
Hur överlever man som ung konstnär? En majoritet av de konstnärer som utexamineras från 
landets konsthögskolor tvingas söka sin försörjning någon annanstans. KONS TNÄREN samlade fyra 
unga verksamma konstnärer för att få deras syn på ekonomi, kulturpolitik och utbildning.
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Robert Stasinski: Jag vill börja med att 

ställa den övergripande frågan om det 

finns en speciell konstekonomi med egna 

finansiella »lagar«, eller sitter vi i samma 

båt som resten av samhällets arbetare, 

tjänstemän och entreprenörer?

HENRIK ANDERSSON: Det finns ett gammalt 

kapitalistiskt synsätt där några tär och några 

när, och där är det konstnären som tär då det 

egna projektet som är helt autonomt. Priset för 

detta är högt och speglas i form av olika bidrags-

system och lågbetalda brödjobb inom andra 

sektorer än konst. Konstnären är alltså en figur 

som tål mycket förändring och kompromisser, 

något som den nyliberala marknaden verkar 

ha ett skriande behov av – på gott och ont. En 

egen företagare, helt enkelt.

ERIK MODIG: Jag tror du har rätt i synen på att 

olika industrier närmar sig det konstnärliga 

arbetet och vise versa. Frågan är dock om man 

fortfarande kommer att kallas konstnär eller 

om det då kallas entreprenör. Vi ser en rörligare 

arbetsmarknad idag och det har konstnärer i 

alla tider kunnat anpassa sig för ganska bra. 

LINA SELANDER: Man märker redan nu att det 

har blivit kärvare för konstnärer. Ateljéstödet i 

Stockholm har till exempel minskat från fem till tre 

år, och det finns många andra exempel. Jag märker 

av en instrumentalisering av konsten där den ska 

bli mer och mer nyttig för att kunna få finansiering. 

ULRIKA SPARRE: Men i grunden har inte konst-

världen förändras under åren, vi får fort-

farande lika lite betalt som alltid.

LINA SELANDER: Samtidigt märkte jag först när 

jag fått barn hur utsatt man är som konstnär. 

Jag har visserligen haft tur som fått flera stora 

stipendier, men de är ju inte pensionsgrund-

ande eller föräldrapenninggrundande. Så jag 

har ju blivit tvungen att jobba med båda mina 

barn för att få det att gå ihop.

Det är ju naturligtvis en ganska stor 

maktfaktor att stipendier från exempelvis 

Konstnärsnämnden inte är skattepliktiga, det 

får konsekvenser för hur kvinnor i konstvärl-

den väljer att skaffa barn. Somliga väljer att 

avstå just på grund av att det är för svårt med 

Försäkringskassans regler för egna företagare.

ERIK MODIG: Om man betraktar konst ur ett 

marknadsperspektiv för ett ögonblick kan 

man konstatera att »konst« som en vara i ett 

ekonomiskt perspektiv kan jämställas med en 

lyxvara. Det visar sig att människor resonerar 

på liknande sätt när de ska besluta sig för att 

köpa en Porsche som inför köpet av ett konst-

verk. Problemet kommer in i produktionsle-

det: tillverkaren av en lyxig designmöbel eller 

lyxbil vet ju hur man marknadsför produkten 

som en lyxvara, men konstnären betraktar ju 

inte sin produkt som en lyxvara vilket skapar 

en alldeles för liten marknad. Här i Sverige är 

marknaden försumbar för verk dyrare än 5000 

kronor, vi har ingen tradition av att köpa något 

annat än en IKEA-affisch att sätta ovanför 

vår soffa för 25 000 och platt-tv för 20 000. Vi 

kanske istället skulle tänka oss en kampanj 

som säger: »Byt ut din Guccikappa mot ett 

konstverk«. På så sätt kan vi bibehålla käns-

lan hos konsumenten av att köpa den lyxpro-

dukt som konst verkligen är.

HENRIK ANDERSSON: Ja, men här måste vi ändå 

ta in Pierre Bourdieu och hans analys av konst 

som klassmarkör. Där handlar det ju främst om 

att positionera sig när man köper konst – en 

obskyr tavla kommunicerar ju inte lika tydligt 

och brett vem man är och vad man vill säga, 

men en soffa eller en tv kanske gör det.

LINA SELANDER: Jag känner inte alls igen mig i 

den beskrivningen av konst som du uttrycker, 

Erik. Jag jobbar ju aldrig mot en köpare eller 

marknad i den bemärkelsen.

ERIK MODIG: Jag menar ju inte att jag som konst-

när ser på mina verk så, men som ekonom är 

det en relevant analys. För mig som konstnär 

är analysen ur konsumentens perspektiv inte 

särskilt intressant, för mig handlar konst om att 

generera kunskap – konsten speglar ju komplexa 

samband i samhället och all den kunskapen kan 

ju inte alla sorters publik till ta till sig. Därför 

behövs också starka offentliga institutioner för 

att stödja den mer svårtolkade konsten.

