att även foton, filmer, serier 

och reklambilder har blivit till konst i kritikernas ögon, tack vare ivrigt konsumerande av 

publiken. Men även tvärtom, kritikerna har fått publiken att öppna ögonen och uppskatta 

konst de från början inte tyckte var värd en blick. Exempel på detta är stora delar av den 

modernistiska konsten, impressionister, expressionister och kubister har sakta blivit en del av 

                                                 
14 Avsnittet är baserat på artikeln Konstcirkeln – Vem bestämmer vad som är konst? av Peter Gillgren  

15 Hötorgskonst är en benämning som används på tavlor som är värdelösa om man ser till penningvärdet. Det 

låga penningvärdet beror på att tavlorna är masstillverkade med låg kvalitet på det konstnärliga utförandet. 

(http://auktioner.org/hotorgskonst/) 071211 Namnet Hötorgskonst kommer från att denna typ av målningar 

brukade säljas på Hötorget i Stockholm. (http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6torgskonst) 071211 
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det europeiska kulturarvet. Verk av Renoir, Matisse och Picasso reproduceras och konsumeras 

av publiken och konstnärer, kritiker och konsumenter är överens om att detta är konst.  

Det finns även konst som är gjord för att behaga kritikerna. Där konstnären helt har struntat i 

konsumenten och istället riktar sig direkt till kritikerna. Peter Gillgren refererar till denna 

konst som ”sådan konst som föds och dör på dagspressens kultursidor”16.  

När en tavla blir gammal och lite sliten kan man lämna in tavlan till en konservator för att 

restaureras. Under arbetet med att restaurera tavlan kanske konservatorn upptäcker att det är 

en känd konstnär som gjort tavlan. Konservatorn upplyser då personen som lämnat in tavlan 

om hur värdefull tavlan kan vara och menar även på att tavlan borde hänga på ett museum 

istället för på vardagsrumsväggen. Om tavlan sedan hamnar på en vägg i ett museum så blir 

den konstnärliga statusen högre än om den hade hängt kvar på vardagsrumsväggen och 

definieras även som konst i ett historiskt perspektiv och inte bara i ett dagsperspektiv. 

Den sista personen som har något att säga till om när det gäller den konstnärliga statusen är 

krönikören. Krönikören är från början en ”gammal konstnär, kritiker eller engagerad 

konsument som fattar beslutet att summera sitt ’liv med konsten’”17 I krönikorna lyfts vissa 

konstverk fram som mer betydelsefulla än andra, vilket förstärker statusen hos vissa konstverk 

samtidigt som den sänker statusen på andra. 

Det är alltså alla dessa människor som tillsammans bestämmer vad som är konst och vilken 

status konsten får. I sin text har Gillgren satt upp en modell för hur konstnärerna, 

konsumenterna, kritikerna, konservatorerna och krönikörerna tillsammans bildar ett slags 

kretslopp när det kommer till hur konsten definieras och värdesätts. 

                                                 
16 Peter Gillgren Konstcirkeln http://www.google.se sökord: ”konstcirkeln” 

(http://mainweb.hgo.se/Forskning/kulturarv2001.nsf/e87d0871264c3011c1256ac6003dedd0/47d76bb4bbecb7ed

c1256b420039bad3!OpenDocument) 071127 

17 Ibid  
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18
 

Så cirkulerar verket bland aktörerna i konstvärlden: från konstnär till publik, från 

konsumenten till konservatorn, från konservatorn till krönikören. Krönikören påverkar i 

sin tur kritikern och kritiken inverkar på konstnärens arbete. /…/ Ju fler varv det gjort i 

konstcirkeln, ju högre är dess konstnärliga status och värde.19 

Modellen utelämnar dock hur de olika grupperna fattar sina beslut och vad de tittar extra noga 

på. Till exempel så jobbar kritikerna i en tidningsmiljö där man söker efter nyheter och stora 

händelser medan krönikören jobbar i en akademisk miljö där man använder sig av och söker 

efter ”faktauppgifter och intellektualiserande problemformulering”20.  

Med tanke på hur denna historia om hur konst blir konst ser ut, kan man säga att man i tidigt 

stadie utesluter den icke västerländske konstnären. Eftersom denne inte ges utrymme att från 

början visa sin konst. Då når den ju inte heller konsumenten eller kritikern.  

                                                 
18 Gillgren 

19 Ibid 

20 Ibid  
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Vad gör en svensk svensk? 
 

Överallt där man tidigare talade om raser, talar man nu om kulturer, som om man 

därigenom kunde säkerställa en alltmer hotad gränsdragning och som om man därigenom 

äntligen funnit nyckeln till skillnaden mellan människor.21 

Hur blir man egentligen svensk och vad är det som krävs av utlandsfödda för att kunna bli 

svenska? Då inte bara svensk i den bemärkelsen att man skaffar sig ett svenskt 

medborgarskap, för det behöver inte vara särskilt svårt. Utan hur kan en invandrad människa 

bli svensk på det viset att de tas för att vara svenskar av omgivningen. Att de passar in i ett 

svenskt samhälle med svenska normer, en svensk kontext.  

Azar använder ordet, eller begreppet, schibboleth när han pratar om invandrares svårigheter 

att passera gränsen från de andra till ”oss”. Passera gränsen till svenskheten.           

