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Innehåll:  
 

Syftet med uppsatsen är att beskriva vilken betydelse kvinnliga konstnärer upplever att eget kapital i 
form av framför allt utbildning, ekonomi och sociala relationer har haft för deras konstnärskap. Det 
empiriska materialet är av kvalitativ karaktär och består av enkätsvar från 256 kvinnliga bild- och 
formkonstnärer. Svaren skrivna med egna ord har analyserats med kvalitativ innehållsanalys. Pierre 
Bourdieus begrepp kapital utgör uppsatsens teoretiska ram. 
 
Utbildningskapital i form av en konstnärlig utbildning, i synnerhet en högskoleutbildning, kan 
förbättra möjligheterna till utställningar, uppdrag, stipendier och medlemskap i vissa föreningar. En 
konstnärlig utbildning kan också stärka individens sociala kapital. 
 
Hur starkt individens ekonomiska kapital är påverkar möjligheterna att till exempel köpa material, ha 
en egen ateljé, tacka ja till att medverka på utställningar eller brödjobba på deltid istället för på heltid 
och på så sätt få åtminstone viss tid till sitt konstnärskap. Brist på ekonomiskt kapital kan resultera i 
oro och stress, som kan påverka kreativiteten och skapandet negativt. Det ekonomiska kapital som till 
exempel ett brödjobb ger kan skapa ett oberoende, dels gentemot någon annan, dels gentemot tvånget 
att få stipendier, uppdrag eller sina verk sålda. Samtidigt kan ett brödjobb utgöra ett hinder för ett 
konstnärskap då det kan ta tid, kraft och energi från den konstnärliga verksamheten. 
 
De som har kompetens dels gällande digitala upphandlingssystem, dels gällande digital marknads-
föring har en fördel på konstens fält jämfört med dem vars ekonomiska kapital inte omfattar denna 
kompetens. En bristfällig digital kompetens innebär att individen har förlorat möjligheten att delta i de 
numera digitala uppdragsupphandlingarna och att de inte kan dra nytta av de möjligheter som den 
digitala tekniken erbjuder med avseende på bland annat marknadsföring. 
 
Ett socialt kapital i form av ett socialt nätverk med bland annat konstnärskollegor kan förse individen 
med möjliga samarbetspartners i olika projekt, liksom kollegor som kan ge stöd och uppmuntran, tips 
och råd om uppdrag, stipendier eller utställningsmöjligheter. En förälder eller en partner som också är 
konstnär kan utgöra en resurs såtillvida att de till exempel kan öppna dörrar på konstens fält eller vara 
en länk till nya kontakter. Samtidigt är konstnärskollegor konkurrenter på ett fält med hård 
konkurrens. 
 
Individuella egenskaper, som drivkraft, bra självförtroende och god social kompetens, är exempel på 
övriga aspekter som svarande lyfter fram som viktiga för deras konstnärskap – och som kan ses som 
uttryck för individens habitus, det vill säga förkroppsligat kapital. 
 
Nyckelord: kvinnliga konstnärer, bildkonstnär, formkonstnär, kapital, utbildningskapital, ekonomiskt 
kapital, brödjobb, socialt kapital, sociala relationer, tillitskapital, drivkraft, digital kompetens 
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”Viktigast ändå är drivkraften”  

är ett citat från ett av svaren på frågan i 

enkätstudien om vilken betydelse en av 

respondenterna tycker att andra faktorer än 

utbildning, ekonomi och sociala relationer 

har haft för hennes konstnärskap. Det 

avslutande svaret i sin helhet är följande: 

 Viktigast ändå är drivkraften. Hårt arbete, 

 många timmar. Upp igen efter motgångar. 

 (Nr 143, verksam i 26 år, uttrycker sig 

 konstnärligt med skulptur, E2) 

 

 

Framsidesbild: Pixabay ©  

 Tack 
 Stort tack till alla er som har svarat på mina frågor och så 

 generöst delat med er av era erfarenheter och upplevelser! 

 Jag får erkänna att jag har blivit mer än positivt överraskad 

 över mängden svar, liksom längden på flera svar. I brist på 

 bättre formulering har jag känt mig riktigt rörd över att ni 

 har tagit er tid till att hjälpa mig, i synnerhet som det av 

 flera svar framgår att tid till konstnärligt skapande är en 

 bristvara för er. 

 Utan er, ingen uppsats. Så stort tack! 

https://pixabay.com/sv/illustrations/mekanik-gear-redskap-blå-551265/
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1 Inledning 
Det har förmodligen i hela mänsklighetens historia funnits såväl kvinnor som män som uttryckt 

sig konstnärligt. En tillbakablick på de senaste århundradena visar att förutsättningarna för 

kvinnor i västvärlden att bli yrkesverksamma eller professionella konstnärer har skiljt sig åt 

jämfört med män. Det dröjde till exempel länge innan kvinnor fick samma tillgång till 

konstnärliga utbildningar som män. I Sverige blev kvinnor tillåtna att delta i den ordinarie 

undervisningen på Konstakademien från och med 1864, då de öppnade den så kallade 

Fruntimmers-Afdelningen. Några kvinnor hade visserligen dessförinnan fått undervisning på 

Konstakademien, men enbart som så kallade extraelever som endast fick delta i en begränsad del 

av undervisningen. Kvinnor hade dock redan innan de fick möjlighet att delta i olika länders 

konstnärliga utbildningar fått konstnärlig bildning, till exempel genom att en manlig konstnär 

lärde upp sin hustru eller sina döttrar. Ibland handlade detta om att den manliga konstnären 

behövde duktiga medarbetare för att bistå honom i hans yrkesutövning.1 Germaine Greer 

konstaterar att före 1800-talet var i stort sett alla kvinnor som under sin livstid blev kända 

konstnärer släkt med någon välkänd manlig konstnär.2 Ett exempel på detta är Ulrica Fredrica 

Pasch (1735–1796), som anses vara den första yrkesverksamma kvinnliga konstnären i Sverige. 

Hon fick sin utbildning av sin far, konstnären Lorens Pasch d.ä.3 I de övre sociala skikten, bland 

till exempel adelsfamiljer, kunde döttrarna få privat undervisning i konst, liksom bedriva själv-

studier.4 Sofonisba Anguissola är ett exempel på en adelskvinna i 1500-talets Italien som fick 

privat undervisning i bland annat bildkonst. Hennes sociala status innebar dock att hon inte 

kunde sälja sina målningar, som hon istället gav bort som gåvor.5 

Många konstnärer, såväl kvinnliga som manliga, har haft svårt att försörja sig enbart på sin 

konstnärliga verksamhet. Flera av lärarna på Konstakademien i Sverige var därför tveksamma när 

den ordinarie undervisningen blev tillgänglig även för kvinnor. En av lärarna undrade då varför de 

kvinnliga eleverna ville pröva det han benämnde som stafflisvälten.6 Konstnärsnämndens 

kartläggning av bland annat inkomster i olika grupper av konstnärer, verksamma i Sverige år 

2014, tyder på att stafflisvälten fortfarande är ett faktum för många konstnärer, såväl kvinnor som 

                                                        
1 Eva-Lena Bengtsson & Barbro Werkmäster. Kvinna och konstnär i 1800-talets Sverige. Lund: Bokförlaget 

 Signum. 2004. Sid. 30, 33–35, 41–42. 
 

2 Germaine Greer. Hinderloppet. Kvinnans väg genom konsten. Uppsala: Brombergs bokförlag. 1980. Sid. 12. 

 Se även Linda Nochlin. ”Varför har det inte funnits några stora kvinnliga konstnärer?” i Anna Lena Lindberg 

 (red). Konst, kön och blick. Lund: Studentlitteratur. Andra upplagan. 2014. Sid. 44. 
 

3  Anna Lena Lindberg & Barbro Werkmäster. ”Kvinnliga konstnärer i Norden” i Germaine Greer. Hinderloppet. 

 Kvinnans väg genom konsten. Uppsala: Brombergs bokförlag. 1980. Sid. 333. Gerd Reimer menar istället att 

 Maria Röhl (1801–1875) är Sveriges första yrkeskonstnärinna – se Gerd Reimer. Kvinna och konstnär. Tema 

 med tjugoen variationer. Stockholm: Legenda. 1987. Sid. 75. 
 

4 Bengtsson & Werkmäster. 2004. Sid. 34–35. 
 

5 Whitney Chadwick. Women, Art, and Society. London: Thames & Hudson. Femte upplagan. 2012. Sid. 78–79. 
 

6  Bengtsson & Werkmäster. 2004. Sid. 55–56. 
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män. Av kartläggningen framgår att bild- och formkonstnärer i åldern 20–66 år hade en samman-

räknad förvärvsinkomst under 2014 som motsvarade ungefär 60 procent av motsvarande inkomst 

i befolkningen 20–66 år – räknat på medianvärdet.7 Kvinnliga bild- och formkonstnärer utgjorde i 

kartläggningen den konstnärsgrupp som hade lägst sammanräknad förvärvsinkomst under 2014, 

både med avseende på median- och medelvärde. De tio procent av de kvinnliga bild- och 

formkonstnärerna som hade lägst inkomst hade en sammanräknad förvärvsinkomst på som mest 

11 680 kronor, vilket som mest motsvarar en månadsinkomst strax under 1 000 kronor.8 

 
Tabell 1.1. Sammanräknad förvärvsinkomst år 2014 för bild- och formkonstnärer respektive 

 befolkningen fördelat på kön. Medianvärde, medelvärde samt gränsvärde för de 10 

 procent med lägst inkomst (percentil 10) respektive högst inkomst (percentil 90) i kronor. 

 Bild- och formkonstnärer 20–66 år Befolkningen 20–66 år 

 Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män Samtliga 

Median 168 478 195 320 178 420 261 379 323 388 290 064 

Medelvärde 185 596 221 966 200 485 263 981 338 927 301 869 
       

Percentil 10 11 680 12 547 11 925 46 937 51 287 48 715 

Percentil 90 370 023 428 610 396 317 446 067 578 356 517 067 
       

Källa: Ann Larsson m.fl. Konstnärernas demografi, inkomster och sociala villkor. Stockholm: Konstnärsnämnden. 

 2016. Sid. 41–44. 

 

Av kartläggningen framgår dessutom att gruppen konstnärer i Sverige år 2014 är en högutbildad 

grupp jämfört med befolkningen. I konstnärsgruppen är det till exempel dubbelt så vanligt än i 

befolkningen att ha en eftergymnasial utbildning på 3 år eller längre. Med undantag för konst-

området teater är det vanligare bland kvinnliga än manliga konstnärer att ha en längre utbildning. 

I gruppen kvinnliga bild- och formkonstnärer har 55 procent en eftergymnasial utbildning på 3 år 

eller längre. Bland de manliga bild- och formkonstnärerna är motsvarande andel 42 procent.9 

Under 1800-talet och början av 1900-talet hade de manliga konstnärerna tillgång till fler 

utställningslokaler och konstnärssammanslutningar än de kvinnliga konstnärerna.10 Det var 

dessutom betydligt vanligare att manliga konstnärer då fick stöd av mecenater eller konst-

                                                        
7  Ann Larsson m.fl. Konstnärernas demografi, inkomster och sociala villkor. Stockholm: Konstnärsnämnden. 

 2016. Sid. 41. Den sammanräknade förvärvsinkomsten omfattar i kartläggningen inkomst av tjänst och inkomst 

 av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår löneinkomst, ersättning från Försäkringskassan och A-kassa 

 samt pension. Inkomst av näringsverksamhet är överskottet efter schablonavdrag för egenavgifter för dem 

 som har enskild firma eller handelsbolag. Skattepliktiga stipendier ingår också, liksom skattefria stipendier och 

 bidrag från Konstnärsnämnden och Sveriges författarfond (sid. 37). Den sammanräknade förvärvsinkomsten 

 omfattar inte kapitalinkomster, studiemedel, barnbidrag, bostadsbidrag, ekonomiskt bistånd eller skattefria 

 stipendier från andra än Konstnärsnämnden och Sveriges författarfond (sid. 42). 
 

8  Larsson m.fl. 2016. Sid. 41–44. 
 

9 Larsson m.fl. 2016. Sid. 32, 117. 
 

10 Lindberg & Werkmäster. 1980. Sid. 339. 
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samlare.11 År 1910 bildades således Föreningen Svenska Konstnärinnor med syfte att främja 

medlemmarnas konstnärliga och ekonomiska intressen, bland annat genom att anordna stora 

utställningar.12 Kvinnliga konstnärers fortsatta svårigheter att få samma tillträde som manliga 

konstnärer till olika konstscener illustreras bland annat av olika annonser av gruppen The Guerilla 

Girls, som på olika sätt sedan mitten av 1980-talet synliggjort bland annat kvinnliga konstnärers 

situation och förutsättningar. Ett exempel är deras annons från 1989 om ”Hur kvinnor får 

maximal exponering” med rubriken ”Måste kvinnor vara nakna för att komma in på Metropolitan 

Museum?”. Av annonsen framgår att färre än fem procent av konstnärerna som då var 

representerade i den moderna avdelningen på museet var kvinnor, samtidigt som 85 procent av 

konstverken med nakna figurer visualiserade kvinnor.13 

Olika kulturella och sociala förväntningar på kvinnor och män har såväl tidigare i historien som 

nu skapat könsroller, som i större eller mindre omfattning definierat vad kvinnor respektive män 

till exempel kan och ska sysselsätta sig med.14 Könsrollerna har inte varit statiska under historiens 

gång, inte heller desamma i alla kulturer och samhällen. Könsrollerna har förändrats och varit helt 

eller delvis olika beroende på vilken kultur, samhälle och historisk epok kvinnan och mannen 

tillhört.15 Förväntningarna på män i flera kulturer och samhällen under historien har till exempel 

handlat om att de ska utmärka sig, åstadkomma något och ta risker, medan förväntningarna på 

kvinnor istället har handlat om att de ska ägna sig åt familj och hushållsgöromål.16 De skilda 

kulturella och sociala förväntningar på kvinnor och män i västvärlden har också betydelse för vilka 

förutsättningar som har funnits och kanske än idag finns för ett konstnärskap. Att det dröjde 

innan kvinnor fick möjlighet att delta i konstnärlig utbildning handlade åtminstone delvis om en 

föreställning om att kvinnor inte kunde skapa något av värde inom konst eller vetenskap eftersom 

de, av naturen, bland annat bedömdes vara passiva och osjälvständiga.17 För kvinnor som levde i 

västvärlden på 1800-talet var rollen som maka och mor central och kvinnorna förväntades bland 

annat vara behagfulla, blygsamma, husliga och osjälviska.18 I början av 1970-talet menade Linda 

Nochlin att en kvinna som valde en konstnärlig yrkeskarriär måste vara utrustad med en stark 

upproriskhet ”för att överhuvudtaget våga slå sig fram i konstens värld i stället för att underkasta 

sig den socialt accepterade rollen som hustru och mor” och att det endast är de kvinnor som lägger 

                                                        
11  Barbro Werkmäster. ”Att överskrida sina gränser. Om kvinnliga modernister.” i Louise Robbert (red) ”Den 

 otroliga verkligheten.” 13 kvinnliga pionjärer. Borås: Carlssons bokförlag. 1994. Sid. 20. 
 

12 Lindberg & Werkmäster. 1980. Sid. 339. 
 

13 Cynthia Freeland. Konstteori – en introduktion. Stockholm: Raster förlag. 2006. Sid. 118–119. 
 

14  A R Pagnani. ”Gender differences” i Mark A. Runco & Steven R. Pritzker (red) Encyclopedia of Creativity. 

 Andra upplagan. Amsterdam: Elsevier Science & Technology. 2011. Sid. 551. 
 

15  Anna Lena Lindberg. ”Inledning” i Anna Lena Lindberg (red) Den manliga mystiken. Kön, konst och modernitet. 

 Upplaga 1:2. Lund: Studentlitteratur. 2008. Sid. 19, 21–22. 
 

16  Pagnani. 2011. Sid. 551. 
 

17 Ingrid Ingelman. “Women artists in Sweden: A Two-Front Struggle.” Women’s Art Journal, vol. 5, nr. 1, s. 1–7. 

 1984. Sid. 2. 
 

18  Bengtsson & Werkmäster. 2004. Sid. 155, 173, 180. 
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”sig till med de ’manliga’ egenskaperna målmedvetenhet, koncentration, uthållighet och förmågan 

att helt gå in för sitt yrke” som tidigare har och som i framtiden kommer att lyckas som 

konstnärer.19 Fortfarande under början av 2000-talet upplever kvinnliga konstnärer att de stöter 

på hinder eller motstånd, till exempel genom att de blir osynliggjorda eller behandlade på ett 

nedlåtande sätt.20 

I början av 2000-talet konstaterade Yvonne Eriksson och Anette Göthlund dels att de kvinnliga 

konstnärerna numera utgör en viktig del av samtidskonsten och således har lämnat sin påtvingade 

perifera position bakom sig, dels att några av de konstnärer som oftast representerar Sverige i 

internationella konstsammanhang, som till exempel på Venedigbiennalen, är kvinnor.21 Samtidigt 

menar Eva-Lena Bengtsson och Barbro Werkmäster att det vare sig på 1800-talet, 1900-talet eller 

i början av 2000-talet har varit lika självklart att vara kvinna och konstnär som det har varit att 

vara man och konstnär, det vill säga att mannen fortfarande är normen inom konstvärlden.22 

Bengtssons och Werkmästers studier av kvinnliga konstnärer i Sverige under 1800-talet resulterar 

bland annat i slutsatsen att hinder och möjligheter för ett konstnärskap inte enbart beror på kön 

utan även handlar om sådant som till exempel social klasstillhörighet, utbildning, ekonomi, 

familjesituation, hälsa och individuella egenskaper, som bland annat tålamod, självförtroende och 

framåtanda.23 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med min uppsats är att beskriva vilken betydelse kvinnliga konstnärer upplever att eget 

kapital i form av utbildning, ekonomi och sociala relationer har haft för deras konstnärskap. Med 

konstnärskap avser jag deras möjligheter att dels ägna sig åt en konstnärlig verksamhet, dels nå ut 

till betraktare av konst, till exempel via utställningar eller uppdrag. Syftet handlar om att 

identifiera såväl hinder eller begränsningar som möjligheter. Min huvudsakliga frågeställning är: 

— Vilken betydelse upplever kvinnliga konstnärer att eget kapital i form av deras utbildning, 

ekonomi respektive sociala relationer har haft för deras möjligheter att ägna sig åt en 

konstnärlig verksamhet och nå ut till betraktare av konst? 

Som framkommer i avsnittet om teoretiskt perspektiv är Pierre Bourdieus begrepp kapital centralt 

för min uppsats. Jag betraktar med andra ord ekonomi, utbildning och sociala relationer som 

olika former av kapital, tillgångar eller resurser, som kan vara till större eller mindre nytta för till 

exempel en yrkeskarriär som konstnär. Jag anser också, i likhet med Bourdieu, att det finns andra 
                                                        
19 Nochlin. 2014. Sid. 45. 
 

20  Anna Livion Ingvarsson. ”Att ta plats” i Anna Nyström m.fl. (red) Konstfeminism. Strategier och effekter i 

 Sverige från 1970-talet till idag. Stockholm: Atlas. 2005. Sid. 183. 
 

21 Yvonne Eriksson & Anette Göthlund. ”Från det perifera till det vitala. Kvinnliga konstnärskap i perspektiv.” i 

 Yvonne Eriksson & Anette Göthlund (red) Från modernism till samtidskonst. Svenska kvinnliga konstnärer. 

 Lund: Bokförlaget Signum. 2003. Sid. 12 och 21. 
 

22  Bengtsson & Werkmäster. 2004. Sid. 183. Se även Eriksson & Göthlund. 2003. Sid. 21. 
 

23  Bengtsson & Werkmäster. 2004. Sid. 135. 
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aspekter som kan fungera som ett kapital, tillgång eller resurs i olika sammanhang, bland annat 

det som Bourdieu kallar habitus. Därmed har jag kompletterat min huvudsakliga frågeställning 

avseende utbildning, ekonomi och sociala relationer med följande frågeställningar: 

— Vilka övriga faktorer i form av eget kapital upplever kvinnliga konstnärer har haft en 

positiv eller negativ inverkan på deras möjligheter att ägna sig åt en konstnärlig 

verksamhet och nå ut till betraktare av konst? 

— Vilken betydelse upplever kvinnliga konstnärer att dessa övriga faktorer i form av eget 

kapital har haft för deras möjligheter att ägna sig åt en konstnärlig verksamhet och nå ut 

till betraktare av konst? 

Avgränsningar 
Jag har valt att avgränsa mitt uppsatsarbete till kvinnliga bild- och formkonstnärer verksamma i 

Sverige. I Konstnärsnämndens kartläggning av konstnärer i Sverige år 2014 utgör de den grupp 

som hade lägst sammanräknad förvärvsinkomst, både räknat på median- och medelvärde. 

Samtidigt utgör de den konstnärsgrupp i kartläggningen, undantaget kvinnorna inom konst-

området ord, som i störst utsträckning har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller längre.24 

Gruppen består med andra ord av konstnärer som, av Konstnärsnämndens kartläggning att döma, 

i genomsnitt har ett, även i jämförelse med andra konstnärsgrupper, svagt ekonomiskt kapital och 

ett starkt utbildningskapital. 

Avgränsningen till kvinnliga bild- och formkonstnärer innebär bland annat att jag inte kan 

jämföra kvinnornas svar med svar från deras manliga konstnärskollegor. Därmed kan jag till 

exempel inte uttala mig om i vilken mån resultaten är specifika för kvinnliga konstnärer eller i 

vilken utsträckning de även omfattar manliga konstnärers upplevelser, bedömningar och 

erfarenheter. Den empiri jag har samlat in ger heller inga möjligheter att redovisa resultaten 

fördelat på andra kategorier, som till exempel etnicitet eller bakgrund i form av bland annat klass-

tillhörighet. Därmed finns inga möjligheter inom ramen för min studie att ge en lika nyanserad 

och mångfacetterad resultatbild som skulle ha varit möjlig om studien omfattat frågor om till 

exempel etnicitet och klassbakgrund. En för mig, när jag påbörjade mitt uppsatsarbete, oanad 

konsekvens är dessutom att min avgränsning till endast kvinnliga respondenter innebär att jag 

riskerar att bidra till att framställa kvinnliga konstnärer som en ”annorlunda” eller särskild grupp 

konstnärer, som skiljer sig från den ”normala”, ”självklara” eller ”oproblematiska” konstnärs-

gruppen, det vill säga manliga konstnärer.25 Jag har dock tagit fasta på det som Bengtsson och 

                                                        
24  Larsson m.fl. 2016. Sid. 117–119. I kartläggningen hade 55 procent i gruppen kvinnliga bild- och 

 formkonstnärer en eftergymnasial utbildning på 3 år eller längre. Motsvarande andel bland kvinnor inom 

 konstområdet ord var 57 procent. Högst andel med en längre eftergymnasial utbildning bland de manliga 

 konstnärerna återfanns inom konstområdet teater, där 50 procent av männen hade en eftergymnasial 

 utbildning på 3 år eller längre. 
 

25 Se t.ex. Griselda Pollock ”Vision, röst och makt: den feministiska konsthistorien och marxismen.” 

 Kvinnovetenskaplig tidskrift, årgång 2, nr. 4, s. 6–30. 1981. Sid. 10. 
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Werkmäster skriver i inledningen till sin bok om kvinnliga konstnärer i 1800-talets Sverige, att 

det överhuvudtaget finns ”alldeles för lite utforskat om svenska kvinnliga konstutövare”.26 

Teoretiskt perspektiv 
Den teoretiska ramen för min uppsats är Bourdieus begrepp kapital. Detta begrepp är dock 

relaterat till och förutsätter några av hans andra begrepp: fält och habitus. Tillsammans bildar 

dessa tre begrepp en teoretisk utgångspunkt för att studera den sociala världen, dess agenter och 

deras inbördes relationer samt olika händelseförlopp. Man skulle utan tvekan kunna ägna en hel 

uppsats till att redogöra för och diskutera Bourdieus begrepp fält, kapital och habitus. Min 

sammanfattande beskrivning av dessa begrepp är med andra ord långt ifrån fullständig. 

Enligt Bourdieus synsätt består samhället eller den sociala världen av mer eller mindre själv-

ständiga fält, som till exempel det konstnärliga fältet (även kallat konstens fält), det vetenskapliga 

fältet, det politiska fältet och det idrottsliga fältet. Fält kan överlappa varandra och ett fält kan 

dessutom bestå av mindre delfält. Ett delfält inom det konstnärliga fältet skulle till exempel kunna 

vara bildkonstfältet. Varje fält är uppbyggt av ett system bestående av sociala relationer mellan 

olika positioner inom fältet. Positionerna innehas av de människor, som Bourdieu benämner 

agenter, och de institutioner som verkar inom fältet. Agenterna inom det konstnärliga fältet är till 

exempel konstnärer, gallerister, konstkritiker, konstlärare, curatorer och konsthistoriker. Dess 

institutioner omfattar till exempel gallerier, konstmuseer, konstskolor, akademier, stipendie-

nämnder, konsttidskrifter och dagspressens kultursidor. Ett fält består således av såväl 

specialister som institutioner. Inom varje fält pågår strider om sådant som är gemensamt för dess 

agenter och institutioner, som till exempel resurser i form av fältspecifikt kapital, makt, status och 

erkännande. Inom det konstnärliga fältet handlar striderna mellan dess agenter till exempel om 

att få visa sin konst på ett etablerat och ansett galleri, konsthall eller museum, bli recenserad av en 

framstående kritiker, bli inköpt av ett centralt museum, få ett prestigefyllt stipendium, 

utsmyckningsuppdrag eller en betydelsefull position i form av exempelvis en professur eller som 

ledamot i en nämnd eller styrelse. Enligt Bourdieu handlar striden inom konstens fält dessutom 

dels om vad som ska anses vara värdefull konst, dels om makten att kunna uttala sig om 

konstnärliga värden. Ett fält definieras med andra ord bland annat av vad agenterna har att vinna 

på att delta i striden, kampen, tävlingen eller spelet som är specifikt för fältet. Varje fält definieras 

dessutom av förhållningssätt, övertygelser och regler som fältets agenter och institutioner delar. 

En viktig övertygelse är den att det är värt att utkämpa striderna på fältet, vilket till exempel 

innebär en övertygelse om att det är värt att underkasta sig de villkor som råder på ett visst fält.27 

                                                        
26  Bengtsson & Werkmäster. 2004. Sid. 9. 
 

27 Pierre Bourdieu. Texter om de intellektuella. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings bokförlag Symposion. 1992. 

