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Abstract 

The purpose of this bachelor thesis was to illuminate and analyze the working conditions of visual artists 

in the Swedish region of Värmland. As a profession which is known to have many problems concerning 

income and the fact that most artist are unable to get by on their art sales alone it becomes interesting to 

look closer on cultural policy’s affecting the artists, where the problems lie and what possible help they 

can get.  

I have used previous research and different sources to map out the working conditions in Sweden and 

Värmland alike and also interviewed five different visual artists in Värmland to get a general view of the 

working conditions in the country as a whole and their perception of the situation and special 

circumstances in Värmland. I have also used discourse analysis to compare the source material with the 

answers of my respondents to see which discourses that exists, that have hegemony, and to see how this 

subject is talked about.  

The results of this study showed how political decisions may force artists to become self-employed 

entrepreneurs even though many artists do not self-identify as such or even have any interest in profitable 

gain. The study also shows among other things that most artists have another occupation on the side but 

that there are some aids to help the artists with income. The situation in Värmland appears to both good 

and bad for artists, it seems easier for them to get exposure, but the artists complain about the regions lack 

of interest and contributions to the visual arts.       
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1.    Kapitel 1 - Inledning 

1.1 Ämnesval: 

Det problemområde som jag har intresserat mig för och som jag har undersökt närmare i den här 

uppsatsen är konstnärernas arbetssituation. När man ser till konstnärernas position inom arbetslivet och 

den omgivande konstnärspolitiken är det välkänt att det är ett område som inte är utan sin problematik. 

Bland annat är konstnärerna i Sverige, generellt sett, en yrkesgrupp som trots att de ofta har långa 

utbildningar bakom sig, tjänar mindre i genomsnitt än vad medelsvensken gör.
1
Det är inte lätt att leva 

som konstnär i Sverige idag och det är inte många som kan klara sig ekonomiskt på sin konstnärliga 

verksamhet.   

Den ekonomiska situationen för konstnärerna är ofta någonting som är på agendan och det har 

diskuterats hur deras villkor kan förbättras genom politiska åtgärder. Så som det är idag får konstnärerna 

nästan förvänta sig en dålig inkomst och dåliga villkor när de väljer att bli konstnärer. En viktig fråga blir 

då hur konstnärerna själva förhåller sig till konstnärsyrket, hur de resonerar över sitt karriärval och hur 

relationen mellan deras yrke och deras identitet ser ut. 

Men det är inte bara när det gäller inkomst som det finns skillnader mellan konstnärliga yrken och 

vanliga så kallade traditionella lönearbeten. Om jag jämför med t.ex. en industriarbetare kan han eller 

hon, inom normala förhållanden, förvänta sig att ha fasta arbetstider, att han eller hon är 

tillsvidareanställd, att han eller hon har möjligheten till arbetslöshetsersättning och a-kassa, att det finns 

tillgång till många av de här sociala skyddsnäten att falla tillbaka på, och att de här tryggheterna och de 

här välfärdsgarantierna finns där ifall de behövs. Men ingenting av det här är nödvändigtvis självklarheter 

för konstnärerna.     

Som ett yrke med väldigt många egenheter och med en atypisk karaktär är den konstnärliga 

verksamheten intressant att titta närmare på ekonomiskt och yrkesmässigt.   

1.2 Syfte och Frågeställningar: 

Det övergripande syftet med den här undersökningen är att belysa och analysera värmländska bild- och 

formkonstnärers arbetssituation för att se till vilka problem som finns angående deras 

försörjningsmöjligheter och arbetsvillkor. Jag vill se hur de försörjer sig, varifrån de får sina inkomster, 

om de får hjälp med försörjningen om det behövs, om de påverkas av vissa politiska beslut, och hur de 

själva förhåller sig till sitt konstnärliga företagande.  

Om det ska göras en jämförelse med t.ex. Stockholmsregionen är Värmland är en betydligt mindre 

konstnärstät region så har jag i det här uppsatsarbetet valt att fokusera närmare på värmländska konstnärer 

för att på så sätt ta reda på om det finns speciella omständigheter här i Värmland som skiljer sig och som 

påverkar konstnärernas arbetsvillkor positivt eller negativt.  

                                                           
1
 Karlsson & Lekvall (2003) sid 14. 
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Jag har även sett till flera av de olika arbetsformer som konstnärer måste förhålla sig till, hur deras 

direkt konstnärliga arbete varvas med administrativt arbete och hur de ofta blir tvungna att komplettera 

sin försörjning genom att ha flera arbeten.  

En del av uppsatsarbetet är även riktat mot att belysa konstnärernas egna åsikter om deras 

konstnärskap och konstnärsyrke för att se om förhållningssättet till den konstnärliga verksamheten 

påverkar arbetssituationen. 

 

De frågeställningarna som jag ställer är:  

 Hur ser värmländska bild- och formkonstnärers arbetsvillkor och försörjningsmöjligheter ut? 

 Hur ser värmländska bild- och formkonstnärer på sin yrkesroll?  

1.3 Tidigare forskning: 

År 1997 tillsatte kulturdepartementet en utredning för att undersöka hur de dåvarande 

arbetsmarknadspolitiska insatserna för konstnärerna fungerade. Resultatet blev betänkandet Arbete åt 

konstnärer, SOU 1997:183.
2
 Utredningen undersöker strukturella problem som finns inom den 

konstnärliga arbetsmarknaden, existerande konflikter mellan arbetsmarknadspolitiken och de 

kulturpolitiska målen, och hur konstnärerna påverkas av det här.
3
 Ett viktigt problem som utredningen tar 

upp är hur synen och definitionen av konstnärsyrket skiljer sig åt inom arbetsmarknadspolitiken och 

kulturpolitiken vilket leder till motsättningar och problem. Utredningen kom bland annat fram till att det 

finns betydande problem mellan kulturpolitiken som vill främja mångfald, förnyelse och kvalité, och 

arbetsmarknadspolitiken som vill motverka arbetslöshet. Av det resultat som kunde utläsas av 

undersökningen verkar det som att för nuläget är arbetsmarknadspolitiken som är den dominerande och 

styrande av de två.    

Arbete och konstnärer följdes upp 2003 av Konstnärerna och trygghetssystemen, SOU 2003:21, som 

undersöker hur de gällande trygghetssystemen, så som bland annat socialförsäkring och 

arbetslöshetsersättning, förhåller sig till konstnärlig verksamhet.
4
 Det som den här utredningen kommer 

fram till är att många av de problem som konstnärerna möter i relation till trygghetssystemen är på grund 

av konstnärernas kunskapsbrist vilket leder till att systemet inte tillämpas på bästa sätt.
5
 Båda 

utredningarna har refererats till flitigt i andra skrifter som på ett eller annat vis diskuterat konstnärernas 

arbetssituation och jag har även själv i mitt eget arbete använt mig av de här två utredningarna.   

Även Konstnärsnämnden har granskat konstnärernas arbetssituation. Genom konstnärsnämnden har 

den hittills största undersökningen i Sverige utförts vad beträffar konstnärernas situation och deras 

                                                           
2
 SOU 1997:183 (1997) sid 3.  

3
 SOU 1997:183 (1997) sid 9. 

4
 SOU 2003:21 (2003) sid 17. 

5
 SOU 2003:21 (2003) sid 14. 
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inkomster.
6
 Det här var en undersökning som utfördes i tre delar. Den första delen var Konstnärernas 

inkomster, en statistisk undersökning av SCB, den andra delen var Konstnärernas inkomster ur ett 

jämställdhetsperspektiv av Marita Flisbäck som undersökte könsskillnader mellan inkomst och 

livssituation, och den tredje delen var Konstnärernas inkomster, arbetsmarknad och försörjningsmönster, 

även den av Marita Flisbäck, och som behandlade konstnärernas inkomstkällor och fördelad arbetstid. I 

mitt eget arbete har jag utgått en del från den tredje delen av den här undersökningen. 

Jag har använt mig av David Karlssons och Lotta Lekvalls rapport om kulturföretagande: Den 

ofrivillige företagaren. I deras rapport tar de bland annat upp svårigheter som finns inom 

kulturföretagande angående ekonomiska och konstnärliga problem, så som hur kulturutövare blir tvungna 

till att bedriva verksamheten i företagsform. De diskuterar även egenheter inom kulturföretag och hur de 

kan skilja sig från vanliga företag. 

Jag har även använt mig av boken Kulturell ekonomi och texten Kulturarbetaren i en tillväxtfokuserad 

samhällsdiskurs av Katarina Zambrell där hon belyser gränserna mellan kulturutövare och deras privatliv. 

Mycket av det som hon säger handlar om hur kulturutövare får en sådan intim relation till sitt yrke och 

hur deras yrkesliv blir väldigt viktigt för deras identitet, vilket också är någonting som jag själv valt att 

undersöka i mitt eget arbete.
7
  

1.4 Begreppsförklaringar: 

I detta slag av arbete där jag använder mig av flera komplexa begrepp är det viktigt att ge klara 

definitioner. Många av de begrepp som jag använder mig av är problematiska då deras betydelse i en viss 

kontext kan skilja sig väsentligt från då begreppet används i en annan.  

1.4.1 Arbete: 

Beroende på i vilket sammanhang begreppet arbete används kan det betyda väldigt olika. Speciellt i 

relation till konstnärlig verksamhet kan begreppet bli väldigt problematiskt. 

Synen på vad arbete är förändras hela tiden. På grund av att vanligt lönearbete har varit (och 

fortfarande är) den vanligaste typen av arbete har den gamla definitionen länge varit nära knutet till just 

lönearbete, alltså att arbete är det samma som lönearbete. ”Även en aktivitet i den offentliga sfären, såsom 

frivillig eller samhällsinriktad verksamhet är inte arbete om den inte är betald”.
8
Med den här definitionen 

skulle till exempel inte volontärarbete räknas som riktigt arbete då den arbetande inte får lön. Men om jag 

ska se på konstnärsaspekten av arbetet blir en sådan här definition väldigt begränsad. Bara för att någon är 

inkomstlös behöver det inte nödvändigtvis betyda att han eller hon är arbetslös. I boken Arbetslivet 

refererar Jan Ch. Karlsson till Lee Braude som säger att ”arbete bör betraktas som alla aktiviteter som en 

person utför i syfte att förbättra sin position i samhällets hierarkier”, eller till det som Sandra Wallman 

                                                           
6
 Flisbäck(2011) sid 15. 

7
 Zambrell, Lars Aronsson (2007). 

8
 Karlsson, Berglund & Schedin (2009) sid 53. 
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säger: att arbete är ”allt det som en person gör för att säkra identitet, status och struktur”.
9
Ett sådant här 

synsätt är mer hanterligt om man vänder sig till de konstnärliga yrkena. Ett exempel är en författare som 

skrivit en bok men inte fått boken publicerad, en bok har skrivits och ett arbete har utförts trots det att 

författaren inte har erhållit någon lön för arbetet.  

Jan Ch. Karlsson resonerar även för tre olika arbetsformer.
 10

 Den första formen som han tar upp är så 

kallat traditionellt lönearbete där arbetaren säljer (eller hyr ut) sin arbetskraft till en arbetsmarknad under 

en specificerad tid och där det är arbetsgivaren som blir ansvarig för hur den här arbetskraften används.
11

 

Den andra arbetsformen som Karlsson nämner är karriärlönearbete. Inom den här arbetsformen är det inte 

nödvändigtvis tiden som arbetaren hyr ut till arbetsmarknaden utan sin expertis. Inom karriärlönearbetet 

är arbetsmarknaden ofta strukturerat som så att det finns en karriärstege som det går att klättra i. Den 

tredje arbetsformen är ”egenarbete” vilket är den arbetsform jag fokuserar på i det här arbetet. Som 

Karlsson säger ”Här gäller de sociala relationerna inte arbetsmarknaden utan marknaden för varor och 

tjänster”. Egenarbetaren säljer inte sin egen arbetskraft utan har själv kontroll över den. Det som 

Egenarbetaren gör är att han eller hon istället säljer resultatet av sitt arbete.  

1.4.2 Arbetsmarknaden:   

I boken Arbetslivet förklarar Bengt Furåker begreppet arbetsmarknad genom att göra en jämförelse med 

en vanlig marknad, vilket är ett system där objekt säljs eller hyrs av vissa aktörer, och en arbetsmarknad 

är den marknad inom vilket arbete säljs eller hyrs ut.
12

 Arbetsmarknaden är alltså ett system för uthyrning 

av arbetskraft.
 13

 Furåker gör dock en viktig särskiljning mellan begreppen arbetsmarknad och arbetsliv 

vilket han menar ofta har används synonymt till varandra. Inom begreppet arbetslivet inkluderas all 

verksamhet som räknas som förvärvsarbete. Den viktiga skillnaden blir här att inom arbetslivet inräknas 

egenföretagare utan anställda som varken hyr ut sin egen arbetskraft eller hyr andras. De kan sälja sina 

varor eller tjänster men de befinner sig inte inom ett anställningsförhållande och befinner sig då, som 

Furåker menar, utanför arbetsmarknaden.   