Ett schibboleth22 fungerar kort sagt ungefär som ett lösenord, det kan vara både ett faktiskt 

ord, ett tecken eller en kod. Ett lösenord som inte är bekant och självklart för de som inte 

ingår i gruppen eller gemenskapen. Azar skriver att schibboleth används för att kategorisera, 

övervaka och reglera människor, genom att det underkastar dem objektivt ”kontrollerbara” 

identiteter: genom talet, hudfärgen, passet etc.23   

                                                 
21 Azar Michael ”Den koloniala bumerangen och kulturdiskursen” i Mångfald i kulturlivet  Red. Oscar Pripp 

(2004) Mångkulturellt centrum sid. 17 

22 Ett schibboleth, ordet schibboleth – om det är ett sådant – betecknar, i sin mest 

allmänna form och användning, varje betydelselöst och godtyckligt tecken, exempelvis 

den fonetiska skillnaden mellan schi och si, när denna blir diskriminerande, avgörande 

och särskiljande. Denna skillnad har ingen mening i sig själv, men den blir till det som 

man måste lära sig känna igen och framför allt markera, för att ta steget, för att passera 

gränsen till en plats, tröskeln till en dikt, för att beviljas en tillflyktort eller legitim 

hemvist i ett språk. För att inte längre befinna sig utanför lagen. Ordet kommer 

ursprungligen fån Bibeln (Domareboken 12: 5-6). 

 

23 Azar Michael ”Den koloniala bumerangen och kulturdiskursen” i Mångfald i kulturlivet Red. Oscar Pripp 

(2004) Mångkulturellt centrum sid. 13 
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De som kommer utifrån och vill träda in, i detta fall exempelvis invandrarna komma in till 

Sverige, så kan de aldrig omärkligt passera över till svenskheten och bli genuint svenska 

eftersom de alltid på något sätt avviker från den norm som har satts upp på insidan.24 Frågan 

är om det finns någon skillnad när man pratar om icke västerländska konstnärer som vill in i 

det svenska kulturlivet och den svenska konstvärlden? Är det samma problem med att komma 

in och bli accepterad och gäller lösenorden på samma sätt där? 

Azar skriver om hur dessa fruktade checkpoints ritualiserar identitetsskillnaden: om man 

lyckas klara av alla lösenord (identitetshandlingar, bostadsplats, religiös tillhörighet) kunde 

detta sista krav på dialekt bli den avgörande prövostenen.25 Den som befinner sig på utsidan 

förväntas också veta i förväg vad det är för slags prövningar som väntas vid gränsen, vilka 

frågor som ställs från vilka och vad svaren är och vilka kriterier som skall uppfyllas för att 

komma in. Men Azar menar att det finns ett sådant skräddarsytt och specialutformat lösenord 

som dessutom hela tiden förändras för att vi vill hålla invandraren på håll. Vi vill helt enkelt 

inte låta invandraren bli en av oss och ändrar därför hela tiden på koden för att de inte skall 

kunna passera. Vi fixerar helt enkelt invandraren i rollen som invandrare som motpol till 

svenskheten. Azar menar att man inte enbart är invandrare vid ett enskilt tillfälle, när man 

passerar gränsen till Sverige. Utan tvärt om så är och förblir invandraren invandrare eftersom 

”insidan” förskjuts i samma takt som (in)vandraren närmar sig.26 Inga koder passar. Allt detta 

på grund av tanken på att vilken invandrare som helst skulle kunna bli svensk enbart genom 

ett svenskt medborgarskap i Sverige, stöter sig med svenskarnas självklara identifikation med 

den så att säga ”äkta svenskheten”, det svenska nationalstatsprojektet, i själva hjärtpunkten.27 

Visst kan invandraren likna svensken till mångt och mycket i sitt försök att bli helt svensk, 

men Azar citerar Bhabha när han säger att invandraren blott kan bli ”nästan densamme men 

                                                 
24 Azar (2004) sid. 13 

25 Ibid. sid. 15 

26 Ibid. sid 18ff 

27 Ibid. 
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ändå inte riktigt”28.  Vilket bygger på Bhabhas begrepp ”imitationens ironiska kompromiss” 

som vi har tagit upp tidigare, som vi här kopplar till att bli ”inte äkta svensk, bara nästan”.  

Azar säger också att 

Genom att behandla invandraren som en underlägsen och samhällsvådlig varelse 

bestyrker jag (så som arier) samtidigt att jag själv tillhör en elit. Och denna elit, vilken är 

mycket olik de nutida eliter som grundar sig på förtjänsten eller arbete, liknar på varje 

punkt en bördsaristokrati. Jag har ingenting gjort för att förtjäna mig överlägsenhet, och 

jag kan heller inte mista den. Den är en gång för alla given.29               

Vilket ytterligare tydliggör det som enligt honom redan är klargjort. En teori om varför det är 

så svårt att gå från invandrare till svensk, och hur svenskarna enligt honom i Sverige är 

självskrivna på toppen utan någon egentlig anledning, mer än att det är just genuint svenska, 

tillhör eliten av det svenska folket. Om detta nu stämmer, hur skall då icke västerländska 

konstnärer och deras konst, kunna accepteras och värderas under samma förutsättningar som 

de ”genuint” svenska konstnärerna?    

 

                                                 
28 Azar (2004) sid. 18ff 

29 Ibid. 
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Anses icke västerländsk konst primitivistisk? 

Kamara: 

Ibland undrar man om det finns någon skillnad mellan estetiskt värde och hierarkiserade 

kulturers värde. Det verkar som afrikansk dans och trummor, skulpturer och annan konst 

från Afrika representerar Afrika mer än sina upphovsmän/kvinnor och utövare: 

konstnärer och intellektuella från Afrika.30  

Ja i vissa sammanhang kan man fråga sig om det inte ligger något i ett citat som detta. Hur 

värderar vi egentligen konst och kultur som inte är västerländsk?  

Kamara har skrivit om att kulturyttringar värderas utifrån sin funktion i samhället här och nu. 