 Sid. 41–43. Pierre Bourdieu. Kultur och kritik. Göteborg: Daidalos. Andra omarbetade upplagan. 2016a. Sid. 

 127–129, 150. Pierre Bourdieu. The Field of Cultural Production. Cambridge: Polity Press. 2016b. Sid. 78–79, 

 121, 150, 162–164, 185, 260–261, 263. Donald Broady. Sociologi och epistemologi. Doktorsavhandling, 

 Högskolan för lärarutbildning i Stockholm. Stockholm: HLS Förlag. Andra korr. upplagan. 1991. Sid. 266–270. 
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Enligt Bourdieu uppkom konstens fält i samband med modernismens genombrott. Innan dess 

styrdes konstvärlden av externa aktörer, såsom resursstarka uppdragsgivare, kungliga akademier 

och en köpstark publik. I och med konstfältets uppkomst är det individerna i detta fält som skapar 

fältets värdehierarkier, vilket växer fram som ett resultat av strider mellan olika grupperingar i 

konstfältet. Vilket värde eller anseende till exempel ett konstverk, en konstnär, en curator, en 

kritiker, ett museum eller ett galleri anses ha är med andra ord något som bestäms inom konstens 

fält, oberoende av omvärlden. Enligt Bourdieu utmärker en så kallad omvänd ekonomi alla 

självständiga kulturella fält, inklusive konstens fält. Det innebär att den tid är förbi då en konstnär 

kunde få en plats på den så kallade parnassen genom till exempel försäljningsframgångar eller att 

stå i gunst hos de rika och mäktiga. Den omvända ekonomin innebär istället att ”världsliga” 

framgångar kan vara ett hinder inom konstens fält. Det betyder dock inte att ekonomi, i termer av 

till exempel löner, stipendier, projektbidrag, inköp och donationer, saknar betydelse inom 

konstens fält. Det innebär dock att det ekonomiska kapitalet har ett lägre värde än sådant som 

räknas som symboliskt kapital i konstens fält, som till exempel att som konstnär få uppskattning 

och erkännande av i synnerhet kollegor, konkurrenter, kritiker och gallerister.28 

Utan att gå in alltför mycket i detalj menar dock Bourdieu att den omvända ekonomin endast styr 

en viss del av det han anser omfattar konstens fält. Enligt Bourdieu styrs en annan del av varje 

kulturproducerande fält istället av en storskalig, mer kommersialiserad produktion av 

efterfrågade kulturprodukter, där publikframgång och försäljningssiffror är det som agenterna 

eftersträvar.29 De agenter och institutioner som tillhör den del av konstens fält som styrs enligt 

den omvända ekonomin är, enligt Bourdieu, av åsikten att de som tillhör den del av konstens fält 

som styrs av ekonomiska intressen inte är ”riktiga” konstnärer.30 Enligt Bourdieu erkänner och 

uppmärksammar konsthistorien endast den del av konstens fält som styrs av den omvända 

ekonomin.31 

I Bourdieus teoretiska begreppssystem återfinns olika typer av kapital, det vill säga olika former 

av resurser och tillgångar, som på ett övergripande plan kan delas in i ekonomiskt, kulturellt och 

socialt kapital. Ekonomiskt kapital avser inkomster och materiella tillgångar, men även kunskap 

                                                                                                                                                                              
 Donald Broady. ”Inledning: en verktygslåda för studier av fält” i Donald Broady (red) Kulturens fält. Göteborg: 

 Daidalos. 1998. Sid. 11. Donald Broady. ”Nätverk och fält” i Gunneriusson, Håkan (red). Sociala nätverk och 

 fält. Opuscula Historica Upsaliensia 28. Uppsala universitet. 2002. Sid. 50. Martin Gustavsson, Mikael 

 Börjesson & Marta Edling. ”Inledning” i M. Gustavsson, M. Börjesson & M. Edling (red) Konstens omvända 

 ekonomi. Göteborg: Daidalos. 2012. Sid. 13–15, 25–27. 
 

28 Broady. 2002. Sid. 51. Donald Broady. ”Förord” i Martin Gustavsson, Mikael Börjesson & Marta Edling (red) 

 Konstens omvända ekonomi. Göteborg: Daidalos. 2012. Sid. 7–8. Gustavsson, Börjesson & Edling. 2012. Sid. 

 14–16. Se även Pierre Bourdieu. The Rules of Art. Cambridge: Polity Press. 2016c. Sid. 83, 216–220, 229. 

 Bourdieu. 2016b. Sid. 37ff, 136. 
 

29 Se föregående not. 
 

30  Bourdieu. 2016c. Sid. 223. 
 

31 Bourdieu. 2016b. Sid. 187. 
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om de ekonomiska spelreglerna.32 Bourdieu särskiljer mellan tre former av kulturellt kapital: 

institutionaliserad form som utbildning, examina och titlar, objektiverad form som innehav av till 

exempel böcker och konstverk, samt förkroppsligad eller införlivad form som till exempel 

förtrogenhet med den så kallade ”finkulturen” och kultiverat språkbruk. Förkroppsligat kulturellt 

kapital omfattar dessutom bland annat en god kännedom om och en förmåga att bedöma värdet 

av olika möjligheter som finns i det samhälle agenten lever i, till exempel med avseende på 

utbildning och arbetsmarknad.33 Socialt kapital avser individens kontaktnät och sociala relationer 

i form av släktingar, vänner, skolkamrater och kollegor, men även till exempel sådant som 

medlemskap i specifika föreningar. I vilken mån individen kan mobilisera och använda till 

exempel sin utbildning eller sina sociala kontakter i striden inom ett fält till sin egen förmån, till 

exempel för att förbättra möjligheterna att tillskansa sig en önskad position, bestämmer hur stort 

eller betydelsefullt agentens kulturella respektive sociala kapital är och i vilken mån de kan 

användas som vapen i striderna inom ett visst fält.34 

En form av kapital kan omvandlas till en annan kapitalform. Allra enklast kan ekonomiskt kapital 

omvandlas till en annan kapitalform, till exempel genom att bekosta en utbildning och på så sätt 

stärka individens kulturella kapital – som i sin tur kan förbättra chanserna till ett välbetalt arbete, 

som bidrar till att öka agentens ekonomiska kapital.35 

Ett kapital som agenter eller institutioner inom ett visst fält tillskriver ett värde, till exempel 

bedömer är prestigefyllt eller har ett gott anseende, benämner Bourdieu symboliskt kapital.36 Ett 

kulturellt kapital i form av till exempel en examen från en konsthögskola fungerar med andra ord 

som ett symboliskt kapital inom konstens fält men inte inom näringslivets fält. Inom konstens fält 

är framför allt kulturellt kapital i olika former högt värderat och utgör således symboliskt kapital i 

det fältet.37 Enligt Bourdieu kan värdet av en viss mängd symboliskt kapital variera inom ett fält 

beroende på faktorer såsom kön och etnicitet. Den manliga dominansen i samhället innebär, 

enligt Bourdieu, en reduktion av det symboliska kapitalet för kvinnor jämfört med män. En viss 

kapitaltillgång är med andra ord mindre värd om den tillhör en kvinna än en man. Det i sin tur 

innebär att en kvinna behöver ha tillgång till mer symboliskt kapital än en man för att kunna 

konkurrera om samma positioner inom ett fält.38 

                                                        
32 Pierre Bourdieu. Kultursociologiska texter. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 1993. 

 Sid. 275. Broady. 2002. Sid. 53. 
 

33  Broady. 1991. Sid. 169–175. Staf Callewaert. ”Pierre Bourdieu” i Heine Anderssen & Lars Bo Kaspersen (red) 

 Klassisk och modern samhällsteori. Lund: Studentlitteratur. 1999. Sid. 381. 
 

34  Bourdieu. 1993. Sid. 139, 279–280, 283. Bourdieu. 2016c. Sid. 72. Broady. 1991. Sid. 177–179. 
 

35 Bourdieu. 1993. Sid. 285–288. Broady. 1991. Sid. 179. 
 

36  Broady. 1991. Sid. 169. 
 

37 Broady. 1991. Sid. 17. 
 

38  Pierre Bourdieu. Den manliga dominansen. Göteborg: Daidalos. Andra tryckningen. 2004. Sid. 109–110. 

 Bourdieus resonemang i detta sammanhang kanske kan sägas ligga i linje med Yvonne Hirdmans teori om 
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Vilken position en individ har i ett visst fält beror bland annat på i vilken utsträckning han eller 

hon förfogar över fältspecifika kapital, men även på individens habitus.39 Habitus är mentala 

strukturer och dispositioner, som skapas i varje individ som ett resultat av bland annat uppväxt 

och uppfostran, familj, klasstillhörighet, utbildning och olika livserfarenheter. Habitus skapas i 

relation till och i mötet med andra individer och deras habitus i olika sociala sammanhang. 

Habitus utvecklas framför allt under unga år, då den sociala strukturen förkroppsligar sig eller 

införlivas i individen. Habitus kan dock omformas och utvecklas under hela livet, beroende på 

individens olika livserfarenheter, som i större eller mindre omfattning innebär att habitus behöver 

modifieras på grund av till exempel nya och oförutsedda situationer. Enligt Bourdieu innebär 

anpassningarna av habitus – i relation till de situationer individen befinner sig i – endast i 

undantagsfall en radikal omvandling av individens mentala strukturer och dispositioner.40 

En individs habitus är alltid utgångspunkten för hur han eller hon upplever, hanterar, agerar och 

reagerar i olika situationer – oavsett om det handlar om en vardaglig eller en för individen tidigare 

okänd situation. Habitus förser individen i varje situation med en uppsättning mentala 

dispositioner som tillåter individen ”att utifrån ett begränsat antal principer generera de sätt att 

handla, tänka, uppfatta och värdera som krävs i bestämda sociala sammanhang”, vilket innebär 

att ”en given habitus möjliggör ett bestämt register av strategier som, alltid i relation till de 

aktuella omständigheterna, ger människorna ett bestämt spelrum”.41 Habitus bestämmer vilka 

handlingar, tankar, förhoppningar och ambitioner som en individ upplever som möjliga eller 

omöjliga, nödvändiga eller oviktiga, lämpliga eller olämpliga, värdefulla eller förkastliga.42 

Samtidigt menar Bourdieu att en individs handlingar inte enbart är ett resultat av dennes habitus, 

utan att det handlar om en ekvation som omfattar såväl individens habitus som dennes tillgång till 

ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital i relation till ett givet fält.43 

Habitus har bland annat beskrivits som ett praktiskt sinne eller en känsla för spelet, som fungerar 

utan att individen är medveten om den.44 Habitus har också beskrivits som förkroppsligat 

                                                                                                                                                                              
 genussystem, som baseras på dels dikotomin mellan kvinnor och män, kvinnligt och manligt, dels hierarkin 

 som anger att män och manlighet utgör norm och därmed värderas högre än kvinnor och kvinnlighet. Se t.ex. 

 Yvonne Hirdman. ”Genussystemet – teoretiska reflektioner kring kvinnors sociala underordning.” 

 Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 3, s. 49–63. 1988. Sid. 51–52. 
 

39  Bourdieu. 1993. Sid. 270–271. Bourdieu. 2016c. Sid. 265. 
 

40  Bourdieu. 1993. Sid. 297–303. Bourdieu. 1992. Sid. 50–51. Bourdieu. 2016a. Sid. 43, 89, 135–136, 147–150. 

 Broady. 1991. Sid. 225–233. Randal Johnson. “Editor’s Introduction: Pierre Bourdieu on Art, Literature and 

 Culture” i Pierre Bourdieu. The Field of Cultural Production. Cambridge: Polity Press. 2016. Sid. 5. Karl Maton. 

 ”Habitus” i Michael Grenfell (red) Pierre Bourdieu. Key Concepts. Stocksfield: Acumen. 2008. Sid. 50–51. 
 

41  Broady. 1991. Sid. 229 respektive sid. 230. 
 

42  Broady. 1991. Sid. 233. 
 

43  Bourdieu. 1993. Sid. 251. Bourdieu. 2016b. Sid. 71, 165, 184. Maton. 2008. Sid. 51–52. 
 

44  Bourdieu. 2016a. Sid. 73. Johnson. 2016. Sid. 5. 
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symboliskt kapital.45 Vilka aspekter av en individs habitus som kan fungera som kapital bestäms 

av vad som värderas i det fält eller i den sociala situation som individen befinner sig. Det innebär 

att en individs habitus kan göra att han eller hon känner sig mer eller mindre hemmastadd eller 

förberedd på olika situationer, vilket i sin tur innebär att individer har olika förutsättningar inom 

ett visst fält, till exempel skilda möjligheter att nå en viss position eller status, beroende på sin 

habitus. Alla individer har med andra ord en habitus, men det är inte allas habitus som fungerar 

som ett kapital, en tillgång. En individs habitus kan, åtminstone i vissa sociala sammanhang och 

inom vissa fält, istället vara en black om foten och sätta upp hinder för individen.46 

Bourdieus begrepp har diskuterats och kritiserats i flera olika sammanhang.47 Donald Broady, 

som har flerårig erfarenhet av Bourdieus texter, använt hans teoretiska system i sin egen 

forskning och bland annat skrivit sin doktorsavhandling om Bourdieu, har till exempel noterat att 

Bourdieus begrepp fält inte alltid är tillräckligt. Ett sådant exempel, enligt Broady, är studier av 

kvinnors nätverk, som han i sin forskning noterat inte riktigt låter sig beskrivas med den krigiska 

metaforik som Bourdieu använder i sina analyser av de kulturella fälten. Broady påtalar att studier 

av ”kvinnors nätverk pekar på andra sätt att leva som intellektuell, där inte ’fälteffekterna’ slår lika 

hårt, där det kan vara mer angeläget att vinna väninnornas sympati än att hemföra segrar i 

bataljerna om erkännande och auktoritet”.48 

Syftet med min uppsats är inte att kritisera eller ifrågasätta Bourdieus begrepp, som jag ser som 

funktionella, teoretiska redskap eller analysverktyg för min uppsats genom att bland annat förse 

mig med en struktur för olika tillgångar eller resurser. Bourdieus begrepp kapital har varit 

vägledande för mig i utformningen av den enkät jag genomfört. Hans begrepp utgör dessutom 

utgångspunkten i min avslutande diskussion av resultaten. Som jag ser det utgör alla teorier, 

teoretiska begrepp och till exempel statistiska modeller förenklingar av det de avser att beskriva 

eller förklara – ingen av dem kommer helt och fullt att kunna fånga den komplexa verkligheten. 

Samtidigt kan till exempel teoretiska begrepp underlätta beskrivningar av verkligheten, även, 

enligt min mening, i de fall de inte bedöms vara tillräckliga i ljuset av empirin. Då kan i bästa fall 

de teoretiska begreppen utvecklas eller kompletteras. 

Tidigare forskning 
Till skillnad från till exempel yrken inom juridik och medicin finns inga krav på någon examen, 

legitimation, licens eller liknande för att bli bild- eller formkonstnär och det är möjligt att bli 

framgångsrik på konstens fält utan några formella kvalifikationer. Sannolikheten att till exempel 

få möjlighet att ställa ut på ledande gallerier, konsthallar eller museum, bli recenserad av 

                                                        
45  Broady. 1991. Sid. 17. 
 

46  Broady. 1991. Sid. 231. Maton. 2008. Sid. 57–59. 
 

47 Se till exempel Patricia Thomson. ”Field” i Michael Grenfell (red) Pierre Bourdieu. Key Concepts. 

 Stocksfield: Acumen. 2008. Sid. 78–81. 
 

48 Donald Broady. ”Enligt konstens alla regler”. Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr. 1, s. 27–39. 1994. Sid. 36. 
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framstående konstkritiker, få eftertraktade stipendier eller prestigefyllda utsmyckningsuppdrag, 

bli inköpt av centrala museum eller få en position i en nämnd, styrelse eller inom Konstakademin 

är dock större om konstnären har en formell konstnärlig utbildning, det vill säga ett kulturellt 

kapital i form av en examen. Störst är sannolikheten för de konstnärer som har utbildat sig vid 

Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, där nästan 50 procent av konstnärerna inom det svenska 

konstfältet har varit elever.49 

Av Konstnärsnämndens kartläggning av konstnärer 20–66 år i Sverige år 2014 framgår att bild- 

och formkonstnärer i genomsnitt har ett svagt ekonomiskt kapital i form av låg förvärvsinkomst 

och ett starkt kulturellt kapital i form av flerårig eftergymnasial utbildning.50 Det är en 

återkommande resultatbild i studier från de senaste decennierna, bland annat i olika statliga 

offentliga utredningar som gång på gång påpekar konstnärernas osäkra position på arbets-

marknaden och prekära ekonomiska situation trots lång utbildning.51 Konstnärsnämndens 

kartläggning visar dessutom att mellan åren 2004 och 2014 var inkomstutvecklingen, baserat på 

den sammanräknade förvärvsinkomsten, bland bild- och formkonstnärer i genomsnitt 0 procent. 

Det kan jämföras med 4 procent i hela konstnärsgruppen och 18 procent i befolkningen. Det 

innebär att den låga inkomstnivån bland bild- och formkonstnärer, liksom i konstnärsgruppen 

som helhet, har blivit än mer påtaglig i jämförelse med befolkningen.52 

Att försörja sig helt och hållet på sin konst är få konstnärer förunnat. Studier tyder på att många 

bild- och formkonstnärer i Sverige har olika typer av så kallade bröd- eller försörjningsjobb vid 

sidan om sin konstnärliga verksamhet.53 Hur konstnärer upplever dessa brödjobb kan bero på i 

vilken utsträckning deras identitet som konstnär kan karaktäriseras som bohem eller entreprenör. 

Intervjuer med före detta elever och med personal på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm visar 

att de som pratade om sina brödjobb på ett positivt sätt hade en mer bohemisk konstnärsidentitet. 

Denna typ av identitet, som merparten av de intervjuade bedömdes ha, innebär att individen 

upplever det konstnärliga skapandet som någonting mycket mer än ett lönearbete – det är deras 

kall eller livsstil och handlar bland annat om att konsten skapar mening, ger dem möjlighet att 

uttrycka sig och förverkliga sig själva. Dessa konstnärer försöker skapa en konstnärlig karriär 

                                                        
49  Gustavsson, Börjesson & Edling. 2012. Sid. 23, 26–27. 
 

50 Larsson m.fl. 2016. Sid. 32, 41–44, 117. 
 

51 Se till exempel: SOU 2018:23 Konstnär – oavsett villkor? Betänkande av Konstnärspolitiska utredningen. 

 Stockholm: Norstedts juridik. Sid. 195–196, 216–221. SOU 2003:21. Konstnärerna och trygghetssystemen. 

 Betänkande av Utredningen konstnärerna och trygghetssystemen. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer. 

 2003. Sid. 24–25. SOU 1997:190. Kartläggning av konstnärernas verksamhetsinriktning och ekonomiska 

 förhållanden. Stockholm: Fritze. 1997. Sid. 5–6. SOU 1975:14. Konstnärerna i samhället. Betänkande angivet 

 av Kulturrådet. Stockholm: Göteborgs offsettr. 1975. Sid. 146–148, 155, 157, 159–162, 165–166. 
 

52  Larsson m.fl. 2016. Sid. 11, 91–92. Inkomstutvecklingen har beräknats på fasta priser. Kartläggningen avser 

 personer 20–66 år. 
 

53  Se till exempel SOU 1997:190. Sid. 6, 25, 31. SOU 2003:21. Sid. 33–35. SOU 2018:23. Sid. 252. Ann-Katrin 

 Witt. Konsthantverkare, genus och omvänd ekonomi. Om hinder och möjligheter att agera på konsthantverkets 

 arena. Doktorsavhandling. Lund: Sociologiska institutionen, Lunds universitet. 2004. Sid. 138–141. 
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oberoende av marknadskrav och deras ambition är att kunna skapa fritt, utan att känna någon 

press att de måste kunna sälja sin konst. Att ha en inkomst – ekonomiskt kapital – från ett 

deltidsbrödjobb upplever de ger dem just denna möjlighet. De konstnärer som i intervjuerna 

istället pratade om sina brödjobb i negativa ordalag hade en mer entreprenöriell konstnärs-

identitet. De kunde också betrakta konsten som något mer än ett lönearbete, men jämfört med de 

med en bohemisk identitet var de mer fokuserade på att knyta sociala kontakter inom konstfältet 

och att marknadsföra sig själva och sin konst med ambitionen att snarast möjligt kunna försörja 

sig på sin konstnärliga verksamhet. För dessa konstnärer framstår brödjobbet som något som 

ständigt avbryter deras konstnärliga skapande och således står i vägen för deras konstnärskarriär. 

Av intervjuerna framkom dock att om arbetsvillkoren var dåliga, till exempel låg lön, små 

möjligheter att påverka arbetstiderna och osäker anställningstrygghet, upplevde såväl de med en 

mer bohemisk som en mer entreprenöriell konstnärsidentitet brödjobbet som något negativt.54 

Utbildningen på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, åtminstone mellan 1995 och 2010 då de 

före detta eleverna som Lindström intervjuade studerade där, var utformad på ett sådant sätt att 

den uppmuntrade och förstärkte den bohemiska konstnärsidentiteten. Det innebar bland annat 

att utbildningen inte i någon större utsträckning förmedlade kunskaper i företagande, marknads-

föring och ekonomi. Det var framför allt till nackdel för de elever som hade ett svagt socialt kapital 

inom konstfältet, det vill säga som saknade sociala kontakter inom konstfältet, till exempel i form 

av en förälder som var konstnär.55 

En studie av konsthantverkare i Sverige visar att socialt kapital i form av medlemskap i olika typer 

av organisationer, kollektiv eller andra sammanslutningar kan vara fördelaktigt på flera sätt. 

Medlemskapet kan till exempel innebära att man får tillfälle att knyta nya kontakter, blir en del av 

ett kollegialt sammanhang, får möjlighet att utbyta kunskaper och diskutera problem, får tillgång 

till kollektivverkstad, får delta i samlingsutställningar samt kan få lån eller ekonomisk 

rådgivning.56 

Baserat på en intervjustudie, där bland annat sju kvinnor följdes under några år från slutet av 

1990-talet, då de alla var elever på förberedande konstutbildning vid Ögärdets konstskola, till 

början av 2000-talet, har Marita Flisbäck kompletterat Bourdieus begrepp socialt kapital med det 

hon benämner tillitskapital. Medan socialt kapital är de resurser släktband, vänskapsförbindelser 

                                                        
54  Sofia Lindström. “Artists and Multiple Job Holding – Breadwinning Work as Mediating Between Bohemian and 

 Entrepreneurial Identities and Behavior.” Nordic Journal of Working Life Studies, vol. 6, nr. 3, s. 43–58. 2016a. 

 Sofia Lindström. (Un)bearable freedom. Exploring the becoming of the artist in education, work and family life. 

 Doktorsavhandling. Sociologiska institutionen, Linköpings universitet. 2016b. Sid. 51–52. Se även intervju med 

 Sofia Lindström i Sofia Curman. Mer än ett vanligt jobb. Konstnären, nr 2. 2017. Denna sistnämnda artikel 

 avslutas med en text om att konsthögskolorna har förändrats det senaste decenniet såtillvida att de numera 

 erbjuder sina elever arbetsmarknadsförberedande kurser, som bland annat omfattar grundläggande 

 marknadsföring, immateriell rätt och kontraktsskrivning. 
 

55  Lindström 2016a. Sid. 47. 
 

56 Witt. 2004. Sid. 195, 218. 

http://www.kro.se/node/2162
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och andra sociala kontakter kan fungera som i olika sociala situationer inom ett visst fält är tillits-

kapitalet en relationsresurs som förser individen med stärkt självkänsla, energi och kraft inför 

olika sociala situationer inom ett fält. Den självkänsla, energi och kraft tillitskapitalet ger 

individen kan med andra ord omvandlas till en vilja och en förmåga att till exempel ta för sig i 

olika situationer, som kan vara viktigt för till exempel individens möjligheter att positionera sig i 

konstfältet. Tillitskapitalet är ett resultat av den kärlek, omsorg, trygghet, stöd, uppmuntran och 

praktisk hjälp individen får från olika personer, som föräldrar, syskon, partner och nära vänner.57 

I samma studie lyfter de intervjuade kvinnorna fram individuella egenskaper i form av stark 

drivkraft och vilja som konstnärskapets främsta förklaringsgrund, det vill säga som avgörande för 

en karriär inom konstfältet. Flisbäck menar att den förberedande utbildningen på konstskolan 

förmedlade en så kallad viljeideologi till sina elever, i vilken individernas egna vilja och förmåga 

att kämpa är det som är det viktiga för att nå framgång som konstnär, inte konstfältets begränsade 

antal etablerade positioner och därmed hårda konkurrens.58 

Metod 
Med syfte att besvara mina frågeställningar har jag genomfört en postenkätundersökning under 

perioden augusti 2018 till och med december 2018. Det missivbrev jag skickade ut tillsammans 

med enkäten återfinns i bilaga 1. Den första versionen av enkäten presenteras i bilaga 2, medan 

den andra versionen av enkäten presenteras i bilaga 3. 

Om datainsamlingsmetod 

Mitt val av insamlingsmetod – postenkät – kan troligen te sig såväl omodernt som dyrt och 

miljömässigt negativt i denna digitala tidsålder. Om jag valt att genomföra en webbenkät – 

antingen enbart eller som ett komplement till postenkäten – skulle jag ha kunnat nå ut till 

betydligt fler och eventuellt även till ett mer representativt urval av kvinnliga bild- och 

formkonstnärer i Sverige. Att jag valde bort denna insamlingsmetod beror på flera faktorer. 

En faktor handlar om IT-säkerhet och den uppmaning som säkert nått oss alla – man ska inte 

klicka på länkar eller öppna bifogade dokument i e-post från en okänd avsändare. Med tanke på 

det ville jag inte skicka e-post till urvalspersonerna med länk till en webbenkät alternativt med ett 

bifogat ifyllbart dokument innehållande enkäten. Ett alternativ skulle givetvis kunna vara att 

skicka ut frågorna som en del av texten i en e-post. Inte heller det alternativet ville jag använda 

mig av, bland annat eftersom jag då inte kunde ha kontroll över layouten av frågeformuläret. 

Ytterligare ett skäl till att jag valde bort de digitala alternativen handlar om upplevelsen av 

                                                        
57  Marita Flisbäck. Att lära sig konstens regler – En sociologisk studie av osäkra framtidsinvesteringar. 

 Doktorsavhandling. Göteborg: Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet. 2006. Sid. 72, 175, 184–185, 

 187, 198. 
 