Egenföretagande blir intressant i förhållande till de olika konstnärsyrken och hur deras situation ser ut i 

deras arbetsliv och deras relation till arbetsmarknaden. Många konstnärer är egenföretagare, en position 

de antingen har valt frivilligt eller någonting som de tvingats in i, men de här konstnärerna kan även ha ett 

annat jobb vid sidan av något slag, vilket inte hör till ovanligheten. Det här kan ge konstnärsyrket något 

av en komplex karaktär och ge konstnärerna en dubbelposition där de både befinner sig inom och utom 

arbetsmarknaden, vilket är något som jag kommer att återkomma till senare.    

                                                           
9
 Karlsson, Berglund & Schedin (2009) sid 53. 

10
 Han påstår inte att det är de enda arbetsformerna som finns, till exempel är slaveri en annan arbetsform, men han pratar 

om de arbetsformerna som är vanligast idag. 
11

  Karlsson, Berglund & Schedin (2009) sid 60-61. 
12

 Furåker argumenterar för att ”uthyrning” är en mer korrekt term då arbetskraften inte helt frikopplas från sin ägare då den 
är ”oupplösligt förenad med sin bärare” om man inte ser till slavlika förhållanden. 
13

 Furåker, Berglund & Schedin (2009) sid 69-72. 
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1.4.3 Konstnär: 

Att säga exakt vad som menas med konstnär är väldigt svårt. Begreppet konstnär kan i många 

sammanhang vara väldigt vagt, varje gång någon försöker ge begreppet en specifik definition finns risken 

att den omedelbart blir motsägelsefull. För det första utgör inte konstnärerna någon homogen yrkesgrupp. 

De som kallar sig själva för konstnärer kan vara verksamma i en mängd skilda områden vilket inte 

nödvändigtvis behöver ha speciellt mycket gemensamt med varandra.  

Det är väldigt problematiskt att bedöma exakt vart en gräns ska dras, ett exempel är frågan om när 

konstnärerna blir konstnärer. Det finns de som, så länge de kan minnas, alltid har målat och på något sätt 

varit konstnärligt kreativa sedan de var barn. Är det först när konstnären blir seriös i sitt konstnärskap, 

eller tjänar pengar på verksamheten, eller blir erkänd av andra som han eller hon blir konstnär på riktigt? 

Det går att diskutera om vem som är konstnär kan avgöras utifrån vissa kvalitetsnormer. Är han eller hon 

först en konstnär om hans eller hennes verk uppfyller dessa specifika krav inom konstnärens respektive 

konstområde? Vilka mått ska användas då, ska man utgå från publiken, ska man se till hur många som 

kommer och ser på en viss föreställning, eller hur många som köper en viss bok?
14

Här möter vi ett väldigt 

typiskt konstnärsproblem. Används sådana här mått skulle konstnärer så som Van Gogh t.ex. inte räknas 

som konstnär, åtminstone inte under sin egen tid, då hans konst mer eller mindre ansågs vara väldigt dålig 

och inte sålde.  

Som det står i Arbete åt konstnärer: ”En kvalitativ avgränsning av konstnärsyrket måste vila på 

inomkonstnärliga bedömningar verksamma inom de olika konstnärsområdena”.
15

 Det här är en möjlig 

definition av begreppet men den är inte alls felfri den heller. David Karlsson, bland annat, ställer sig en 

aning kritisk till kvalitetsbegreppet då han syftar till att det är ett väldigt opreciserat begrepp. Det är även 

ett begrepp som i sin användning kan få konsekvenser och kan bidra till ett hierarkiskt synsätt på kulturen 

och även kontroll i en viss mening.
16

     

 Andra definitioner kan behandla olika konstnärsutbildningar inom respektive område, men en specifik 

utbildning är inte heller ett krav. Sedan kan gränsen mellan en amatörkonstnär och en professionell 

konstnär vara svår att dra och väldigt flytande. Som det står i Konstnärerna och trygghetssystemen:  

 

När åtskillnad ändå måste göras baseras den vanligen på en sammanvägning av fyra faktorer: 

konstnärlig utbildning, konstnärligt kunnande, sysselsättningsgrad i konstnärlig verksamhet och 

omfattningen av det offentliga framträdandet som konstnär. 
17

 

 

Det går att dela in konstnärerna i flera kategorier eller områden: ordområdet, tonområdet, scen-och 

mediaområdet och bild-och formområdet. Det är värt att nämna det att oavsett vilken avgränsning som 

                                                           
14

 SOU 1997:183 (1997) sid 51. 
15

 SOU 1997:183 (1997) sid 52. 
16

 Karlsson (2010) sid 188-197.  
17

 SOU 2003:21 (2003) sid 20.   
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väljs och används kommer det alltid finns undantagsfall och tillfällen där gränserna kan vara väldigt 

otydliga. Sedan går det även att dela in konstnärer i upphovsmän och utövare. Till utövarna brukar räknas 

skådespelare, dansare, sångare och andra konstnärsgrupper som gestaltar eller tolkar ett verk. 

Upphovsmän finns inom alla konstområden och till dem brukar författare, bildkonstnärer, tonsättare och 

dramatiker räknas.
18

Inom ordområdet och bild- och formområdet är alla upphovsmän.   

Som sagt tidigare är det bild- och formkonstnärerna som det här arbetet fokuserar på.  

1.4.4 Kulturföretag:   

Innan jag går vidare kan det vara värt att snabbt redogöra över vad som menas med kulturföretag. Ett 

företag består vanligtvis av en stor eller en mindre organisation som till sitt förfogande har vissa resurser 

som den samordnar. Om de här resurserna är arbetskraft, information, eller kapital av något slag beror på 

vilken typ av företag som det är. Sedan beror det förstås på vad företagets syfte är, om företaget är inriktat 

på utveckling, producering eller inköp och försäljning.
19

 Med företag menas det att någon företar sig 

något, och med kulturföretag menas det att någon företar sig något inom det kulturella fältet. Alltså, 

kulturföretag är ett ”företag som hämtar sitt primära ekonomiska värde ur sin kulturella och kreativa 

kunskap”.
20

  

Har du en egen firma är du registrerad hos skatteverket och betalar då F-skatt.
21

 Du lämnar in det som 

kallas NE-bilaga tillsammans med inkomstdeklaration varje år. I det här arbetet kommer jag att tala en del 

om näringsverksamhet, som är en typ av egenföretagande. Det finns tre villkor för att en verksamhet ska 

räknas som en näringsverksamhet: det första är självständighet, det andra är vinstsyfte och det tredje är 

varaktighet.
22

  

Ett annat begrepp som jag valt att redogöra för är levebrödsföretag.
23

Begreppet definieras av Karlsson 

och Lekvall med att det är ”ungefär ett företag som inte drivs primärt av vinstintresse utan vars främsta 

syfte är att företagaren ska kunna överleva på sin verksamhet”. Angående konstnärer är det väldigt vanligt 

att de har ett så kallat ”brödjobb” så att de kan komplettera sin inkomst då konstnärskapet inte räcker. 

Mycket angående kulturföretags speciella karaktär och egenheter, speciellt i förhållande till 

konstnärerna, kommer jag gå djupare in på i resten av arbetet i kapitel 2 och kapitel 3. 

                                                           
18

 SOU 1997:183 (1997)  sid 54-55. 
19

 Skärvad & Olsson (2007) sid 8. 
20

 Karlsson (2010) sid 11.  
21

https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/foretagare/foretagsformer/enskildfirma.4.5c13cb6b1198121ee858000
2518.html  
22

https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/foretagare/vadarnaringsverksamhet.4.6efe6285127ab4f1d258000257
92.html  
23

 Karlsson & Lekvall (2003) sid 12. 

https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/foretagare/foretagsformer/enskildfirma.4.5c13cb6b1198121ee8580002518.html
https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/foretagare/foretagsformer/enskildfirma.4.5c13cb6b1198121ee8580002518.html
https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/foretagare/vadarnaringsverksamhet.4.6efe6285127ab4f1d25800025792.html
https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/foretagare/vadarnaringsverksamhet.4.6efe6285127ab4f1d25800025792.html
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1.4.5 Diskurs: 

Det går att säga att en diskurs är ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen”.
24

 En diskurs är det språk 

som målar upp en viss bild av världen, eller en del av världen, eller ett tema. Allting runt omkring oss, 

sättet som vi ser saker och ting på har väldigt mycket med att göra med språket och hur vi väljer att 

beskriva det. Diskursteori handlar om att ställa sig kritisk till kunskap, att kunskap inte är någonting 

självklart och som alltid kopplas till en, av oss, skapad kontext som påverkas av sin historiska eller 

kulturella bakgrund.
25

  

Diskursanalysens roll är alltså inte att hitta en absolut sanning eller att förstå vad diskurserna betyder 

utan istället att hitta de mönster som finns i dem.
26

 ”En diskurs är således en reducering av möjligheter. 

Det är ett försök att hejda teckens glidning i förhållande till varandra och därmed ett försök att skapa 

entydighet”.
27

I diskursteori går det även tala om det som kallas hegemoni och antagonism. Med hegemoni 

menas den eller de diskurserna som är rådande, och en antagonism uppstår när en diskurs ställer sig i 

konflikt med den rådande diskursen och på så sätt går ifrån en entydighet.
28

  

1.5 Perspektiv och teoretiska utgångspunkter: 

I det här arbetet utgår jag från ett konstnärspolitiskt perspektiv och till viss del ett arbetssociologiskt 

perspektiv. Det konstnärspolitiska perspektivet är någonting som blir intressant att använda sig av när 

man ser till olika åtgärder och beslut som påverkat konstnärerna och deras arbetssituation. Som den 

politik som syftar till att förbättra förutsättningarna för konstnärerna är konstnärspolitikens mål att göra så 

att konstnärer kan leva på sin konst, att skapa arbete och försörjning till konstnärerna och att se över deras 

speciella arbetsförhållanden.
29

Av de här anledningarna blir det väldigt intressant att använda sig av det 

här perspektivet då de diskurserna jag redogör för tar upp många konstnärspolitiska punkter.   

Konstnärsyrket är även intressant att betrakta ur ett arbetssociologiskt perspektiv då det är en 

yrkesgrupp som har ett väldigt komplext förhållande till arbete. I sig kan arbetssociologi vara ett 

svårgreppbart begrepp då det är en vetenskaplig disciplin vars själva huvudbegrepp, arbete, är svårt att 

hitta en enhetlig definition för (vilket jag diskuterade i begreppsförklaringar).
30

 Men sociologi som 

vetenskap försöker förstå relationen mellan samhället och människan, och som en gren ur sociologin går 

det att säga att arbetssociologi försöker förstå relationen mellan arbetet och människan. För konstnärerna 

har arbetet en väldigt nära relation till identiteten, en typ av relation som kan skilja sig mycket från andra 

yrkesgrupper och då blir det här perspektivet ett användbart verktyg. 

                                                           
24

 Winther Jørgensen och Phillips (2010) sid 7. 
25

 Winther Jørgensen och Phillips (2010) sid 11. 
26

 Winther Jørgensen och Phillips (2010) sid 28. 
27

 Winther Jørgensen och Phillips (2010) sid 34. 
28

 Winther Jørgensen och Phillips (2010) sid 54. 
29

 Regeringens proposition 1996/97:3 (1996)  sid 32. 
30

Karlsson, Berglund & Schedin (2009) sid 50. 
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Genom att se på den tidigare forskningen och resultatet av min egen undersökning har jag använt mig 

av diskursteori för att se vilka mönster som finns i diskurserna för att sedan jämföra dem med varandra 

och på det viset se vilka problem som finns. Jag gör en diskursanalys genom att jag ser på många av de 

delar som finns inom det här problemområdet och ser hur de förhåller sig till varandra för att belysa 

förhållandet mellan konstnärerna och konstnärspolitiken.  

Utifrån de diskurser som framkommer av mitt bakgrundsmaterial och de diskurser som framkommer 

från respondenterna i min undersökning kommer jag leta efter den bild som målas upp av arbetsvillkoren. 

Jag kommer att jämföra diskurserna med varandra för att se vilka diskurser som har hegemoni och som är 

rådande och se till vilka diskurser som befinner sig i antagonism. Jag kommer se om det finns konflikter 

mellan diskurserna mellan det som konstnärerna säger och tidigare forskning och andra källor.  

1.6 Metod och tillvägagångssätt: 

För den empiriska delen av den här studien valde jag att utföra kvalitativa halvstrukturerade intervjuer 

med bild- och formkonstnärer. Kvalitativa av den anledningen att jag valt att utgå från ett fåtal konstnärer 

för att på så sätt gå ner djupare av det fenomen som jag har valt att undersöka. Jag har inte försökt hitta 

någon absolut sanning av konstnärernas arbetssituation utan har jag sökt efter de här individernas egna 

upplevelser av problemområdet. Halvstrukturerade var intervjuerna för att jag blandade fasta frågor med 

bundna svar och även öppna frågor i min intervjuguide.
31

I intervjuguiden utgick jag från vissa valda 

teman och ämnen som jag tog upp med respondenterna som de sedan fick tala öppen om och där själva 

frågorna och ordningsföljden på frågorna anpassades till situationen.
32

Därav hade intervjuerna en lägre 

grad av standardisering. Själva intervjuerna utfördes på en plats som konstnärerna själva valde. Tre av 

dem utfördes i deras egna ateljéer, och två av dem i Karlstads stadsbibliotek.     