Exempelvis afrikansk konst däremot, får för oss ett värde som är detsamma som vår bild av 

Afrika som genuin, oförstörd, primitiv och naturlig. Den historiska etablerade bilden av 

Afrika som vi i västvärlden tydligen har svårt att göra oss av med. Afrikansk konst kommer 

därmed att värdesättas utifrån en postkolonial historia istället för att värdesättas utifrån samma 

kriterier som den svenska konsten vi har i Sverige värdesätts utifrån, alltså konstens funktion i 

samhället. Och utefter detta synsätt förstår man att det då inte skulle spela någon roll vad 

Afrikanska konstnärer gör, värdet på konsten får ändå representera kontinenten Afrika och 

inte den afrikanske intellektuelle konstnären. Detta skulle i sin tur betyda att konsten anses 

primitiv, vilket leder till att den heller inte ses som kvalitativ. 

Och vad kan detta innebära för konsten, när den blir bedömd utifrån vad till exempel 

kontinenten Afrika står för i en historisk postkolonial kontext? Jo, att om konsten över 

huvudtaget ges någon uppmärksamhet i Sverige så är det på etnografiska museer som den 

visas, vilket egentligen är helt fel med tanke på att det faktiskt är modern konst producerad av 

samtidskonstnärer. Den ses bara inte som modern samtidskonst eftersom den som sagt 

värderas utifrån egenskaper som ”primitiv” eller ”naturlig” och ”genuint oförstörd”.  

  

                                                 
30 Ebrima kamara ”Bort med primitivismen! Synliggör konstens funktion här och nu” i Mångfald i kulturlivet 

Red. Oscar Pripp (2004) Mångkulturellt centrum sid. 79ff 
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Vad gör man för att integrera icke västerländska konstnärer i 

Sveriges kulturliv?  

 
År 2006 var det mångkulturår i Sverige. Syftet med mångkulturåret var ”att på ett tydligt sätt 

spegla och införliva den etniska och kulturella mångfald som finns i dagens Sverige”31. För att 

uppmärksamma att det var mångkulturår planerades events och happenings på olika platser i 

Sverige. I sin artikel Babak Rahimi om mångkultur skriver Rahimi om dessa tillställningar 

som en plats där ”de etniska – läs invandrarna – ska sjunga och dansa och bjuda på spännande 

smakupplevelser och vara så exotiska och gulliga att ’svenskar’ förmår bearbeta sin 

främlingsrädsla”32. Rahimis kritik mot mångkulturåret är intressant, eftersom han är en av 

dem man försöker lyfta fram i och med mångkulturåret. Det säger en hel del om hur han 

upplever statens försök till ökad integration.  

Den officiella invigningen ägde rum i Malmö, och invigningstalare var Leif Pagrotsky som 

bland annat sade att ”mångfald är en förutsättning för ett livaktigt kulturliv”33. Invigningen 

var omdiskuterad eftersom många av de erfarna aktörerna i Malmö (det framgår inte i texten 

exakt vilka dessa är, men vi antar att aktörerna är av utländsk härkomst) uteslöts när man 

planerade arrangemanget. Istället valde man att använda sig av personer i det egna 

kontaktnätet. Detta ansågs av många vara ett tydligt exempel på hur rekryteringsprocessen 

inom kulturbranschen går till. De erfarna aktörerna besvarade uteslutningen genom att 

bojkotta den officiella invigningen och ha en egen alternativ invigning fyra dagar innan den 

officiella.34 

Mångkulturåret möttes av kritik från olika parter och en återkommande var att staten inte ska 

kunna påverka vad som händer på kulturinstitutioner. Speciellt eftersom inga extra pengar 

skjuts till för att hjälpa institutionerna att skapa en ”mångkulturell” profil.35 

                                                 
31 Babak Rahimi Babak Rahimi om mångkultur http://sydsvenskan.se/kultur/article139988.ece 071203 
32 Rahimi 

33 Hagström Annika J Vad är skillnaden mellan kultur och kultur? http://hd.se/kultur/2006/02/19/vad-aer-
skillnaden-mellan-kultur-2/ 071203 
 
34 Ibid. 

35 Ibid. 
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Även på 2002 års Documenta-utställning fanns tankar om ett mer ”mångkulturellt” synsätt. 

För första gången i Documentas historia var curatorn inte europé. 2002 var det nigerianen 

Okwui Enwezor som fick curator-rollen och hans tema var att ”belysa vår tids postkoloniala 

situation”36. I utställningen var det dessutom fler konstnärer än någonsin från Asien, Afrika 

och Sydamerika som ställde ut.37  

Enligt Gedin är det nödvändigt att vara ”politiskt korrekt” och kvotera in curators från andra 

kontinenter än Europa och Nordamerika. För även om det kan verka märkligt att kvotera in 

konstnärer med annan etnisk bakgrund, så är det samtidigt viktigt att fundera över vilka 

fördomar som styr vårt val av konst i olika sammanhang, egentligen borde det ju vara 

konstverket i sig självt som vi fokuserade på och inte vem som ligger bakom det.38  

Ett problem med Documenta-utställningen är att många konstnärer, liksom curatorn, har 

flyttat från Asien, Afrika och Sydamerika för att bosätta sig i västvärlden. Därmed finns det 

en risk att västvärlden bara lyfter fram de konstnärer och den konst som påminner oss om oss 

själva och att konstnärerna använder sig av ett bildspråk som de vet passar ett västerländskt 

konstsystem.39 

Trots försök med att göra det svenska kulturlivet mer mångkulturellt så finns det fortfarande 

problem. Stefan Helgesson skriver i sin text Befintlighetens gestalt – Sverige och den 

kulturella globaliseringen om vilka problem icke västerländska konstnärer och kulturarbetare 

möter när de kommer till Sverige. I sin text har han intervjuat ett antal olika kulturarbetare 

och tar upp exempel på hur de har blivit bemötta i Sverige. Bland de intervjuade finns bland 

annat den flamländske skådespelaren Paul Moerman. Moerman har gått hos en talpedagog för 

att lära sig att prata bättre svenska, men trots detta har han svårt att få jobb. Han pratar 

fortfarande för dålig svenska för att spela svensk samtidigt som han pratar för bra svenska för 

att spela invandrare; ”Det är som om det finns en färdig mall för vad en svensk och en 