58  Flisbäck 2006. Sid. 111, 270. 
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anonymitet. Jag ville att de svarande skulle vara och känna sig helt och hållet anonyma, vilket de 

inte skulle kunna vara gentemot mig om de till exempel skulle besvara frågorna via e-post. 

Med postenkät har jag till exempel kunnat nå ut till urvalspersonerna dels med ett missivbrev (se 

bilaga 1), dels med en enkät (se bilaga 2 respektive bilaga 3) utformade enligt den layout jag 

önskat. Eftersom vare sig enkäterna eller svarskuverten innehåller någon information som gör att 

respondenten kan identifieras innebär dessutom detta insamlingsalternativ att de svarande är och 

också kan känna sig helt och hållet anonyma. 

Mitt syfte med enkätundersökningen är inte att kunna redovisa resultat i form av statistik, till 

exempel andel kvinnliga bild- och formkonstnärer som har, gör eller tycker si eller så. Mitt syfte är 

istället att försöka kombinera den kvantitativa metodens möjligheter att få svar från en stor 

mängd personer med den kvalitativa metodens förmåga att få nyanserade svar, formulerade med 

respondentens egna ord. Jag har med andra ord försökt att få data via enkät av liknande karaktär 

som den man kan få genom intervjuer, där respondenten svarar med egna ord och där inga fasta 

svarsalternativ begränsar vilka svar som är möjliga – och få dessa data dels för betydligt fler 

personer än jag skulle ha möjlighet att intervjua, dels för en svarandegrupp vars enskilda individer 

bor och är verksamma på många olika platser i landet, inte enbart i mitt närområde, dit jag enkelt 

skulle kunna ta mig för att kunna göra en intervju. Alternativet skulle givetvis kunna vara att 

genomföra intervjuer via till exempel telefon, även om min erfarenhet säger mig att de inte helt 

och hållet kan likställas med en intervju gjord i ett personligt möte, bland annat eftersom de kan 

upplevas som mer formella än intervjuer ansikte mot ansikte. Med tanke på antalet svarande i 

denna undersökning skulle telefonintervjualternativet bland annat innebära stora administrativa 

insatser för att boka in intervjuer. Givet att varje intervju i genomsnitt skulle ta 30 minuter skulle 

detta alternativ dessutom innebära att jag skulle behöva ägna åtminstone ungefär 130 timmar till 

att genomföra telefonintervjuer, följt av tid till att renskriva svaren.59 Tidsfaktorn har således 

delvis påverkat mitt val av datainsamlingsmetod, givet vad jag har velat försöka uppnå. 

Nyckelfrågorna i enkäten – betydelsen av utbildning, ekonomi, sociala relationer samt övriga 

aspekter – är utformade så att respondenten förväntas skriva sina svar med egna ord.60 Syftet med 

detta är dels att inte begränsa svaren till fasta svarsalternativ, som kan vara mer eller mindre 

relevanta för respondenten, dels att försöka efterlikna en intervjusituation där respondenten ska 

svara med egna ord. Uppgiftslämnarbördan är därmed betydligt högre än för en enkät med enbart 

fasta svarsalternativ att välja mellan och troligen även högre än en intervju, där det är intervjuaren 

och inte respondenten som har i uppgift att skriva ned eller spela in svaren för att därefter göra 

transkribering. 

                                                        
59  Jag baserar mitt antagande om ungefärlig genomsnittlig intervjutid på de fyra telefonintervjuer jag genomfört 

 inom ramen för denna undersökning. Dessa intervjuer tog vardera mellan 25 och 40 minuter att genomföra. 
 

60  I den första enkätversionen omfattar dock frågan om betydelsen av utbildning några fasta svarsalternativ med 

 möjlighet att även skriva ett svar med egna ord. 
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Urval och svarsandel 

Jag har velat komma i kontakt med kvinnor som är verksamma som konstnärer i Sverige sedan en 

längre tid tillbaka och som således troligen har erfarenhet av såväl hinder som möjligheter för sitt 

konstnärskap. I mitt sökande av kvinnliga konstnärer har jag därför utgått från följande kriterier: 

1) Verksam som konstnär i Sverige under flera år, helst minst tio år 

OCH uppfyller dessutom minst ett av följande tre kriterier: 

2) Medverkat på flera utställningar, varav åtminstone några separatutställningar på galleri, 

konsthall, museum eller liknande. Senaste utställningen ska vara genomförd senast 2016. 

OCH / ELLER 

3) Har haft minst ett offentligt utsmyckningsuppdrag eller liknande uppdrag. Senaste 

uppdraget ska vara genomfört senast 2016. 

OCH / ELLER 

4) Finns representerad med sin konst på museum eller i kommun, landsting, företag 

och/eller förening. 

Ytterligare ett kriterium som gäller alla mina urvalspersoner är att den information jag hittat på 

de webbsidor jag utgått från för mitt urval och sökt information på har omfattat en postadress, till 

exempel till en bostad, konstnärens egen ateljé, en ateljéförening konstnären tillhör eller till ett 

konstnärsägt galleri. 

För att hitta kvinnliga konstnärer i Sverige har jag använt information som fanns tillgänglig i 

augusti eller i september 2018 på… 

— webbsidan www.svenskakonstnarer.se, 

— webbsidor för olika konstnärsförbund, konstnärsföreningar och ateljéföreningar samt 

— webbsidor jag hittat när jag sökt på formuleringar som t.ex. ”svenska konstnärer” och 

”konstnär Sverige”, det vill säga framför allt konstnärernas egna webbsidor. 

Av tabell 1.2 framgår hur många av de utvalda respondenterna jag hittat från respektive 

urvalskälla. 

Tabell 1.2. Antal utvalda respondenter, fördelat på urvalskälla. 
   

Webbsida för konstnärsförbund / föreningar 267 st.  

www.svenskakonstnarer.se 1) 159 st.  

Konstnärens egen webbsida 49 st.  

Webbsida för ateljéförening 42 st.  

Webbsida konstskola 7 st.  
   

 

1) Flera av de konstnärer som jag hittat på denna webbsida har jag senare i mitt sökande efter respondenter 

 även hittat på webbsidor för konstnärsförbund/föreningar, ateljéföreningar eller på deras egna webbsidor. 
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Urvalet av konstnärer baseras inte på ett så kallat vetenskapligt urval, som till exempel ett 

slumpmässigt urval av samtliga kvinnliga bild- och formkonstnärer i Sverige. Det innebär att man 

inte kan generalisera enkätsvaren och anta att de representerar kvinnliga bild- och 

formkonstnärer i Sverige i allmänhet. 

Urvalet har gjorts i två etapper. Efter den första etappen av sökande efter kvinnliga konstnärer 

omfattade urvalet 253 personer. Eftersom en majoritet av de först inkomna enkätsvaren antingen 

innehöll mycket kortfattade svar eller inga svar alls på de så kallade nyckelfrågorna beslutade jag 

mig för att skicka ut en ny version av enkäten till ett nytt urval av kvinnliga konstnärer (för mer 

information om detta, se bilaga 2). Efter den andra etappen av sökande efter kvinnliga konstnärer 

kompletterade jag urvalet med 271 personer, som därmed sammantaget omfattar 524 personer. 

Tabell 1.3. Beskrivande statistik om urval och antal (stycken) respektive andel (i procent) svarande, 

 fördelat på enkätversion respektive sammantaget. 

 Version 1 Version 2 Sammantaget 
    

Antal utskickade enkäter 253 st. 271 st. 524 st. 
    

    

Antal inkomna enkäter  1) 144 st. 143 st. 287 st. 

 varav antal enkäter som…    

 … ingår i analysen av svaren 118 st. 138 st. 256 st. 

 … inte ingår i analysen av svaren  2)   26 st.     5 st.    31 st. 
    

    

Andel inkomna enkäter, totalt 56,9 procent 52,8 procent 54,8 procent 

Andel inkomna enkäter som ingår i 

redovisning och analys av svaren  2) 

 

46,6 procent 

 

50,9 procent 

 

48,9 procent 
    

 

1) Dessa omfattar fyra telefonintervjuer, som gjorts baserat på enkätfrågorna. Två av intervjuerna avser urvalet till 

enkätversion 1, medan de övriga två intervjuerna avser urvalet till enkätversion 2. Telefonintervjuerna är dock 

utformade mer i överensstämmelse med den andra än den första enkätversionen, bland annat med tanke på 

att jag kunnat ge den svarande exempel. De svarande räknas dock i denna tabell till den urvalsgrupp de tillhör, 

som är knuten till antingen den första eller den andra versionen av enkäten. 
 

2) De inkomna enkäter som inte ingår i redovisningen och analysen av svaren är enkäter där respondenten har 

valt att inte svara på minst två av de fyra så kallade nyckelfrågorna, dvs. frågorna om betydelse av utbildning, 

ekonomi, sociala relationer respektive övriga faktorer. I merparten av dessa enkäter (26 st. eller 84 procent) 

saknas svar för minst tre av de fyra nyckelfrågorna. I några av dessa borträknade enkäter saknas dessutom 

svar på en eller flera andra frågor i enkäten. 

Om de svarande – konstnärliga uttrycksmedel och antal verksamma år 

Av tabell 1.4 framgår att en majoritet, 171 eller två av tre respondenter, uttrycker sig konstnärligt 

med minst två tekniker eller material. En av tre respondenter, eller 85 svarande, uttrycker sig 

konstnärligt med en teknik. Bland de svarande är det vanligast att uttrycka sig konstnärligt med 

måleri. Av tabell 1.5 framgår att gruppen av respondenter i genomsnitt har varit verksamma som 

konstnärer på hel- eller deltid i 30 år. Medianen är också 30 år, vilket innebär att hälften av 

svarandegruppen har varit verksamma som konstnärer i upp till 30 år, medan den andra häften 
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Tabell 1.4. Beskrivande statistik om konstnärliga uttrycksmedel / tekniker, redovisat efter förekomst 

 bland de svarande och fördelat på om den svarande använder en eller flera tekniker.  

 Antal personer om inget annat anges. 

 

Uttrycker sig konstnärligt med… 

 

Ja, 

endast 

 

Ja, i kombination med 

minst en till teknik 

 

Andel i procent som 

använder resp. teknik 
    

måleri 56 st. 137 st. 75 procent  

skulptur 20 st.   88 st. 42 procent  

teckning   0 st.   87 st. 34 procent  

grafik   1 st.   66 st. 26 procent  

textil   6 st.   35 st. 16 procent  

fotografi   2 st.   36 st. 15 procent  

annat   0 st.   54 st. 21 procent  

varav följande är de 4 vanligaste svaren    

installationer   0 st.   17 st. 7 procent  

film / video / rörliga bilder   0 st.    9 st. 4 procent  

blandteknik   0 st.    5 st. 2 procent  

glas / konstglas   0 st.    5 st. 2 procent  
     

Antal svarande 85 st. 171 st.   
    

 

Tabell 1.5. Beskrivande statistik om ungefärligt antal år som verksam konstnär på hel- eller deltid. 
 

Verksam som konstnär under… 
 

Antal personer 
 

Andel i procent 
 

Antal år 
    

färre än 10 år  1)   7 st. 2 procent   

10–15 år 19 st. 7 procent   

16–25 år 76 st. 30 procent   

26–35 år 84 st. 33 procent   

36–45 år 51 st. 20 procent   

längre än 45 år 19 st. 7 procent   
    

    

Minsta värde  1)   4 år  

Första kvartilen (Q1)   22 år  

Andra kvartilen (median)   30 år  

Tredje kvartilen (Q3)   38 år  

Högsta värde   70 år  
     

    

Genomsnittligt antal verksamma år   30 år  
    

 

1) Ett av urvalskriterierna var att konstnären skulle ha varit verksam i flera år, helst minst tio år. En förklaring till 

att några enstaka svarande inte har varit verksamma konstnärer riktigt så pass länge som jag bedömt att de 

har varit det är att jag kan ha räknat från tidpunkten då de hade sin första utställning medan de räknar från 

tidpunkten då de tog sin examen, vilket kan ha varit några år senare. En annan möjlig förklaring kan vara att 

de i sitt svar räknar bort viss tid, till exempel tid då de har varit föräldralediga. 

av svarandegruppen har varit verksamma som konstnärer i 30 år eller längre. Den första kvartilen 

anger gränsvärde för de 25 procent av de svarande som har varit verksamma som konstnärer 

kortast tid, medan den tredje kvartilen anger gränsvärde för de 25 procent av de svarande som har 

varit verksamma som konstnärer längst tid. Att den första kvartilen är 22 år innebär att 25 
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procent av de svarande har varit verksamma som konstnärer i som längst 22 år. Den tredje 

kvartilen är 38 år, vilket betyder att 25 procent av svarandegruppen har varit verksamma som 

konstnärer i 38 år eller längre. 

Innehållsanalys 

Jag har genomfört en kvalitativ innehållsanalys av enkätsvaren, enligt bland annat Berit 

Lundmans och Ulla Hällgren Graneheims beskrivning.61 I min analys har jag använt en induktiv 

ansats, vilket innebär att min analys är mycket textnära och styrd av de specifika svarens innehåll 

istället för att vara styrd av en teori eller ett på förhand bestämt kodningsschema. Samtidigt är 

min enkät utformad med inspiration från Bourdieus kapitalteori, vilket innebär att de teman eller 

frågor enkäten omfattar är teoristyrda. Syftet med den kvalitativa innehållsanalysen är att hitta 

mönster i empiriska data, som i svaren på mina enkätfrågor där respondenterna förväntas skriva 

svar med egna ord.62 

Arbetet med den kvalitativa innehållsanalysen omfattar bland annat att jag har läst enkätsvaren 

flera gånger. Först har jag gjort textnära kodningar, med låg abstraktionsnivå, av svaren av de så 

kallade nyckelfrågorna, det vill säga frågorna om betydelsen av utbildning, ekonomi, sociala 

relationer och eventuella övriga aspekter. I de fall det finns skrivna kommentarer för andra frågor 

i enkäten har jag beaktat även dessa i den textnära kodningen. Resultatet av denna första kodning 

av svaren är ett förhållandevis stort antal koder, som jag därefter har grupperat i den mån jag gjort 

bedömningen att innehållet är snarlikt. Innan jag grupperat textnära koder har jag återigen läst de 

svar som jag velat skapa en gemensam kategori av för att kunna bestämma mig för om de tillhör 

samma kategori eller inte. 

Analysarbetet har inte skett i faser som haft vattentäta skott mellan sig. Arbetet med den textnära 

kodningen av svaren har bland annat inneburit att jag i vissa fall har gått tillbaka till ett tidigare 

kodat svar för att kontrollera och i enstaka fall även justera en kod. Helheten – kodningen av all 

textmängd – har då påverkat delen – kodningen av en specifik textdel. Eftersom helheten i detta 

fall inte finns i början av kodningsarbetet har jag behövt justera enstaka koder för att skapa en 

enhetlig eller konsekvent kodning, det vill säga att jag kodar snarlika svar på samma sätt. 

                                                        
61  Berit Lundman & Ulla Hällgren Graneheim. ”Kvalitativ innehållsanalys” i Birgitta Höglund Nielsen & Monica 

 Granskär (red) Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. Lund: Studentlitteratur. Tredje 

 upplagan. 2017. Sid. 219–233. Se även till exempel James Drisko & Tina Maschi. Content Analysis. New York: 

 Oxford University Press. 2015. 
 

62 Ett exempel på en studie med liknande upplägg som den min studie har, det vill säga en enkätstudie där 

 respondenterna har fått skriva svar med egna ord på några frågor som därefter analyserats med kvalitativ 

 innehållsanalys, är Maria Fogelkvist m.fl. ”A qualitative analysis of participants’ reflections on body image 

 during participation in a randomized controlled trial of acceptance and commitment theraphy.” Journal of 

 Eating Disorders, vol. 4, artikel-id 29. 2016. 
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2 Resultat 
Den innehållsanalys jag gjort av enkätsvaren omfattar all text som respondenterna skrivit i sina 

svar. Jag har inte analyserat varje fråga för sig utan sett svaren på samtliga frågor som en helhet. 

Det innebär att oavsett för vilken fråga respondenten har valt att skriva något om betydelsen av en 

viss aspekt har jag beaktat det i innehållsanalysen av den specifika aspekten. 

När man tar del av resultaten är det viktigt att beakta att respondenterna inte har fått svara på 

specifika frågor om var och en av de kategorier och underkategorier som min innehållsanalys har 

resulterat i. Som man frågar får man som bekant svar. Hade min enkätundersökning varit 

utformad på ett sådant sätt att respondenterna fått svara på specifika frågor om var och en av de 

kategorier och underkategorier som min innehållsanalys resulterat i är det sannolikt att 

resultatbilden, till exempel gällande antal svarande som omfattas av kategorin, sett annorlunda ut. 

De resultat som jag presenterar här ska med andra ord inte användas för att till exempel uttala sig 

om att fler kvinnliga konstnärer tycker si jämfört med så – bland annat på grund av att de inte har 

fått svara på specifika frågor om varje kategori eller underkategori utan svarat det som en 

förhållandevis allmän frågeformulering fått dem att tänka på i svarandesituationen. Att en 

respondent i sitt svar skriver om X och Y, men inte alls nämner Z betyder inte att denna 

respondent inte skulle instämma i vad en annan respondent skriver om Z, förutsatt att hon hade 

fått en specifik fråga om Z. Även om resultatredovisningen till exempel innehåller uppgift om 

antal i tabellerna som summerar resultaten av min innehållsanalys är detta svarsmaterial av 

kvalitativ snarare än av kvantitativ karaktär, det vill säga svaren ska snarare användas för att 

beskriva än att till exempel försöka förklara eller dra slutsatser om vad som är vanligast eller 

ovanligast. Något som lyfts fram i ett fåtal respondenters svar kan därmed vara minst lika 

intressant att beskriva som det som lyfts fram i betydligt fler respondenters svar. Samtidigt har jag 

valt att inte redovisa kategorier eller underkategorier som endast omfattar 1–3 respondenter, med 

syfte att hålla resultatredovisningen till ett hanterbart antal kategorier. 

Oavsett enkätversion ser jag samma resultatmönster. I redovisningen av svaren gör jag därmed 

ingen särredovisning för respektive enkätversion. Jag har dock inspirerats av hur några svenska 

forskare redovisat sin innehållsanalys och valt att, för tydlighetens skull, för respektive citat som 

finns med i min resultatredovisning ange dels enkätversion, dels enkätnummer, det vill säga det 

nummer jag tilldelat respektive enkät i samband med kodningen av svaren.63 E1 avser den första 

enkätversionen (se bilaga 2), medan E2 avser den andra enkätversionen (se bilaga 3). 

I de fall jag har valt att korta ett citat visar tecknet [ ] var en del av enkätsvaret är exkluderat. Text 

skriven inom ramen för [ ] är min text som syftar till att förtydliga citatet. 

 

                                                        
63 Boel Sandström m.fl. ”Perceptions of national guidelines and their (non) implementation in mental healthcare: 

 a deductive and inductive content analysis.” Implementation Science, vol. 10, nr. 43. 2016. Onlinetidskrift som 

 ej anger sidor. 
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Betydelsen av kulturellt kapital i form av konstnärlig utbildning 
Av de svarande har fem av tio gått en konstnärlig högskoleutbildning. Av de kommentarer som 

vissa av dessa respondenter skrivit i anslutning till frågan om konstnärlig utbildning framgår att 

de har studerat mellan 1–8 år på till exempel Konstfack, Konsthögskolan Valand eller Kungliga 

konsthögskolan. En konstnärlig utbildning på en folkhögskola är den högsta utbildningen inom 

konst för tre av tio respondenter. Till denna utbildningsgrupp har jag även räknat de som inte har 

kryssat i någon utbildningsform utan istället skrivit att de gått en flerårig utbildning på konstskola 

eller en utbildning som varit förberedande inför konstnärlig högskoleutbildning.64 Bland de 

svarande bedömer en av tio att de är autodidakta, det vill säga självlärda, medan en av tio har en 

konstnärlig utbildning som omfattar en eller flera kortare kurser, till exempel helg-, kvälls- eller 

sommarkurser. Tre personer i svarandegruppen har en utländsk utbildning, som det är oklart om 

den motsvarar en högskoleutbildning eller en utbildning som är förberedande inför konstnärlig 

högskoleutbildning. 

Tabell 2.1. Beskrivande statistik om svarandegruppens högsta konstnärliga utbildningsnivå.  

 Antal respektive andel i procent. 
  

 Antal  Andel 
  

Konsthögskola 125 st. 49 procent  

Folkhögskola, inklusive förberedande utbildning på konstskola   75 st. 29 procent  

Kortare kurser, t.ex. helg-, kvälls- eller sommarkurser   28 st. 11 procent  

Autodidakt   25 st. 10 procent  

Okänd utbildningsnivå     3 st. 1 procent  
  

 

Min innehållsanalys av svaren avseende betydelsen av utbildning har resulterat i fem kategorier 

och 16 underkategorier, som redovisas i tabell 2.2. Svaren handlar på ett övergripande plan om 

kunskaper och färdigheter, att formas till konstnär, möjligheter, betydelsen av att inte ha ”rätt” 

utbildning eller av att vara autodidakt. 

Oavsett vilken typ av konstnärlig utbildning de svarande har lyfter vissa av dem fram de 

kunskaper och färdigheter samt den tekniska kompetens som utbildningen har gett dem och som 

utgör den grund de kan stå på, använda och utvecklas utifrån i sina personliga uttryck och 

experimenterande. Gemensamt för merparten av dem som skriver att deras utbildning inte till 

fullo gav dem den kunskap de behövt är att de saknat kursmoment om till exempel marknads-

föring, ekonomi och budget, hur man skriver och utformar en ansökan avseende stipendium, 

projektbidrag eller uppdrag, vart man kan vända sig för att få hjälp rörande olika frågor, hur man 

arbetar som egen företagare och hur man deklarerar. Några av de svarande beskriver det i termer  

                                                        
64 Exempel på nämnda konstskolor är Dômen, Gerlesborgsskolan, Hovedskous målarskola (numera Göteborgs 

 konstskola), Idun Lovén och Skånska Målarskolan i Malmö. 
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Tabell 2.2. Kategorier och underkategorier för temat betydelse av utbildning för konstnärskapet. 

 Exempel på meningsenheter och antal respondenter, fördelat på underkategori. 

Tema Kategori Underkategori Exempel på meningsenhet Antal 

svarande 

Betydelse av 

konstnärlig 

utbildning 

Kunskaper 

och 

färdigheter 

Gett kunskaper och 

färdigheter 

Utbildningen gav mig kunskaper om 

yrket, konsthistoria och materialkänsla. 

(Nr 44, E2) 

 

 

45 

 

Upplevda brister i 

utbildningen 

Vi fick inte lära oss om ekonomi, 

marknadsföring, presentation eller hur 

man skulle försörja sig. (Nr 34, E2) 

 

 

10 

 

Att bli / 

formas till 

konstnär i 

egna och 

andras ögon 

Tid till utveckling Den har gett mig tid att prova och 

utforska och stärka mig i mitt konstnärliga 

uttryck. (Nr 152, E1) 

 

 

31 

 

Viktig för själv-

förtroende/självkänsla 

Min utbildning har gett mig själv-

förtroendet att arbeta med konst.  

(Nr 153, E2) 

 

 

18 

 

Viktig för identitet Min utbildning skolade in mig i att våga 

betrakta mig själv som professionell 

konstnär. (Nr 27, E2) 

 

 

9 

 

Legitimitet, status, 

”godkändstämpel” 

Har man gått på Konsthögskolan som jag 

har gjort har man trots allt stämpeln 

”godkänd”. (Nr 29, E2) 

 

 

17 

 

Möjligheter Utökat det sociala 

nätverket 1) 

Min utbildning har försett mig med ett 

nätverk av kollegor, både jämnåriga och 

äldre. (Nr 7, E2) 

 

 

135 

 

 

1) 

Förbättrat möjligheter 

att söka stipendier, 

projektbidrag m.m. 1) 

För mig har min konstnärliga utbildning (5 

år) varit avgörande för att jag fått 

stipendier [ ]. (Nr 10, E2) 

 

 

70 

 

 

1) 

Förbättrat chanserna 

att få uppdrag 1) 

Min utbildning har betytt att jag 

exempelvis kommit ifråga för [ ] uppdrag 

m.m. (Nr 262, E2) 

 

 

61 

 

 

1) 

Viktigt för utställnings-

möjligheter 

Min utbildning har haft stor betydelse för  

[ ] möjlighet att ställa ut på gallerier.  

(Nr 97, E1) 
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Underlättat att få 

medlemskap i vissa 

föreningar 

Den har gett mig en grund att stå på när 

jag sökt medlemskap i KRO och andra 

medlemsorganisationer. (Nr 48, E1) 

 

 

15 

 

Utbildningen har inte 

gett några fördelar 

Inga utbildningar jag har gått har givit 

eller skapat några förmåner vad gäller 

jobb, stipendier eller nätverk. (Nr 21, E2) 

 

 

7 

 

Att inte ha 

”rätt” 

utbildning 

Negativt att inte ha 

högskoleutbildning 

Saknar högskoleutbildning inom konsten, 

vilket starkt begränsar möjligheter såsom 

utställningar och uppdrag. (Nr 249, E2) 

 

 

32 

 

Negativt att inte ha en 

svensk utbildning  

Jag gick min utbildning utomlands vilket 

innebar att när jag flyttade hem till 

Sverige igen saknade jag de kontakter 

uppåt i hierarkin i form av lärare som 

favoriserar eller stipendiemänniskor som 

sett en på utbildningen. (Nr 284, E2) 

 

 

 

 

 

8 
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Fortsättning på tabell 2.2. 

Tema Kategori Underkategori Exempel på meningsenhet Antal 

svarande 

Betydelse av 

konstnärlig 

utbildning 

Autodidakt Positivt med att vara 

självlärd 

Som självlärd blir man mera modig och 

hittar sina egna uttryck och regler. Friare i 

anden. (Nr 275, E2) 

 

 

9 

 

Negativt med att vara 

självlärd 

Det är mycket svårare att få gallerister, 

stipendier m.m. om man är autodidakt. 