Respondenterna valdes ut genom ett bekvämlighetsurval där jag såg till bild- och formkonstnärer från 

Värmlands konstnärsförbunds medlemsregister, men även att jag till viss del använde mig av det som 

ibland kallas snöbollsmetoden vilket är en variant av bekvämlighetsurval, där jag frågade konstnärer jag 

tagit kontakt med eller intervjuat om andra konstnärer som jag skulle kunna tala med
33

. Totalt intervjuade 

jag fem stycken konstnärer, två kvinnor och tre män som jag i resten av det här arbetet, eftersom jag vill 

bevara deras anonymitet, kommer benämna som Respondent A, B, C, D eller E.  

Respondent A, kvinna, är en akvarellkonstnär som varit verksam konstnär i 35-40 år och är idag 

pensionerad.  

Respondent B, kvinna, jobbar i nuläget mest med akrylfärg och har varit professionellt konstnärligt 

verksam i nästan 10 år, har arbete vid sidan av konstnärskapet.  

                                                           
31

 Rosengren (2010) sid 140. 
32

 Krag Jackobsen (1993) sid 17-19. 
33

 Trost (2010) sid 140-141, Även de konstnärerna som jag tog kontakt med på det här sättet uppfyller samma kriterier som 
de andra.  
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Respondent C, man, arbetar med väldigt blandad konst, allt från oljemåleri till installationer, ansett sig 

själv som konstnär sedan han var 25 år gammal, har arbete vid sidan av konstnärskapet.  

Respondent D, man, har varit verksam konstnär i åtminstone 12 år, jobbar med skulpturer och 

installationer, konstbilder, och även dockteater, har arbete vid sidan av konstnärskapet. 

Respondent E, man, målar i olja, har varit konstnär under hela sitt yrkesliv, åtminstone i 25 år.     

1.7 Urval och avgränsningar: 

För det här arbetet var jag tvungen att göra tydliga avgränsningar över den grupp som jag valde att 

undersöka. Konstnärerna utgör inte en homogen grupp. Konstnärerna delas ofta upp i flera kategorier 

vilket representerar de olika medierna de verkar inom. I det här arbetet har jag valt att fokusera på den 

grupp som omfattar bild- och formkonstnärerna.  

Jag gjorde även den avgränsningen att jag endast ser till konstnärer som är verksamma i Värmland. 

Genom att se till värmländska konstnärer går det få en överblick hur konstnärernas arbetssituation ser ut 

just i Värmland och sedan jämföra med den allmänna bilden. Jag avgränsade mig även till konstnärer som 

är medlemmar i Värmlands konstnärsförbund för att på så sätt ha liknande kriterier för de konstnärer jag 

intervjuar. I förbundets stadgar står det vilka kriterier som måste uppfyllas för att konstnärer ska få 

medlemskap. Konstnären måste ha vuxit upp i Värmland, eller varit inflyttad och sedan minst tre år 

tillbaka varit bosatt i länet. Den som söker medlemskap i konstnärsförbundet ska vara verksam och ska 

även ha gått minst tre år på en relevant högskoleutbildning. Sedan måste minst tre av dessa kriterier vara 

uppfyllda:
34

  

 Eftergymnasial konstutbildning. 

 Separat utställning i seriös utställningslokal. 

 Grupp eller temautställning i seriös utställningslokal. 

 Tilldelad skiss-, utsmyckningsuppdrag eller pris i seriöst tävlingssammanhang. 

 Förvärvad till samling tillhörande kommun, landsting eller stat. 

 Tilldelad stipendium av stat, kommun, landsting eller annat erkänt konstnärsstipendium. 

 Deltagit i jurybedömd utställning. 

 Annan yrkesverksamhet som exempelvis kvalificerad projektmedverkan och vissa pedagogiska 

uppdrag. 

 Medlemskap erhålles genom beslut av särskild invalsnämnd, som har att följa för invalet 

utfärdade och av årsmötet godkända regler.  

1.8 Uppsatsens disposition:   

I kapitel två undersöker jag konstnärernas arbetssituation och de värmländska konstnärernas speciella 

omständigheter. Kapitlet är uppdelat i tre delar, den första delen är bakgrundsfakta, i den andra delen 

                                                           
34

 http://www.varmlandskonstnarsforbund.se/node/45  

http://www.varmlandskonstnarsforbund.se/node/45
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redogör jag för vad mina respondenter sagt och i den tredje delen analyserar och jämför jag de två bilder 

som de två tidigare delarna målat upp. Det är uppsatsens första frågeställning som jag besvarar i det här 

kapitlet. Det tredje kapitlet är uppdelat på ett liknande vis då det första jag går igenom är 

bakgrundsinformation, sedan det som mina respondenter har berättat och slutligen analysen, det är i det 

här kapitlet som jag besvarar den andra frågeställningen. I mitt fjärde kapitel följer en diskussionsdel.   
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2.   Kapitel 2 - Konstnärernas arbetssituation 

2.1 Försörjningsmöjligheter: 

Som jag har angett tidigare är konstnärsyrket många gånger problematiskt. KRO (konstnärernas 

riksorganisation) utförde år 2014 en enkätundersökning där 2478 professionella konstnärer deltog och där 

64 % av dem uppgav att de har en taxerad månadsinkomst på 13300 kr.
35

 Men för konstnärer är det 

många gånger svårt att ge en konkret summa över vad de faktiskt tjänar på sin konstnärliga verksamhet då 

det kan finnas perioder där de inte tjänar någonting och andra perioder där de säljer för ganska mycket.  

Även om jag valt att endast fokusera på konstnärer inom bild- och formområdet i det här arbetet 

betyder det inte att försörjningssättet ser lika ut för alla inom yrkesgruppen. Beroende på hur konstnären 

arbetar kan försörjningen komma från flera och väldigt olika håll, vilket jag kommer undersöka. Jag 

kommer även i det här avsnittet att se till Värmland och om att bo i det här specifika landskapet påverkar 

konstnärverksamheten. 

2.1.1 Inkomster: 

Det finns de som inte tjänar några pengar alls på sitt konstnärliga arbete, så mycket som 60 % är helt utan 

inkomst från det direkt konstnärliga arbetet.
36

 Sedan är det en väldigt liten del, privilegierade få kanske 

går det att säga, som helt och hållet kan försörja sig på sin konstnärliga verksamhet. I Flisbäcks 

undersökning var det så lite som 16 % som angav att deras inkomst till 80-100 % kom från den direkt 

konstnärliga verksamheten.  

I konstnärernas många försök att försörja sig kan stöd från familj och anhöriga bli en viktig del. Av 

bild- och formkonstnärerna fick 12 % av dem regelbundet stöd från någon anhörig för att bedriva sin 

verksamhet. 20 % fick stöd någon gång under året, och 68 % fick inget stöd från anhöriga.  

Oberoende på i vilken grad konstnären försörjer sig på sin verksamhet måste den eventuella inkomsten 

komma från någonstans, om det så endast är inkomst från en liten hobbyverksamhet, eller om konstnären 

bedriver en näringsverksamhet, eller om konstnären har blandad inkomst från både näringsverksamhet 

och från ett annat jobb.
37

  

2.1.1.1 Företagande: 

Sett på hela konstnärsområdet så är det nästan varannan konstnär som har en enskild firma, och det är 

mest inom bild-och formområdet där det är ungefär två tredjedelar.
38

 Som det står i Arbete åt konstnärer 

”I och med att de har ateljéer och omfattande och dyr utrustning blir de egenföretagare i offentliga 

                                                           
35

 http://kro.se/node/85  
36

 Flisbäck (2011) sid 74, Notera även att det här inte är samma undersökning som refereras till i fotnot 35. 
37

 http://www.konstnarsnamnden.se/konstnarsguiden/olika_typer_av_inkomster  
38

 Flisbäck (2011) sid 27.  
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system”.
39

Som egenföretagare blir de även tvungna att betala F-skatt, vilket även krävs vid beställningar 

och uppdrag.  

Ett problem som Karlsson och Lekvall tar upp är att om en konstnär hamnar i den här situationen att de 

blir så kallade ”ofrivilliga företagare” krävs det av dem att de, förutom det rent konstnärliga, även måste 

behärska ett ekonomiskt tänkande som konstnären kanske inte kan hantera. ”De måste behärska så väl en 

konstnärlig logik som en praktisk-ekonomisk logik. Dessa oförenliga värdesystem måste, som olja och 

vinäger, samsas inom ett och samma företag”.
40

      

Det har varit en del debatt om hur en specifik avgränsning bör göras mellan vanliga företag och 

kulturföretag och många gånger är det svårt att göra en avgränsning. Det finns en del som påpekar att det 

egentligen inte är någon skillnad mellan de här två typerna av företag, att det faktiskt inte är någon 

skillnad mellan kulturen och andra branscher, ”Även kulturföretagandet måste vara kommersiellt och 

mätbart. Alla företagsformer är anpassade till att vara kreativa, men också lönsamma”, och visserligen 

kan det vara sant i flera avseenden, men någonting som återkommer många gånger är att många 

kulturföretagare, konstnärer inräknat, inte vill se sig själva som företagare.
41

Sedan är det inte alltid som 

kulturföretag är lönsamma eller att de ens har ett vinstintresse. Karlsson och Lekvall tar upp att det är få 

konstnärer som faktiskt anpassar sig till marknaden och publiken i sitt kreativa arbete.
42

   

På grund av den rådande kulturpolitiken är egenföretagande någonting som kulturutövare uppmuntras 

och i princip tvingas till att bli genom skattereglerna. På 90-talet började arbetsförmedlingarna ge aktivt 

stöd till kulturutövare för att de skulle starta eget företag. Det här stödet har dock minskat. 

Uppdragsgivare förväntar sig nu att kulturutövarna ska betala sin egen skatt, pension och sociala avgifter. 

Det här gör att många kulturutövare lätt slinker igenom samhällets sociala skyddsnät då de 

trygghetssystem som omger dem är ganska tunt.
43

 Problemet här är att konstnärer som är egenföretagande 

inte har rätt till varken a-kassa eller arbetslöshetsersättning. Kravet som ställs för att de ska få tillgång till 

det här är att de måste avveckla sitt företag, sälja eller göra sig av med företagets tillgångar och avsluta all 

verksamhet inom företaget.
44

   

2.1.1.2 Försäljning och ersättning: 

En väldigt grundläggande komponent när det gäller den konstnärliga försörjningen är förstås 

försäljningen. Försäljningen av konstverk behöver inte vara den enda form av inkomstkälla som 

konstnärerna har men är den som jag tänker börja berätta om. En viktig del av försäljningen sker förstås i 

samband med utställningar, om det så är gallerier eller konstrundor. Många konstnärer säljer aktivt konst, 

eller sin konstnärliga kompetents till företag och organisationer. De kan nuförtiden även sälja konst 
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 SOU 1997:183 (1997) sid 64. 
40

 Karlsson & Lekvall (2003) sid 9. 
41

 Karlsson & Lekvall (2003) sid 25. 
42

 Karlsson & Lekvall (2003) sid 26. 
43

 Karlsson & Lekvall (2003) sid 8, och Karlsson (2010) sid 117-119. 
44

 http://www.konstnarsnamnden.se/konstnarsguiden/arbetsokande/egen_foretagande  
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genom internet. Kopplat till försäljning av konst har vi även det som kallas för BUS (Bildkonst 

upphovsrätt i Sverige) och MU-avtalet (avtal om rätt till ersättning för medverkan vid utställning och 

visning av verk), och sedan har vi även konstnärernas speciella moms-situation.  

En del av konstnärernas arbete är i form av att söka utställningsmöjligheter och att han eller hon 

genom en utställning presenterar sina bilder. I vissa fall går det även att bli inbjuden till ett galleri och då 

få möjligheten att tillhöra det galleriets stall. Som en del av ett galleris stall har konstnären möjligheten att 

ställa ut där vid fler tillfällen under flera perioder. Ett annat sätt för konstnärerna att sälja sin konst är 

genom konstrundor, vilket är något som blivit mer populärt på senare år. Den finns en konstrunda i 

Värmland som kallas konstrundan i Karlstad och omnejd och som drar en stor publik.
45

 Genom 

konstrundorna finns det möjlighet för köparna att besöka konstnärernas egna ateljéer och köpa av dem 

direkt. På den senare tiden har konstnärerna även fått möjligheten att presentera och sälja sina bilder via 

internet. Som exempel kan konstnärerna visa upp ett konstverk på facebook, Tradera, Blocket och 

liknande sajter. 

Det finns även möjlighet för konstnärerna att sälja sin konst till kommun och landsting och även 

företag. I vissa fall kan konstnärer också sälja sin konstnärliga kompetens, t.ex. i projektform till företag. 