                                                 
36 Gedin Andreas Konstkvotering http://www.modernamuseet.se/mmv/m/3-02-gedin.html 071128 
 
37 Gedin 

38 Ibid. 

39 Ibid. 
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invandrare är”40. Bland de intervjuade finns även Sussan Bahar, författare och redaktör, som i 

tre år sökte pengar för att starta upp en persisk-svensk tidskrift, Darvag, där man skulle blanda 

nyskrivet iranskt material med texter från Astrid Lindgren. Efter att ha blivit runtskickad 

mellan Invandrarverket, Integrationsverket och Statens kulturråd fick hon slutligen sitt bidrag. 

På fem tusen kronor. Följden av att bli förbisedd är allvarlig, något som Ismael Fatty, en 

gambisk konstnär som kom till Sverige 1988, är väl medveten om. Han säger att ”[a]lla svarta 

konstnärer jag känner i Sverige, konstnärer både från Afrika och Amerika, går runt och är 

deprimerade, många är alkoholiserade. De har aldrig fått chansen att nå ut och visa vad de 

kan. När ingen tror på dem sjunker självförtroendet, vilket gör det ännu svårare för dem att nå 

ut”41. Fatty menar också på att svarta konstnärer inte är anlitade för sin skicklighet utan 

istället anlitar man dem för att få billig arbetskraft.42  

En problematik som återkommer i Helgessons text är att många av de icke europeiska inte 

räknas med någonstans. De hamnar mittemellan, ”de hör inte hemma i den politiserade 

mångkulturalismens sammanhang, men de har också utdefinierats från den etablerade 

kulturens kvalitetsbegrepp – med allt vad det innebär av bristande möjligheter till lokaler och 

så vidare”.43  

Kanske borde Sveriges kulturliv ta efter andra kulturinstitutioner, för att kunna jämställa alla 

konstnärer i Sverige. På till exempel Museum of Fine Arts, Houston har man tacklat 

problematiken på ett nytt sätt. Där beslöt man sig för att sätta upp en utställning som kom att 

heta ”Hispanic Art in the United States”. Beslutet om att sätta upp utställningen kom efter att 

man hade stött på ett flertal minoritetskonstnärer som hade samma eller högre kvalitet på sina 

konstverk som många av de ”gamla mästarna”. Eftersom man försökte bygga upp 

utställningen på samma sätt som utställningar som visar upp italienska renässanskonstnärer 

eller franska impressionister började man tänka på hur mycket information som skulle finnas 

med i utställningen. Eftersom man i övriga utställningar höll ner texterna till ett minimum 

                                                 
40 Helgesson s. 266 

41 Helgesson s. 273 

42 Ibid. s. 274 

43 Ibid. s. 277 
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beslöt man sig för att köra med samma princip även i Hispanic Art in the United States. Under 

byggnationen märkte Marzio av en attityd om att minoritetskonst behövde en antropologisk 

eller sociologisk förklaring för att överhuvudtaget förstås, vilket talade emot hans tro på att 

minoritetskonst kan stå för sig själv, utanför en kulturell kontext, på samma sätt som en tavla 

från renässansen kan hänga utanför en kontext. 

I hope we will arrive at a point where the minority exhibition will be received with the 

same thoughtful review process that serious Old Masters exhibition receive, with the 

same potential commercialism, and with the same in-depth study. Those will be the 

ultimate signs of acceptance. – P. C. Marzio44 

 

                                                 
44 Peter C. Marzio Minorities and Fine-Arts Museum in the United States i Exhibiting Cultures – The Poetics and 

Politics of Museum Display red. Ivan Karp & Steven D. Lavine (Smithsonian Institution (1991)) sid. 127 
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Analys  

I Helgessons text berättar konstnären Ismael Fatty om vänner till honom som aldrig har fått 

någon chans att ställa ut sin konst och visa vad de kan, vilket lett till att de är deprimerade och 

alkoholiserade. Enligt vad Bhabha sagt om den universalistiska diskursen om 

mångkulturalism, så är det här ett exempel på hur konstnärer som inte följer den svenska 

normen kontrolleras av konstsamhället. Genom att kontrollera konstnärerna låses de kulturella 

skillnaderna fast och de hålls på plats gentemot det normativa centrum som finns, det vill säga 

i det här fallet de svenska konstnärerna. När konstnärerna hindras från att visa upp sin konst 

har de svårt att bli upptäckta och därmed har de också problem med att bli insläppta i 

kulturlivet. Ismael Fatty är en av de få invandrade konstnärer som har fått uppmärksamhet 

från samhället. Trots detta, då artikeln skrevs år 2000 höll han till, tillsammans med några 

konstnärskollegor, i en gårdslokal i Husby där kök och skrubb fick agera ateljéer. Därmed kan 

man trots allt undra om Fatty är konstnär på samma villkor som just sina svenska kollegor. 