(Nr 103, E1) 

 

 

17 

 

 

1) Tre av underkategorierna i kategorin ”Möjligheter” utgör fasta svarsalternativ för frågan om betydelsen av 

utbildning i den första enkätversionen, där merparten av de svarade endast kryssat för ett eller flera svars-

alternativ utan att skriva ett svar med egna ord. I den andra enkätversionen finns inga fasta svarsalternativ  

för frågan utan respondenterna har fått skriva sina svar med egna ord. Av de 135 personer som svarat att 

deras utbildning utökat deras nätverk har 87 svarat på den första enkätversionen och 48 har svarat på den 

andra enkätversionen. Av de 70 personer som svarat att deras utbildning har förbättrat deras möjligheter  

att söka stipendier, projektbidrag eller liknande har 46 svarat på den första enkätversionen och 24 på den 

andra enkätversionen. Av de 61 personer som svarat att deras utbildning förbättrat deras chanser att få 

uppdrag har 41 svarat på den första enkätversionen och 20 har svarat på den andra enkätversionen. 

 

av att de tycker att deras utbildning var dålig på att förbereda dem på livet efter studierna, då det 

var dags att leva och försörja sig som konstnär. 

Min utbildning var väldigt grundlig och gedigen och gav mig en god start i yrket. [ ] Utbildningen är 

mycket viktig. Stor hjälp verkligen! Men vi fick inte lära oss om ekonomi, marknadsföring, 

presentation eller hur man skulle försörja sig – vart man vänder sig etc. – inte minst viktigt! 

 (Nr 34, verksam i 48 år, gått Konstfack 4½ år och konsthögskola 1 år, uttrycker sig 

 konstnärligt med textil, E2) 

Konsthögskolan har varit viktig för att få ett mångsidigt kunnande både praktiskt hantverks-

mässigt (t.ex. svetskurs) och intellektuellt med teori och diskussioner. En miss var att det inte  

var mer praktiskt om ekonomi, budget och deklaration. 

 (Nr 135, verksam i 23 år, uttrycker sig konstnärligt med flera tekniker, E2) 

I svarandegruppen finns det dock en konstnär som lyfter fram att hennes utbildning på 

konsthögskola gav henne de kunskaper som några av de andra saknat i sin utbildning: 

Betydelsefullt att få kunskap om att verka som egen företagare och att söka t.ex. utsmycknings-

uppdrag. Har hjälpt mig under alla år. 

 (Nr 1, verksam i 34 år, uttrycker sig konstnärligt med måleri och blandteknik, E2) 

Av svaren framgår att en konstnärlig utbildning dessutom kan bidra till att individen formas till 

konstnär i såväl sina egna som i andras ögon – genom att ge individen tid att utveckla sitt 

konstnärliga uttryck samt bygga upp eller stärka dennes självförtroende, självkänsla och identitet 

som konstnär. I synnerhet en konstnärlig högskoleutbildning kan därtill legitimera att en person 

ägnar sig åt konst, ge en viss status men också det som respondenter kallar för en 

”godkändstämpel” eller en ”certifiering”. 

Min utbildning har utvecklat mitt bildspråk, fått mig att våga prova egna vägar och byggt upp  

mitt självförtroende i min yrkesroll. 

 (Nr 109, verksam i 40 år, gått konsthögskola, uttrycker sig konstnärligt med flera tekniker, E1) 
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Utbildning 7 år varav 5 på konsthögskola gav mig förutom kunskap och färdigheter framför allt TID 

att utveckla mitt konstnärskap och därtill vänner för livet. Samt en ”godkändstämpel” som är bra 

att ha i olika sammanhang. 

 (Nr 184, verksam i 25 år, uttrycker sig konstnärligt med skulptur, E2) 

I den första enkätversionen har frågan om betydelsen av utbildning fyra fasta svarsalternativ, 

varav tre handlar om olika möjligheter en konstnärlig utbildning kan skapa. I den andra enkät-

versionen finns inga fasta svarsalternativ för frågan, som istället ska besvaras med egna ord. De 

fasta svarsalternativen från den första enkätversionen har i den andra enkätversionen blivit en del 

av frågans hjälptext. Drygt sju av tio som har svarat på den första enkätversionen har kryssat för 

svarsalternativet om att deras utbildning har utökat deras sociala nätverk. Det kan jämföras med 

att drygt tre av tio som svarat på den andra enkätversionen har valt att skriva något om att deras 

utbildning har förstärkt deras kontaktnät. På samma sätt är det mer än dubbelt så vanligt bland de 

som svarat på den första än den andra enkätversionen att ha ett svar som tilldelats någon av 

koderna gällande att utbildningen förbättrat möjligheterna att söka stipendier, projektbidrag eller 

liknande alternativt förbättrat deras chanser att få uppdrag.65 

Nästan alla som med egna ord har valt att skriva om olika möjligheter som de tycker att deras 

utbildning har bidragit till, som socialt nätverk, stipendier, uppdrag, utställningsmöjligheter och 

medlemskap i vissa föreningar, har en konstnärlig högskoleutbildning. De med lägre utbildnings-

nivå, som valt att med egna ord skriva om vilka möjligheter deras utbildning har bidragit med, har 

istället specifikt lyft fram utbildningens betydelse för att skapa sociala kontakter. De sociala 

nätverken består inte enbart av konstnärskollegor i form av respondenternas tidigare lärare och 

studiekamrater. Nätverken kan dessutom omfatta bland annat gallerister och konsthallschefer. 

Man får många kontakter via utbildningen och jag har nätverk åt olika håll. Det är viktigt, då man 

för det mesta är ensam med sitt arbete. Mina konstarbeten och uppdrag har jag fått via mina 

nätverk. 

 (Nr 240, verksam i 22 år, gått 2+3 års utbildning på folkhögskolor, uttrycker sig konstnärligt 

 med flera tekniker, E2) 

Utbildning på konsthögskola ger mig bättre chanser att få stipendium, medlemskap i olika 

konstnärsorganisationer samt konstnärliga gestaltningsuppdrag. [ ] Utbildningen gav mig [ ] även 

ett starkt kontaktnät med kollegor. 

 (Nr 44, verksam i 29 år, uttrycker sig konstnärligt med skulptur och teckning, E2) 

                                                        
65 Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan gruppen respondenter som svarat på den första respektive 

 den andra enkätversionen med avseende på andel som bedömer att de är autodidakta eller andel som har gått 

 en konstnärlig utbildning på folkhögskola. Däremot är det vanligare i gruppen som svarat på den första enkät-

 versionen att ha en konstnärlig utbildning som består av kortare kurser, till exempel helg-, kvälls- eller sommar-

 kurser. Samtidigt är det vanligare i gruppen som svarat på den andra enkätversionen att ha en konstnärlig 

 högskoleutbildning. Svaren tyder på att de med konstnärlig högskoleutbildning kan ha bättre möjligheter i form 

 av bland annat sociala kontakter, stipendier, utställningar och uppdrag jämfört med de med lägre utbildnings-

 nivå. Det gör att jag bedömer resultatfördelningen mellan enkätversionerna, avseende vilka möjligheter en 

 konstnärlig utbildning kan ge, åtminstone delvis beror på skillnader i frågans utformning. Det kan med anda ord 

 vara enklare att kryssa för ett eller flera svarsalternativ än att med egna ord nämna flera olika möjligheter man 

 tycker att den egna utbildningen har inneburit. 
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Merparten av de som däremot inte tycker att utbildningen har gett dem några fördelar har helt 

kortfattat svarat att ingen av de fasta svarsalternativen stämmer för deras del eller svarat något i 

stil med ”Ingen betydelse” på frågan om utbildningens betydelse för dem. 

Av svaren bland de som inte har en högskoleutbildning framgår det att de tycker att de till 

exempel haft sämre möjligheter än de med konstnärlig högskoleutbildning med avseende på att få 

stipendier och uppdrag, liksom utställningar, i synnerhet på etablerade gallerier, konsthallar och 

museum. Bland de som antingen har en konstnärlig utbildning på en lägre nivå än högskolenivå 

eller som är autodidakta handlar svaren också om att de föreställer sig att en konstnärlig 

högskoleutbildning skulle ha försett dem med ett större socialt nätverk av såväl konstnärskollegor 

som gallerister och andra viktiga personer inom konstfältet. Av några svar framgår dessutom att 

de som inte har en högskoleutbildning har haft svårare att få medlemskap i vissa organisationer. 

Jag har inte gått på konstnärlig högskola vilket försvårade enormt mycket i början av min karriär. 

Sociala kontakter, rekommendationer av professorer, gallerikontakter blev lidande. Har även legat 

mig i fatet vid stipendieansökningar. På senare tid är det inte relevant eftersom jag fyllt min CV 

ändå med utställningar m.m. 

 (Nr 134, gått konstnärlig utbildning på folkhögskola, verksam i 34 år, uttrycker sig 

 konstnärligt med måleri, E2) 

Min utbildning var bra för mig på det viset att jag blev modigare och vågade bli den jag är. [ ] Sen 

kanske man inte ”riktigt räknas” för att man inte har gått på Konsthögskola, svårare att få uppdrag, 

större utställningar och godkännande av alla slag, stipendier osv. 

 (Nr 227, gått konstnärlig utbildning på folkhögskola, verksam i 30 år, uttrycker sig 

 konstnärligt med måleri och grafik, E2) 

Svaren tyder på att förutsättningar och möjligheter inte enbart handlar om utbildningsnivå utan 

även kan skilja sig åt beroende på om man har utbildat sig i Sverige eller utomlands. Några av 

respondenterna har gått hela eller delar av sin utbildning i ett annat land än Sverige och de 

upplever att det har varit negativt. Deras utbildning har till exempel inte gett dem ett socialt 

nätverk av konstnärskollegor i Sverige. Dessutom upplever de att deras utländska utbildning inte 

har räknats på samma sätt eller ansetts vara lika mycket värd som en svensk utbildning, vilket de 

tycker har gjort det svårare att till exempel komma in på den svenska konstscenen, få möjlighet att 

ställa ut, få uppdrag eller stipendier. Vissa av dem har därför valt att komplettera sin utländska 

utbildning med en konstnärlig utbildning i Sverige. 

Då jag mestadels utbildat mig utomlands är det först nu då jag har tunga meriter med 

utställningar på konstmuseum och ”fina” utställningsplatser kunnat få en starkare position i 

Sverige. Att söka stipendier och bidrag är svårt om man inte gått ”godkänd” svensk utbildning. 

 (Nr 57, verksam i 40 år, utrycker sig konstnärligt med måleri och skulptur, E1) 

Jag studerade i USA. Utbildningen var stimulerande, jag växte som människa och konstnär, dels i 

arbetet, dels i mötet med andra människor. Men det var ingen merit i Sverige att ha studerat i 

USA. Tvärtom. Jag upplevde mig utestängd. Fick kämpa och överbevisa mig för att få in en fot 

någonstans. Jag gjorde ett fördjupningsår på Mejan. Det öppnade upp för en mängd nya 

kontakter och jag blev insläppt att få ställa ut på ett Stockholmsgalleri. 

 (Nr 133, verksam i 23 år, uttrycker sig konstnärligt med måleri och teckning, E2) 
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Av enstaka svar framgår att det finns en rangordning även av svenska utbildningar, där till 

exempel olika konsthögskolor i Sverige anses ha större eller mindre prestige eller status. 

Vissa av respondenterna som svarar att de är autodidakta nämner både för- och nackdelar med att 

vara självlärd inom konsten. Andra lyfter enbart fram fördelar, medan ytterligare andra endast 

nämner vad de tycker är negativt med att inte ha gått någon formell konstnärlig utbildning. De 

positiva aspekter som nämns med att vara autodidakt är bland annat att de tycker att de är friare, 

inte behöver följa några regler som lärs ut på utbildningarna och kan gå sin egen väg. De negativa 

faktorerna av att vara självlärd är i mångt och mycket samma faktorer som de respondenter som 

har en folkhögskoleutbildning tycker är negativt på grund av att de inte har en konstnärlig 

högskoleutbildning: det är svårare att bygga upp ett socialt nätverk och få stipendier, uppdrag och 

utställningsmöjligheter – även om det inte är en erfarenhet alla de autodidakta respondenterna 

delar. 

Jag är autodidakt, vilket innebär både för- och nackdelar. Nackdelen är t.ex. att man ibland blir 

tveksamt bemött och bortvald redan i första ”omgången”. Fördelen är att jag är helt fri från de 

”regler” som lärs ut på akademierna. Kan bortse från ”det godtagbara” och gå min egen väg. 

 (Nr 28, verksam i 20 år, utrycker sig konstnärligt med skulptur, E2) 

Jag har redan från början haft min egen stil. Har inte blivit hämmad av någon lärare eller andras 

åsikter. Det är mycket svårare att få gallerister, stipendier m.m. om man är autodidakt. 

 (Nr 103, verksam i 35 år, utrycker sig konstnärligt med måleri, E1) 

Betydelsen av ekonomiskt kapital 
Merparten, drygt åtta av tio, respondenter har svarat att de under alla år eller åtminstone i vissa 

perioder har haft så kallat försörjningsarbete eller brödjobb på hel- eller deltid parallellt med sin 

konstnärliga verksamhet. Av dem som valt att kommentera sitt svar framgår att dessa 

försörjningsjobb för vissa respondenter legat förhållandevis nära deras konstnärliga verksamhet – 

till exempel som lärare på konstskola, konstkonsult, bildlärare, reklamtecknare eller illustratör –

medan försörjningsjobben för andra har varit eller är inom mer eller mindre avlägsna branscher, 

som exempelvis administration, handel, transport samt vård och omsorg. Några av de som istället  

Tabell 2.3. Beskrivande statistik om svarandegruppen. Antal respektive andel i procent som under 

 den tid de varit verksamma som konstnärer också arbetat inom något annat yrke. 
  

 Antal  Andel 

På heltid 24 st. 9 procent 

På deltid 99 st. 39 procent 

Ibland på heltid, ibland på deltid 90 st. 35 procent 

Har inte haft annat yrke under tid som verksam konstnär 1) 42 st. 16 procent 

Svar saknas för enkätfråga 4    1 st. 0 procent 
  

 

1) Denna gupp omfattar sex personer som svarat nej på fråga 4 med tilläggskommentar om att de arbetat/arbetar 

 som till exempel konstkonsult eller lärare på konstskola, vilket de bedömer är en del av konstnärsyrket. Andra 

 svarande, som också arbetat/arbetar som konstkonsult eller lärare på konstskola, har gjort en annan 

 bedömning och svarat på frågan med alternativ 1 (heltid), 2 (deltid) eller 3 (ibland heltid, ibland deltid).  
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har svarat att de inte har haft något annat arbete vid sidan om sin konstnärliga verksamhet har 

också kommenterat sitt svar. Bland dem återfinns bland annat de som satsat på sin konstnärliga 

verksamhet först efter (förtids)pensionering eller de som svarat att de åtminstone i vissa perioder 

arbetat som till exempel konstkonsulter eller lärare på konstskolor, vilket de räknar som en del av 

konstnärsyrket och inte betraktar som brödjobb. 

Min innehållsanalys av svaren avseende betydelsen av ekonomi har resulterat i fyra kategorier och 

15 underkategorier, som redovisas i tabell 2.4. Svaren handlar på ett övergripande plan om 

försörjning, vilka hinder och möjligheter ekonomin innebär samt att ekonomin för vissa saknar 

betydelse för deras konstnärskap. 

Enligt de svarande kan ett brödjobb innebära såväl hinder som möjligheter. En negativ aspekt 

med brödjobb är att det minskar den tid som de svarande kan ägna sig åt sin konstnärliga 

verksamhet. Brödjobbet kan även stjäla ork och energi, vilket sammantaget minskar 

möjligheterna att skapa ny konst, söka uppdrag eller stipendier, liksom att planera och genomföra 

utställningar. Brödjobbet kan också vara ett störande inslag, som avbryter respondenternas 

koncentration och kreativa flow. Att inte kunna ägna sig helt och hållet åt sin konst menar 

åtminstone vissa av de svarande är något som kan ha en negativ inverkan på deras utveckling som 

konstnärer. Två av respondenterna sammanfattar större delen av bredden i svaren: 

Ekonomin är helt avgörande för konstnärskapet; tvånget att arbeta med annat, ”brödjobba”,  

gör förstås att tiden till skapande minskar rent konkret, men också att möjligheterna till 

koncentration, att vara kvar i ett tanke-/känslotillstånd hela tiden bryts. Möjligheterna att delta  

i utställningar minskar, dels beroende på att tiden för produktion minskar och även tiden till att 

söka/knyta kontakter. Tid och ork räcker inte till för att söka uppdrag, marknadsföring etc. 

 (Nr 6, verksam i 30 år, uttrycker sig konstnärligt med teckning och textil, E2) 

Min dåliga ekonomi har påverkat mitt konstnärliga skapande mycket. Ibland – ofta har jag kommit 

in i ett konstnärligt flyt – flow och jag har så mycket behövt fortsätta måla – MEN det har ej varit 

möjligt för jag har varit tvungen att gå till mitt brödarbete. Min konstnärliga utveckling har blivit 

FÖRSENAD och STÖRD av de ekonomiska förhållandena = dålig ekonomi. 

 (Nr 23, verksam i 35 år, uttrycker sig konstnärligt med måleri, grafik och installationer, E2) 

De svarandes ekonomiska situation kan likna ett Moment 22 – de måste brödjobba för att kunna 

försörja sig, vilket innebär att de inte upplever att de har den tid och ork de behöver för sitt 

konstnärliga skapande, till att planera och genomföra utställningar samt för att söka och 

genomföra uppdrag. Ju mindre ”synliga” de är genom till exempel utställningar och uppdrag, 

desto mindre är sannolikheten för att få ytterligare utställningar och uppdrag. 

Ekonomin har haft avgörande betydelse för mitt konstnärskap. Under de senaste 15 åren har jag 

varit ensam familjeförsörjare. Det har inneburit tuff ekonomi och dåligt med tid. Jag har hunnit 

med ca ett offentligt uppdrag och en utställning per år. Men ju mindre man syns, desto svårare är 

det att få fler uppdrag/utställningar/stipendier. 

 (Nr 142, verksam i 25 år, uttrycker sig konstnärligt med måleri, skulptur och teckning, E1)   
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Tabell 2.4. Kategorier och underkategorier för temat betydelse av ekonomi för konstnärskapet. 

Exempel på meningsenheter och antal respondenter, fördelat på underkategori. 

Tema Kategori Underkategori Exempel på meningsenhet Antal 

svarande 

Betydelse av 

ekonomi 

Försörjning Kan inte försörja sig 

på sin konst, måste 

ha brödjobb 

Det är ju inte möjligt att leva på sin konst, 

nödvändigt att få pengar också från 

annat. (Nr 32, E2) 

 

 

96 

 

Partnerns inkomst 

viktig 

Jag hade inte kunnat ägna mig åt 

konsten utan ett stort ekonomiskt stöd 

från min make. (Nr 186, E1) 

 

 

38 

 

Ekonomiskt stöd från 

någon annan än 

partner (inkl. arv) 

Mina föräldrar har stöttat och hjälpt mig 

ekonomiskt. (Nr 15, E1) 

 

 

28 

 

Stipendier och 

uppdrag viktiga 

Stipendier och uppdrag har gett mig en 

trygg ekonomi. (Nr 3, E2) 

 

26 

 

Inväntat pension från 

annat yrke innan 

satsat på konsten 

Jag gick i förtida pension från [ ] för att 

kunna ägna mig åt min konst.  

(Nr 130, E1) 

 

 

7 

 

Övriga ”strategier” för 

att klara ekonomin 

Jag har utvecklat ett sätt att leva billigt: 

bor i hyresetta, har billig ateljé [ ], ingen 

bil, hyr alltid ut min lägenhet när jag är 

bortrest. (Nr 191, E2) 

 

 

 

35 

 

Förväntar sig en låg 

pension i framtiden 

Dålig ekonomi och deltid kommer i 

framtiden att göra många konstnärer till 

fattigpensionärer. (Nr 4, E2) 

 

 

10 

 

Har låg pension Skönt att veta att det kommer 8 000 varje 

månad. Men skulle vilja ha mera.  

(Nr 16, E2) 

 

 

10 

 

Hinder Negativt med 

”brödjobb” 

Det negativa med det [”brödjobbet”] är att 

det tar tid och kraft från det konstnärliga 

arbetet. (Nr 29, E2) 
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Ekonomin begränsar 

möjligheter 

Jag har fått gå förbi många utställnings-

möjligheter för att jag inte kunnat bekosta 

dem. (Nr 78, E1) 

 

 

28 

 

Oregelbunden, 

osäker inkomst 

Ena året med uppdrag och lyckade 

utställningar så är man på topp, medan 

det nästa år kan vara nog så knepigt att 

få allting att gå runt. (Nr 287, E2) 

 

 

 

17 

 

Ekonomisk stress/oro 

stör skapandet 

Utan visshet om ekonomin närmaste 

månad, halvår eller år uppstår lätt en oro 

och stress som stör skapandet. (Nr 8, E2) 

 

 

10 

 

Möjligheter Positivt med 

”brödjobb” 

Jag har i huvudsak fått in pengar på 

deltidsarbetet, vilket har gjort mig friare i 

mitt konstnärliga arbete. (Nr 193, E2) 

 

 

33 

 

Betydelse av att ha 

en egen ateljé 

Ateljén = !!! Ett rum att arbeta i, en 

arbetsplats. (Nr 232, E2) 

 

26 

 

Ekonomi 

saknar 

betydelse 

Ekonomi har inte 

påverkat 

konstnärskapet 

Min ekonomi har gått upp och ner som en 

bergochdalbana. [ ] Men varken ned eller 

uppgång i ekonomin har haft någon 

större påverkan på mitt konstnärskap. 

(Nr 133, E2) 

 

 

 

 

7 
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De positiva aspekterna med ett brödjobb, som de svarande lyfter fram, handlar om att den 

inkomst som försörjningsjobbet ger till exempel minskar deras ekonomiska oro, skapar 

ekonomisk trygghet eller gör att de känner sig mer oberoende. Det i sin tur bidrar till att de känner 

sig lugnare, kreativare och friare i sitt konstnärliga arbete. Oberoendet som brödjobbet ger 

handlar enligt vissa svarande om att de inte är ekonomiskt beroende av någon annan, till exempel 

en partner, medan andra lyfter fram att brödjobbet innebär att de inte är beroende av att till 

exempel få stipendier, uppdrag eller att få sina verk sålda. Samtidigt som ett brödjobb kan hacka 

sönder tiden till konstnärligt skapande kan brödjobbet, genom att minska deras oro för ekonomin, 

bidra till att ge dem arbetsro i deras skapande. Inkomsten från brödjobbet betalar inte alltid 

enbart sådant som mat och hyra samt andra räkningar, den kan även skapa ekonomiska 

förutsättningar för dem att till exempel köpa material, ha råd med en ateljé, delta i kurser, åka på 

studieresor eller kunna delta på utställningar. Andra positiva aspekter som några nämner i sina 

svar handlar om att de tycker att brödjobbet är givande och intressant alternativt bidrar till att 

skapa struktur i deras vardag, vilket de tycker är positivt för deras skapande. Några enstaka 

nämner att brödjobbet kan innebära att till exempel deras familj, släkt och vänner har lättare att 

acceptera och stötta deras konstnärskap i och med att de ”får in pengar på ett ’vanligt’ jobb”.66 

Det positiva [med brödjobbet på deltid] är att jag kunnat vara konstnärligt verksam alltid på den 

andra delen av tiden utan att vara ekonomiskt panikslagen. Det har kommit in en låg men säker 

lön vilket gjort att jag kunnat behålla glädjen i skapandet och inte blivit bitter när jag inte fått 

stipendier. Jag har kunnat överleva utan att krypa och förnedra mig inför konstvärldens 

människor med makt. [ ] Jag har haft möjlighet att bygga en ateljé på min tomt, något som är 

avgörande för ett konstnärskap. Att ha en egen ateljé, ingen hyresvärd kan köra ut en. En fast 

deltidstjänst möjliggjorde det. 

 (Nr 29, verksam i 35 år, uttrycker sig konstnärligt med skulptur och teckning, E2) 

Den vardagsstruktur som [försörjnings]arbetet ger är snarare en hjälp. Att ha obegränsat med tid 

till skapande ger mig kreativ kramp och ekonomisk ovisshet. 

 (Nr 246, verksam i 8 år, uttrycker sig konstnärligt med skulptur, E2) 

Genom lönearbete har jag blivit mindre beroende av att söka stipendier och leva av det som blir 

kvar efter galleristernas del. Har känt mig mera fri och kunnat ha bil, ateljé, köpa konstnärs-

material av god kvalité. Säkerhet att man kan bidra till hälften av kostnaderna för hem och familj 

och inte behöva känna att man ’lever på den andre’ utan står själv för merkostnaderna det blir 

med tid / materialkostnader. Kunnat betala utbildningskostnader i de olika tekniker jag använder. 

Kunnat betala utlandsresor för eget målande. 

 (Nr 281, verksam i 43 år, uttrycker sig konstnärligt med flera tekniker, E2) 

Att på olika sätt – till exempel genom inkomst från brödjobb eller ett ärvt hus – ha tillgång till en 

egen ateljé är något som särskilt nämns som viktigt av några av de svarande. Fördelen med att ha 

en egen ateljé är framför allt att ha en egen plats att arbeta (ostört) på, där respondenterna har 

utrymme att skapa stort som smått, experimentera och utveckla sitt personliga uttryckssätt. 

Åtminstone vissa av de svarande använder även ateljén för att till exempel anordna egna 

utställningar eller kurser eller för att ta emot intresserade besökare som vill köpa deras konst. 

                                                        
66  Nr 86, verksam i 20 år, uttrycker sig konstnärligt med textil, E1. 
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Med några enstaka undantag har alla respondenter sålt sin konst till privatpersoner. Nio av tio av 

dem finns representerade med sin konst på museum, i kommun, landsting, företag eller förening. 

Sju av tio respondenter har fått ett eller flera stipendier, projektbidrag eller liknande och sex av tio 

av dem har blivit anlitade för ett eller flera uppdrag, till exempel offentliga utsmyckningsuppdrag. 

Tabell 2.5. Beskrivande statistik om svarandegruppen. Antal respektive andel i procent som kryssat 

 för respektive påstående om stipendium, uppdrag, representation samt att privatpersoner 

 köpt deras konst. 
  

Påstående Antal Andel 
  

Du har fått ett eller flera stipendium, projektbidrag eller liknande 182 st. 71 procent 

Du har anlitats för ett eller flera uppdrag, t.ex. för offentligt eller 

privat utsmyckningsuppdrag 

 

160 st. 

 

63 procent 

Du finns representerad med din konst t.ex. på museum, i 

kommun, landsting, företag eller förening 

 

233 st. 