Robert Stasinski: Hur ser ni då på 

offentliga organisationer som KRO, 

Konstnärsnämnden, Kulturrådet och 

kommunala Kulturförvaltningen?

HENRIK ANDERSSON: Jag har svårt att iden-

tifiera vad eller vem som dessa institutioner 

representerar eller är till för. Utövare, publik, 

medborgare, administratörer, konsten eller 

samhället i allmänhet?

LINA SELANDER: Konstnärsrollen förändras stän-

digt. Det finns personer som arbetar konstnär-

ligt med icke-traditionella medel och material 

på nya eller marginella konstnärliga scener 

som ibland faller utanför konstnärsorganisa-

tionernas kriterier för att få stipendier. Och 

det är synd. Att Kulturrådet minskar sitt stöd 

till kulturtidskrifter eller nästan bara satsar på 

redan etablerade tidskrifter på den traditio-

nella arenan är också ett problem. 

ERIK MODIG: Jag upplever att det är väldigt 

komplicerat bara att söka olika typer av stipen-

dier eller projektstöd. Konsten är snabbrörlig. 

Kulturförvaltningen är det inte. Även Fonden för 

Innovativ Kultur som ska vara till för den nyska-

pande, snabbrörliga konsten har bara två ansök-

ningsdatum per år – det är ju ett skämt. Jämför till 

exempel med framgångsrika privata företag. Hur 

skulle det gå för dem om de bara kunde utvärdera 

intressanta projekt två gånger per år. De skulle gå 

under direkt. De överlever för att de har chefer 

och arbetsgrupper som kan göra en helhetsbe-

dömning, skapa en kvalitetsuppfattning och 

därmed ta beslut rullande och samtidigt hålla 

en årsbudget. Klarar den privata industrin det 

så ska vi kunna kräva det av offentlig förvaltning. 

Robert Stasinski: För 20 år sedan var det 

drygt 15 procent av de verksamma konst-

närerna som hade en högskole utbildning. 

Idag är siffran betydligt högre, speciellt 

om vi tittar på den konst som ställs ut flitigt 

i Sverige och utomlands. Så vad tycker 

ni att konsthögskolor tar för ansvar för 

konstnärers framtida ekonomiska och 

sociala villkor?

HENRIK ANDERSSON: Det här berör väl en 

diskussion inom universitets världen, huru-

vida utbildningar ska förbereda studen-

ter för yrkeslivet eller syfta till efterforsk-

ning inom fältet. Någonstans kan jag tycka 

att det är just inom konsten som dessa 

poler konvergerar – forskning och yrkesliv.
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… KO NS T N Ä R E N Ä R  E N  F I GU R SO M 

TÅ L  M YCK E T  F Ö R Ä N DR IN G  O CH 

KO M PRO M ISSE R ,  N ÅGOT  SO M  DE N 

N Y L IBE R A L A M A R K N A DE N V E R K A R 

H A E T T  SK R I A N DE  BE H OV  AV  …
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JAG M Ä R K E R  AV  E N I NS T RU M E N TA L ISE R I N G 

AV  KO NS T E N  DÄ R DE N SK A  BL I  M E R  O CH M E R 

N Y T T I G F Ö R AT T  K U N N A FÅ F IN A NSIE R IN G . 
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ULRIKA SPARRE: Jag tycker att skolan måste ta 

ett mycket större ansvar och ge mer handled-

ning för att konstnärerna sedan ska kunna 

överleva på sin konst. Det finns statistik som 

visar att bara tio procent av de utexamine-

rade från konsthögskolor håller på med någon 

form av konstnärlig verksamhet efter tio år. 

Eftersom det inte går att överleva på enbart 

stipendier så måste man fundera grundligt 

över alternativen, och uppmuntra flera olika 

arbetssätt.

ERIK MODIG: Jag håller med. Konsthögskolorna 

tar inte tillräckligt ansvar för att utbilda konst-

närerna i företagande eller entreprenörskap. 

Nu har jag själv inte gått någon skola, men av 

de unga konstnärer jag möter är ofta konstnä-

rer från Mejan och Konstfack rätt ovana när 

det kommer till prissättning eller företagande. 

Faktiskt mer ovana än självlärda konstnärer 

som tidigare tvingats ta på sig rollen som egen 

entreprenör.

 

Robert Stasinski: Finns det någon kultur-

fråga som är extra intressant inför valet i 

september?

LINA SELANDER: Social trygghet för konstnärer, 

till exempel pensionsgrundande stipendier. 