Anis Moin är sångerska. Hon är en av de invandrade konstnärerna i Sverige som en gång fått 

visa vad hon kan, men som numer bara sjunger för sin mamma och dotter hemma i 

lägenheten, vilket hon berättar om i en intervju med Ola Sunesson. 1999 gav hon ut en cd på 

eget bolag som vidare ledde till att hon fick hålla en konsert två år senare på Kulturhuset i 

Stockholm. Men sedan var det stopp när hon sökte mer pengar för att kunna fortsätta sjunga, 

och nu är hon förbannad på den svenska kulturvärlden. Hon fick inga pengar som hon sökte 

hur hon än bar sig åt och hon pratar om att man måste vara jurist för att klara sig på den 

fronten i ett land som Sverige. Efter konserten som ägde rum på Kulturhuset i Stockholm fick 

hon fina recensioner både i Sverige och utomlands och det kom mycket folk på konserten som 

absolut var uppskattad. Men som sagt så blev det inga pengar till en turné, det var ingen som 

ville eller vågade satsa på henne. Hon arbetade fruktansvärt mycket för att det skulle bli av 

men blev tillslut utbränd av allt arbete som resulterade i ingenting. Numer orkar hon knappt 

tänka på att sjunga. Men hon säger ändå att hon inte tycker synd om sig själv.  
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Jag accepterar att jag inte bor i mitt land. Jag kom hit när jag var tjugofem år. Det är rätt 

längesen men jag är ju bara en gäst här eller hur.45 

Bara gäst här. Trots att hon kom hit för längesedan, blott tjugofem år gammal, och har varit 

svensk medborgare sen dess, anser hon sig fortfarande bli bemött som om hon bara är här på 

besök. Det säger en hel del om hur hon anser sig bli behandlad här, i jämförelse med andra 

infödda svenska konstnärer.  

Hon säger att hon är arg och besviken, och frågar sig varför ”instängda, fyrkantiga människor 

ska bestämma över konstnärer som inte tänker i samma banor en enda sekund.” Men kanske 

borde hon snarare fråga sig varför ”instängda, fyrkantiga människor ska bestämma över 

invandrade konstnärer som inte tänker i samma banor en enda sekund.” Det är nämligen så att 

Ola Sunesson som gjort intervjun även pratat en del med Krister Malm på Statens 

musiksamlingar som hjälpte Moins konsert att bli av. Sunesson frågade Malm varför det inte 

blev någon fortsättning, varför det var så svårt för henne att få pengar till en turné. Han 

svarade att det även är svårt för infödda svenskar att få pengar till ett sådant projekt men att 

det är ännu mycket svårare för dem som har utländsk bakgrund. Han sa att det handlade om 

en hel del pengar i Moins fall och att det inte var någon liten turné hon hade tänkt sig men han 

personligen tyckte att hon absolut skulle ha fått de där pengarna. Sedan säger han rent ut att 

om det hade varit en svensk tjej i Moins ställe så hade hon fått massor av pengar i turnéstöd. 

Det tror han absolut. På frågan om det inte är diskriminering gentemot Moin så svarar han 

”Inte direkt, inte medvetet”46. Men han förklarar att Statens kulturråd har referensgrupper och 

att hon inte kommer med där. Där sitter nämligen svenskar som bevakar sina egna intressen. 

Han säger också att det finns ”kulturetablissemang av grupper och skivbolag och konstnärer 

som ser till att bidragen går till dem”. Och vidare pratar han om att ifall man ser tillbaka tio 

femton år så ser man att i minst åttio procent av fallen så har bidragen gått till samma namn. 

Anis Moin säger han är ett typiskt fall som råkar ut för detta. Hon förtjänar pengarna hon 

sökte men bara för att hon har en invandrarbakgrund så blir hon inte tilldelad pengarna och 

det är fruktansvärt orättvist.  

                                                 
45 Ola Sunesson ”Jag får sjunga hemma för min mamma” i Mångfald i kulturlivet Red. Oscar Pripp (2004) 

Mångkulturellt centrum sid. 114 

46 Sunesson (2004)  sid. 116 
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Här ser man hur otroligt orättvist det kan gå till, utan att det ens kallas för diskriminering. 

Men tydligen är det inte mycket att göra åt om man får tro Malm, så länge den där 

referensgruppen som statens kulturråd har enbart består av infödda svenskar som i det här 

fallet inte intresserar sig särskilt mycket för konstnärer med utländskt ursprung när det gäller 

att fördela ut pengar. Här har vi ytterligare ett exempel på hur man i Sverige håller de 

invandrade konstnärerna på avstånd och begränsar deras förutsättningar att lyckas. Hur de 

enligt den universalistiska diskursen marginaliseras och hindras den plats de förtjänar i 

kulturlivet. Man kan dra en direkt koppling till hur hon som konstnär hålls på avstånd 

gentemot det normativa centrum som återigen utgörs av de svenska konstnärerna. Hur ska 

begåvade invandrade konstnärer kunna nå ut i Sverige om de inte ens får pengar att finansiera 

sitt konstnärsskapande som de infödda svenskarna får?  

 Farnaz Arbabi är regissör. I en intervju, också den med Ola Sunesson, får hon komma till tals 

om vad som hon anser vara problematiskt med skapandet av sin konst. Hon hoppade efter en 

kort tid av Journalisthögskolan när hon fick möjlighet att vara regiassistent och har nu nått sitt 

mål att bli regissör. Men hon säger att hon förvånas och förargas över hur press och 

recensenter tolkar hennes pjäser.  

Såg du recensionen i Expressen idag? Nej men den är i alla fall typisk. Det blir 

invandrarmallen som tas fram direkt. Ungdomarna i pjäsen är invandrare, de bor i en sån 

där förort. Alltså är det invandrarproblematik.47   

Hon har mycket att säga och tycka till om, viktig problematik som hon vill ska synas i hennes 

pjäser, men allt som går fram till publiken är invandrarproblematiken. Återigen ser vi exempel 

på Bhabhas ironiska kompromiss. Här har vi en icke västerländsk konstnär som har uppnått 

sitt mål att bli regissör. Men ändå ser man inte på hennes arbete på samma sätt som man ser 

på hennes svenska kollegors arbeten. Hennes arbete ses på utifrån ett invandrarperspektiv, på 

grund av hennes och skådespelarnas bakgrund, vilket gör att hennes egentliga budskap inte 

träder fram på samma sätt som det kanske skulle ha gjort om regissör och skådespelare varit 

etniskt svenska.   