 

91 procent 

Du har sålt din konst till privatpersoner 251 st. 98 procent 

Inget av ovan fyra påståenden stämmer in på dig   0 st. 0 procent 
   

  

 

Stipendier eller uppdrag kan åtminstone under en tid ge en förbättrad ekonomisk situation, 

kanske till och med en tillfällig ekonomisk trygghet. Enprocentregeln, som förenklat innebär att 

en procent av budgeten i offentliga byggprojekt ska gå till konstnärlig gestaltning, nämns i några 

av svaren och har för åtminstone en av respondenterna inneburit att hon de senaste 10 åren inte 

längre behöver ta brödjobb för att försörja sig, samtidigt som hon fått ut sin konst bland 

människor i det offentliga.67 Stipendier och uppdrag kan med andra ord innebära att de svarande, 

åtminstone under en viss tid, kan leva på sin konst. Stipendier kan också skapa möjlighet till en 

kortare eller längre tids koncentrerad arbetsperiod där deras konstnärliga skapande står i fokus 

och får dem att känna att de utvecklas som konstnärer. 

Jag hade turen att få 10-årigt stipendium från staten, vilket gjorde att jag kunde arbeta 

koncentrerat en lång period och utveckla mitt konstnärskap. 

 (Nr 37, verksam i 45 år, uttrycker sig konstnärligt med flera tekniker, E2) 

Under ett år när jag hade arbetsstipendium (statligt) så hände det mycket mer i min kreativa 

utveckling! 

 (Nr 241, verksam i 25 år, uttrycker sig konstnärligt med flera tekniker, E2) 

Samtidigt visar svaren att den inkomst ett uppdrag eller en utställning resulterar i många gånger 

inte täcker samtliga utgifter som respondenterna har haft. När de genomför ett uppdrag kan det 

vara, som en av de svarande skriver, ”lätt att lägga mycket mer tid på verken än man är ersatt 

för”.68 En utställning, som kan innebära flera års planering och arbete med att skapa konstverk, 

omfattar utöver arbetstid även kostnader för till exempel material, emballage, frakt och 

försäkring. Därutöver kan utställningsarrangören enligt enkätsvaren ta mellan 20–60 procent för 

                                                        
67 Se till exempel Konstnärernas riksorganisation (KRO). Konstbranschen i siffror 2017. 2017. Sid. 18. 
 

68  Nr 39, verksam i 30 år, uttrycker sig konstnärligt med flera tekniker, E2. 

http://www.kro.se/sites/default/files/17-11-20_rapport_konstbranschen_i_siffror_2017_slutversion.pdf
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de sålda verken. Några av de svarande för ett liknande resonemang som en av respondenterna, 

som skriver att hon numera sällan ställer ut längre eftersom hon har tröttnat på att jobba gratis 

när hon fyller konsthallar och museum, där alla anställda har betalt för sitt arbete, ”medan de vars 

arbete verksamheten bygger på – de professionella konstnärerna – förväntas arbeta gratis”. Hon 

skriver också att många anser att hon ”tillhör den s.k. kultureliten”, men att hon inte känner sig 

som det ”när räkningarna ska betalas i slutet av månaden”.69 

Några av respondenterna funderar i sina svar på vad som ligger bakom svårigheterna med att få 

betalt – är det till exempel myten om den lidande konstnären som är en del av förklaringen eller 

att konstnär kanske inte är något som i allmänhet är betraktat som ett ”riktigt” yrke utan snarare 

en hobby, något man ägnar sig åt för att man tycker att det är roligt? 

Ekonomin är för konstnärer ett stort bekymmer. Generellt betraktas inte konstnär som ett 

”riktigt” yrke utan som en hobby. Många säger att –så roligt att du får hålla på med din hobby. En 

institution hör av sig och undrar om någon konstnär vill ställa ut hos dem, det kan ju vara bra 

marknadsföring. Förstår de inte vilket seriöst arbete som föregår en utställning? Och dessutom 

den höga kunskap vi samlat på oss genom åren för att överhuvudtaget göra intressant konst. Nu 

driver KRO (=Konstnärernas riksorganisation) frågan om medverkans- och utställningsersättning 

men det går trögt. 

 (Nr 116, verksam i 25 år, uttrycker sig konstnärligt med grafik 0ch experimenterande 

 arbete i metall och landart, E1) 

Individuell visningsersättning; bildupphovsrätt är det bästa som hänt under mitt yrkesliv men det 

har tagit tid och mycket motstånd. För bild- och formkonstnärer verkar vara utsatta för en speciell 

”syn”? Misstänksamhet? Avundsjuka? Är det den s.k. ”frihet” som ändå finns i yrket som retar, 

upprör? Konstnärer skall ju också ”lida”. 

 (Nr 136, verksam i 46 år, uttrycker sig konstnärligt med flera tekniker, E2) 

Utöver inkomst från brödjobb, stipendier, uppdrag och försäljning av deras konst kan en partners 

inkomst eller ekonomiskt stöd från någon annan, till exempel föräldrar eller syskon, vara viktig, 

ibland en förutsättning för de svarandes möjligheter att kunna ägna del av sin tid åt sitt 

konstnärskap. För några har det ekonomiska stödet kommit i form av ett arv. 

För åtminstone vissa av de svarande utgör deras ekonomi en ständig oro och stress, inte minst på 

grund av att de har oregelbundna och osäkra inkomster. 

Det har alltid kommit klumpvis när pengarna kommit. Det har aldrig känts tryggt eller säkert, utan 

alltid funnits en känsla av att min konstnärliga ”karriär” kan ta slut. 

 (Nr 239, verksam i 20 år, uttrycker sig konstnärligt med skulptur, E2) 

Tankarna på ekonomin handlar inte alltid enbart om nuet eller den närmaste framtiden. Några av 

dem som nu eller tidigare har brödjobbat på deltid påtalar att försörjningsarbetet på deltid och 

den låga inkomst deras konst inbringar kommer att resultera i en framtida låg pension. 

Jag har försörjt mig och min son på ½ tids museijobb. Ganska flexibelt och anpassat efter mina 

behov. Extrajobb – övertid – sena kvällar gav tillfälle att tjäna ihop till resor till andra länder – ett 

                                                        
69  Nr 184, verksam i 25 år, uttrycker sig konstnärligt med skulptur, E2. 
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måste. Min ekonomi har varit knapp, men jag har haft ateljé och kunnat köpa de material jag 

behövt. Det är nu när jag strax pensionerar mig som det blir uppenbart hur lite pension jag får.  

Men mer tid för måleri och utställningar förhoppningsvis. 

 (Nr 124, verksam i 30 år, uttrycker sig konstnärligt med måleri, E2) 

Bland de svarande som har pension och som har valt att skriva om den är upplevelserna blandade 

– från dem som känner att pensionen inte går att leva på till dem som upplever den regelbundna, 

om än låga, pensionsinkomsten som något positivt. 

Ekonomin har varit mycket ansträngd. Jag har ändå varit relativt framgångsrik, och straffet för 

detta är garantipension som inte går att leva av, en stor oro för hur det ska bli när hälsan sviktar. 

 (Nr 192, verksam i 35 år, uttrycker sig konstnärligt med måleri och skulptur, har inte arbetat 

 inom annat yrke parallellt med sin konstnärliga verksamhet, E2) 

Sedan två år tillbaka har jag pension och nu förstår jag på riktigt hur fattig jag har varit, hur svårt 

det har varit att få ekonomin att gå ihop. Jag får nu ut cirka 8 000 kr per månad och känner mig 

”nästan rik”. 

 (Nr 227, verksam i 30 år, uttrycker sig konstnärligt med måleri och grafik, har tidigare 

 brödjobbat på deltid, E2) 

Några av de svarande berättar att de först efter (förtids)pensionering från annat yrke på allvar har 

börjat arbeta med sin konst och satsa på sitt konstnärskap. Pensionen har gett dem den tid de 

behöver för sitt konstnärliga skapande, men ger dem samtidigt de ekonomiska förutsättningarna 

att kunna fokusera på sitt skapande utan att de behöver arbeta med något annat än just konsten. 

Andra ”strategier” för att klara av sin ekonomi handlar om att avstå från sådant som bil och 

utlandsresor samt att bo billigt, till exempel flytta från storstad till landet trots att det kan 

innebära att de då hamnar långt från ”de stora städernas konstscener och vernissagemingel” som 

kan innebära att ”man lätt blir osynlig”.70 Av vissa av svaren att döma handlar det om att ”rätta 

mun efter matsäck” eller att ha en förmåga att kunna ”stretcha [s]in levnadsnivå extremt bra” för 

att kunna klara av situationen med de knappa ekonomiska resurserna.71 

Av svaren framgår att den svåra ekonomiska situation flera av respondenterna vittnar om kan 

skapa hinder för deras konstnärskap, inte enbart för att många av dem behöver jobba med något 

annat än sin konstnärliga verksamhet. Ekonomisk oro menar vissa av de svarande kan påverka 

deras kreativitet negativt och vända bort fokus från skapandet. En dålig ekonomi kan innebära 

sämre möjligheter att våga och kunna experimentera och pröva nytt, liksom inverka på vilka 

material de har råd att köpa. En dålig ekonomi kan också innebära att de måste tacka nej till en 

utställning eftersom den innebär för höga kostnader eller att de inte har råd att närvara på 

utställningar där de själva är representerade med ett eller flera verk, till exempel i andra länder, 

och därmed upplever att de går miste om tillfällen att knyta nya kontakter. En dålig ekonomi kan 

också innebära att de söker uppdrag de egentligen inte är konstnärligt, endast ekonomiskt, 

                                                        
70 Nr 48, verksam i 20 år, uttrycker sig konstnärligt med flera tekniker, E1. 
 

71 Nr 129 verksam i 45 år, uttrycker sig konstnärligt med flera tekniker, E1 respektive  

 nr 221, verksam i 25 år, uttrycker sig konstnärligt med skulptur och teckning, E2. 
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intresserade av – och därigenom kan känna att de inte alls kunnat eller åtminstone haft mindre 

tid att ägna sig åt mer olönsamma konstprojekt. På frågan vilken betydelse ekonomi har haft för 

deras konstnärskap ger till exempel två av respondenterna följande svar: 

Oerhört stor betydelse. Man begränsar sitt tänkande när man måste anpassa sig till en lägsta nivå 

ekonomiskt. Det sker medvetet men också på ett omedvetet plan. När pengar finns uppstår ett 

flöde. Ekonomin spelar stor roll för att våga experimentera. Man blir t.ex. rädd för att göra av med 

för mycket material, man har inte råd att prova sig fram. Det kan sluta i något välbekant istället. 

Perioder då pengar finns påverkar även produktionshastigheten. För att man är lyckligare under 

perioder med mer pengar och mindre rädd. Rädsla dödar kreativiteten. Att kosta på sig en kurs. Att 

ersätta en skrivare eller dator som pajjat. Allt som kräver en större summa, dvs. över några hundra 

kronor, får vänta tills det finns ett stipendium eller en större summa på kontot av försäljning. Detta 

blir inte enklare med åren utan tvärtom mycket plågsammare. Att uppleva att man inte har råd att 

göra det jobb som bultar och bara ska göras, var allra värst i 50-års åldern. Känslan av att det gick 

till spillo var väldigt svår. Som ung fanns en upplevelse av hopp som bar bättre. Med tiden slits 

detta, som allt annat. Många slutar ju. Bara de envisaste stannar eller de dumdristigaste. 

Konstnärslön efter 10 års verksamhet för alla eller något liknande som Frankrike har för musiker. 

Det skulle verkligen utveckla konsten. Inte endast gynna det lilla fåtalet stjärnor. 

 (Nr 285, verksam i 45 år, uttrycker sig konstnärligt med fotografi, E2) 

Ekonomi betyder allt. Eller inget. Det driver fram strategier för att överleva. Yttre faktorer tar över 

som drivkraft. Där det finns pengar att hämta vänder man sig gärna till. Diskuterar strategier med 

kollegor. Finns det pengar i projektbidrag fixar man ett projekt. Anpassar utställningar för att 

stämma med en mall i stipendieansökan. Finns det pengar i utsmyckningar/gestaltningar 

försöker man passa in där. Finns inget som är så styrande för konsten. Förväntningar leder till 

självuppfyllelse. Finns ingen fri konst av den anledningen. Gallerister är ju med och styr beroende 

på var dom kan hämta pengar från. Jag är hela tiden beredd på att bli av med min relativt stora 

ateljé. Att inte ha råd med den. Har funderat mycket på vad jag ska kunna arbeta med i en liten 

lokal. Som en aktiemäklare, alltid beredd att sälja av i tid och rädda vad som räddas kan. Det 

värsta är att det sker en nästan omedveten förlust av energi och censur av mitt konstnärskap. 

 (Nr 259, verksam i 28 år, uttrycker sig konstnärligt med måleri och teckning, E2) 

Samtidigt menar några av respondenterna att deras ekonomi inte har påverkat deras 

konstnärskap, inte ens under perioder då deras ekonomi varit dålig. 

Självklart har ekonomin betydelse, men inte för konstnärskapet i sig – det pågår på andra grunder. 

 (Nr 2, verksam i 45 år, utrycker sig konstnärligt med måleri och grafik, E2) 

Min ekonomi har ej inkräktat på min konst. Tider med dålig ekonomi har ej hämmat min 

kreativitet. 

 (Nr 125, verksam i 50 år, utrycker sig konstnärligt med måleri och teckning, E1) 

En av de svarande avslutar sitt svar till mig, eventuellt som en respons på att hon noterat att jag 

endast skickat min enkät till kvinnliga konstnärer, med att konstatera att ”som konstnär är det 

inte lätt att försörja sig. Detta har inte med manligt/kvinnligt att göra!”.72 

  

                                                        
72  Nr 265, verksam i 30 år, uttrycker sig konstnärligt med måleri, E2. 
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Betydelsen av socialt kapital 
Min innehållsanalys av svaren avseende betydelsen av sociala relationer har resulterat i fem 

kategorier och 15 underkategorier, som redovisas i tabell 2.7. Svaren handlar på ett övergripande 

plan om kollegors, partnerns och föräldrarnas betydelse samt betydelsen av medlemskap i 

föreningar. På samma sätt som för betydelsen av ekonomi bedömer några respondenter att deras 

sociala relationer inte har haft någon betydelse för deras konstnärskap. 

Tabell 2.6. Beskrivande statistik om svarandegruppen. Antal respektive andel i procent som kryssat 

 för respektive svarsalternativ för frågan om vem eller vilka som i positiv bemärkelse varit 

 viktiga för deras konstnärskap. Rangordnat efter antal/andel som kryssat för alternativ. 
  

Svarsalternativ  Antal  Andel 
  

Konstnärskollega 201 st.  79 procent  

Partner  1) 189 st.  74 procent  

Lärare 151 st.  59 procent  

Vän 142 st.  55 procent  

Förälder 118 st.  46 procent  

Syskon  1) 72 st.  28 procent  

Övriga släktingar (inkl. barn) 61 st.  24 procent  

Mor- och/eller farförälder 24 st.  9 procent   

En eller flera andra 23 st.  9 procent  

Ingen i det sociala nätverket har i positiv bemärkelse varit viktig   6 st.  2 procent  
  

 

1) Utformningen av enkäten har inte varit sådan att man kan beräkna andel baserat på dem som har eller har haft 

 till exempel en partner eller syskon. Det innebär att de som till exempel inte har kryssat för svarsalternativet 

 ”syskon” antingen inte har haft några syskon eller har haft syskon som respondenten inte upplever har haft 

 någon positiv betydelse för sitt konstnärskap. 

 

Av tabell 2.6 framgår hur stor andel av respondenterna som kryssat för respektive svarsalternativ 

för frågan om vem eller vilka de tycker har varit viktiga, i positiv bemärkelse, för deras 

konstnärskap. Nästan åtta av tio tycker att en eller flera konstnärskollegor har varit viktiga för 

dem. Min innehållsanalys av svaren som respondenterna har skrivit med egna ord visar att 

konstnärskollegor kan vara viktiga för att till exempel ge stöd och uppmuntran, liksom dela med 

sig av tips och råd om uppdrag, stipendier eller utställningsmöjligheter samt bidra med praktisk 

hjälp av allehanda slag eller vara någon att prata med om livet och konsten. Tillsammans med 

konstnärskollegor kan de svarande också genomföra olika samarbetsprojekt, till exempel 

samlingsutställningar. 

Nätverk i form av kollegor/”likasinnade” har varit oerhört viktigt för mitt konstnärskap –  

både i form av stöd och uppmuntran, och även när det gäller praktiska tips och råd. 

 (Nr 6, verksam i 30 år, utrycker sig konstnärligt med teckning och textil, E2) 

Det sociala nätverket betyder mycket. Inte bara digitalt som Facebook och Instagram där man kan 

nå ut med sin konst över hela världen och på så sätt skapa nya kontakter. Lika viktigt är att ha ett 

lokalt nätverk av likasinnade, skapande vänner att byta tankar och idéer med. Man kan tipsa varann 

om utställningar, uppdrag och andra projekt att delta i. 

 (Nr 48, verksam i 20 år, uttrycker sig konstnärligt med flera tekniker, E1)  
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Tabell 2.7. Kategorier och underkategorier för temat betydelse av socialt relationer för 

 konstnärskapet. Exempel på meningsenheter och antal respondenter, fördelat på 

 underkategori. 

Tema Kategori Underkategori Exempel på meningsenhet Antal 

svarande 

Betydelse av 

sociala 

relationer / 

nätverk 

Konstnärs-

kollegors 

betydelse  1) 

Uppmuntran och stöd Några nära konstnärskollegor har varit ett 

ovärderligt stöd i mitt konstnärskap i form 

av både praktisk hjälp och ateljésamtal. 

(Nr 7, E2) 

 

 

 

51 

 

Tips och råd Jag har generösa kollegor som tipsar om 

utställningsmöjligheter samt stipendier att 

söka. (Nr 185, E1) 

 

 

31 

 

Samarbete Samarbetar med kollegor kring flera 

internationella utställningsprojekt och har 

drivit andra konstprojekt ihop med 

kollegor. (Nr 39, E2) 

 

 

 

44 

 

Konkurrens Konstnärsvänner är oftast även 

konkurrenter [ ] som kan resultera i ett 

och annat krokben. (Nr 143, E2) 

 

 

25 

 

Partnerns 

betydelse 

Uppmuntran och stöd Min man har alltid sagt att vi driver ett 

gemensamt projekt och vi har valt att jag 

får måla. (Nr 40, E1) 

 

 

76 

 

Brist på uppmuntran 

och stöd 

Min f.d. man ställde sig mycket ofta i 

vägen för mitt konstnärliga skapande 

genom en föraktfull attityd och 

nedlåtande uttalanden. (Nr 243, E2) 

 

 

 

8 

 

Betydelsen av att 

partnern också är/var 

konstnär 

Har en make som är konstnär vilket 

innebär stöd och förståelse men också 

ekonomisk otrygghet i perioder.  

(Nr 134, E2) 

 

 

 

24 

 

Föräldrarnas 

betydelse 

Uppmuntran och stöd Jag är priviligierad som kommer från ett 

hem som uppmuntrat mig. Jag behövde 

aldrig kämpa mot en annars vanlig 

uppfattning att det här inte skulle vara ett 

riktigt yrke. (Nr 224, E2) 

 

 

 

 

8 

 

Brist på uppmuntran 

och stöd 

När jag var ung var det ett kompakt 

motstånd från mina föräldrar att jobba 

med konst och att söka utbildning inom 

det. Annars hade jag sökt Konstfack, 

men det var för tufft helt enkelt.  

(Nr 234, E2) 

 

 

 

 

 

6 

 

Klasstillhörighet Arbetarklassbakgrund ger en längre väg; 

sämre självförtroende och inget ”medfött” 

kontaktnät. (Nr 6, E2) 

 

 

15 

 

Förälder och/eller 

släkting var konstnär 

Genom min far som var konstnär har jag 

fått kontakt med gallerister. (Nr 139, E1) 

 

9 

 

 

1) Inklusive lärare som efter utbildningen blivit kollega och/eller mentor. 
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Fortsättning tabell 2.7. 

Tema Kategori Underkategori Exempel på meningsenhet Antal 

svarande 

Betydelse av 

sociala 

relationer / 

nätverk 

Betydelse av 

medlemskap 

i föreningar 

Möjligheter till 

utställningar, uppdrag 

eller nya kontakter 

Som medlem i [ ] har utbytet av möten 

och utställningar haft betydelse för mig 

med samlingsutställningar. (Nr 258, E2) 

 

 

46 

 

Viktig för känsla av 

tillhörighet/självkänsla 

Medlemskap i konstnärsföreningar är 

också viktigt – för självkänslan och 

tillhörigheten. (Nr 6, E2) 

 

 

6 

 

Inte odelat positivt Jag har och är med i olika ideella 

föreningar/gallerier [ ], ateljéförening, 

styrelseuppdrag. Viktigt men tar mycket 

tid som är obetald tid. (Nr 189, E2) 

 

 

 

8 

 

Sociala 

relationer 

har saknat 

betydelse 

Ingen i deras sociala 

nätverket har, varken 

i positiv eller negativ 

bemärkelse, varit 

viktig 

De har dels svarat på fråga 7 med 

alternativet ”Ingen i det sociala nätverket 

har i positiv bemärkelse varit viktig”, dels 

skrivit svar på fråga 8 som tyder på att 

ingen heller haft betydelse i negativ 

bemärkelse, till exempel: 

Skött allt själv! (Nr 164, E1) 

Inga tyvärr. (Nr 204, E1) 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Exempel på fördelar med att vara medlem i en eller flera konstnärsföreningar är dels att de 

svarande träffar andra konstnärer på möten och fester, vilket kan resultera i samarbeten eller att 

viktiga kontakter knyts, dels att många föreningar arrangerar samlingsutställningar där 

medlemmarna får medverka och synas i ett sammanhang som kan locka en annan eller en större 

publik än när de har sina egna utställningar. Vissa föreningar anordnar så kallade konstrundor, 

som några av de svarande nämner har stor betydelse för dem, bland annat för att nå ut med sin 

konst till en stor publik. Att finnas med i vissa föreningars medlemsregister kan också ha en 

positiv betydelse för möjligheten att till exempel få uppdrag. Medlemskap i konstnärsföreningar 

kan dessutom ha en positiv inverkan på självkänslan och bidra till en känsla av tillhörighet. Vissa 

upplever däremot inte att deras medlemskap i konstnärsföreningar har varit till vare sig nytta eller 

glädje, ibland snarare tvärtom och att det åtminstone delvis har varit en negativ erfarenhet. Det 

handlar framför allt om respondenter som deltagit aktivt i en förenings verksamhet och som 

upplevt att (det ideella) arbetet slukat tid och ork från det egna skapandet. Vissa nämner således 

att de har valt att lämna en eller flera föreningar. 

I svaren finns även exempel på den konkurrens som finns inom konstvärlden, där många 

konstnärer konkurrerar om till exempel ett fåtal uppdrag, stipendier och utställningsmöjligheter, 

liksom om möjligheten att uppmärksammas i till exempel olika media. 

Kollektivverkstaden [ ] har i perioder varit en destruktiv miljö, konstnärer som istället för att stödja 

varandra blir aggressiva och motarbetar varandra. 

 (Nr 8, verksam i 24 år, uttrycker sig konstnärligt med flera tekniker, E2) 
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Tyvärr är konstnärslivet tufft och många kollegor motarbetar eller osynliggör det andra håller på 

med, jag har själv upplevt det flera gånger. 

 (Nr 234, verksam i 17 år, uttrycker sig konstnärligt med flera tekniker, E2) 

Klart att jag har stött på avundsjuka och negativa kommentarer – det är ju en ständig ”kamp” om 

utrymme och positiv kritik (t.ex. recension i tidningen). 

 (Nr 268, verksam i 50 år, uttrycker sig konstnärligt med textil, E2) 

I flera av svaren framstår respondenternas partner vara en viktig person för deras konstnärskap. 

Partnerns betydelse handlar inte enbart om de ekonomiska resurser den personen kan bidra med 

till hushållet, som åtminstone delvis kan göra det möjligt för vissa av de svarande att brödjobba på 

deltid istället för på heltid eller kanske till och med helt och hållet kan ägna sig åt sitt 

konstnärskap utan att parallellt behöva arbeta inom något annat yrke. Partnerns betydelse 

handlar dessutom om uppmuntran och stöd, såväl moraliskt som praktiskt. 

Alla har supportat mig i mitt beslut att bli konstnär på heltid. Alldeles särskilt min make som stöttat 

mig på alla sätt, inte minst i allt praktiskt arbete inför och under utställningarna. Även accepterat 

inkomstbortfallet (då vi inte hade någon annan skattkista att gräva ur), då han förstått att det var 

viktigast att mitt hjärta fick tid för min kreativitet. 

 (Nr 78, verksam i 25 år, uttrycker sig konstnärligt med måleri, E1) 

Min man är viktigt moraliskt stöd. Hjälper mycket i vardagen. Matlagning, handlar, tvättar, stödjer 

mig när tillvaron ibland vacklar. Tröstar när det blir motgång. Uppmuntrar när jag söker något 

uppdrag. Tycker om mig som jag är och inte för vad jag gör. Frigör tid åt mig. 

 (Nr 138, verksam i 40 år, uttrycker sig konstnärligt med skulptur och teckning, E2) 

Några av de svarande har istället upplevt att en partner har motarbetat dem och deras 

konstnärskap, till exempel genom att på olika sätt bryta ned deras självförtroende. 

De vars partner också är konstnär beskriver i sina svar inte enbart att de till exempel får stöd och 

uppmuntran utan lyfter också fram den förståelse deras partner har för vad det innebär att vara 

konstnär, både med avseende på sådant som ekonomi och behov av att få tid till sitt skapande. 

Samtidigt kan ett konstnärspar dela en prekär ekonomisk situation och vara varandras 

konkurrenter. 

Att vara gift med en konstnär har försämrat ekonomin men givit konstnärligt stöd och förståelse  

för yrket. Min man är den som haft störst betydelse för att jag skulle härda ut som konstnär i en 

konstvärld som då jag började var ganska mansdominerad. 

 (Nr 9, verksam i 46 år, uttrycker sig konstnärligt med måleri, grafik och teckning, E2) 

Det har varit en konkurrens om tiden att skapa när vi hade små barn och mannen är konstnär.  

Både han och omgivningen har alltid ansett hans skapande som viktigare än mitt. Även om vi  

också hjälpt varandra har han också tryckt ner mig. 