Värt att anmärka här är att konst som säljs till företag räknas som investeringsobjekt, alltså att objektets 

värde förväntas stiga i värde, vilket gör att det beskattas annorlunda och företaget eller organisationen får 

inte göra avdrag vid köp. Det här är någonting som vissa ställer sig kritiska till. Mikael Richter, en svensk 

konstnär, säger att det här är en regel som försvårar för privata företag att utsmycka sina arbetsplatser 

med konst.
46

   

BUS, vilket står för bildkonst upphovsrätt i Sverige, är en organisation som försöker se till att 

konstnärer får ersättning när deras konstverk nyttjas i offentlig miljö.
47

Sedan finns även MU-avtalet, som 

tecknades mellan staten och konstnärernas riksorganisation, Sveriges Konsthantverkare och 

Industriformgivare, Svenska Fotografers förbund och Svenska Tecknare är till för att skapa bättre 

förutsättningar för bild- och formkonstnärer genom att ge dem ersättning för utfört arbete och 

omkostnader vid utställningar av deras konstverk.
48

 Följer utställningsarrangören Mu-avtalet, vilket inte 

alla gör, betalas det ut utställningsersättning till konstnären.
49

 Mu-avtalet ska vara bindande ”för statliga 

arrangörer och bör vara vägledande för andra arrangörer med offentlig finansiering”. 

Det finns även speciella regler när det gäller försäljning av bildkonst. Det har beslutats som så för att 

stödja konstnärerna att om de säljer sina verk för mindre än 336 000 kronor per år behöver de inte heller 

                                                           
45

 http://www.konstrundankarlstad.se/deltagare_2.htm  
46

 www.konst.org/media/text,%20pdf%20mm/avdrag.rtf  
47

 http://www.bus.se/1070  
48

 http://www.kulturradet.se/sv/nyheter/2014/MU-avtalet/  
49

 http://www.kulturradet.se/mu-avtalet  
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redovisa någon moms på försäljningen. Men om de säljer mer än för den här summan blir de tvungna att 

betala ett en momssats på 12 % på all försäljning under det året.
50

    

 2.1.1.3 Stipendier, bidrag och stöd: 

Eftersom det finns en sådan osäkerhet för konstnärerna när det gäller att få ut sin konst på 

konstmarknaden är det inte sällan som bidrag och stipendier blir en viktig del av konstnärerna 

försörjning.
51

 Ett stipendium definieras av konstnärsnämnden på följande vis: ”Ett stipendium är en form 

av penninggåva som lämnas till en fysisk person utan krav på någon motprestation från givaren”. Det här 

är alltså skattefria pengar som konstnären kan söka (vissa stipendier går inte att söka utan tilldelas), bland 

annat till projekt eller till resor.
52

 

Enligt Flisbäck är det så mycket som 5 % som endast har inkomst från stipendier eller bidrag. Flisbäck 

förklarar det så här: ”Den otrygga inkomstsituation där upphovspersoner inte vet om de kommer att 

ersättas för sitt konstnärliga arbete kan alltså i någon mån utjämnas genom stipendier”.
53

Det är så mycket 

som 70 % som inte har någon inkomst från stipendier eller priser.  

Konstnärsnämnden arbetar aktivt för att stödja bild- och formkonstnärer och ansvara bland annat för en 

fond som varje år delar ut 74 miljoner kronor, den största delen av de pengarna går till arbetsstipendier. 

De som kan ansöka om arbetsstipendiet är ”enskilda, främst frilansande konstnärer utan fast anställning”. 

Konstnären ska även vara bosatt och bedriva sin verksamhet i Sverige.
54

Sedan delas stipendier ut från fler 

håll och många andra organisationer. Beroende på vart i Sverige som konstnären är verksam kan det se 

annorlunda ut, Malmö stad t.ex. delar varje år ut två miljoner i konststipendium, sedan är det många 

konstföreningar som delar ut egna stipendier.
55

       

 

2.1.2 Verksamhet: 

Något som är uppenbart, men viktigt att nämna, är att konstnärers inkomst inte alltid är i direkt relation 

till den tid som spenderas på direkt konstnärlig verksamhet. ”Sällan motsvarar upphovspersonernas 

ekonomiska ersättning insatsen för den konstnärliga produktionen”.
56

   

Det som Flisbäck gör i Konstnärers inkomster, arbetsmarknad och försörjningsmönster när hon försöker 

kartlägga konstnärernas inkomstsituation är att hon delar upp, eller klassificerar, fyra typer av arbete som 

både är aktuellt och intressant att kolla på. De fyra formerna är:
 57

 

                                                           
50

 http://www.konstnarsnamnden.se/Konstnarsguiden/skatter/moms, och 
https://www.skatteverket.se/download/18.12815e4f14a62bc048ff599/1422350663154/moms-inom-kulturomradet-skv562-
utgava8.pdf  
51

 Flisbäck (2011) sid 73. 
52

 http://www.konstnarsnamnden.se/konstnarsguiden/stipendier_och_bidrag  
53

 Flisbäck (2011) sid 74. 
54

 http://www.konstnarsnamnden.se/bild_form  
55

 http://malmo.se/Kultur--fritid/Kultur--noje/Kulturstod--stipendier/Stipendier--priser/Konststipendier.html  
56

 Flisbäck (2011) sid 73. 
57

 Flisbäck (2011) sid 39. 
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 Direkt konstnärligt arbete, vilket Flisbäck definierar som den verksamhet som är direkt kopplat 

till den konstnärliga produktionen.  

 Indirekt konstnärligt arbete, vilket är arbete som är knutet till den konstnärliga kompetensen 

men inte till den direkt konstnärliga produktionen. Ett exempel på det här är om en konstnär 

har en anställning som konstlärare vid sidan av. Beroende på hur den här definitionen tolkas 

kan det uppstå flera frågor vilket jag kommer diskutera senare.  

 Administration av det konstnärliga arbetet, vilket är, som Flisbäck säger ”arbete som krävs för 

att utföra konstnärligt arbete, exempelvis försäljning, söka finansiering och ekonomisk 

redovisning”. 

 Annat icke-konstnärligt arbete, med vilket menas ett arbete eller sysselsättning som inte 

anknyter till det kreativa arbetet eller den konstnärliga kompetensen.    

 

I resultatet av Flisbäcks undersökning visade det sig att konstnärer jobbar mer än genomsnittet av 

befolkningen, alltså en arbetsvecka som överskrider 40 timmar.
58

Hon skriver även att bildkonstnärerna i 

genomsnitt spenderar 26 timmar varje vecka på direkt konstnärligt arbete, 7 timmar på indirekt arbete, 6 

timmar på administration, och 9 timmar på icke-konstnärligt arbete.
59

Uppskattat i procent blir det här 55 

% av direkt konstnärlig arbete, 15 % av indirekt konstnärligt arbete, 12 % på administration, och 18 % av 

vilket är icke-konstnärligt arbete.
60

Angående inkomst för respektive arbetsform kommer 46 % av 

inkomsten från det direkt konstnärliga arbetet, 23 % från indirekt konstnärligt arbete, och 30 % från icke-

konstnärligt arbete.
61

   

Angående administrativt arbete återger Karlsson och Lekvall I Den ofrivillige företagaren för en 

diskurs om att det finns en skillnad mellan vanliga företag och mellan kulturföretag då resurserna för 

administrationsarbetet är ”helt eller delvis obetalda, vilket gör att man blir snabbt alltför arbetsbelastad”.
62

 

Konstnären och konstkritikern Magdalena Dziurlikowska förklarar situationen så här:   

 

Säg att en konstnär är en kock som lagar soppa. När soppan är klar ska den dokumenteras, serveras, 

paketeras, marknadsföras, ställas ut och säljas. Kocken måste alltså, förutom att vara en väldigt bra 

kock, även vara Mamma Scans alla avdelningar.
63

 

 

                                                           
58

 Flisbäck (2011) sid 7.  
59

 Flisbäck (2011) sid 43. 
60

 Flisbäck (2011) sid 49. 
61

 Flisbäck (2011) sid 50.  
I tabellen som jag har utgått från finns inte inkomst från det administrativa arbetet, det här är av uppenbara och självklara 
skäl då konstnären inte har en inkomst från den administrativa delen av det konstnärliga arbetet (om det verkligen inte är ett 
special fall). 
62

 Karlsson & Lekvall (2003) sid 25. 
63

 http://dziurlikowska.se/?p=585 
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Enligt flisbäcksundersökning är det ungefär hälften av alla konstnärer inom bild- och form området 

som söker professionell hjälp med administrationen av den konstnärliga verksamheten.
64

  

2.1.3  Värmland: 

I Värmland är det Region Värmland som har det regionala kulturpolitiska ansvaret.
65

   

 

”Region Värmland har ett strategiskt ansvar för att initiera, samordna och stödja 

utvecklingsprocesser inom kultur, fritid/idrott och de kreativa näringarna. Det gör vi bland annat 

genom att bevilja bidrag till projekt och evenemang.” 

 

De arbetar för att främja bland annat dans, film, biblioteksverksamhet, slöjd, Ung kultur möts, och de 

är även huvudman för Värmlands arkiv. Region Värmland ger även verksamhetsstöd till flera 

organisationer och institutioner, där bland annat Värmlands Museum, Kristinehamns konstmuseum, 

Rackstadsmuseet, Konstnärerna kollektivverkstad och Konstfrämjandet i Värmland.
 66

 

Konstfrämjandet i Värmland arbetar för att bildkonst ska nå ut till människor och för att öka intresset 

för konsten. Enligt dem själva utgår de från fyra hörnstenar i sin verksamhet: ”konstutbildning, breddning 

av arbetsmarknaden för konstnärer, demokratisering av konsten samt synliggörande av konst i 

samhället”.
67

De vill alltså verka för att både konsten och konstnärernas roll ska stärkas i 

samhället.
68

Något som de gör är att de bland annat bedriver en kontinuerlig konstutställning i deras galleri 

där konstnärer har möjligheten att visa sin konst.  

  Konstnärernas kollektivverkstad (KKV) i Värmland är en organisation som ger konstnärer tillgång till 

en gemensam verkstad och utrustning som annars skulle kunna vara för dyr.
69

Sedan hjälper även 

konstnärsföreningarna konstnärerna en del. Värmlands konstnärsförening förvaltar bland annat flera 

fonder och delar ut stipendier till konstnärer inom Värmlands konstnärsförbund varje år.  

Det har även varit debatt om, och funnits önskemål om, att det ska finnas en bild- och formkonsulent 

på Region Värmland: 

 

En regional konstkonsulent med samma status som nuvarande konsulenter på Region Värmland 

skulle innebära en resurs för konstnärerna och hela konstlivet. Vi är övertygade om att dansen, 

filmen och slöjden inte hade nått de framgångar, som de har i dag utan Dans i Värmland, Film i 

Värmland och Slöjd i Värmland. En konstkonsulent, som fungerar som ett nav i ett resurscentrum 

                                                           
64

 Flisbäck (2011) sid 61. 
65

 http://www.regionvarmland.se/kultur-arkiv/om-vart-arbete/ 
66

 Värmlands kulturplan 2013-2015(2012) sid 27. 
67

 http://varmland.konstframjandet.se/verksamhet-2/#  
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http://www.regionvarmland.se/sites/default/files/grupper/www/Kultur%20och%20folkbildning/kulturplan_varmland_till_
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 http://www.kkvvarmland.se/  
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och arbetar med både professionella konstnärer, amatörer och barn/ungdom skulle vara en stor 

tillgång för hela Värmlands kulturliv.
70

 

 

I Värmlands landsting har man även valt att frångå enprocentsregeln, som innebär att en procent av 

budgeten när de bygger offentliga fastigheter ska gå till utsmyckning, och istället infört en ”75- och 150-

kronorsregel per kvadratmeter”.
71

 Sedan kan det se annorlunda ut i kommunerna, bland annat i 

Karlskogas kommun och Säffle kommun följer de fortfarande 1 % regeln.
72

 

Angående konstfrämjandet och utställningsmöjligheterna i Värmland ser det förstås även olika ut från 

kommun till kommun. Det finns de museum som jag nämnde ovan där konstnärerna kan ställa ut. Det 

finns flera konsthallar, bland annat Arvika konsthall och Karlskoga konsthall. I Karlstad finns det några 

gallerier som konstnärerna kan använda sig av för att visa sina bilder, bland annat Galleri Bergman, 

Galleri Lars Hjelm, Konst i Karlstad o.s.v.
73

  

2.2 Respondenterna 

2.2.1 Inkomster- Respondenterna:   

Om att helt klara sig på sin inkomst från sin konstnärliga verksamhet sa Respondent D så här: 

 

Det går egentligen inte, kan jag anse, att leva som konstnär kan man ändå göra om man har 75 % 

jobb på posten. Men du menar att bara tjäna pengar på det man skapar? Bara några få som gör det i 

Värmland. Men det är få som jobbar med att bara skapa och sälja. 

 

I min egen undersökning var det bara en konstnär som till 100 % kunde försörja sig på sin konst 

(Respondent E). Respondent B kunde åtminstone till 80-90 % försörja sig på sin konst, resterande del 

kom från ett arbete hon hade vid sidan av. Till viss del hade hon även hjälp från sin partner med 

försörjningen, vilket har hjälpt henne undvika att ta tid från sitt konstnärskap med annat jobb. Även det 

kommer Flisbäck in på huruvida konstnärerna får ekonomiskt stöd från anhöriga. Men av vad jag förstod 

från mina intervjuer är det många konstnärer som trots att de har en ganska osäker försörjning drar sig för 

att vara beroende av sin familj. Respondent D sa följande: ”Jag bor ju ihop med min sambo och hon har 

ett vanligt välbetalt jobb och ingen hobby, så där så jag skulle kunna leva mycket på henne, men det vill 

jag inte, för jag vill kunna bidra med min halva.”           