                                                 
47 Sunesson sid. 9ff (2004)  
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Ett till exempel på Bhabhas ironiska kompromiss, är i det här fallet skådespelaren Paul 

Moerman med flamländsk bakgrund. När han flyttade till Sverige började han gå hos en 

talpedagog för att lära sig att prata bättre svenska. Trots det får han inte några roller eftersom 

hans svenska är för bra för att han ska få spela invandrare men för dålig för att han ska få 

roller som svensk. Moerman anpassade sig till den svenska kulturen och lärde sig svenska för 

att kunna fortsätta arbeta som skådespelare i Sverige, men passar ändå inte in. Trots att han 

med sitt flamländska ursprung tillhör västerlandet blir han ändå ett exempel på hur utspridd 

denna problematik är. Det finns, med andra ord, en tydlig mall för hur en svensk är och hur en 

invandrare är och han passar inte in i någon av mallarna. Trots att han tränade bort sin 

brytning nästan helt och hållet så räckte det inte till, det måste vara perfekt för att man ska 

godtas som svensk. Frågan är om han skulle få roller som svensk även om hans tal var helt 

perfekt, eller om man då skulle hitta andra brister som stör bilden av hur en svensk ser ut och 

är. Som Azar säger finns det lösenord som man måste kunna leverera för att få passera 

gränsen, för att passa in. Problemet med lösenorden är att de är flytande, för att försvåra för 

”den andre” att passera, i samma ögonblick som en kod knäcks så byts den ut. Lösenordet är 

anpassat på ett sådant sätt att det hela tiden håller ”den andre” på avstånd och därför kan man 

inte vara säker på om man ska kunna passera gränsen när man närmar sig den. Det är riskfyllt 

att närma sig en lösenordsskyddad gräns då ”varje avvikelse från den norm som ’insidan’ 

förmodas stå för, kan vara tillräcklig för en dödsdom. Ett felaktigt uttalat ord kan avslöja allt 

om den talande”48. 

Dessutom finns det postkoloniala tänkandet fortfarande kvar när det kommer till bedömning 

av konst skapad av invandrade konstnärer. Man vill inte släppa tanken på ”den andre” som 

lite ”efter”. ”De” har inte riktigt lärt sig allt det viktiga som ”vi” har lärt oss och detta speglar 

sig i ”deras” konst som i jämförelse med ”vår” är primitivistisk och underlägsen. Azar säger 

att ”konst från Afrika representerar Afrika mer än sina upphovsmän/-kvinnor och utövare: 

konstnärer och intellektuella från Afrika”49, vilket vi anser gäller generellt för inte bara 

afrikanska konstnärer utan även andra icke västerländska konstnärer. Azar berättar om 

skillnaden mellan en afrikan som lär ut afrikansk dans och en svensk som lär ut afrikansk 

                                                 
48 Azar s. 13 

49 Kamara s.83 
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dans. När svensken gör det kallas det konst, och är därmed berättigad till a-kassa, medan det 

när afrikanen gör samma sak är något primitivistiskt som inte ger rätt till a-kassa, då är det 

förknippat med det afrikanska ursprunget och traditioner. Här ser vi en tydlig gränsdragning 

mellan ”oss” och ”de andra”, ett solklart exempel på Bhabhas ironiska kompromiss. Svensken 

och ”den andre” utför samma syssla men blir betraktade på olika sätt. För att ytterligare trycka 

på detta vill vi citera Helgesson när han säger att ” Svarta konstnärers befintlighet i Stockholm 

är märkt av hudfärgshierarkin; deras konst tvingas genomkorsa en mängd 

tolkningsgemenskaper som präglas av rasistisk nervärdering av allt afrikansk, exotiskt begär, 

afrocentriska autenticitetskrav, biståndspaternalism och så vidare.”50 Anledningen till varför 

man inte visar upp konsten är alltså, ur ett postkolonialt synsätt, att det inte är samma kvalitet 

på ”deras” konst som på ”vår”. I Befintlighetens gestalt tar Helgesson upp ett exempel från 

Kulturutredningen gjord 1995 ur kapitlet om etniska och språkliga minoriteter där man 

diskuterar bidrag till konstnärer. I kapitlet står det att konsten är internationell och att det inte 

går att stänga in den i olika länder och nationer. Helgesson påpekar att man senare i texten 

kan läsa följande; 

Stöd till professionellt skapande tar sin utgångspunkt i kravet på kvalitet. Denna princip 

är generell och gäller för fördelningen av stöd inom olika konstområden. Stöd till 

Invandrarorganisationer bör vara sättet att stödja olika invandrargruppers kulturliv. Mot 

denna bakgrund ser vi det som naturligt att stödja yrkesverksamma konstnärer med 

invandrarbakgrund på samma grund som gäller för konstnärer med svensk bakgrund.51 

Helgessons kritik till detta är att man i texten först pekar på konst som gränsöverskridande 

men sedan delar upp den i svenska konstnärer och invandrarkonstnärer. ”Konsekvensen av 

denna uppdelning blir absurd: på ena sidan finner vi svenska konstnärer som deltar i det 

internationella, kvalitetsorienterade kulturkretsloppet; på den andra sidan står skvadern 

’invandrarkonstnärer’ som välvilligt ska hjälpas att bli lika duktiga som svenskarna”52. Här 

vill vi göra en koppling till det koloniala begreppet ”white man’s burden” som går ut på att 