 (Nr 135, verksam i 23 år, uttrycker sig konstnärligt med flera tekniker, E2) 

Föräldrarnas stöd och uppmuntran alternativt brist på stöd och uppmuntran har också varit viktig 

för åtminstone några av respondenterna. Att i unga år ha eller att inte ha föräldrarnas stöd kan 

bland annat vara skillnaden mellan att söka eller att inte söka till en konstnärlig utbildning eller 

påverka när i livet respondenterna har valt att satsa på sitt konstnärskap. 
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Viktigast har nog varit mina föräldrar som var skapande människor. Att som barn bli accepterad 

och uppmuntrad har nog störst betydelse för min envishet att fortsätta med konsten trots den 

ekonomiska otryggheten. 

 (Nr 123, verksam i 24 år, uttrycker sig konstnärligt med flera tekniker, E1) 

Den största faktorn som påverkat är mina föräldrars brist på uppmuntran: konstnär kan man inte 

försörja sig som, du måste ha ett riktigt yrke! [ ] Nu blev det inte förrän barnen blev lite större som 

jag förverkligade mina drömmar. 

 (Nr 19, verksam i 15 år, uttrycker sig konstnärligt med måleri, fotografi och teckning, E2) 

Föräldrarnas betydelse handlar inte enbart om i vilken mån de har gett stöd och uppmuntran, 

utan även om i vilken mån respondenterna upplever att de har ”rätt” social bakgrund, det vill säga 

att de antingen kommer från de så kallade övre sociala samhällsskikten, från en förmögen familj, 

eller en familj där en eller båda föräldrarna eller annan släkting är konstnär. Att till exempel ha 

växt upp med en förälder som var konstnär kan göra det lättare att välja konstnärsyrket samtidigt 

som förälderns kontakter eller namn kan öppna vissa dörrar och skapa möjligheter. En av 

respondenterna skriver till exempel att båda hennes ”föräldrar var etablerade konstnärer” och att 

hon därigenom fick ”en lättare väg in i yrket”.73 

Det har funnits konstnärer tidigare i släkten, så mitt yrkesval har aldrig ifrågasatts. Det har nog 

också bidragit till att jag vågat och orkat satsa på det här. 

 (Nr 142, verksam i 25 år, uttrycker sig konstnärligt med måleri, skulptur och teckning, E1) 

Bland de som istället skriver att de kommer från arbetarklass- eller lägre medelklasshem finns 

istället uppfattningen att de till exempel har sämre självförtroende eller sämre kontaktnät än de 

som kommer från övre medelklass eller överklass alternativt de som tillhör en konstnärsfamilj – 

och således har sämre förutsättningar för sitt konstnärskap. 

Samtidigt som flera av svaren pekar på vikten av sociala kontakter, till exempel för att få stöd, 

uppmuntran, kraft och ork att fortsätta på den konstnärliga banan och för möjligheter till 

utställningar, uppdrag och konstnärliga samarbeten, finns det i svarandegruppen de som bedömer 

att ingen i deras sociala nätverk haft vare sig någon positiv eller negativ inverkan på deras 

konstnärskap. 

Betydelsen av andra aspekter 
Frågan om betydelsen av andra faktorer än utbildning, ekonomi och sociala relationer för deras 

konstnärskap har ett förhållandevis högt partiellt bortfall, det vill säga det är relativt många –  

19 respondenter eller sju procent i svarandegruppen – som har valt att inte svara på den frågan. 

Min innehållsanalys av svaren avseende betydelsen av andra faktorer än utbildning, ekonomi och 

sociala relationer har resulterat i fem kategorier och 12 underkategorier, som redovisas i tabell 

2.8. Svaren handlar på ett övergripande plan om individuella egenskaper, kön, familj och barn, 

digitalisering samt förändringar i kulturlandskapet. Av dessa bedömer jag att två kategorier –  

                                                        
73 Nr 183, verksam i 31 år, uttrycker sig konstnärligt med måleri, skulptur och konstglas, E2. 
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Tabell 2.8. Kategorier och underkategorier för temat betydelse av andra faktorer än utbildning, 

 ekonomi och sociala relationer/nätverk för konstnärskapet. Exempel på meningsenheter 

 och antal respondenter, fördelat på underkategori. 

Tema Kategori Underkategori Exempel på meningsenhet Antal 

svarande 

Betydelse av 

andra 

faktorer än 

utbildning, 

ekonomi och 

sociala 

relationer 

Individuella 

egenskaper 

Drivkraft, inre motor, 

jävlar anamma 

Drivkraft är viktigt. En stark vilja. Man 

måste driva på sig själv. Annars händer 

inget. (Nr 242, E2) 

 

 

56 

 

Självförtroende Att ha en stark självkänsla och en tilltro 

till sin förmåga [har varit viktigt för hennes 

konstnärskap]. (Nr 211, E1) 

 

 

28 

 

Förmåga att 

marknadsföra sig 

själv 

Problemet för min egen del är nog att jag 

inte är en marknadsföringsmänniska, jag 

har lite svårt för det här: ”Kom och titta på 

mig, se hur bra jag är!” (Nr 227, E2) 

 

 

 

14 

 

Social kompetens Positivt har varit min sociala kompetens – 

som skapat nätverk och möjligheter. 

(Nr 191, E2) 

 

 

12 

 

Kön Hinder att vara kvinna Att vara kvinna är inte bra, man blir inte 

lika sedd och lyssnad på, inte tagen på 

allvar lika mycket. (Nr 135, E2) 

 

 

15 

 

Familj och 

barn 

Betydelsen av att ha 

barn 

Fick barn [ ] och då försvann alla möjlig-

heter att jobba med konst under några år. 

Upplevde att jag snabbt hamnade utanför 

konstvärlden. (Nr 8, E2) 

 

 

 

15 

 

Betydelsen av att inte 

ha barn 

Jag har inga barn och tror att det har gjort 

att jag kunnat satsa helhjärtat på konsten 

(på gott och ont). (Nr 55, E1) 

 

 

5 

 

Digitalisering Positivt Digitaliseringen har varit positiv för mig, 

det är lättare att synas och att sälja.  

(Nr 112, E2) 
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Negativt Digitaliseringen är ett nytillkommet 

helvete. Nu måste man anmäla sig på 

komplicerat och tidsödande sätt för att ha 

en chans till uppdrag. (Nr 192, E2) 

 

 

 

14 

 

Svårt att klara av den 

digitala tekniken 

Jag har en hemsida som jag inte klarar 

av att uppdatera – därför är den menings-

lös för försäljning t.ex. Är antagligen för 

ålderstigen för det digitala livet.  

(Nr 20, E2) 
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Förändringar 

i kultur-

landskapet 

Färre satsningar på 

kulturutövare 

Landsting och kommuner gör färre inköp 

av lös konst. Konstföreningarnas 

medlemmar minskar, vilket leder till färre 

inköp. (Nr 226, E2) 
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Galleridöd Det negativa som drabbat hela Sverige 

nu är galleridöden. Det är kvävande för 

oss konstnärer när utställningsplatserna 

sakta försvinner. (Nr 116, E1) 
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individuella egenskaper samt digitalisering – utgör kapital. Individuella egenskaper betraktar jag 

som ett uttryck för de svarandes habitus, det vill säga förkroppsligat kapital. Jag bedömer även att 

digital kompetens är ett kapital, eventuellt en form av ekonomiskt kapital i form av kunskap om 

de ekonomiska spelreglerna, som här handlar dels om kompetens i digitala upphandlingssystem, 

dels om kompetens att marknadsföra sig själv och sin konst i bland annat sociala medier. 

Svaren på frågan om övriga faktorer är betydligt mer heterogena än för frågorna om betydelsen av 

utbildning, ekonomi och sociala relationer. Det innebär att min innehållsanalys har resulterat i ett 

antal kategorier som endast omfattar en, två eller tre respondenter och som jag – med syfte att få 

ett hanterbart antal kategorier och underkategorier att beskriva – valt att inte presentera i tabell 

2.8.74 Två respondenter nämner till exempel ett pris de tilldelats och som de tycker har haft en 

positiv betydelse för deras konstnärskarriär. Två andra respondenter skriver att de värde-

hierarkier eller genrehierarkier som de tycker finns i konstvärlden och som de menar innebär att 

till exempel textil konst värderas mindre än till exempel måleri har påverkat deras förutsättningar 

negativt. Ytterligare två andra respondenter nämner istället den positiva betydelsen som 

Vårsalongen på Liljevalchs har haft för deras möjligheter att nå ut till en publik. 

Det som flest respondenter lyfter fram som en betydelsefull aspekt för deras konstnärskap – 

utöver utbildning, ekonomi och sociala relationer – är en eller flera individuella egenskaper, som 

de tycker är viktiga att ha som konstnär för att till exempel lyckas nå ut med sin konst till en 

publik eller för att våga, vilja eller orka fortsätta som konstnärer trots hinder och motgångar. En 

av dessa individuella egenskaper är drivkraft, en ”inre motor” eller det som vissa formulerar som 

att ha ett ”jävlar anamma”. Det är långt ifrån alla svarande som använder ordet drivkraft, inre 

motor eller liknande som också förklarar vad som ligger bakom denna drivkraft eller inre motor, 

som de tycker är så viktig för deras konstnärskap. Det som finns att läsa i svaren tyder dock på att 

deras drivkraft, inre motor eller motivation har sitt ursprung i till exempel en stark vilja att få 

ägna sig åt konstnärligt skapande eller en känsla av ett ”inre tvång”, en ”inre nödvändighet” eller 

ett ”begär” av att få uttrycka sig konstnärligt, vilket ger dem en upplevelse av till exempel mening, 

lust, glädje, energi eller tröst. Drivkraften kan också handla om en stark vilja eller längtan efter att 

få pröva och utforska nya tekniker och material, att få utmana och utveckla sig själv konstnärligt. 

En av de svarande sammanfattar dessa olika beskrivningar med att ”drivkraften i första hand inte 

är kommersiell utan existentiell”.75 Några andra exempel där drivkraft, inre motor eller liknande 

lyfts fram i svaret på frågan om betydelsen av andra faktorer för deras konstnärskap är följande: 

Min egen drivkraft att sätta konstnärskapet före ekonomisk trygghet har varit den viktigaste 

faktorn. 

 (Nr 39, verksam i 30 år, uttrycker sig konstnärligt med flera tekniker, E2) 

                                                        
74 På samma sätt har jag inte redovisat kategorier eller underkategorier som omfattar färre än fyra respondenter 

 för de övriga aspekterna (utbildning, ekonomi och sociala relationer). Se den inledande texten till Resultat. 
 

75  Nr 184, verksam i 25 år, uttrycker sig konstnärligt med skulptur, E2. 
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Men nog är det min egen drivkraft som gjort att jag vågat och envist hållit ut. 

 (Nr 60, verksam i 25 år, uttrycker sig konstnärligt med måleri, E1) 

En inre motor som vill att jag ska leva som jag gör. Ett måste! En motor, som pushar på mig, 

måla, ställa ut osv. Som får mig att arbeta hårt så att det blir förverkligat. Att leva mitt liv. 

 (Nr 103, verksam i 35 år, uttrycker sig konstnärligt med måleri, E1) 

Skapandet är livsnödvändigt och ger mer tillbaka än vad som kan räknas i pengar. Glädje, 

harmoni, skaparlust och planering av verk och resor är en drivkraft i sig. Måleriet har också  

haft en läkande kraft under en längre sjukdomsperiod. 

 (Nr 219, verksam i 25 år, uttrycker sig konstnärligt med måleri, E1) 

[D]en egna nödvändigheten och uttrycksbehovet är det allra tyngst vägande, kanske. [ ] Viktigast, 

återigen, har känslan av nödvändighet på det personliga planet varit. Energin, uthålligheten, en 

sorts besatthet som den genererar, upplevelsen av meningsfullhet och tröst. 

 (Nr 283, verksam i 40 år, uttrycker sig konstnärligt med skulptur, E2) 

Andra individuella egenskaper som återkommer i vissa av svaren är självförtroende, förmåga att 

marknadsföra sig själv och social kompetens. Vissa av dessa svar handlar om att respondenten 

upplever att hon har en eller flera av dessa egenskaper och bedömer att de har underlättat för 

henne att till exempel våga ta olika initiativ, kunna nå ut på olika sätt till en publik samt klara av 

att knyta nya, viktiga sociala kontakter. Andra respondenter skriver istället att de helt eller delvis 

saknar en eller flera av dessa egenskaper, vilket de tycker har skapat hinder för deras 

konstnärskap. Att inte ha ett bra självförtroende kan till exempel innebära att en svarande inte 

upplever att hon har vågat ta vara på olika tillfällen och möjligheter. Att inte ha en god social 

kompetens kan istället innebära att en svarande känner sig obekväm i sociala sammanhang och 

därför till exempel undviker vissa sociala situationer, vilket i sin tur kan minska hennes 

möjligheter att bland annat knyta nya viktiga kontakter. De som tycker att de är dåliga på att 

marknadsföra sig själva känner sig obekväma med att framhålla sig själva och försöka få 

uppmärksamhet för sin konst. 

Jag har inte haft självförtroende eller mod nog att ta större plats med min konst än lite här och 

där. 

 (Nr 152, verksam i 30 år, uttrycker sig konstnärligt med flera tekniker, E1) 

Jag har en släng av social fobi som bromsat mig, annars skulle jag nog gjort mera i offentliga 

sammanhang. 

 (Nr 111, verksam i 47 år, uttrycker sig konstnärligt med flera tekniker, E2) 

Helt ärligt tycker jag att det är lite äckligt att uppträda ”säljande”, medan jag samtidigt vill och 

behöver sälja. 

 (Nr 112, verksam i 38 år, uttrycker sig konstnärligt med måleri, E2) 

Några tycker att det har varit ett hinder för deras konstnärskap att vara kvinna. Vissa av de som 

nämnt detta har enbart skrivit en kort mening, till exempel att det är negativt att vara kvinna, utan 

att utveckla varför de tycker så. Av de som skrivit lite längre svar tycker en av respondenterna att 

hon som kvinna inte blir lika sedd eller lyssnad på, inte heller tagen på samma allvar som manliga 

konstnärer. En annan respondent gör bedömningen att det är svårare att ha bra självförtroende 
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som kvinna än som man, medan en annan respondent tycker att den kommun hon bor i framför 

allt gynnar de manliga skulptörerna vid inköp och uppdragsgivande. Ytterligare en annan 

respondent upplever att det är ”tuffare som kvinna och mamma att få lika mycket support som 

manliga konstnärskollegor” eftersom kvinnor förväntas ”prioritera familjen och tvåsamheten 

framför konstnärskapet”.76 

En av respondenterna skriver att hon är överraskad att jag inte frågar hur barn påverkar 

möjligheterna för ett konstnärskap och påpekar att ”många kvinnor, inklusive mig själv, hade 

varken tid, energi eller kreativitet under småbarnsåren”.77 Att ha fått barn innebär för vissa av 

respondenterna att de under några år helt slutade med sin professionella konstnärliga 

verksamhet, vilket några påtalar resulterade i att de snabbt glömdes bort eller hamnade utanför 

konstvärlden. När deras barn blev äldre fick de mer tid till sitt skapande och kände att de återigen 

kunde satsa på sitt konstnärskap. Andra respondenter fortsatte sin professionella konstnärliga 

verksamhet, men i mindre utsträckning i och med att de till exempel behövde brödjobba i större 

omfattning för att klara ekonomin då den skulle försörja fler personer. Några av respondenterna 

nämner istället att de inte har några barn, till exempel som ett resultat av ett medvetet val att 

prioritera konstnärskapet eller för att de inte vågade skaffa barn, trots att de ville, på grund av sin 

dåliga ekonomi. 

De som tar upp digitaliseringen i sina svar kan delas in i tre grupper, där några svarande tillhör 

fler än en grupp, till exempel för att de ser såväl för- som nackdelar med digitaliseringen. I den 

ena gruppen finns de som tycker att digitaliseringen är positiv för dem, bland annat för att den 

gjort det lättare för dem att synas, inte enbart i Sverige utan även globalt, eller för att de fått 

uppdrag eller inbjudningar till utställningar tack vare sin hemsida. 

Jag har en egen hemsida som marknadsför mig och ger mig flera uppdrag och utställningar. Det är 

alltså viktigt att synas på nätet. 

 (Nr 3, verksam i 36 år, uttrycker sig konstnärligt med grafik och skulptur, E2) 

Digitaliseringen har gjort underverk när det gäller att visa upp sig jorden runt. Kräver dock en stor 

arbetsinsats och man vill egentligen hellre skapa. 

 (Nr 28, verksam i 20 år, uttrycker sig konstnärligt med skulptur, E2) 

I den andra gruppen finns de som tycker att digitaliseringen är negativ eftersom de upplever att 

den kräver en stor arbetsinsats och tar mycket tid, som inte alltid eller sällan ger något positivt 

resultat. I denna grupp nämner flera specifikt de uppdragsupphandlingar eller intresse-

anmälningar till uppdrag, som numera sker via digitala system, och som de lägger mycket tid på, 

väl medvetna om att sannolikheten är mycket låg att de kommer att få något uppdrag eftersom de 

upplever att de konkurrerar med tusentals andra. Frustrationen i svaren går inte att ta miste på. 

                                                        
76  Nr 266, verksam i 37 år, uttrycker sig konstnärligt med flera tekniker, E2. 
 

77  Nr 153, verksam i 25 år, uttrycker sig konstnärligt med skulptur, E2. 
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En av de svarande tycker till exempel att det blir ”upphandlingsproffs” som får många uppdrag, 

inte nödvändigtvis de bästa konstnärerna.78 En annan respondent skriver följande: 

Ett hinder kan jag säga är det oerhört komplicerade upphandlingssystem vi har i Sverige. [ ] 

Digitaliseringen har jag inte något problem med då jag på ett tidigt stadium förstod att sätta mig in 

i och lära mig hur man gör. Det som är svårt är att det tar så mycket tid. Jag sitter i timmar med 

olika upphandlingssystem på olika sidor och i slutändan ger det kanske ingenting. Risken finns 

också att det är något jag missat som gör att jag inte ens kommer ifråga för uppdraget – pga. 

ansökan. 

 (Nr 21, verksam i 30 år, uttrycker sig konstnärligt med skulptur, E2) 

Den tredje gruppen omfattar personer som inte har tillräckligt bra kunskaper för att till exempel 

klara av att uppdatera sin hemsida eller ens ha en egen hemsida. Gruppen består således av 

konstnärer som till exempel inte klarar av att delta i de numera digitala uppdragsupphandlingarna 

och som inte heller kan dra nytta av de möjligheter som den digitala tekniken erbjuder, som till 

exempel att göra det lättare att synas och marknadsföra sig själv och sin konst i bland annat 

sociala medier. 

Min generation har svårt för digitaliseringen, egna hemsidor osv. Idag är det stort för 

”marknadsföring” av ett konstnärskap. Att finnas till i konstvärlden. 

 (Nr 280, verksam i 40 år, uttrycker sig konstnärligt med skulptur, E2) 

Marknadsföring har varit svårt digitalt då jag inte haft råd med den utrustning jag skulle behövt. 

Förmodligen har jag också ett motstånd mot att lära mig nytt med digitala hjälpmedel. 

 (Nr 282, verksam i 25 år, uttrycker sig konstnärligt med måleri, grafik och teckning, E2) 

Under de decennier som flera av de svarande har varit verksamma som konstnärer har mycket 

hänt, bland annat olika politiska beslut, som påverkat konstnärer och som några av 

respondenterna tar upp i sina svar. En av respondenterna skriver att först infördes omsättnings-

skatt, därefter mervärdesskatt, liksom galleriprovision, ”vilket tillsammans med andra faktorer 

gjorde att galleriernas provision höjdes från 15–20% till 40–50%, kanske till och med 60%”. Hon 

fortsätter sitt svar med att därefter genomfördes ”den stora skatteomläggningen som innebar 

moms på förut momsfria varor och tjänster” som ”drabbade låginkomstgrupper, som 

konstnärer”.79 Hon, liksom några andra nämner också att de märkt av att det till exempel finns allt 

färre konstföreningar, som köper in konst till sina medlemmar.80 Några nämner också att de, 

under de senaste 10–20 åren, märkt av att Statens kulturråd, kommuner och landsting gör färre 

inköp av löskonst.81 Sammantaget gör några av de svarande bedömningen att det har blivit svårare 

                                                        
78  Nr 198, verksam i 21 år, uttrycker sig konstnärligt med måleri och teckning, E2. 
 

79 Nr 269, verksam i 52 år, uttrycker sig konstnärligt med måleri och grafik, E2. 
 

80  År 2016 köpte konstföreningar i Sverige in konst för 58,6 miljoner till sina medlemslotterier. Det är en 

 minskning med 60 procent, räknat på fasta priser i 2016 års penningvärde, jämfört med 1999. Under samma 

 tidsperiod har antalet konstföreningar minskat från ungefär 1 600 till ungefär 700. Konstnärernas 

 riksorganisation (KRO) 2017. Sid. 23 och 25. 

 

81  Sedan 2005 har andelen offentliga inköp av beställd konst legat ungefär 10 procentenheter högre än tidigare 

 år, vilket innebär att andelen offentliga inköp av löskonst sedan dess ligger ungefär 10 procentenheter lägre än 

 tidigare år. Konstnärernas riksorganisation (KRO) 2017. Sid. 18. 
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att försörja sig som konstnär. Att allt fler gallerier lägger ned sin verksamhet är en utveckling som 

några nämner har påverkat deras möjligheter att nå ut till en publik negativt. Ytterligare en 

förändring som några tar upp i sina svar och upplever som negativ är att Arbetsförmedlingen 

Kultur Media inte längre i samma utsträckning som tidigare arrangerar kurser för konstnärer. 

Därmed upplever åtminstone några respondenter att de har förlorat en möjlighet till vidare-

utbildning i till exempel nya material och tekniker. 

Fem konstnärer om betydelsen av olika aspekter för deras konstnärskap 
Bland de svarande finns några som har skrivit förhållandevis långa svar. Med syfte att visa mer av 

en helhetsbild av betydelsen av olika aspekter för några olika konstnärer har jag valt att lyfta fram 

fem av dem här. I mitt val av dessa konstnärer har jag strävat efter att få en variation med 

avseende på bland annat antal verksamma år, utbildning och konstnärligt uttryck. 

Jag har tilldelat dessa fem respondenter påhittade namn baserat på vilka namn, som enligt 

Statistiska centralbyrån, är de fem vanligaste tilltalsnamnen bland folkbokförda kvinnor i Sverige 

år 2018.82 Givet att jag inte vet konstnärernas riktiga namn finns givetvis en risk att en eller flera 

av dem tilldelats sitt eget namn – skulle så vara fallet handlar det om en slump. 

Beskrivningarna av Anna, Eva, Maria, Karin och Kristina är med nödvändighet mycket textnära 

enkätsvaren, i stort sett rena avskrifter av deras svar. Trots det har jag valt att endast sätta citat-

tecken kring vissa delar för att särskilt visa att de är respondentens egna formuleringar. 

Anledningen till att inte allt står inom citattecken handlar framför allt om att jag ibland har 

hämtat delar av ett avsnitt i den beskrivande texten från respondentens svar på fler än en fråga för 

att väva samman dem till en text om betydelsen av en viss aspekt. Ytterligare ett skäl handlar om 

att jag i enstaka fall har valt att utesluta delar av ett svar, till exempel en del av en mening, såsom 

ett ortsnamn, som jag bedömer är irrelevant för förståelsen av betydelsen av olika aspekter för 

respondentens konstnärskap, men som eventuellt skulle kunna bidra till att röja respondentens 

identitet. Andra skäl till att inte allt står inom citattecken är att jag ändrat ”jag” till ”hon” och 

”mina” till ”hennes” och så vidare, liksom ändrat ordföljden i vissa fall för att det ska bli rätt 

ordföljd i den beskrivande texten. 

Jag redovisar deras svar i en ordning efter hur länge de har varit verksamma som konstnärer. 

Anna 

Anna berättar att hon kommer från ett arbetarhem och att hon är den första i sin släkts historia 

som har valt att bli konstnär. Hennes pappa, som i sin ungdom själv drömt om att bli konstnär 

men då blivit ”hårdhänt varse att det inte var ett möjligt alternativ för honom”, stöttade henne i 

detta val. Hans stöd beskriver Anna som den viktigaste hörnstenen i byggnationen av henne som 

konstnär och utan det stödet tror hon att hon kanske inte hade orkat bryta sig loss och vågat tro 

                                                        
82 Statistiska centralbyråns (SCB) namnstatistik baseras på de uppgifter om folkbokförda som Skatteverket 

 lämnar till SCB. Statistiska centralbyrån (SCB). Tilltalsnamn, kvinnor, topp 100. Namnstatistik år 2018. 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/amnesovergripande-statistik/namnstatistik/pong/tabell-och-diagram/samtliga-folkbokforda--fornamn-och-tilltalsnamn-topplistor/tilltalsnamn-kvinnor-topp-100/
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tillräckligt mycket på sig själv. Samtidigt upplevde hon att resten av hennes dåvarande familj och 

släkt betraktade konstnärlig verksamhet som något man kunde ägna sig åt på fritiden och inte var 

något man kunde ta på allvar. Det menar hon har satt spår i hennes själ och påverkat hur hon själv 

har sett på konsten. Varje dag kämpar hon därför med sina egna tvivel och med att legitimera det 

hon arbetar med, det vill säga med att ge sig själv ”tillåtelse att vara konstnär”. Hon tillägger dock 

att hon tror på sig själv och att hennes belöning för att fortsätta kampen mot sina egna tvivel är 

stor eftersom konsten ger hennes liv mening, lust och glädje. 

Annas konstnärliga utbildning omfattar dels 5 års heltidsstudier på en konstskola i Sverige, dels 1 

års heltidsstudier på en utbildning i ett annat land. På frågan om vilken betydelse hon tycker att 

hennes utbildning har haft för hennes konstnärskap svarar hon att hon tycker att det är viktigt ”att 

lära sig grunderna, hantverket, sättet att se och uppfatta, träna gestaltningsförmåga, lära sig 

språket och träna reflektion kring vad konst och kvalitet är bland mycket annat”. Hon fortsätter 

sitt svar med att konstatera att hon ”behöver utbildningen i ryggen för att möta andra konstnärer 

och en publik”. Hon tycker att hennes utbildning stärker hennes självkänsla och ger legitimitet till 

hennes konstnärliga verksamhet. Samtidigt tror hon att för egen del skulle hennes självkänsla ha 

kunnat stärkas ytterligare med studier på konsthögskola. 