                                                           
70
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2.2.1.1 Företagande- Respondenterna: 

När jag talade om företagande med respondent A uttryckte hon sig som så att det är ganska nödvändigt i 

konstnärskapet att skapa sig ett namn. Hon sa att det oftast krävs det någonting mer än bara ett 

konstnärligt tänkande för att klara sig: nämligen ett affärstänkande. Det här är för många konstnärer 

någonting som inte riktigt går ihop med deras konstnärliga tänkande. Respondent D bekräftade det här 

genom att han sa att han pluggat tre år ekonomi ”…Och det var inte för att jag tyckte det var roligt med 

ekonomi om jag säger så. Det verkade vettigt, om jag vill sälja konst på hobbybasis får jag hålla mig på 

rätt låg nivå”. Det här affärstänkandet skär sig även på en till punkt då åtminstone de konstnärerna som 

jag intervjuade inte alls bryr sig om att anpassa sig till marknaden. Respondent D sa så här angående 

marknaden:  

 

Skiter faktiskt i den, på riktigt. Jag känner inte att det är viktigt att folk ska tycka om det jag gör. Jag 

gör det för att det är viktigt för mig och då måste de inte tycka om det, tycker de inte om det så är 

det inte för deras skull som jag har gjort det. Och lever jag inte på det måste jag inte sälja det, och 

då är det värt någonting för min del. Så är det, men då får man stå sitt kast, då får man tjäna pengar 

på något annat sätt som t.ex. undervisa på skolor eller gärna göra sådant som man kan.  

 

I intervjun med Respondent A påpekade hon att hon var egenföretagare, att hon bedrev en 

näringsverksamhet, på grund av deklareringen: ”I och med att man har inkomster måste man deklarera, 

man kan inte bara deklarera en gång, utan man måste fortsätta, och då har man avdrag för alla utlägg man 

har, för material”. Respondent D sa i princip samma sak då han inte kunde dra av för material annars om 

han inte hade ett företag. När jag frågade Respondent C om varför han blev företagare fick jag ett längre 

svar. Han sa att han blev tvingad av landstinget att bli egenföretagare, för att myndigheter ska kunna 

betala ut ersättning/arvode till honom så måste han ha F-skattesedel. Han menade att det är väldiga 

problem att få ut sina pengar om man säljer till företag eller landsting om man som konstnär inte har ett 

egenföretag registrerat. Han fortsatte med att berätta att många av de reglerna som finns mer eller mindre 

tvingar konstnärerna in i ett företagande, bland annat skattereglerna, och för att landsting och kommunen 

inte vill betala ut pengar till privatpersoner. Sedan berättade han att andra företag även är mer benägna att 

köpa konst av honom som egenföretagare än som privatperson på grund av skatt- och avdragsregler. Om 

en konstnärlig verksamhet större än en hobbyverksamhet bedrivs blir den utövande nästan tvungen att ha 

ett egenföretag. 

I den sista intervjun som jag utförde, där jag talade med Respondent E, som är en av de få 

konstnärerna i Värmland som helt kan försörja sig på sin konstnärliga verksamhet, berättade han att han 

faktiskt inte hade ett egenföretag.  Han sa att han har det som kallas för näringsverksamhet. I en 

näringsverksamhet, menade han, får han bara syssla med varor och inte tjänster.   
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Varor får du syssla med men inte tjänster. Så det heter… NE-blankett heter det. Och det är samma 

med böcker också om du vill sälja böcker, du får sälja böcker, du får redovisa inkomster och utgifter 

helt enkelt. Men skulle du föreläsa om böckerna så kan du inte ta betalt i pengar för då måste du ha 

en F-skattesedel. 

 

Vidare fortsatte han med att berätta att han anser att de flesta luras till att bli egenföretagare. Det här 

var något som han bråkade med skatteverket om innan det framgick att det inte var nödvändigt. 

I min intervju när jag frågade Respondent B om det fanns några existerade trygghetssystem som hon 

var medveten om som konstnär sa hon så här angående a-kassa och arbetslöshetsersättning:  

 

Om jag väljer att ge upp och inte klarar av det och tvungen att jobba istället
74

, då får man inte ha 

kvar sitt företag heller. Om du känner att du vill ut till arbetsmarknadens förfogande och få 

arbetslöshetsersättning, då måste jag stänga mitt företag, och då får jag inte måla egentligen eller 

sälja, för då anses jag fortfarande verksam. 

 

Här menade Respondent C att det skett en förändring. På 80–90-talet var det många som utnyttjade 

systemet genom att jobba några månader (med ett vanligt lönearbete) så att de kunde stämpla för att sedan 

måla. Men det här var det stopp på när den borgerliga regeringen kom, berättade han.  

2.2.1.2 Försäljning och ersättning- Respondenterna:  

Mycket av det som mina respondenter berättade för mig syftade på att det var väldigt svårt att leva på att 

sälja konst. Respondent E berättade för mig att om han säljer konst för trehundratusen på en utställning då 

tror folk att han får trehundratusen i fickan och ”att allting är bra hemma och jättelätt”. Han sa att om han 

ställer ut hos en gallerist, och privatgalleristerna tar 50 %, och säljer ett konstverk för tvåhundratusen, då 

blir det bara hundratusen kvar, och sedan måste sociala avgifter och skatt betalas, då kanske det bara blir 

sextiotusen kvar. Som en parentes påpekade han att det inte ofta som han säljer ett konstverk för 

tvåhundratusen.
75

 Respondent B ansåg att den procentsatsen som gallerierna tar är en summa som hon 

kan vara beredd på att betala. Folk säljer oftast konst billigare på konstrundor för att de då inte betalar den 

där procentsatsen, men de pengarna som går till galleristen kan ses som den summa man betalar för att 

visa upp sin konst. Hon anmärkte även att gallerierna inte är överförtjusta i konstrundor då de inte får en 

del av kakan så att säga. 

Angående att sälja konst till landsting och kommun etc. var det något som Respondent C talade en del 

om. Som en fortsättning av det han sa om egenföretagande berättade han att skattereglerna är väldigt 

konstiga och att landsting inte vill betala ut pengar till privatpersoner av någon anledning.  

    

                                                           
74

 Med vilket hon menade ett icke-konstnärligt yrke. 
75

 Från intervjuerna med både Respondent B och E framkom det att inte alla gallerister tar 50 %. Procentsatsen kan ligga 
mellan 20-50 %. I Stockholm är det vanligare med 50 %, konstfrämjandet i Värmland tar 35 %. 
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Vill de betala ut pengar till mig som privatperson måste de tydligen betala ut arbetsgivaravgift och 

betala timlön till mig. Så skattereglerna är väldigt knepiga. Likaså när ett stort företag köpte tavlor 

av mig, ett utsmyckningsuppdrag, då får de inte dra av för den konsten, köper de en stol eller soffa 

eller kallar det för design, då får företaget göra avdrag för det. Men köper de konst får de inte längre 

göra avdrag. Då räknas det som investering och belastar företagets värde så företagets värde stiger. 

 

I och med det här menade han att det är många konstnärer som istället myglar när de säljer konst till 

större företag och kallar det design eller någonting istället.  

I min intervju med Respondent B berättade hon lite om BUS och sa att det är tack vara BUS som att 

när de säljer till kommun, landsting och offentliga organisationer att de faktiskt får en viss procentsats 

tillbaka varje år. ”Jag får 141 kr om året, för detta, det är inte så mycket, jag kanske inte har sålt mer än 

för 15 000 till kommunen, men har du sålt för 100 000 så kan det ramla in ganska mycket pengar”. 

När jag talade med Respondent B angående MU-avtalet berättade hon det att det var någonting som 

hon själv aldrig tagit del av, att det i praktiken inte är så många museer som betalar ut den ersättningen på 

grund av att de inte har så mycket pengar. Hon menade att det var synd för det är många som tjänar 

pengar på en konstnär som ställer ut på ett museum men oftast får konstnären ingenting.  Respondent E 

förklarade det så här:  

 

Om jag jobbar i ett eller två år kanske, och då ringer Avesta art eller Värmlands museum och jag 

ställer ut där och du visar upp det i en och en halv månad, de tar entré i dörren, och om sen 

utställningen är slut och du inte har sålt någonting då, så kommer alla målningar med budgivning 

tillbaka. Det är som att ett band skulle stå och uppträda med sin musik i en och en halv månad utan 

att få en krona för det. Så det där är det en debatt om, att det ska vara en viss procent och det, det är 

stora undersökningar de gjort med alla konsthallar i Sverige och museum, det är väldigt få som lever 

upp till avtalen. Man ska ha rätt till utställningsersättning, alltid, få ersättning för att man visar 

verken. Det är inte billigt att gå på museum, och då får de pengarna och konstnären får ingenting. 

 

Båda Respondent B och E talade om att de som bildkonstnärer till en viss del var momsbefriade. 

Respondent B sa att när hon säljer konst är det frivilligt om hon vill lägga på moms på det priset. 

Respondent E sa samma sak men att de bara är momsbefriade till en viss summa. Den här summan får 

man vara lite aktsam på, berättade han, för om han ser att han börjar närma sig den summan och det 

kommer någon som vill köpa ett verk i december vilket skulle göra att den totala försäljningen överstiger 

den här summan, kan han be köparen återkomma i januari istället så att han slipper betala momsskatten på 

all sin försäljning under det året.   

2.2.1.3 Stipendier, bidrag och stöd- Respondenter:  

När vi talade om stipendier och bidrag sa Respondent E så här: ”De som kommer ur konstskolor de lär 

sig, kanske en hel termin, hur de ska söka stipendier. Så de är experter på det, det är många som bara 
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lever på det. Söker och söker liksom, allt som finns.” Själv hade han fått en del stipendier genom åren, 

bland annat NWTs kulturpris som var på 30 000 kr, Thor Fagerkvist stipendiet som var på 15 000 kr och 

konstnärsnämndens arbetsstipendium som var 100 000 kr.   

Respondent B berättade för mig att hon själv nästan aldrig sökte stipendier, och för att söka stipendier 

måste hon oftast ha uppfyllt vissa kriterier, många gånger måste den som ansöker gått på en konstskola, 

att konstnären ska ha varit verksam i ett visst antal år och oftast varit med på jurybestämda utställningar.
76

 

Själv hade hon inte gått på en konsthögskola. Respondent C fortsatte i samma spår och sa att det är ett 

värdelöst system, själv hade han varit tvungen att avsluta sin konstutbildning. Det är lättare med några år 

konststudier bakom dig om du söker stipendier, sa han. Respondent B sa att ett bättre system än att ge ut 

bidrag och stipendier skulle vara att det istället gav skattelättnader åt konstnärerna. Respondent C gav 

även han flera förslag på vilka typer av stöd som skulle kunna ges till konstnärer:  

 

Man skulle kunna göra den enklare genom att ge RUT-avdrag eller avdrag för försäljning av konst 

till företag. Att de obligatoriskt införde enprocentsregeln. Att bygger de ett hus för 10 miljoner så 

ska en procent gå till utsmyckning, och att det vore en lag som är sån. Och att den lagen skulle 

administreras av kulturrådet, då skulle vi få någonting som liknar någonting för konstnärer. 

 

Han fortsatte med att säga att konstpolitiken i Sverige inte riktigt fungerar så bra som den skulle kunna 

göra då det eventuella stöd, eller rättare sagt de pengar, som skulle kunna nå konstnärerna istället går till 

kulturinstitutionerna. Av alla de pengarna som satsas på kultur är det väldigt lite som han får, menade 

han, och istället går det till kulturarbetarnas löner.  

2.2.2 Verksamhet- Respondenter: 

Jag talade med mina respondenter om de här fyra arbetsformerna som Flisbäck tar upp och hur de själva 

förhåller sig till de här arbetsformerna. Om den tid som spenderades på de olika arbetsformerna svarade 

Respondent A så här: 

 

Det är klart att det är väldigt mycket administration, det är det ju, inköp och samtal, besök, det blir 

väldigt mycket telefonsamtal kring arbetet med kollegor, och transporter från ateljén hemma till 

visningar och gallerier. Själva måleriet räknar som heltidsjobb för det kan vara periodvis där jag 

håller på med måleriet hela tiden flera timmar om dagen. 

 

Även de andra respondenterna berättade för mig att det var väldigt mycket arbete runtomkring det 

direkt konstnärliga, mycket som behöv ordnas o.s.v. Men många av mina respondenter hade svårt att i 

procent eller i andelar säga hur mycket tid som spenderades på varje arbetsform. Respondent D sa så här: 
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Om du tänker på konstnärlig verksamhet liksom som en arbetsvecka eller 40 timmars vecka, heltid, 

deltid, så funkar inte riktigt det i min situation då, för avbrott är det till exempel om jag är på skolor 

och har skaparverkstad eller har kurser på folkuniversitetet eller om jag är på barnavdelningen och 

skickar böcker, just då skapar jag ingenting men jag är hela tiden öppen för intryck och har idéer i 

huvudet som är aktuella. 