”vi”, den starka, civiliserade, vita, västerländska människan ska hjälpa, utbilda och göra den 

                                                 
50 Helgesson s. 276 

51 Ibid. s. 277f 

52 Ibid. s. 278 
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primitiva, enkla, icke västerländska människan mer civiliserad. Här kommer vi tillbaka till 

Bhabhas ironiska kompromiss, för även om vi lär ”den andre” att bli mer som ”oss”, kommer 

vi aldrig att tillåta dem att bli precis ”oss”. Man skulle kunna säga att Kulturutredningen 

gjorde ett bra försök, men det gick fel utan att de märkte det, tydligen. Man vill gärna vara ett 

mångkulturellt land som ställer upp för sina invandrade medborgare. Men i sina försök att 

göra situationen bättre så blir det fel redan när man delar upp konstnärerna i svenska 

konstnärer och invandrarkonstnärer. Om konsten är gränsöverskridande borde alla konstnärer, 

oavsett bakgrund, kunna söka bidrag från samma pott, och betraktas på samma sätt.  

Charlotte Bydler skriver i sin artikel ”Samtidskonst” att bara ”att tala om etnicitet som ett 

problem inom den svenska samtidskonsten är ett tabubelagt område”53. Hon skriver att konst 

är könsneutral, att stor konst överskrider kulturella gränser och tidsbarriärer. Självklart. Men 

är det så självklart i praktiken? Hon ifrågasätter i sin text hur det kommer sig att invandrare 

allt som ofta väljs bort i det svenska samhället. Att deras konst och i synnerhet invandrade 

kvinnors konst aldrig ses som tillräckligt bra. Bydler pratar om nordisk samtidskonst när den 

ställs ut på exempelvis Venedigbiennalen och hon poängterar att man bör fråga sig varför och 

på vilket sätt konsten uppskattas. 

Sverige är en del av en periferi, ett exotiskt land i civilisationens marginaler. Sveriges 

internationella konstrykte tycks inte ha råd att tumma på den etniskt svenska diskursen 

för att behålla sitt intresse.54        

Här ser vi ett resultat av den universalistiska diskursen som vi sett exempel på tidigare i 

analysen. När de invandrade konstnärerna hållits på plats gentemot det normativa centrum 

som utgörs av de konstnärer med svensk etnicitet, så blir också resultatet att det är de svenska 

konstnärernas konst som representerar Sverige på större tillställningar. Som till exempel 

Venedigbiennalen då man bara skickar det väl valda som man vill skall representera 

fosterlandet i ett sådant sammanhang. Hur hade konsten och Sverige uppfattats om en 

konstnär med icke västerländsk bakgrund fått representera Sverige? Förmodligen hade den 

vid första anblick inte gett ett unikt nordiskt intryck om konstnären uttrycker sin konst efter 

                                                 
53 Charlotte Bydler Samtidskonst ur Bang nr 2 1999 

54 Ibid. 
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andra traditioner och därmed kanske bilden av Sverige som ett exotiskt land i norden 

förändrats till en bild av något annat exotiskt land. Och därmed förändras Sveriges 

internationella konstrykte. Man kan fråga sig om det är det som Sverige, enligt Bydlers 

artikel, är rädd för. Att förlora den svenska stämpeln och plötsligt leverera något annat som 

inte sticker ut lika mycket som det tidigare gjort. Eller att erkänna konst som inte har sina 

ursprungliga rötter och traditioner i Sverige som svensk. 

 Bydler skriver också om att ”bra konst är den som är intressant i relation till ett antal 

internationella fastställda normer, som passar in i en pågående debatt. Det gör inte 

invandrarkonst”55. Detta är också ett klockrent exempel på hur det svenska kulturlivet och 

hela det svenska samhället hela tiden ändrar förutsättningarna för att stänga ute invandrare 

från den kulturella arenan. Man kan också göra en liknelse med Bhabas ironiska kompromiss. 

Deras konst är visserligen konst men den är inte lika bra som ”vår” västerländska. Vi ser de 

invandrade konstnärerna som konstnärer och vi accepterar deras konst men den är inte lika 

bra som ”vår”. Så när det blir tal om att skicka konst som får representera Sverige i något 

sammanhang så passar inte ”deras” konst för det ändamålet. Men det gör den oftast heller inte 

här i Sverige. Som Bydler skriver ovan, den passar inte in.  

För att sammanfatta analysen kan vi säga att det verkar som att de icke västerländska 

konstnärerna, i Sverige, har hamnat i en ond cirkel. Oftast har de inga, eller få, möjligheter att 

lyckas med sin konst, eftersom deras konst inte anses vara av samma kvalitet som den 

svenska konsten. Även om en icke västerländsk konstnär skulle framställa en kulturyttring på 

exakt samma sätt som en svensk konstnär, kan man fråga sig om det ändå skulle räcka? Se 

exempelvis på den afrikanska dansen, som vi nämnde tidigare, som kallades konst i 

svenskarnas fall och primitivistiskt i afrikanernas fall. ”Den andre” kan heller aldrig bli 

svensk eftersom villkoren för att bli svensk hela tiden ändras, just för att invandraren aldrig 

ska kunna passera och bli genuint svensk.    

                                                 
55 Bydler  
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Slutdiskussion  
 

Av vår analys att döma kan vi se att det är svårt att komma in i kulturlivet som invandrad 

konstnär i dagens Sverige. Svensken har uppenbarligen en förutfattad mening om att konst 

framställd av ”den Andre” inte är av samma kvalitet som den etniskt genuint svenska. Och 

eftersom vi inte låter ”den Andre” bli en del av den genuina svenskheten så ändras ju aldrig 

bilden av den marginaliserade invandraren som konstnär och dennes konst. Genom att 

invandrarnas konstnärskap nervärderas, hålls de på plats gentemot den svenska konstkretsen.  