Anna uttrycker sig konstnärligt med flera olika tekniker, bland annat måleri, fotografi och grafik, 

och har varit verksam som konstnär i snart 40 år. Hon har fått ett eller flera stipendier, 

projektbidrag eller liknande och har anlitats för ett eller flera konstnärliga uppdrag. Hon finns 

representerad med sin konst på till exempel museum, i kommun, landsting, företag eller förening 

och hon har sålt sin konst till privatpersoner. 

Under alla sina år som verksam konstnär har hon haft försörjningsjobb, ibland på deltid, ibland 

på heltid. För Anna har hennes konstnärliga utbildning betytt att hon har blivit aktuell för jobb 

där hennes konstnärliga kunskaper har värderats högt, bland annat som pedagog. Hon har 

därmed alltid ”bottnat i konsten i de yrken” hon har haft. Ibland har hon saknat adekvat 

utbildning för en tjänst, men konstnärskapet har trots det resulterat i att hon har fått jobbet. På så 

sätt menar hon att konsten har gett henne ekonomiska fördelar genom att ha försett henne med 

jobb som hon annars inte skulle ha kunnat få. 

Anna bedömer att hennes ekonomi alltid har varit en begränsning för hennes konstnärliga 

verksamhet. På vilket sätt framgår inte av hennes svar, av vilket det dock framgår att hon ”aldrig 

gått plus” ekonomiskt sett. Hon konstaterar att ”den dagen pensionen börjar ticka in” kommer 

hon att bli mycket fattig och att hon nog inte kommer att kunna pensionera sig. Hon tillägger att 

hon för all del inte heller vill pensionera sig från konsten. För Anna är konsten ”ett sätt att finnas 

till”, ett sätt att leva som hon inte vill förlora. 

På frågan om vem eller vilka som hon tycker har varit viktiga – i positiv bemärkelse – för sitt 

konstnärskap har Anna kryssat för sex av svarsalternativen: förälder, syskon, partner, konstnärs-
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kollega, lärare och vän. [Den familj och släkt, undantaget pappan, som Anna beskriver som allt 

annat än stöttande avser således troligen hennes uppväxtfamilj.] I svaret på frågan om vilken 

betydelse hon tycker att hennes sociala nätverk har haft för hennes konstnärskap lyfter hon fram 

dels konstföreningar, dels konstnärskollegor. Anna är medlem i några konstnärsföreningar och en 

fördel med det tycker hon är att de anordnar såväl samlings- som separatutställningar. Hon är 

också medlem i ett konstnärskollektiv, vilket hon tycker är positivt eftersom det innebär att hon 

delar ateljéutrymme och utrustning med andra konstnärer. Anna skriver att hon har ett nära och 

bra förhållande till ett fåtal personer och att det är till dem hon känner att hon kan vända sig till 

för att ibland få stöd och uppmuntran, men också ge detsamma tillbaka till dem. 

Enligt Anna är det dock ”alltför ofta frågan om tävling, mätning och vägning” mellan konstnärs-

kollegor, som bildar olika grupperingar där mobbning förekommer i större eller mindre 

omfattning av dem som de anser vara mindre viktiga. Enligt Anna har detta ”ingenting med 

’talang’ eller ’begåvning’ eller något sådant att göra – det handlar om hierarkier och makt” och den 

”mentalitet av att ’den starke vinner’ och att man skall armbåga sig fram till varje pris”. Anna 

avslutar sitt svar om betydelsen av det sociala nätverket med att skriva att hon i dessa situationer 

”tar tre steg bak för att slippa trängseln och det elaka spelet”. (Nr 25, E2) 

Eva 

Eva uttrycker sig konstnärligt med skulptur och har varit verksam som konstnär i 30 år. Hon har 

konstnärlig utbildning både från folkhögskola och högskola. På frågan om vilken betydelse hon 

tycker att hennes utbildning har haft för sitt konstnärskap svarar hon att hon ”tänker att vikten av 

en konstnärlig högskoleutbildning inte ska underskattas”. Hon påtalar att en högskoleutbildning 

bland annat innebär att man blir en del av konstvärlden och har möjlighet att knyta viktiga 

kontakter, inte minst eftersom skolkamraterna ”är framtidens makthavare inom fältet”. En 

högskoleutbildning handlar också i hög grad, enligt Eva, om att få spegling på sitt konstnärskap, i 

en ständig dialog med lärare och skolkamrater. Att under skoltiden ägna sig åt att utvecklas till 

konstnär på heltid, med studielån som försörjning, kan också vara avgörande menar hon och 

tillägger: ”Jag ser ofta på självlärda kollegor en större osäkerhet, svagare kunskapsbas och en 

känsligare självbild, alltså svagare självförtroende som yrkesperson. Det här går ju så klart att 

inhämta på annat vis men det blir långt mer mödosamt och tidsödande”. I likhet med några andra 

av respondenterna i enkätundersökningen bedömer Eva att villkoren för konstnärer kan variera 

beroende på vilken skola de studerat vid. Allra bäst tror Eva att det nog går ”för de som har gått 

Kungliga konsthögskolan som alltid haft mest resurser, mest status och bäst kontakter med 

gallerivärlden”. 

Parallellt med sin konstnärliga verksamhet har Eva arbetat på deltid, alltid, som hon själv 

uttrycker det, ”inom konstfältet” – som konstkonsult eller lärare på konstskola, som hon påtalar 

är en del av konstnärsyrket. Hon har fått ett eller flera stipendier, projektbidrag eller liknande och 

har anlitats för ett eller flera konstnärliga uppdrag. Hon finns representerad med sin konst på till 
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exempel museum, i kommun, landsting, företag eller förening och hon har, med tillägget ”i liten 

grad”, sålt sin konst till privatpersoner. 

För att ha råd med en stor ateljé valde Eva tidigt att bosätta sig på landet. Hon och hennes familj 

”levde fattigt under många år innan karriären tog fart”. Det fanns då tid och plats för arbete i 

ateljén. Däremot var de ekonomiska förutsättningarna då mycket dåliga för sådant som att köpa 

material, delta på utbildningar, kurser, utställningar och konstmässor eller att för den delen åka 

på studieresor. Nu som ”medelålders” konstaterar Eva att hon har ”ett ganska fett jobb som 

konstkonsult”, som skapat helt andra ekonomiska förutsättningar för henne, bland annat till att 

kunna ”satsa lite mer obekymrat”. Det har också inneburit att hon har kunnat skaffa sig en 

ekonomisk buffert, som i sin tur innebär att hon numera klarar av de ekonomiska svängningarna 

som är en del av den konstnärliga verksamheten. Utöver arbetet som konstkonsult ger hennes 

gestaltningsuppdrag en, vad hon kallar, ”bonusekonomi”, som bland annat gör det möjligt för 

henne att hjälpa sina vuxna barn ekonomiskt, vilket tidigare var helt uteslutet. 

På frågan om vem eller vilka som hon tycker har varit viktiga – i positiv bemärkelse – för sitt 

konstnärskap har Eva kryssat för fyra av svarsalternativen: partner, konstnärskollega, lärare och 

en eller flera andra personer, som bland annat omfattar en museichef, en curator och en skribent 

som gett henne ”positiv feedback och puffat för” henne. Evas make är också konstnär och på 

frågan om vilken betydelse hennes sociala nätverk har haft för hennes konstnärskap svarar hon att 

hon och hennes make alltid har stöttat varandra och har ”varit varandras första rådgivare” i alla 

konstnärliga och praktiska beslut. Hon berättar också att de båda har ”stått ut med allt vad det 

innebär att leva och ha barn med en konstnär eftersom det varit ömsesidigt” och fortsätter sitt 

svar med att ”oregelbundna arbetstider och oregelbunden inkomst är fullt accepterat oss emellan”. 

Eva tycker att hon inte alltid har varit så bra på att hålla sig framme i de fall då hennes självkänsla 

satt stopp för vissa möjligheter. Hon har medvetet valt att fokusera på att välja medarbetare och 

arbetsgivare som hon tycker om och som hon upplever respekterar henne. Hon skriver att hon 

”inte velat göra karriär till varje pris då priset ibland kan bli för högt” utan att hon har prioriterat 

att bygga vad hon kallar för ett ”bra liv” och ägna sig åt det hon vill göra. 

På den avslutande frågan, vilken betydelse andra faktorer än utbildning, ekonomi och det sociala 

nätverket har haft för hennes konstnärskap, skriver Eva att hon tycker att det är svårare för 

kvinnor än för män att ta sig fram som konstnär, men att det håller på att förändras, bland annat 

som ett resultat av att den offentliga sektorn numera ”har direktiv att ifrågasätta genusobalanser”. 

Hon bedömer att det är lättare att ha ett bra självförtroende som man än som kvinna, men att 

kvinnor nu går ”stärkta vidare från #Metoo genom att många av männens maktmedel inte längre 

framstår som beundransvärda utan som fula tricks och unkna härskartekniker”. (Nr 238, E2) 
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Maria 

Maria uttrycker sig konstnärligt med måleri och har varit verksam som konstnär i 25 år. Hon har 

gått konstutbildning på folkhögskola och tror att det faktum att hon inte gått en konstnärlig 

högskoleutbildning har haft betydelse för hennes identitet som konstnär. Hon menar att hon har 

fått erövra den identiteten på egen hand. Samtidigt upplever hon att hon också saknat det viktiga 

sociala nätverk som hon föreställer sig att man får i samband med studier på en högskola. 

Dessutom tror hon att möjligheterna att få statliga eller regionala stipendier – som hon aldrig har 

fått – har varit sämre för henne än för de konstnärer som har en högskoleutbildning. Däremot 

upplever hon inte att gallerister har varit intresserade av vilken utbildning hon haft, utan att de 

istället fokuserat på vad hon har gjort konstnärligt. För ungefär 20 år sedan hade hon, som hon 

själv uttrycker det, ”turen” att få en gallerist i Stockholm, som bidragit till att hon både har fått 

ställa ut och sälja mycket. 

Maria har under alla år som verksam konstnär haft försörjningsjobb, ibland på deltid, ibland på 

heltid. Hon har aldrig fått några stipendier, projektbidrag eller liknande. Däremot har hon anlitats 

flera gånger för uppdrag och hon upplever att de nya reglerna inom många kommuner och 

landsting, som innebär att de utlyser uppdrag offentligt, har gynnat henne – samtidigt som hon 

påtalar att konkurrensen är stor och att det tar mycket av hennes tid att söka de få uppdrag som 

utlyses. Hon finns representerad med sin konst på till exempel museum, i kommun, landsting, 

företag eller förening och hon har sålt sin konst till privatpersoner. Framför allt har hon fått sälja 

mycket till landsting och kommuner. 

Maria ser det som att hon är sin ”egen mecenat”: att arbeta deltid med något helt annat än konst 

innebär att hon kan vara verksam som konstnär och känna sig fri i sitt skapande. Priset för detta 

är enligt henne själv att hon offrar en bra pension. Å andra sidan menar hon att om hon inte skulle 

kunna arbeta som konstnär skulle hennes liv vara meningslöst. Hon kan inte välja bort det. Därför 

har hon valt att bo billigt ute i glesbygden, ha sin ateljé i bostaden och undvika lån – allt en 

bidragande orsak till att hon bedömer att hon klarar sig ekonomiskt. 

På frågan om vem eller vilka som hon tycker har varit viktiga – i positiv bemärkelse – för sitt 

konstnärskap har Maria kryssat för fem av svarsalternativen: partner, konstnärskollega, lärare, 

vän och en eller flera andra personer, det vill säga hennes barn. På frågan om det sociala 

nätverkets betydelse svarar hon att hon har flera vänner som också är hennes konstnärskollegor. 

Det Maria uppskattar mest med dem är att de alla delar vetskapen om de villkor som råder, de 

behöver inte försvara eller förklara sig för varandra, de vet varför de ägnar sig åt konstnärlig 

verksamhet. För Maria är konstnärskollegorna också möjliga samarbetspartners, liksom personer 

hon kan beställa jobb hos. För Marias del är arbetet i ateljén ett ensamjobb där det krävs att få 

vara ifred och just därför upplever hon att närvaron av ett socialt nätverk, som hon vet finns där 

utanför, är mycket viktigt för henne. 
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Maria är dessutom medlem i flera konstnärsorganisationer, något som är betydelsefullt för hennes 

konstnärskap i och med att flera av dem erbjuder möjligheter att ställa ut och sälja i kommission. 

Hon avslutar sitt svar på frågan om vilken betydelse andra faktorer än utbildning, ekonomi och 

det sociala nätverket har haft för hennes konstnärskap med att skriva att hon hela tiden har jobbat 

hårt för att få sälja och ställa ut. I princip har hon aldrig sagt nej till ett erbjudande. (Nr 274, E2) 

Karin 

Karin uttrycker sig konstnärligt framför allt med måleri, men även i viss mån med fotografi och 

grafik. Hon har varit verksam som konstnär i nästan 20 år. Dessförinnan kallade hon sig inte för 

konstnär, då var skapandet ”bara en hobby”, inget hon ”vågade ta på fullt allvar”. Hon beskriver 

sig själv som autodidakt konstnär trots att hon har gått ett flertal olika korta kurser. Att hon aldrig 

ens sökte till någon formell konstnärlig utbildning berodde framför allt på att hennes föräldrar 

insisterade på att hon skulle ha ett ”riktigt” jobb, men även på att hon själv som ung inte hade vare 

sig modet eller självförtroendet att stå upp för det hon ville. Istället gick hon en akademisk 

utbildning som gav henne ett ”tråkigt men rätt bra betalt jobb”. 

Karin har många gånger funderat på hur det hade varit om hon hade gått en utbildning på en 

konsthögskola – skulle hon då till exempel ha haft ett större och mer ”prestigefyllt” kontaktnät 

eller skulle andra ha sett på henne och hennes konst på ett annat sätt? Kanske, kanske inte. Karin 

ser både fördelar och nackdelar med att inte ha en formell konstnärlig utbildning. Å ena sidan tror 

hon att självkänslan och självförtroendet hade varit bättre redan långt tidigare och att det hade 

känts mer naturligt och givet att kalla sig konstnär om hon hade haft en utbildning från en 

konsthögskola. Självförtroendet och en identitet som konstnär har växt fram med åren, lite mer 

och lite starkare för varje utställning och uppdrag. Det sociala nätverket har hon också fått bygga 

upp på egen hand. Å andra sidan föreställer hon sig att hon som självlärd, utan att ha upplevt flera 

år av att ”gjutas i en viss form” inom ramen för en formell utbildning, kanske kan ha lättare att 

låta den egna viljan och kreativiteten styra. 

En rad händelser i Karins liv resulterade i att hon blev tvungen att ”hoppa av ekorrhjulet”. Det gav 

henne tillfälle att tänka igenom sin livssituation och därmed började hon ifrågasätta sitt liv och 

vissa av de val hon dittills hade gjort. Sedan början av 2000-talet jobbar hon halvtid i samma 

bransch som hon dessförinnan heltidsjobbade inom och resterande tid ägnar hon sig åt sin 

konstnärliga verksamhet. Hon har inte ”vågat ta steget fullt ut” och satsa på konsten på heltid, 

vilket hon skulle vilja göra. Drömmen är att kunna leva på sin konst, slippa brödjobba och ha all 

tid och ork att skapa, ha utställningar och söka och genomföra uppdrag, liksom samarbetsprojekt 

med andra konstnärer. Men än så länge har hon inte kunnat försörja sig på sin konst. Halvtids-

jobbet vid sidan om har hon därför inga planer på att överge även om hon tycker att det ”hackar 

upp” hennes tid och åtminstone ibland skapar frustration då hon måste ”bryta upp från ateljén” 

för att gå till sitt andra jobb, ”mitt i ett kreativt flow”. Samtidigt upplever hon att halvtidsbröd-

jobbet skapar den ekonomiska trygghet hon behöver för att kunna känna sig fri och kreativ och 
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kunna klara av att skapa. Det gör också att hon har råd att köpa material och delta på 

utställningar. Att ha en säker inkomst varje månad innebär också att hon kan bidra till att betala 

sådant som hyra och mat och att det inte bara är hennes sambo som står för utgifterna de 

månader hon tjänar lite eller inget alls på sin konst. För Karin är det viktigt att inte bli försörjd av 

sin sambo, utan att de kan dela någorlunda lika. 

Under åren har Karin anlitats för flera konstnärliga uppdrag, hon finns representerad med sin 

konst på till exempel museum, i kommun, landsting, företag eller förening och har sålt sin konst 

till privatpersoner. Några stipendier, projektbidrag eller liknande har hon däremot aldrig fått, 

även om hon förr om åren investerat ”blod, svett och tårar” på att skriva ansökningar. Det ägnar 

hon inte längre tid till eftersom hon tycker att det för hennes del är bortkastad tid och möda. 

På frågan om vem eller vilka hon tycker har varit viktiga – i positiv bemärkelse – för sitt 

konstnärskap lyfter Karin fram sin sambo och sina konstnärskollegor. Karin skriver att hennes 

sambos stöd, i synnerhet när självförtroendet sviker, är avgörande för henne. Han har byggt 

hennes ateljé, som finns i anslutning till deras bostad, och han hjälper alltid till med transporter 

och att ”bära och hänga” när hon har utställningar. Den egna ateljén är betydelsefull för Karin, 

den ger henne inte enbart ett eget utrymme att i stort sett varje dag arbeta i utan innebär 

dessutom att hon kan ta emot besökare som är intresserad av hennes konst. I samband med den 

konstrunda hon deltar i – och som hon tycker ger henne möjlighet att nå ut med sin konst till en 

publik som kanske inte kommer på hennes andra utställningar – har hon varje år fått ungefär 900 

besökare till ateljén. De konstnärsföreningar Karin är medlem i är också viktiga för henne dels för 

att de ger henne en känsla av samhörighet, att vara en del av en större grupp, dels för att det ger 

henne möjlighet att medverka på samlingsutställningar. Tillsammans med några av dem hon lärt 

känna via dessa föreningar har hon också arbetat med några enstaka konstprojekt. Det ena har 

sedan gett det andra för Karins del och så har det ”rullat på” med utställningar och uppdrag. 

Samtidigt har hon också haft sin ”beskärda del av motgångar och misslyckanden, precis som alla 

andra”, och har stundtals blivit bemött på ett sätt som fått henne att känna sig mindre värd än 

högskoleutbildade konstnärer. Det har fått såväl självförtroendet som konstnärsidentiteten att 

åtminstone tillfälligt vackla. Då har hennes inre, numera starka, drivkraft, envishet och ”jävlar 

anamma” haft stor betydelse för hennes förmåga att klara av att ”kravla sig upp på benen igen och 

ta nya tag”. Drivkraften för Karin är att få göra det hon så länge ville ägna sig åt utan att riktigt 

våga fullt ut: att få skapa och uttrycka sig i bild, men också att få utvecklas och pröva nya uttrycks-

sätt. Den drivkraften ger henne mod, till exempel till att kontakta personer hon tror kan hjälpa 

henne, men motiverar henne också till att jobba med de aspekter av konstnärsyrket som hon inte 

är speciellt förtjust i, som till exempel administration och marknadsföring. (Nr 161, E1) 
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Kristina 

Kristina uttrycker sig konstnärligt med fotografi och har varit verksam som konstnär i ungefär 10 

år. Hon har en konstnärlig utbildning från en konsthögskola och tycker att den utbildningen gav 

henne såväl mentala som teoretiska verktyg, liksom kunskap om olika möjligheter och strategier 

för att arbeta som konstnär. Samtidigt anser hon att utbildningen innehöll för lite konkreta råd 

och diskussioner om hur man överlever som konstnär. Hennes utbildning gav henne dessutom tid 

att utveckla och fördjupa sitt konstnärskap. Hon fick också under studietiden möjlighet att träffa 

verksamma konstnärer och studenter, inte enbart från Sverige utan även från stora delar av den 

övriga världen. Hennes 5 år på konsthögskolan har med andra ord gett henne ett stort kontaktnät 

av kollegor, som i vissa fall har bidragit till att hon har fått ett uppdrag eller en utställning. 

Kristina har fått ett eller flera stipendier, projektbidrag eller liknande, har anlitats för ett eller flera 

konstnärliga uppdrag och finns representerad med sin konst på till exempel museum, i kommun, 

landsting, företag eller förening. Däremot har hon ännu inte sålt sin konst till privatpersoner. Hon 

berättar att ekonomi och tid är en ständig kamp och att hon har behövt lönearbeta – ibland på 

deltid, ibland på heltid – vid sidan av sitt konstnärskap under alla år sedan konsthögskolan för att 

kunna försörja sig. Ibland har det handlat om jobb inom konstfältet, ibland något helt annat. I 

vissa perioder har hon enbart haft inkomst från den egna näringsverksamheten, men då har de 

större intäkterna framför allt kommit från konsultuppdrag, föreläsningar och mer traditionella 

fotouppdrag, såsom dokumentation av utställningar, performance, teater och uppdrag för 

tidskrifter. 

Under perioder med arbetsstipendium har den ekonomiska situationen varit lugnare enligt 

Kristina – då har hon inte behövt ”jaga uppdrag för att få ekonomin att gå ihop” även om hon 

behövt fortsätta med brödjobbet på deltid. För Kristina är arbetsstipendium och projektstöd 

viktiga i och med att ”systemet ser ut som det gör”, det vill säga att konstnärer ofta inte får betalt 

för allt arbete som krävs. Kristina betonar att det är tidskrävande att utforska, undersöka och 

utveckla ett konstnärskap liksom olika projekt. Det krävs, skriver hon, ofta en lång process av 

tankeverksamhet, research, resor och samlande av material för att kunna producera konst. Utöver 

det tillkommer den tekniska utrustningen och materialen för en presentation/gestaltning. 

Stipendierna och stöden innebär inte enbart en ekonomisk trygghet under en period enligt 

Kristina, de ger också andrum i form av tid att hinna tänka och reflektera. 

Sedan ett par år tillbaka arbetar hon halvtid som konstkonsulent, som ger en inkomst som täcker 

utgifterna för räkningar och mat för henne och hennes barn. Det innebär att hon utöver 

inkomsten från sin deltidstjänst behöver få in pengar på sin näringsverksamhet. Det problem som 

Kristina upplever är att i perioder av många utställningar har hon inte tid att ta andra uppdrag. 

Samtidigt täcker inte de ersättningar hon får för utställningarna helt och hållet hennes 

produktionskostnader, arbetstid och de resor hon gör för att samla material. Det har resulterat i 

att hon inte kunnat betala sin CSN-skuld eller preliminärskatten i sitt företag utan att låna pengar. 
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Kristina lyfter fram avtalet om medverkans- och utställningsersättning (MU-avtalet) och 

Konstnärernas riksorganisations (KRO) ”fantastiska arbete för oss konstnärer”, som ”ju är en 

yrkesgrupp som i mångt och mycket arbetar gratis/ideellt av ett brinnande tvång”. Hon tycker att 

det är nödvändigt med en organisation som driver konstpolitiska frågor som MU-avtalet och som 

tar fram olika riktlinjer och tariffer som enskilda konstnärer kan använda sig av vid förhandling / 

krav om ersättning för sitt arbete. 83 

För Kristina är det hennes partner och hennes konstnärskollegor som hon tycker har varit viktiga 

– i positiv bemärkelse – för sitt konstnärskap. På frågan om det sociala nätverkets betydelse 

svarar hon att hon efter konsthögskolan blev engagerad i ett konstnärsdrivet galleri och att 

konstnärskollegorna där har betytt otroligt mycket för henne. Genom galleriverksamheten har 

hon fått lära sig hur man överlever/lever som konstnär, kommit in på konstscenen, fått kontakter 

nationellt och internationellt och fått ställa ut både i Sverige och utomlands genom utbyten och 

samarbeten med andra konstnärsdrivna initiativ. Konstnärerna på galleriet har också stöttat 

varandra i sådant som till exempel hur man startar eget, deklarerar och skriver ansökningar. Flera 

av konstnärerna på galleriet har även fått olika uppdrag tack vare de erfarenheter och kontakter 

som byggts upp genom galleriet. Att vara ”omgiven av starka, modiga, engagerade och stöttande 

konstkollegor är livsnödvändigt, ensam är inte stark”, konstaterar Kristina i sitt svar. (Nr 277, E2) 

3 Avslutande diskussion 
Med syfte att beskriva vilken betydelse kvinnliga bild- och formkonstnärer upplever att olika 

former av eget kapital, framför allt i form av utbildning, ekonomi och sociala relationer, har haft 

för deras konstnärskap har jag genomfört en enkätstudie. Mitt urval av konstnärer är inte baserat 

på ett så kallat vetenskapligt urval, som till exempel ett slumpmässigt urval av samtliga kvinnliga 

bild- och formkonstnärer i Sverige. Det innebär att man inte kan generalisera enkätsvaren och 

anta att de representerar kvinnliga bild- och formkonstnärer i Sverige i allmänhet. Studiens 

upplägg innebär dessutom att det bland annat inte är möjligt att uttala sig om i vilken mån 

resultaten är specifika för kvinnliga bild- och formkonstnärer eller i vilken utsträckning de även 

omfattar manliga bild- och formkonstnärers upplevelser, bedömningar och erfarenheter. Min 

förhoppning är dock att denna studie ska kunna komplettera statistikuppgifter och olika 

kvantitativa undersökningar genom att ge en annan typ av inblick i förutsättningar för kvinnliga 

                                                        
83  MU-avtalet, som trädde i kraft 2009, är ett ramavtal för konstnärers ersättning för medverkan vid utställningar. 

 Avtalet har tecknats mellan staten och Konstnärernas riksorganisation, Sveriges Konsthantverkare och 

 Industriformgivare, Svenska Fotografers förbund och Svenska Tecknare. Det är bindande för statliga 

 institutioner men principerna bör, enligt avtalet, även vara vägledande för andra arrangörer med offentlig 

 finansiering. I avtalet ingår en utställningsersättning som inte kan förhandlas bort. Tariffer i avtalet beräknas 

 utifrån utställningslokal, hur länge utställningen pågår och hur många konstnärer som medverkar i en 

 utställning. Det finns också en minimiersättning som ska betalas ut oavsett hur länge en utställning pågår.  

 Källa: SOU 2018:23. Sid. 295–296. 
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bild- och formkonstnärer. Istället för att låta siffror tala – vilket kan vara oerhört talande – vill jag 

med denna studie låta konstnärerna själva berätta. 