 

Men angående icke-konstnärligt arbete och indirekt konstnärligt arbete berättade Respondent A att hon 

inte hade något icke-konstnärligt arbete då hon sedan en tid tillbaka är pensionerad och inte längre hade 

ett lärararbete parallellt med sitt konstnärskap. Inte heller hade Respondent E något icke-konstnärligt 

arbete då han inte behövde något. Men de andra tre konstnärerna hade arbete vid sidan av. Respondent B 

arbetade en del som layoutare till en tidning och ibland andra saker ”så fort man gör någonting annat får 

man oftast lite mer betalt”. Respondent C arbetade även som ingenjör, ”jag skattar dels som arbetare och 

dels för egenföretaget”, han hade även själv svårt att göra en avgränsning om hans ingenjörsjobb var icke 

eller indirektkonstnärligt då han fått det yrket tack vare sin konstnärliga kompetens. Respondent D hade i 

nuläget flera olika kulturjobb, bland annat konstlärare.  

Liknande var det när de talade om administrationen av sitt konstnärskap, att de hade väldigt svårt att 

uppskatta exakt hur lång tid det tar då det kan vara väldigt olika. ”Och det känns som evigheter när jag 

håller på med det men procentuellt är det en ganska liten del” som Respondent D sa. Respondent E 

berättade att han hade en revisor som skötte mycket av hans ekonomi.  

2.2.3 Värmland – Respondenter: 

I mina intervjuer med konstnärerna talade de en del om hur det var att vara konstnär i Värmland, och en 

hel del jämförelser gjordes bland annat med Stockholm.  

Respondent A sa så här till mig att hon trodde att det var lättare att vara konstnär i Värmland än i större 

städer. Man är tvungen att hävda sig mer i större städer än på mindre orter, berättade hon. Sedan sa hon 

även att konstintresset ändå är ganska stort i Värmland: ”Jag tror Värmland, Bohuslän, Göteborg, 

Stockholm, Dalarna eventuellt, och några landskap norr upp, Dalsland, där är intresset större. 

Smålandskonstnärer hör man aldrig talas om, eller konstnärer från Gästrikland, Lappland”.     

Både Respondent B och E sa att om de ställer ut här i Värmland är det lättare att få press. Ställer de ut 

på ett galleri kan de lokala tidningarna så som NWT och VF komma och skriva om det, eller möjligtvis 

radio och TV. Fast det här, menar Respondent B, händer inte i Stockholm. Det finns inga lokala tidningar 

i Stockholm, och att bli med i SvD eller i DN kostar ganska mycket, berättade hon, det är bara de största 

gallerierna i Stockholm som kan få press, de mindre får nästan aldrig det. Hon sa så här: 

 

I Stockholm, det är för dyrt att annonsera i DN och Svenska dagbladet så det är ingen som gör det 

där, så då är det svårt att nå ut. Så de försöker med allting, internet, facebook och Instagram kanske 

och allt, skickar mejl gör de också. Galleristerna kanske skickar 10 000 mejl för att nå ut. Så där är 
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det en väldig fördel i Karlstad så med tidningarna. Kommer inte de och skriver om en utställning då 

är det liksom kört. Förr annonserade gallerierna, det gör inget galleri längre. 

 

Sedan berättade även mina respondenter en del om utställningsmöjligheterna här i Värmland. 

Respondent A sa att hon tyckte att det borde finnas mer utställningsmöjligheter, och som även inte kostar 

så mycket. Respondent E tog även han upp utställningsmöjligheterna här i Värmland. Han sa det att det är 

lättare att vara gallerist här i jämfört med Stockholm. I Karlstad, sa han, finns det åtminstone fem 

gallerier, tre stycken seriösa, så det är lätt att få utrymme. Sedan sa Respondent D så här: 

 

Fördelen med liten ort är att det är färre konstnärer, kan man säga, sen finns det mindre möjligheter också, 

just nu finns det flera gallerier i Karlstad men under en period vet jag inte om det fanns mer än två, just 

för utställningens skull. Lättare att få rubriker i tidningen NWT, VF. Sen om man är i Göteborg eller 

Stockholm kan det också vara lättare att träffa de här människorna som är viktiga att träffa, det är nog inte 

bara på grund av folktätheten som konstnärer bor i större städer. Man söker sig dit för att det är möjligare 

att leva som konstnär. 

 

När jag talade om möjlig hjälp som konstnärerna kunde få tog Respondent B upp Konstfrämjandet 

som en viktig komponent. Hon sa att Konstfrämjandet har arbetat väldigt hårt för konstfrämjande i över 

60 år nu och jobbar för att få ut konst till allmänheten. ”Konstfrämjandet har en fantastisk uppgift att 

fylla” sa hon, men att de får fruktansvärt lite pengar från kommun och landsting.  

Det som betytt mest för konstnärerna i Värmland enligt Respondent C är KKV. Han förtydligade det 

att han inte får några pengar därifrån men att det är genom KKV som han får tillgång till viktiga 

verkstäder.  

Respondent D nämnde att konstnärerna här i Värmland har kämpat för att få en bild- och 

formkonsulent. Han sa att på Region Värmland finns det en danskonsulent, filmkonsulent, en som arbetar 

för slöjd och så vidare men det finns ingen bild- och formkonsulent. Det här har inte funnits på många år, 

fortsatte han, och det är någonting som faktiskt skulle behövas, att det finns någon som jobbade för att 

hitta nya vägar och möjligheter för bild- och formkonstnärerna här i Värmland så att den kompetens som 

faktiskt finns tags tillvara.  

2.3 Analys 

2.3.1 Inkomster- analys: 

I den här allmänna diskursen om konstnärernas inkomster går det att utläsa en ganska enhetlig bild av 

konstnärssituationen. Ser jag till diskurserna är det inte lätt att försörja sig som konstnär, till exempel är 

det 60 % som inte har en inkomst alls från sitt direkt konstnärliga arbete och bara ett fåtal konstnärer i 

hela Sverige som kan försörja sig helt och hållet. Jobb vid sidan av det konstnärliga är nödvändigt i 

nästan alla fall och att vara delvis försörjd av en anhörig är inte helt ovanligt. Som sagt av mina 
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respondenter kan det finnas en ovilja att vara beroende av någon annan men här uppkommer det dilemmat 

om att han eller hon tar hjälp från någon annan kan det ge mer tid till det konstnärliga.     

2.3.1.1 Företagande- Analys: 

Angående konstnärligt företagande verkar det inte alls som att det är ett område som är utan sina problem. 

Det fanns två stycket huvuddiskurser som jag kunde utläsa ur materialet. Den första är en kulturpolitisk 

diskurs om att kulturföretagande borde vara precis som annat företagande, det vill säga att konstnärskapet 

ska vara lönsamt och att konstnärerna ska kunna försörja sig själva. För att förstärka den här diskursen 

citerade jag Respondent C som sa att det inte längre går att utnyttja systemet för att få a-kassa som många 

gjorde förr, att de jobbade några månade och sedan stämplade. För att som konstnär få a-kassa idag måste 

konstnären, som Respondent B sa, helt ge upp om sin konstnärliga verksamhet och överlämna sig själv 

till arbetsmarknadens förfogande. Konstnärerna tycker att de tvingas in i ett egenföretagande på grund av 

skatteregler och att arbetsgivare numera förväntar sig F-skattesedel. Det här bekräftade flera av de 

konstnärerna som jag intervjuade som påpekade allt från deklarationen till landsting till uppdragsgivare 

var att döma. 

Som jag talade om tidigare blir det ett problem här med att politiken vill att kulturföretagen ska vara 

lönsamma. Jag citerade Respondent D som sa att han inte alls brydde sig om marknaden och publiken, 

och det här var någonting som även de andra av mina respondenter uttryckte. Det vanliga är att 

kulturföretagare har en annan drivkraft och att det de gör inte styrs av ett vinstintresse. Men för att 

verkligen lyckas som konstnär, menade de, krävs oftast även ett ekonomiskt tänkande. I den här diskursen 

påpekade även Respondent A och D att ett affärstänkande och ett ekonomiskt tänkande blir väldigt 

nödvändigt men att det är någonting som de själva inte vill fokusera på. Diskursen syftar på att problemet 

tyvärr bygger på att kultur, tragiskt nog, inte är speciellt lönsamt. Kulturen är inte en tillväxtbransch som 

många andra branscher. Det är problematiskt att anställa fler anställda som utför ett kreativt arbete och det 

är svårt att ekonomisera kulturen på samma sätt som industri effektiviseras.
77

 Så ett problem blir här då 

att det finns en politisk diskurs om en önskan att även konstnärerna ska kunna tjäna pengar och en diskurs 

från konstnärerna själva som inte har ett vinstintresse (annat än att kunna försörja sig). De vill kunna leva 

på det de gör men de vill inte ge upp sin integritet som konstnär. 

Den andra huvuddiskursen, som är väldigt närbesläktad med den första, handlar om konstnären som 

ofrivillig företagare och konstnärens syn på sig själv som företagare. Karlsson och Lekvall talade om den 

här diskursen, om hur självbilden skiljer sig åt mellan kulturföretagare och vanliga företagare, att ”enligt 

deras självbild är de inte ’vanliga’ företagare. De är i många fall motsträviga, ja ofrivilliga företagare”.
78

 I 

min intervju med Respondent E påpekade han att egenföretagande inte alls var en nödvändighet. Här blir 

hans diskurs antagonistisk mot de andras, att det ställer sig i konflikt till den enhetliga bilden.  Trots att 
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han har en verksamhet som han helt kan försörja sig på säger han att han inte har egenföretag utan har det 

som kallas för näringsverksamhet. En näringsverksamhet är visserligen en form av företag (vilket jag gick 

igenom i begreppsförklaringar), bland annat påpekade Respondent A att hon var egenföretagare och 

bedrev en näringsverksamhet. Det går att säga att den diskurs som här har hegemoni är den om att 

egenföretagande är nödvändigt för seriösa konstnärer som vill försörja sig på sin konst. Respondent E 

ställde sig själv kritisk till det här men ur diskursen går det ändå att utläsa honom som egenföretagare och 

i hans attityd bekräftas även diskursen om ofrivillighet. 

2.3.1.2 Försäljning och ersättning- Analys: 

Av mitt material verkar det vara så att bild- och formkonstnärer har det väldigt svårt med att klara sig 

endast på försäljningen av sin konst. Som Respondent B uttryckte sig: ”Ekonomiskt är det svårt, det är 

inte många konstnärer som klarar att bara leva på sin konst. Tror det är tre i Värmland som gör de till 100 

% ”. Som jämförelse är det i Värmlands konstnärsförbund åtminstone 200 medlemmar. Det här är 

någonting som alla de konstnärer som jag intervjuat höll med varandra om. Den rådande diskursen här är 

att konstnärerna ska kunna försörja sig på sin konst men att de inte kan det. De flesta av de som ser sig 

själva som konstnärer kan inte helt och hållet försörja sig som konstnärer, vilket även bekräftades av mina 

intervjuer.  Mycket av den här diskursen handlar om ersättningssystemen, hur de bör förstärkas, och hur 

försäljningen ska underlättas.  

Ska jag börja beskriva delarna i den här diskursen kan jag börja med försäljning av konst i gallerier. 

Om vi ser till Respondent E som ibland kunde sälja konstverk för ganska mycket pengar förklarade han 

att skillnaden av den summan som han säljer konst för och de pengarna som han får i handen skiljer sig 

väldigt mycket åt. Som jag berättade tidigare kan galleristen ta ut en ganska stor del. Men även om den 

här procentsatsen kan verka väldigt hög påpekade Respondent B det att den här procentsatsen kan ses 

som en marknadsföringskostnad, att om man ställer ut på ett ganska prestigefyllt galleri kan det absolut 

vara värt den procentsatsen. Om konstnärerna vill undvika den där procentsatsen finns det förstås andra 

sätt att sälja konsten på som jag talade om tidigare.  

Ett direkt problem som Respondent C berättade om angående konstförsäljning var att de nuvarande 

reglerna är väldigt problematiska. I hans diskurs syftar han på är att företag inte får göra avdrag för 

konsten och måste därför betala moms. Det här, menade han, påverkar priserna och vad företag kan lägga 

ut på konst, Han berättade att det här även bidrar till mycket mygel och att konstnärerna säger att konsten 

är någonting annat istället än just konst då de säljer den.
79

  De här reglerna utgår från det att konst stiger i 

värde och att därav skulle bidra till att företagets värde ökar, men det är inte fallet är alla gånger. En 

majoritet av konst från konstnärer stiger inte i värde, så här är det alltså en regel som bygger på en väldigt 

liten del av inköpt konst och som på så sätt påverkar väldigt många negativt.  
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Om de diskurserna som finns om konstnärsvillkoren var BUS en viktig punkt som mina respondenter 

var överens om var väldigt positiv. När jag talade med Respondent E om hur konstnärsvillkoren 

förbättrats genom åren sa han så här: ”Musiken har ju STIM, och konstnärerna har BUS. 

Upphovsrättersättning liksom”. Det har var någonting som både Respondent B och E tyckte var bra och 

som gav konstnärerna en möjlighet att få en fortsatt ersättning för sitt arbete då deras konst används i 

offentliga miljöer.   