Mångkultur är för många ett känsligt ämne, och det är svårt att veta hur man ska använda 

ordet på rätt sätt. Man vet inte heller hur man ska närma sig problematiken. Om man 

exempelvis tittar på mångkulturåret så ser man genast att det lätt uppkommer oförutsedda 

problem, trots att man menar väl med ett mångkulturår. Tanken med att ge plats åt 

invandrarna är god, men det kan tolkas på andra sätt också. Till exempel att invandraren får 

ett år då dennes kultur främjas extra mycket för att visa att de existerar, och när året är slut så 

kanske satsningarna på de invandrade konstnärerna rinner ut i sanden. Trots att tanken är god 

så blir resultatet fel eftersom invandraren fortfarande inte är med på samma sätt som 

svensken, eftersom han/hon nu är inkvoterad för att fylla en funktion. Och kanske för att de 

som annars stänger ute de invandrade konstnärerna skall stilla sitt dåliga samvete. Man vill 

visa samhället att man vill ha ett mångkulturellt Sverige och att man har insett att Sverige 

består av flera olika kulturer och inte bara den svenska. Här får mångkultur som begrepp stå 

för allt som inte är svenskt. Man släpper in ”den Andres” konst som en motpol till den 

svenska konsten. Därmed skapar man en gränsdragning mellan konst och konst, vilket säger 

emot principen att konst är just gränsöverskridande.  

Man kan också se det som så att mångkulturåret genomfördes för att det skulle vara politiskt 

korrekt. Det ligger i tiden att satsa på och synliggöra de invandrade konstnärerna i samma 

utsträckning som de konstnärerna med svensk bakgrund. Man vill visa att man tycker 

mångfalden i Sverige är något positivt som skall främjas och utvecklas istället för tvärt om.  

Trots detta så blir kontentan något annat, att mångfald är bra men att den ändå skall ges 

begränsat med plats och kontrolleras.  Så att den inte tar över och dominerar de genuint 

svenska konstnärerna. Av allt detta att döma blir vi tveksamma till om Sveriges kulturliv 
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överhuvudtaget vill ge icke västerländska konstnärer mer plats och ge dem lika förutsättningar 

som de etniskt svenska konstnärerna att verka inom kultursektorn. Efter att ha läst och 

analyserat våra texter utifrån en postkolonial teori har vi uppmärksammat alla de hinder som 

står i vägen för en karriär för icke västerländska konstnärer. Det svenska kulturlivet gör det 

inte lätt för de som vill utöva sin konst på samma villkor som etniskt svenska konstnärer. Ett 

exempel är Moin, som vi tog upp i analysen, som inte fick några turnépengar, trots att hon 

enligt Krister Malm på Statens musiksamlingar förtjänade dem, bara på grund av att hon inte 

hade rätt etnisk bakgrund. Hela denna problematik för icke västerländska konstnärer, vilar på 

ett uråldrigt postkolonialt synsätt, som kommer igen hela tiden i Sverige. Att det är så 

inpräntat i vår kultur gör det svårt att förändra över en dag. Det krävs en enorm 

attitydförändring och för det krävs kunskap och tålamod. Och viljan att faktiskt förändra 

inställningen till icke västerländska konstnärer och deras konst.   
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Vidare forskning 
 

Eftersom diskussionen kring den här problematiken är relativt ny i Sverige så finns det i allra 

högsta grad anledning till utökad forskning i ämnet. Förslag på vidare forskning i relation till 

vår uppsats kan exempelvis innebära kvalitativa djupintervjuer med invandrade konstnärer, 

både västerländska och icke västerländska, för att få en tydlig empirisk bild av hur dessa blir 

bemötta i Sverige och hur deras konst blir bemött. Detta skulle vara ett bra tillvägagångssätt 

när man vill kartlägga hur invandrade konstnärer blir behandlade i jämförelse med deras 

svenska kollegor. Här skulle man svart på vitt få ett resultat på hur det ser ut i Sveriges 

konstkretsar och kanske även förslag på vilka åtgärder man skulle kunna vidta för att förbättra 

mottagandet av icke västerländska konstnärer i Sverige. 

Det vore också intressant att få reda på hur museum och konsthallar ställer sig till 

problematiken. Anser personalen att konstnärerna blir olika bemötta på olika sätt beroende på 

var de kommer ifrån? Gör museum och konsthallar något för att förbättra möjligheterna för 

konstnärerna att få visa upp sin konst? 

Det vore också intressant att studera skillnaden mellan Moderna museet och Etnografiska 

museet. Är det lättare att ställa ut sin konst på etnografiska istället för moderna om man tillhör 

de icke västerländsk konstnär i Sverige? Och i så fall varför? Är det samma förutsättningar 

som gäller för västerländska konstnärer, vad tycker museerna och konstnärerna om det? 

Kanske är det en bra idé att titta närmare på hur man arbetar med denna fråga i andra länder, 

där man kommit längre i denna problematik. Eftersom det är intressant att se vad de har 

kommit fram till. Har de någon metod man kan använda sig av i Sverige?  

Det finns många områden att undersöka inom den här problematiken. Många frågor som vill 

ha ett svar. Frågan om vad som är konst är också vital i det här sammanhanget. Finns det en 

uppfattning om att det är kvalitetsskillnad på konst framställd av västerländska och icke 

västerländska konstnärer? För att få svar på dessa frågor borde man göra en omfattande studie 

där man undersöker hur konst blir konst och om man utesluter konstnärer redan i början av 

urvalet.  
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