Det måste finnas ett annat sätt att se på en 

konstnärsekonomi. Jag jobbar väldigt mycket 

och får in pengar mest via stipendier eftersom 

jag inte gör objekt som säljs, men jag kan inte 

få hyreskontrakt och om jag skulle bli sjuk en 

längre tid skulle jag bli helt utblottad.

ERIK MODIG: Inte för mig. Det jag letar efter är 

djärvhet och lite go. Många kulturpolitiker 

saknar det.

Robert Stasinski: Vi har i en stor del av 

världen börjat utveckla en kultur där allt 

från vetenskapliga resultat och böcker 

till musik, film och även konstupplevel-

ser kan konsumeras utan att slutpro-

dukten kostar något för konsumenten. 

Information och i förlängningen kunskap 

strävar i den digitala åldern efter att vara 

både fri och gratis. Hur påverkas då den 

konstnärliga processen och makten över 

vem som skapar, köper och betraktar 

konst i en kultur där gratis inte längre 

är ett problem – det har istället blivit en 

affärsmodell?

ULRIKA SPARRE: Jag tycker att konsten har haft 

det här inbyggda problemet länge. Man antar 

att konstnärer får externa bidrag och därför 

betalas vi inte tillräckligt. I förlängningen 

genererar detta en publik som inte vill betala 

för konstupplevelsen.

ERIK MODIG: Jag tror att konsten genererar 

enorma värden, se bara på konstnärstäta områ-

den, på sikt påverkas hyror och marknadsvär-

den positivt i och med att konstnärer attraherar 

entreprenörer och nya företag genom en nyska-

pande miljö. Städer och länder som tar till vara 

på konstnärers fria skapande kommer skörda 

enorma framgångar. Var får till exempel stora 

företag som H&M och IKEA sina idéer från – 

jo konstnärerna med sina kreativa utbildningar 

och processer. Men pengarna som alla multina-

tionella företag tjänar på konstnärerna kommer 

aldrig konstnärerna till godo, vilket är synd. 

Det skulle man exempelvis kunna lösa med en 

skatt för bolag med vinst på över en miljard. En 

promille skulle då betalas »tillbaka« till idégi-

varna – konstnärerna. 

Robert Stasinski: Kan konst alltså 

jämställas med forskning eller så kallad 

»corporate research and development«, 

som samhällsinstitutioner och företag kan 

använda sig av för att öka sin vinst och 

konkurrenskraft?

ULRIKA SPARRE: Min erfarenhet av konstnär-

lig forskning från Interaktiva Institutet i 

Stockholm var att jag bjöds in att genomföra 

konstverk som helt gynnade organisationens 

verksamhet och målsättning, i det här fallet 

handlade det om att använda en specifik 

teknologi. Ersättningen man fick var tyvärr 

inte tillräckligt hög för att kunna arbeta heltid, 

men man fick samtidigt en sorts konstnärlig 

handledning och hjälp av dem.

HENRIK ANDERSSON: Det ni nu beskriver hänvi-

sas det till i Kulturutredningen 2009 som 

aspektpolitik, ett begrepp som är centralt i den 

skriften. Det handlar konkret om att kultur 

förvandlas till en näring som även omfattas av 

andra näringar med gemensamma mål som att 

främja hälsa, demokrati, regional utveckling. 

Det är väl fint, men ska man som konstnär bli 

bemött av kulturhandläggare som börjar bocka 

av hur bra ens konstnärliga förslag främjar en 

massa konkreta praktiska mål tror jag man 

hamnar helt fel.

Robert: Men frågan är hur maktens 

representanter egentligen kan mäta 

eller uppskatta konstens effekter på 

samhället?

ERIK MODIG: Det går knappt. Det är väldigt 

svårt att mäta direkta effekter av kultur. Inom 

den akademiska världen har vi specifik forsk-

ning som kan lösa konkreta problem, och 

grundforskning som kan ta sig an frågor som är 

mer grundläggande, och till slut banar vägen 

för allehanda uppfinningar och nya produkter. 

Men ekonomin vi lever i fungerar ju så att ju 

närmare du är att uppvisa konkreta monetära 

resultat desto enklare blir det att få stöd och 

finansiering.

ULRIKA SPARRE: Konst kan ju verka på så många 

olika plan, den kan vara undersökande, debat-

terande, opinionsbildande, poetisk eller este-

tisk. Att utveckla konstnärlig forskning är ju 

ett sätt att mäta i sig.

LINA SELANDER: För mig blir det så svårt, jag 

är ju mitt inne i det hela, men det låter helt 

surrealistiskt att min konst ska främja hälsa 

och demokrati och sådana saker.

ERIK MODIG: Men samtidigt är ju den mest 

utbredda sjukdomen idag stress och utbränd-

het, så egentligen – varför inte?
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