En diskurs som fanns bland mina respondenter om två viktiga insatser som gjorts för konstnärerna är 

momsbefrielsen och MU-avtalet. Respondent B sa att när det gäller momsbefrielsen är det ett beslut som 

hon förstår att de har gjort, för om en konstnär redan har problem att få ut sitt verk på konstmarknaden 

skulle det inte bli lättare om de var tvungna att lägga på en procentsats på det priset. Som Respondent B 

sa: ”Det finns en summa man skulle sälja en bil för och skulle jag lägga på 20 % skulle det inte gå att 

sälja den. Skulle jag ta moms på den skulle det bli att jag tar bort en ytterligare del av min förtjänst”.  

Diskursen som fanns om MU-avtalet bland mina respondenter var att det var en bra idé, att det är bra att 

konstnärerna faktiskt för ersättning för sitt arbete, men att det då är synd att få museer och 

utställningsplatser inte har skrivit under avtalet. I praktiken kan avtalet bli för dyrt för utställarna. Här blir 

det en konflikt. Museerna kan inte betala ut pengar, men det är konstnärerna de tjänar pengar på. Men, så 

klart, museerna och utställningsplatserna har själva kostnader de måste se till, löner hyror etc.   

2.3.1.3 Stipendier, bidrag och stöd- Analys:  

Deskursen här handlade utifall det här nuvarande systemet för stipendier och bidrag är någonting som 

fungerar eller inte. I mitt bakgrundsmaterial beskrev jag att det finns flera möjligheter att ansöka om 

bidrag, bland annat genom konstnärsnämnden, men av den diskursen som gick att läsa ut från mina 

respondenter verkade de antingen negativa eller neutrala till det här systemet.     

Som Respondent E berättade finns det väldigt många stipendier att söka och det finns även möjlighet 

att få ganska mycket pengar. Men är då fallet att det bara är några få som får de här pengarna? Enligt 

Flisbäcks undersökning visade det sig att 70 % av bild- och formkonstnärerna inte har någon inkomst alls 

från stipendier.
80

 En intressant diskurs som framgått genom intervjuerna och som ställer sig emot 

stipendie-systemet är att många konstnärer istället önskar att konstnärspolitiken skulle ändra sig på vissa 

punkter så att nya positiva förändringar skulle hjälpa alla konstnärer i stället. Punkter som de tryckte på 

och exempel som de hade var att det skulle införas nya skatteregler och avdragsregler, att kommun och 

landsting faktiskt skulle satsa mer pengar på kulturen, bland annat att de obligatoriskt införde 

enprocentsregeln. Det här menade de skulle ge konstnärerna en mer anständig arbetssituation. 

I den här diskursen fanns det alltså ingen enhetlig bild. Av den diskurs som framgick från Respondent 

E talade han om konststudenter som kanske under en hel termin lär sig hur man söker efter stipendier. Går 

det i så fall utläsa en diskurs om att konststuderande har en viss fördel framför andra konstnärer eller att 
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det här systemet fungerar men att det många gånger krävs en kunskap om hur man som konstnär söker 

stipendier på bästa sätt? Enligt Flisbäck var det åtminstone 5 % av konstnärer som endast hade inkomster 

från stipendier. För en konstnär som endast har inkomst från stipendier bli iså fall möjligheten att söka 

stipendier mer gynnande än de förändringar som respondent som Respondent B och C föreslog, t.ex. 

skattesänkningar.  

2.3.2 Verksamhet- Analys:  

Den diskurs som framkom av materialet är att konstnärerna är kombinatörer, att de kombinerar 

konstnärligt arbete genom att de har ett egenföretag tillsammans med icke-konstnärligt arbete och 

brödjobb. I den här diskursen om de olika arbetsformerna trodde jag att de här diskurserna skulle skilja 

sig åt mer då jag har utgått från Flisbäcks studie, som är baserat på ett genomsnitt av tusentals konstnärer, 

och min egen undersökning där jag utgått från ett fåtal individer, men mycket av det som Flisbäck säger 

har jag kunnat bekräfta genom mina intervjuer. I min egen undersökning hade mina respondenter däremot 

svårt svara i procent eller andelar hur deras arbetstid var fördelad.  

Att konstnärer har så kallade brödjobb, arbete vid sidan av den direkt konstnärliga verksamheten, är 

väldigt vanligt. Enligt Flisbäck var det 15 % av arbetarnas arbetstid som var riktat på indirekt konstnärligt 

arbete och 18 % som var icke-konstnärligt arbete (och tre av mina respondenter hade jobb som räkas som 

indirekt eller icke-konstnärligt). Kulturarbetare blir oftast tvungna att bli det som kallas kombinatörer, att 

de har en blandad inkomst från både sin näringsverksamhet och tjänst från anat håll. Som jag talade om 

tidigare i begreppsförklaringar placeras de i en position då de både är anställda och befinner sig på 

arbetsmarknaden och att de är egenföretagare och befinner sig utom den. De har två inkomster (eller fler) 

parallellt och de har F-skatt som egenföretagare och A-skatt som anställda.
81

 

I diskursen som finns angående det administrativa arbetet hade inte mina respondenter mycket att säga 

angående den tid som de spenderade på det arbetet, i Flisbäcks undersökning var det 12 %. I min 

bakgrund läggs diskursen fram ifall det här administrativa arbetet är negativt och om det bidrar till en 

oönskad arbetsbelastning, i diskursen från mina respondenter var det ingen av dem som tyckte om det 

administrativa arbetet, men de gav inte intrycket av att det begränsade dem som konstnärer, och ser jag på 

det Respondent D sa, att det inte var speciellt roligt med behövligt, går det i den här diskursen att tolka 

det administrativa arbetet som ett nödvändigt ont.  

När jag talade med mina respondenter hade de vissa svårigheter att göra en klar avgränsning mellan de 

här arbetsformerna och tiden spenderad på varje arbetsform. Respondent D sa att det här konstnärliga 

tänkandet alltid fanns med honom, oavsett vad han gjorde, så på ett sätt, menade han, går det att säga att 

han alltid är konstnärligt verksam. Två av de konstnärerna som jag intervjuade påstod att de medverkat i 

liknande studier som den Flisbäck utförde, men problemet är det, som de uttryckte det, finns det ibland 

inga rätta svar på frågorna. Angående de här arbetsformerna är det lätt att de flyter ihop och blir svåra att 
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skilja på. När jag talade med Respondent C om indirekt konstnärligt arbete och icke-konstnärligt arbete 

berättade han att det var väldigt svårt att skilja dem åt eftersom hans ingenjörsjobb är icke-konstnärligt, 

men hans konstnärliga kompetens hjälpte honom att få det yrket.  

2.3.3 Värmland – Analys: 

Diskursen här handlar om ifall det är lätt att vara konstnär i Värmland. Här går det att dela upp delarna av 

den här diskursen i två kategorier: vad som är bra här i Värmland och vad som är mindre bra och kan 

förbättras. Den första delen av diskursen behandlar skillnaderna mellan Värmland och Stockholm först 

och främst, och den andra delen av diskursen behandlar hur konstfrämjandet ser ut i Värmland. 

I den här jämförelsen med Stockholmsregionen, som är väldigt konstnärstät och där hälftens av landets 

konstnärer är bosatta, med konstnärerna i Värmland ser deras förutsättningar något annorlunda ut.
82

 När 

jag talade med mina respondenter om såg på de diskurserna som fanns och de skillnaderna som fanns 

mellan att vara konstnär i Värmland och t.ex. Stockholm var det något av en balansgång av både bättre 

och svårare förutsättningar. Den rådande diskursen var att mina respondenter ansåg att 

utställningsmöjligheterna i Stockholm är bättre men att det också ät svårare att få press, och tvärtom här i 

Värmland. Eftersom det finns mer konstnärer i de större städerna blir en naturlig följd av det att 

konkurrensen är hårdare och konstnärerna måste hävda sig mer, men det är även lättare att träffa de här 

viktiga människorna som kan hjälpa ens konstnärskap på vägen. Om jag ser till konkurrens i Värmland 

påpekade Respondent A att det istället finns en närmare gemenskap bland konstnärerna genom att 

Värmlands konstnärsförbund finns här och som de kan träffa varandra genom. Värmlands 

konstnärsförbund är ett samfund som är, om inte unikt, åtminstone ovanlig då hon inte kunde komma på 

om det fanns någonting liknande på något annan ort. Så gemenskapen har de, menade hon, sedan kanske 

inte själva konstpubliken är mycket att hurra över. Det kanske också är en naturlig följd av att majoriteten 

av konstnärerna är i Stockholm vilket direkt bidrar till att även majoriteten av konsthandlarna finns i 

Stockholm. Som Respondent D sa så är det nog inte bara för folktäthetens skull som de flesta bor i 

Stockholm, de flesta av möjligheterna finns även där. 

 Om diskursen om hur konstfrämjandet ser ut i Värmland verkade mina respondenter vara skapligt 

enade om att förutsättningarna inte är så bra som det skulle kunna vara. Problemet här menade de är att 

det inte satsas några pengar på kulturen, eller att det inte satsas på rätt sätt. Konstnärerna var eniga om att 

både konstfrämjandet i Värmland och KKV var betydande institutioner men att det inte är tillräckligt för 

konstnärerna. Intuitionerna får även de väldigt lite pengar. Dock skilde sig diskursen lite angående 

utställningsmöjligheterna. Det fanns åsikter om att det fanns väldigt lite utställnings möjligheter från 

Respondent A och sedan tyckte Respondent E att det inte var svårt att ställa ut.   

Inom den här diskursen om hur konst ska främjas i Värmland fanns den en dominerande diskurs om 

önskemål att Region Värmland ska införa en bild- och form resurs, en konsulent som kan hjälpa genom 
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att hitta möjligheter år konstnärerna. Det här är någonting som för konstnärerna är väldigt upprörande för 

det går att se till andra konstområden inom Region Värmland och resurserna som finns där och hur 

mycket de har betytt.   
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3.  Kapitel 3 – Konstnärernas relation till yrkesrollen 

3.1 Bakgrund:  

Katarina Zambrell skriver i sin text Kulturarbetaren i en tillväxtfokuserad samhällsdiskurs om hur dagens 

samhälle kan verka väldigt osäkert, mycket på grund av konjunkturmässiga svängningar och 

individualiseringen i arbetslivet. För att förstå utvecklingen av den kulturella ekonomin menar Zambrell 

att det är viktigt att se till hur människorna inom kultursektorn själva ser på sin roll i 

samhällsutvecklingen och förstås även se hur de själva förhåller sig till sin yrkesroll i relation till sin 

identitet.
83

        

  Zambrell hävdar att kulturutövare ”ofta ser sitt yrke som en livsstil och en kombination av 

fritidsintresse/hobby och yrkesverksamhet”, oftast mer än vad yrkesutövare inom andra sektorer gör. När 

det gäller identitetsskapande, menar hon, kan vi ibland vara beredda på att offra ganska mycket för det 

arbete som skapar mening för oss om vi känner att det yrket bidrar och förstärker vår egen identitet. 

Många ser idag yrket som en viktig arena för sin ”individuella strävan efter personlig utveckling”.
84

  

 Typisk för kreativa arbeten är att utövarna påverkas av starka drivkrafter, att han eller hon känner sig 

tvungna till att skapa, och att han eller hon även har ett genuint intresse för arbetet. Den ekonomiska biten 

brukar inte heller vara prioriterad utan det är mer för dem själva och mer för självförverkligandet. Genom 

det här kan själva arbetet bli en del av deras ”meningen med livet” och gränserna mellan yrke och fritid 

kan lösas upp och många börjar identifiera sig själva utifrån sin yrkesroll.
85

   

Även Karlsson och Lekvall diskuterar om drivkraften inom de kreativa yrkena och att det är någonting 

annat som styr än ett vinstintresse. ”Man styrs ej endast av ekonomisk drivkraft, utan är ideologisk, 

psykologisk, konstnärlig”.
86

  

Såväl Zambrell som Karlsson & Lekvall diskuterar huruvida det här verkligen är typiskt eller unikt för 

de kreativa områdena. Arbete och yrkesrollen är viktigt för många människor oavsett vilken sektor de 

jobbar inom, menar Zambrell. Yrkesrollen blir ofta väldigt central i hur vi väljer att se andra människor 

och oss själva.
87

 Karlsson & Lekvall frågar sig om kulturföretagarens situation verkligen skiljer sig så 

mycket om man jämför med andra småföretagares och entreprenörers verksamhet. De säger att synen på 

sig själv som ”en unik varelse” är väldigt stark bland egenföretagare. ”Det är snarare en gestaltning av 

individualiteten som är det nödvändiga – inte att man är den överlägset bästa – där företaget fungerar som 

en slags ständigt öppen och relativt oförändrad vernissage för personlighet, kompetens och 
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förmåga”.
88

Här blir det då problem om man vill göra en klar avgränsning mellan kulturellt arbete och 

andra sektorer.      

3.2 Konstnärernas relation till yrkesrollen- Respondenterna: 

När jag talade med Respondent A om vad som kan skilja mellan ett vanligt lönearbete och ett konstnärligt 

arbete sa hon att det så klart är väldigt stor skillnad. Hon sa att:  

 

Det konstnärliga arbetet kräver att man är inspirerad och att det finns något som driver fram det hela, vad 

det är kan jag inte svara på, kanske medfött, konstnärlighet är medfött. Och när man har ett lönearbete är 

man beroende av andra, och det är man iför sig med det här också. Lönearbete är mer påtvingat. Påtvingat 

utifrån, medan det påtvingade konstnärliga arbetet kommer inifrån en själv. Det är krav man har på sig 

själv. Att man har en drift. 

  

Respondent D sa att ekonomin aldrig fått vara det viktigaste när det gäller hans konstnärliga 

verksamhet. Han har genom åren jobbat med mycket annat så att han inte ska behöva tjäna pengar på 

konsten. ”Svårt att tänka mig pengar som start för skapande, ändå ser jag mig själv som verksam, det är 

det jag lever för”. I relation till sin identitet sa han att konstnärskapet, det kreativa, aldrig är någonting 

som lämnar honom, det är alltid närvarande. Även om han gör någonting helt annat finns alltid det 

kreativa där om det så bara är idéer eller tankar. Men konstnärskapet i sig har han aldrig förväntat sig att 

han ska kunna leva på, ”Sen var det inte för ekonomins skull. Jag har utgått från att det inte går. Så jag har 

försökt tjäna pengar på annat sätt ändå”. Konstnärskapet, säger han, var någonting han var tvungen att 

göra, någon han klämmer in på kvällarna och nätterna om det så behövs. Han tillade även att den kanske 

viktigaste skillnaden mellan ett vanligt yrke är att ”man vet aldrig när man tjänar pengar, eller vet inte om 

man tjänar pengar när man jobbar. Ingångslönen efter 8 år är noll, som någon sa. Det är inte som läkare, 

det finns inga garantier”.
89

  

Respondent E var inne på samma spår med att han aldrig målar för någon annan än för sin egen skull, 

och han sa det att ibland, om han verkligen vill göra det han vill göra, krävs det självuppoffring. För 

honom fick konsten gå före den ekonomiska säkerheten och det fick även ibland gå före det sociala.    

 När Respondent C försökte jämföra vanliga yrken med konstnärliga yrken sa han det skillnaden ligger 

i det att konsten är gränslöst. Är du bagare handlar det om att baka, sa han, om du är VD handlar det om 

företaget, är du statsminister handlar det om landet Sverige, men konsten har inga sådana begränsningar. 

”Konsten är lika med livet. Det handlar inte om landet Sverige eller fabriken. Det innefattar allting. Det är 

där som skönheten med konsten ligger, den är inte nyttig eller onyttig, samma med livet”.  

 

3.3 Analys: 
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Den rådande diskursen, såväl hos mina respondenter som hos Zambrell, Karlsson & Lekvall, är att 

konstnärer, eller yrkesverksamma inom den kreativa sektorn, har en syn på sitt yrke som är väldigt nära 

knuten till deras identitet. För många blir konstnärskapet någonting som är väldigt svårt att skilja från 

deras fritid. Som Respondent D sa är konstnärskapet någonting som alltid finns där och även om han har 

annat arbete blir det något som han pressar in på ledig tid på kvällar och helger. Det stämmer väl överens 

med Zambrells påstående om att yrket blir som en livsstil och en kombination av fritidsintresse/hobby 

och yrkesverksamhet.  

Som jag sa tidigare ifrågasätts diskursen om att kulturverksamhet skiljer sig från annan 

företagsverksamhet. De som ifrågasätter den hävdar att många egenföretagare känner att deras yrke är 

väldigt starkt kopplat till deras identitet och blir som en spegling av sig själva. De förnekar inte 

kulturföretagarnas speciella situation men säger att det här starka identitetsskapandet som är associerat 

med yrket även är typiskt för egenföretagare och entreprenörer. I mina respondenters diskurs blir dock 

yrket något mer än bara någonting som kan kopplas till och förstärka den egna identiteten, det blir en del 

av personligheten. Konstnärskapet för dem är oskiljaktigt från deras identitet. Som Respondent A sa var 

det konstnärliga för henne påtvingat inifrån. För Respondent C var konsten en del av hans mening med 

livet. Mot bakgrund av Respondent D:s uttalande om att han räknade med att villkoren skulle vara dåliga 

redan när han valde att bli konstnär kan jag se det som att konstnärerna väljer att acceptera de dåliga 

arbetsvillkoren eftersom de tvingas till att bli konstnärer av inre drivkrafter.       
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4.    Kapitel 4 - Slutdiskussion    
Jag har i det här uppsatsarbetet analyserat bild-och formkonstnärernas arbetssituation för att se till 

problem och de möjligheter som verksamma konstnärerna konfronteras med, och speciellt hur det ser ut 

för de värmländska konstnärerna.  

De konkreta frågor som jag har försökt besvara är hur deras arbetssituation ser ut, vilka 

försörjningsmöjligheter de har, hur situationen ser ut för de värmländska konstnärerna och hur de själva 

förhåller sig till sin yrkesroll.  

Om jag börjar med det första frågan som jag formulerade i mina frågeställningar, om hur deras 

arbetssituation och försörjningsmöjligheter ser ut, kan den sammanfattas som så att de existerande 

arbetsvillkoren är ganska dåliga. Ser jag till det som konstnärerna själva har sagt om sina arbetsvillkor 

stämmer den generella bilden överens med den bilden som konstnärsnämnden presenterar och mycket av 

den tidigare forskningen. Som det ser ut idag är konstnärerna en yrkesgrupp som tjänar väldigt lite, så 

pass lite att en majoritet av de som anser sig själva som konstnärer inta kan försörja sig på sin konst och 

blir tvungna att komplettera sin inkomst genom ett brödjobb.  

Av vad jag förstod från mina respondenter är konstnärerna väl medvetna om vilka förändringar de vill 

ska ske. Många av de förbättringar som de syftade på handlade om att reglerna borde ändras så att de blir 

lättare för dem att leva på att sälja konst, bl.a. att det skulle bli lättare att sälja konst till företag, och att 

egenföretagande inte skulle vara en nödvändighet.  

Det är förstås ingen rättighet att kunna försörja sig som konstnär men det finns flera sätt som 

konstnärerna får hjälp. Till en viss summa är konstnärerna momsbefriade, vilket mina respondenter var 

positiva till. De var även delvis positiva till ersättningsmöjligheterna som finns, så som BUS och MU-

avtalet, men ett problem är att det är många institutioner som inte följer MU-avtalet. Då MU-avtalet inte 

följs och det är en utställning där konstnären inte säljer någonting hamnar konstnären i en situation där 

deras arbete är obetalt. Frågan som blir för konstnärerna är om de ska offra sig i den situationen, att de för 

potentiell marknadsföring ska erbjuda sitt arbete gratis, eller om de ska avböja möjligheten att ställa ut sin 

konst. Sedan har de även goda möjligheter att ansöka om stipendier, men mina respondenter hade ganska 

blandade känslor om det här systemet. Några av mina respondenter tyckte istället att de skulle satsa på 

andra insatser istället, t.ex. skattesänkningar.    

Många av de problem som konstnärerna bemöter i sin konstnärliga verksamhet beror på att de hamnar 

i en problematisk sits på grund av politiken vill, och förväntar, sig att de ska kunna försörja sig själva då 

de i själva verket inte kan det. Arbetsmarknadspolitiken vill förstås att konstnärer ska vara 

egenförsörjande, men då konstnärerna själva många gånger inte har ett vinstintresse, eller är entreprenörer 

i den meningen att de försöker maximera företagets omsättning blir det här svårt. Konstnärerna vill kunna 

försörja sig på det de gör men de vill att det de gör är för deras egen skull och inte för marknadens skull.  
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Sedan, frågan om hur de värmländska konstnärsvillkoren skiljer sig, fick jag faktiskt fler positiva svar 

än vad jag hade förväntat mig. Det fanns en konstnärlig gemenskap här i Värmland som det talades gott 

om och även att det är lättare som konstnär att höras här genom att pressen är mer lättillgänglig. Fast ett 

problem här i Värmland att det finns mindre möjligheter än i t.ex. Stockholm. Sedan var konstnärerna 

väldigt överens om att det satsades alldeles för lite av regionen på konst, framför allt ville de ha en 

konstkonsulent på region Värmland.  

Den sista frågan som jag ställde mig var om hur konstnärerna förhåller sig till sitt eget yrke. Identiteten 

som konstnär visar en annan del av konstnärsvillkoren. Det här visar, kan man säga, den andra sidan 

myntet av deras arbetssituation, och ser jag till diskurserna som mina respondenter framfört målar de upp 

en bild som gör det lättare att förstå varför de väljer ett yrke med sådana problematiska arbetsvillkor. En 

hel del av det som Zambrell sa och det som mina egna respondenter syftade på var att konstnärskapet är 

en väldigt viktig del för deras identitetsskapande, men inte bara det. Av det som mina respondenter 

berättade för mig så gör konstnärerna det de gör för att de känner sig tvungna av en inre drivkraft och inte 

av vinstsyfte eller marknadssyfte eller för att de vill vara företagande.  

Men det är nog här som problemet blir mer tydligt. Med det här tankesättet som konstnärerna har blir 

det inte lätt att försöka leva på kultur, och det är då här de konstnärspolitiska frågorna kommer in, om 

konstnärerna ska få hjälp och/eller hur de ska hjälpas. Men som jag har sagt tidigare finns det hjälp att få, 

dock kan det vara konstnärernas egen kunskapsbrist som är ett av problemen, bland annat när det gäller 

stipendier, att flera konstnärer helt låter bli med att söka. Men många problem grundar sig i politiken, 

kanske inte på grund av konstnärspolitiken men på grund av en skattepolitik som inte ger den hjälp som 

konstnärerna skulle kunna behöva.    

Ser jag till validiteten i den här undersökningen går det inte att utgå från det att det som mina 

respondenter sagt är representativt för hela deras yrkesgrupp. Det som de har berättad för mig är deras 

åsikter och hur de ser på deras egen arbetssituation. En del av det som jag har skrivit om har jag bara rört 

vid lätt vid ett visst subjekt eller ämne och inte gått in djupare, vilket kan ha lett till att detaljer, viktiga 

eller inte, kan ha försummats.  

Om jag funderar på vilken fortsatt forskning som skulle kunna göras om konstnärernas arbetsvillkor är 

det mycket som jag själv inte tagit upp eller bara rört vid lätt. Förslag på fortsatt forskning skulle vara att 

man går djupare in på de konstnärspolitiska förändringar som skulle kunna göras för att förbättra 

arbetsvillkoren. En av Flisbäcks undersökningar handlade om jämlikhet mellan könen och det är 

någonting som det skulle gå att göra en fortsatt undersökning om, t.ex. mellan kvinnliga och manliga 

konstnärer här i Värmland. Även liknande undersökningar som den jag själv har utfört skulle kunna 

utföras i andra landskap, att man ser till vilka möjligheter och problem som finns. En del av det som jag 

valde att inte skriva om i mitt eget arbete var att flera av de konstnärerna som jag talade med beskrev den 

finska konstpolitiken som en förebild och något som den svenska borde ta efter. Ett annat arbete skulle 
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kunna utforska mer noggrant undersöka de skillnader som finns mellan Finlands och Sveriges sätt att 

främja konstnärsverksamhet.  
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Bilagor 
 
 

Intervjuguide 

Hur ser din arbetssituation ut? 

 Kan du berätta om vad för typ av konst som du arbetar med? 

 Hur länge har du varit verksam konstnär? 

 Har du varit helt eller delvist konstnärligt verksam under det senaste året.   

o Arbetslös/inkomstlös 

 Har du under det senaste året gjort uppehåll i din konstnärliga verksamhet på grund av 

ekonomiska skäl?   

o Har du som konstnär varit arbetslös? 

 I så fall, när och hur länge.   

 

 Är du egenföretagande konstnär? 

o Varför blev du det? 

o Vilken form av företag är det? 

 Enskild firma, handelsbolag, aktiebolag etc.?  

 Kan du helt och hållet försörja dig på din konstnärliga verksamhet? 

 Har du eller har du haft inkomst från en annan bransch samtidigt som den konstnärliga 

verksamheten? 

o I så fall, hur stor del av din inkomst kommer från icke konstnärligt arbete? 

o Hur stor del av din inkomst kommer från direkt konstnärligt arbete? 

o Hur stor del från indirekt konstnärligt arbete, alltså arbete som anknyter till konstnärskapet 

men inte direkt har med produktionen att göra? 

 Spenderad tid på varje moment: 

o Direkt konstnärligt arbete 

o Indirekt konstnärligt arbete 

o Annat icke konstnärligt arbete 

 

 Hur ser dina försörjningsmöjligheter ut? 

 Känner du att du är tvungen att anpassa dig till marknaden och/eller publiken?  

o I så fall, på vilket sätt? 

 Tar du emot stipendier eller bidrag? 

 Anser du att det är svårt att leva som konstnär, i så fall på vilket sätt? 

 Berätta om skillnader mellan det konstnärliga yrket och ett vanligt traditionellt lönearbete. 

 Har du en uppfattning om den existerade kulturpolitiken/konstpolitiken? 

 Tror du att det är skillnad på att vara konstnär i Värmland i jämförelse med andra ställen, t.ex. 

Stockholm. 

 Har du någon uppfattning om de konstnärliga villkoren förändrats med tiden, blivit bättre eller 

sämre? 

 Tycker du att de konstnärliga arbetsvillkoren skulle kunna bli bättre på något sätt? 