Studiens empiriska material består av enkätsvar från 256 kvinnliga bild- och formkonstnärer 

verksamma i Sverige. De svarande har i genomsnitt varit verksamma som konstnärer på hel- eller 

deltid under 30 år. Svarandegruppen består således av kvinnor som har lång erfarenhet av att 

befinna sig på konstens fält och som inte, trots olika hinder och svårigheter, har valt att välja bort 

konstnärsyrket. Ungefär hälften av de svarande har en konstnärlig högskoleutbildning, medan en 

av tio svarande beskriver sig själva som autodidakta, det vill säga självlärda. Nyckelfrågorna i 

enkäten – betydelsen av utbildning, ekonomi, sociala relationer samt övriga aspekter för 

kvinnornas konstnärskap – är utformade på ett sådant sätt att respondenterna ska besvara dem 

med egna ord. Enkätsvaren har jag analyserat med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Svaren från 

fem av respondenterna, vilka utgör några av dem som har gett omfattande svar på mina frågor, 

presenterar jag dessutom i sin helhet, med syfte att ge mer av en helhetsbild av betydelsen av olika 

aspekter för enskilda konstnärer. Dessa respondenter har jag tilldelat namnen Anna, Eva, Maria, 

Karin och Kristina, efter de vanligaste tilltalsnamnen för kvinnor folkbokförda i Sverige år 2018. 

I likhet med tidigare studier framgår det av de kvinnliga konstnärernas svar att en formell 

konstnärlig utbildning inte enbart ger teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter, som 

kan vara viktiga för ett konstnärskap.84 Utbildningskapitalet kan dessutom bidra till en utveckling 

som påverkar och kompletterar individens habitus med en identitet som konstnär. En konstnärlig 

högskoleutbildning kan också ge det som en av de svarande kallar för en ”godkändstämpel” och 

som Witt liknar vid en legitimation.85 Anna tycker till exempel att hennes utbildning ger 

legitimitet till hennes konstnärliga verksamhet och att hon ”behöver utbildningen i ryggen för att 

möta andra konstnärer och en publik”. En formell konstnärlig utbildning, i synnerhet på 

högskolenivå, ger individen ett kulturellt kapital som inom konstens fält fungerar som ett 

symboliskt kapital, som förbättrar möjligheterna bland annat till utställningar, uppdrag, 

stipendier och medlemskap i vissa föreningar. Det i sin tur stärker individens symboliska kapital 

ytterligare och därmed också möjligheterna inom konstens fält. Som Karin uttrycker det, ”det ena 

har sedan gett det andra och så har det rullat på”. Att till exempel ha en utställning på ett galleri 

kan, utöver eventuell försäljning, bland annat resultera i att konstnären blir uppmärksammad av 

konstkritiker eller att ett museum blir intresserat, vilket i sin tur skapar nya möjligheter att ställa 

ut.86 Utbildningen kan också stärka individens sociala kapital genom att förse individen med ett 

socialt nätverk, som bland annat omfattar tidigare lärare, konstnärskollegor och gallerister – 

förbindelser som kan vara mer eller mindre betydelsefulla för möjligheterna att till exempel delta i 

utställningar, medverka i samarbetsprojekt eller få uppdrag. De som är autodidakta, som Karin, 

men i viss mån även de, som Maria, har en konstnärlig utbildning som är lägre än högskolenivå, 

                                                        
84 Gustavsson, Börjesson & Edling. 2012. Sid. 23, 26–27. Se även till exempel Flisbäck 2006 och Witt 2004. 
 

85  Witt 2004. Sid. 163. 
 

86  Olle Niklasson. ”Den stora konstklyftan.” Konstnären, nr 2. 2017. 

http://www.kro.se/content/den-stora-konstklyftan
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har själva fått bygga upp såväl en identitet som konstnär – i sina egna och andras ögon – som ett 

socialt nätverk. De upplever att de har sämre förutsättningar än de med konstnärlig högskole-

utbildning, som de bedömer har bättre chanser att till exempel få stipendier och uppdrag, liksom 

få ställa ut i mer prestigefyllda sammanhang. Svaren tyder med andra ord på att de med ett 

starkare kulturellt kapital i form av ett specifikt utbildningskapital, det vill säga framför allt 

konstnärlig högskoleutbildning, har bättre möjligheter än till exempel autodidakta inom konstens 

fält. 

Trots att flera av de svarande har gått långa konstnärliga utbildningar har de flesta av dem under 

hela eller delar av sin yrkesverksamma tid som konstnärer arbetat åtminstone deltid med något 

annat än sin konstnärliga verksamhet, det vill säga brödjobbat, för att klara försörjningen. Få av 

de svarande har med andra ord arbetat heltid med sin konstnärliga verksamhet och på så sätt 

kunnat försörja sig. I den mån de svarandes ekonomiska kapital kommer från brödjobb kan deras 

behov av att kunna försörja sig genom annat arbete, behovet av ekonomiskt kapital, bli ett hinder 

för deras konstnärskap då brödjobbet, som bland andra Karin upplever det, tar tid, kraft och 

energi från den konstnärliga verksamheten, hackar sönder tiden och kan störa mitt i ett kreativt 

flow. Inkomst från brödjobb och/eller till exempel stipendier, uppdrag eller försäljning av konst, 

liksom ekonomisk hjälp från partner eller andra personer, som föräldrar, skapar dock ett större 

eller mindre ekonomiskt kapital, som inte enbart gör det möjligt att betala räkningar och köpa 

mat. Det ekonomiska kapital de svarande på ett eller annat sätt skaffar sig möjliggör även deras 

konstnärskap såtillvida att de till exempel kan ha råd att köpa material, ha en egen ateljé eller 

brödjobba på deltid istället för på heltid och på så sätt få åtminstone viss tid till sitt konstnärskap. 

Det ekonomiska kapital som till exempel ett brödjobb förser de svarande med kan också innebära 

att de känner sig mer oberoende, antingen gentemot någon annan, till exempel en partner, eller i 

termer av att de inte är beroende av att få stipendier, uppdrag eller sina verk sålda. Maria ser det 

som att hon är sin egen mecenat – att brödjobba på deltid innebär att hon kan vara verksam som 

konstnär och känna sig fri i sitt skapande. Även Karin ser fördelar med sitt deltidsbrödjobb, som 

ger henne den ekonomiska trygghet hon behöver för att dels kunna skapa, dels kunna dela 

hushållets utgifter någorlunda lika med sin sambo. 

Tidigare kartläggningar av bland annat bild- och formkonstnärers inkomster visar att de i genom-

snitt har betydligt lägre inkomster än befolkningen i övrigt och att den så kallade stafflisvälten 

fortfarande är ett faktum för många av dem.87 Den svåra ekonomiska situation som flera av de 

svarande i min enkätstudie vittnar om innebär att de har tagit till olika strategier för att minska 

sina utgifter, bland annat flyttat från storstad till landet trots att det kan innebära att de då 

hamnar långt från viktiga konstscener och riskerar att bli mindre synliga inom konstfältet. Eva är 

en av de svarande som tidigt valde att bosätta sig på landet för att ha råd med en stor ateljé. 

Bristen på ekonomiskt kapital kan också, vilket var fallet för Eva innan hennes karriär tog fart, 

                                                        
87 Se till exempel Larsson m.fl. 2016. Sid. 41–44. Bengtsson & Werkmäster. 2004. Sid. 56. 
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innebära att de svarande inte har råd att köpa de material de behöver eller att de måste tacka nej 

till att medverka på utställningar. Det kan också innebära att de känner att de måste tacka ja till 

uppdrag de inte är konstnärligt intresserade av. Bristande ekonomiskt kapital kan dessutom 

resultera i oro och stress, som kan påverka kreativiteten och skapandet negativt. 

Det ekonomiska kapitalet omfattar inte enbart pengar och materiella tillgångar. Det omfattar 

dessutom kunskap om de ekonomiska spelreglerna. Som jag ser det utgör därmed en 

förhållandevis ny dimension i det ekonomiska kapitalet en digital kompetens, som bland annat 

består i en kompetens i digitala upphandlingssystem, men även i en kompetens att marknadsföra 

sig själv och sin konst i bland annat sociala medier. De som saknar eller har en bristfällig digital 

kompetens förefaller, av svaren att döma, framför allt vara äldre respondenter. En otillräcklig 

digital kompetens innebär bland annat att de har förlorat möjligheten att delta i de numera 

digitala uppdragsupphandlingarna och att de inte heller kan dra nytta av de möjligheter som den 

digitala tekniken erbjuder, som till exempel att göra det lättare att synas och marknadsföra sig 

själv i bland annat sociala medier. 

Vissa av de svarande, som bland andra Anna och Karin, har fått kämpa mot till exempel 

omgivningens ifrågasättanden av deras val att bli konstnärer eller mot sitt eget dåliga själv-

förtroende. De svarande har också fått erfara den hårda konkurrens som finns inom konstens fält, 

en konkurrens som knappast har blivit mindre påtaglig i och med de många nya utbildningarna 

inom kultur- och mediearbete.88 En av respondenterna skriver att ”[m]an kan inte räkna med att 

försörja sig på sin konst”, medan en annan konstaterar att ”[a]lla måste äta och bo. Även 

konstnärer”.89 Dessa två citat, liksom många andra formuleringar i enkätsvaren, skulle mycket väl 

ha kunnat fungera som titel för denna uppsats. Mitt val av titel – ”Viktigast ändå är drivkraften” – 

beror på det svar jag tycker att jag har fått på den, för mig, oundvikliga frågan som jag har ställt 

mig när jag har tagit del av enkätsvaren: vad är det som gör att en person vågar, vill, orkar och 

klarar av att bli och fortsätta att arbeta som konstnär givet de villkor det innebär? I samma 

empiriska material som har gett upphov till min fråga tycker jag också att jag har hittat det som 

jag bedömer är svaret: den konstnärliga drivkraften, som av svaren att döma ”i första hand inte är 

kommersiell utan existentiell”. Drivkraften, den starka viljan eller den inre nödvändigheten att 

uttrycka sig konstnärligt och utforska nya tekniker eller material skapar till exempel mening, 

glädje och energi.90 Karin är en av dem som lyfter fram sin drivkraft, som utgör hennes starka vilja 

                                                        
88  Johan M Sanne. Arbete, arbetsorganisation och arbetsmarknad för kultur och medieverksamma. Översikt över 

 forskning och utredning. Rapport 2001:2 i serien Arbetsliv i omvandling. Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 2001. 

 Sid. 42. 
 

89 Nr 139, verksam i 40 år, uttrycker sig konstnärligt med bland annat måleri och textil, E1 respektive  

 nr 222, verksam i 30 år, uttrycker sig konstnärligt med skulptur, E2. 
 

90 Den glädje, meningsfullhet med mera som konstnärlig verksamhet kan resultera i kallar David Throsby för 

 psykisk inkomst, refererad i Sofia Lindström. ”Konstnärer i skärningspunkten mellan kultur och ekonomi” i 

 Josefina Syssner & Lars Kvarnström (red) Det turistiska fältet och dess aktörer. Lund: Studentlitteratur. 2013. 

 Sid. 162. 
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att få uttrycka sig i bild, som en viktig aspekt för sitt konstnärskap. För Karin har hennes drivkraft 

varit viktig bland annat för hennes förmåga att klara av motgångar. Jag ser den drivkraft som 

respondenterna lyfter fram i sina svar, liksom andra individuella egenskaper, som till exempel 

självförtroende och social kompetens, som en del av individens habitus, det vill säga som 

förkroppsligat kapital. Drivkraften, den starka viljan eller den inre nödvändigheten förefaller med 

andra ord vara en tillgång, en resurs som bidrar till att de svarande trots till exempel ekonomiska 

svårigheter, hård konkurrens, yttre motstånd i form av till exempel ifrågasättanden eller inre 

motstånd i form av till exempel dåligt självförtroende har fortsatt sin konstnärliga verksamhet. På 

samma sätt ser jag ett bra självförtroende, en god social kompetens och en förmåga att marknads-

föra sig själv som kapital, som kan vara viktigt att ha i bland annat sociala situationer på konstens 

fält. Att till exempel inte ha tillräckligt självförtroende att gripa tag i olika möjligheter och tro på 

den egna förmågan att klara av olika situationer kan således utgöra ett hinder för en karriär, inte 

minst på konstens fält. 

En potentiell risk med den existentiellt baserade drivkraften är att den kan resultera i en form av 

(själv)exploatering, som till exempel kan göra det svårt att sätta gränser för vad som är rimligt att 

orka med fysiskt och psykiskt.91 Ett konstnärskap kan dessutom vara mer eller mindre utmanande 

då det till exempel kan innebära mycket ensamarbete, höga krav på sig själv med avseende på 

konstnärliga resultat – bland annat att vara nyskapande – negativa bedömningar från såväl 

konstkritiker som publik, ofrivilligt egenföretagande och en osäker ekonomisk situation.92 

Konstnärernas ofta svaga eller osäkra arbetsmarknadsposition, där de till exempel kombinerar 

eget företagande med korta anställningar, och deras ofta oregelbundna och låga inkomster 

innebär dessutom att de har en svag ställning i de sociala trygghetssystemen, vilket är negativt för 

deras inkomsttrygghet vid till exempel sjukdom, föräldraledighet och pensionering.93 

För att kunna bemästra och hantera de olika utmaningar ett konstnärskap kan innebära kan bland 

annat tillgång till det som Flisbäck kallar för ett tillitskapital vara viktigt. Tillitskapitalet är ett 

resultat av den kärlek, omsorg, trygghet, stöd, uppmuntran och praktisk hjälp individen får från 

olika personer i sitt sociala nätverk, i synnerhet från nära relationer. Det förser individen med 

stärkt självkänsla, energi och kraft, som kan omvandlas till en vilja och en förmåga att till exempel 

hantera osäkra och svåra situationer.94 Flera av de svarande lyfter fram den positiva betydelsen av 

att ha en partner som stöttar och uppmuntrar liksom ger praktisk hjälp i konkreta situationer. 

Enligt Karin är hennes sambos stöd, i synnerhet när hennes självförtroende sviker, avgörande för 

henne. De vars partner också är konstnär lyfter dessutom fram den särskilda förståelse de delar 
                                                        
91  Mattias Bengtsson & Marita Flisbäck. ”När kallet ställs på sin spets. Pensionering ur ett existenssociologiskt 

 perspektiv.” Sociologisk Forskning, årgång 53, nr. 2, sid. 127–150. 2016. Sid. 129. 
 

92  Eileen Siddins, Ryan Daniel & Robert Johnstone. ”Building Visual Artists’ Resilience Capabilities: Current 

 Educator Strategies and Methods.” Journal of Arts & Humanities, vol. 5, nr. 7, s. 24–37. 2016. Sid. 25–26. 

 SOU 2003:21. Sid. 33. 
 

93  SOU 2003:21. Sid. 18, 35–36. SOU 2018:23. Sid 252. 
 

94  Flisbäck. 2006. Sid. 72, 175, 184–187, 198. 
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gällande såväl ekonomi som behov av att få tid till sitt skapande. Eva, vars man är konstnär, 

upplever till exempel att de alltid har stöttat varandra, varit varandras första rådgivare och att 

såväl oregelbundna arbetstider som inkomster är fullt accepterat dem emellan. Samtidigt finns det 

svarande som upplever att en partner som också är konstnär kan vara en konkurrent på konstens 

fält. Betydelsen av att få eller att inte få föräldrarnas uppmuntran och stöd i sina konstnärliga 

ambitioner kan till exempel vara skillnaden mellan att välja att söka sig till en konstnärlig 

utbildning eller att välja en annan utbildning, liksom påverka när i livet de svarande har valt att 

satsa på sitt konstnärskap. För Karins del resulterade föräldrarnas bristande stöd dels till att hon 

aldrig sökte till någon längre konstnärlig utbildning, dels till att hon först efter att ha arbetat inom 

en annan bransch i flera år valde att satsa på konstnärskapet på deltid. Att flera i Annas familj inte 

stöttade henne i hennes val att bli konstnär gör att hon varje dag kämpar med sina egna tvivel och 

med att legitimera det hon arbetar med, det vill säga med att ge sig själv tillåtelse att vara 

konstnär. 

Samma personer som förser individen med ett tillitskapital kan också bidra positivt till det sociala 

kapital de svarande behöver inom konstfältet. En förälder eller en partner som också är konstnär 

kan till exempel öppna dörrar till olika konstnärliga sammanhang eller vara länken till nya viktiga 

kontakter med till exempel gallerister eller andra konstnärer. Nästan åtta av tio av de svarande 

tycker att konstnärskollegor är viktiga, bland annat eftersom de kan ge stöd och uppmuntran, dela 

med sig av tips och råd om uppdrag, stipendier eller utställningsmöjligheter eller vara någon att 

prata med om livet och konsten. Tillsammans med konstnärskollegor kan de också genomföra 

olika samarbetsprojekt, som till exempel samlingsutställningar. Kristina är en av dem som 

beskriver den positiva betydelse konstnärskollegor kan ha, inte minst för att som ung konstnär få 

lära sig hur man överlever som konstnär och kommer in på konstscenen. Det en formell 

utbildning eventuellt inte ger, till exempel kunskap i form av eget företagande och marknads-

föring, kan andra konstnärer förse en ung konstnär med. 

Ett sätt att stärka sitt sociala kapital och lära känna andra konstnärer är att bli medlem i en 

konstnärsförening eller någon annan form av konstnärssammanslutning. Att tillhöra en 

konstnärsförening kan ge möjlighet att delta på samlingsutställningar och öka chanserna att få 

uppdrag. Det kan också skapa en känsla av tillhörighet och ha en positiv inverkan på den egna 

självkänslan. Kristina är ett exempel på hur viktigt det kan vara att bli en del av en konstnärs-

grupp. Det konstnärsdrivna galleri hon är engagerad i har bland annat bidragit till att hon har fått 

delta i utställningar både i Sverige och i andra länder. Samtidigt finns det andra svarande som 

istället upplever att medlemskap i konstnärsföreningar eller andra grupperingar har varit negativt, 

till exempel för att deras ideella arbete i föreningen har slukat tid och ork. 

Kön utgör inte ett kapital i sig, däremot menar Bourdieu att en viss kapitaltillgång är mindre värd 

om den tillhör en kvinna än en man. Den manliga dominansen i samhället innebär, enligt 
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Bourdieu, med andra ord en reduktion av det symboliska kapitalet för kvinnor jämfört med män.95 

Eftersom min studie inte omfattar några manliga konstnärer kan jag inte uttala mig om och i 

vilken mån kvinnliga och manliga bild- och formkonstnärer tillskriver olika betydelseler till skilda 

former av eget kapital. Några av de svarande upplever dock att det är ett hinder att vara kvinna på 

konstens fält. Att inte bli sedd eller lyssnad på eller tagen på samma allvar som manliga 

konstnärer är ett exempel på hur en av de svarande upplever det att vara konstnär och kvinna. En 

annan respondent gör bedömningen att det är svårare att ha ett bra självförtroende som kvinna än 

som man. Ytterligare ett exempel på hur det kan vara ett hinder att vara kvinna på konstens fält är 

svårigheterna att kombinera en konstnärskarriär med att få barn – eftersom omgivningens 

förväntningar på kvinnor är att de ska ”prioritera familjen och tvåsamheten framför 

konstnärskapet”.96 En personlig reflektion är att jag, som är född på 1970-talet, upplever att jag 

har haft helt andra möjligheter att utforma och bestämma över mitt liv än vad min farmor, som 

föddes i slutet av 1800-talet, och min mormor, som föddes i början av 1900-talet, hade. Även när 

jag jämför mig med min mamma, som är född under 1940-talet, tycker jag att jag har haft bättre 

förutsättningar än vad hon har haft, till exempel att kunna välja vad jag vill studera och arbeta 

med. Samtidigt gör vissa av enkätsvaren att jag nästan tycker mig höra ett eko från drygt 100 år 

tillbaka i tiden. Då, i slutet av 1800-talet och under de första decennierna av 1900-talet, kämpade 

flera av de kvinnliga konstnärerna i Sverige inte enbart mot yttre former av motstånd – som till 

exempel de manliga konstnärernas, kritikernas och allmänhetens betänkligheter gentemot dem – 

utan även mot ett inre motstånd i form av deras eget dåliga självförtroende.97 

4 Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen har varit att beskriva vilken betydelse kvinnliga konstnärer upplever att eget 

kapital i form av framför allt utbildning, ekonomi och sociala relationer har haft för deras 

konstnärskap. Datainsamlingen omfattade en enkätstudie, utformad med inspiration från 

Bourdieus kapitalteori, riktad till kvinnliga bild- och formkonstnärer i Sverige. Respondenterna 

blev ombedda att svara med egna ord på några av frågorna – svar som därefter har blivit 

analyserade med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Urvalet av konstnärer är inte baserat på ett så kallat vetenskapligt urval. Det innebär att man inte 

kan generalisera enkätsvaren och anta att de representerar kvinnliga bild- och formkonstnärer i 

Sverige i allmänhet. Studien är av kvalitativ karaktär och kan förhoppningsvis komplettera 

statistikuppgifter och olika kvantitativa undersökningar genom att ge en annan typ av inblick i 

förutsättningar för kvinnliga bild- och formkonstnärer. 

                                                        
95  Bourdieu. 2004. Sid. 109–110. 
 

96 Nr 266, verksam i 37 år, uttrycker sig konstnärligt med flera tekniker, E2. 
 

97  Ingelman. 1984. Sid. 1. 
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Baserat på enkätsvar från 256 kvinnliga bild- och formkonstnärer, som i genomsnitt har varit 

verksamma som konstnärer under 30 år, tyder resultaten i korthet på följande: 

— Utbildningskapital i form av en konstnärlig utbildning, i synnerhet en högskoleutbildning, 

kan ge individen något som liknar en yrkeslegitimation, vilket förbättrar möjligheterna bland 

annat till utställningar, uppdrag, stipendier och medlemskap i vissa föreningar. Att gå en 

konstnärlig utbildning kan också stärka individens sociala kapital genom att utöka individens 

sociala nätverk med bland annat tidigare lärare, konstnärskollegor och gallerister. 

— Inkomster från till exempel brödjobb, stipendier, uppdrag eller försäljning av konst eller 

ekonomisk hjälp från partner eller andra personer, som föräldrar, skapar ett större eller 

mindre ekonomiskt kapital. Hur starkt detta kapital är påverkar om en individ till exempel 

kan köpa material, ha en egen ateljé, tacka ja till att medverka på utställningar eller 

brödjobba på deltid istället för på heltid och på så sätt få åtminstone viss tid till sitt 

konstnärskap. Brist på ekonomiskt kapital kan resultera i oro och stress, som kan påverka 

kreativiteten och skapandet negativt. Det ekonomiska kapitalet som ett brödjobb ger kan 

skapa ett oberoende, dels gentemot någon annan, dels gentemot tvånget att få stipendier, 

uppdrag eller sina verk sålda. Samtidigt kan ett brödjobb utgöra ett hinder för ett 

konstnärskap i den mån individen upplever att det till exempel tar tid, kraft och energi från 

den konstnärliga verksamheten. 

— De som har kompetens dels gällande digitala upphandlingssystem, dels gällande digital 

marknadsföring har en fördel på konstens fält jämfört med dem vars ekonomiska kapital inte 

omfattar denna kompetens. En bristfällig digital kompetens innebär att individen har förlorat 

möjligheten att delta i de numera digitala uppdragsupphandlingarna och att de inte kan dra 

nytta av de möjligheter som den digitala tekniken erbjuder, som att marknadsföra sig själv i 

bland annat sociala medier. 

— Ett socialt kapital i form av ett socialt nätverk med bland annat konstnärskollegor och andra 

agenter på konstens fält kan bland annat förse individen med stöd och uppmuntran, tips och 

råd om uppdrag, stipendier eller utställningsmöjligheter samt möjliga samarbetspartners i 

olika projekt. En förälder eller en partner som också är konstnär kan utgöra en resurs 

såtillvida att de till exempel kan öppna dörrar på konstens fält eller vara en länk till nya 

kontakter. Samtidigt är konstnärskollegor konkurrenter på ett fält med hård konkurrens. 

— Individuella egenskaper, som drivkraft, bra självförtroende och god social kompetens, är 

exempel på övriga aspekter som svarande lyfter fram som viktiga för deras konstnärskap – 

och som kan ses som uttryck för individens habitus, det vill säga förkroppsligat kapital.   
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Bilaga 1. Missivbrev 
 

Förklaringar till ej angiven text i missivbrevet: 

1) 250 i första brevet – ökat i och med enkätversion 2. 

2) Här har olika texter använts för att informera den utvalda personen om var jag hittat 

hennes kontaktuppgifter, ibland så pass specifikt som en webbsida (t.ex. 

www.svenskakonstnarer.se) eller mer allmänt, t.ex. ”konstnärsförbund och 

ateljéföreningar, men även från svenska konstnärers egna webbsidor”. 

 

Av missivbrevet framgår att om man vill svara på mina frågor men hellre gör det muntligen kan 

man höra av sig till mig för en telefonintervju. Fyra av urvalspersonerna har jag med anledning av 

detta gjort telefonintervjuer med, baserat på enkätens frågor. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Förutsättningar för kvinnliga konstnärer 
 

Vilken betydelse har olika aspekter av livet, som utbildning, ekonomi och 

sociala relationer, för möjligheten att ägna sig åt en konstnärlig 

verksamhet och nå ut till betraktare av konst, t.ex. via utställningar eller 

uppdrag? Jag anar att det finns många svar på den frågan och jag hoppas 

att du vill dela med dig av dina erfarenheter av att vara konstnär. 

Bakgrund 
Jag heter Charlotte Samuelsson och har de senaste åren studerat konst-

vetenskap på deltid. Jag har precis påbörjat arbetet med min C-uppsats, 

som jag vill ska handla om vilka olika betydelser skilda aspekter av 

kvinnliga konstnärers liv har för deras konstnärskap. 

Varför kontaktar jag dig? 
Du är en av ungefär   1)   kvinnliga konstnärer som jag kontaktar. Jag har 

använt information bland annat från   2)   för att hitta konstnärer som har 

varit verksamma i flera år och således troligen har erfarenhet av såväl 

möjligheter som hinder för sitt konstnärskap. 

Du är anonym 
Om du väljer att svara på mina frågor kommer du att vara anonym. Ingen, 

inte ens jag, kommer att veta vem som har svarat. Jag kommer heller inte 

att berätta vilka jag kontaktat, så även om du inte medverkar i min studie 

kommer du att vara anonym i detta sammanhang. 

Hur kommer svaren att användas? 
Svaren på frågorna kommer att användas av mig för min C-uppsats. 

Redovisningen kommer att bestå av beskrivande sammanfattningar av 

svaren, men även av citat av vissa svar. Det kommer inte att framgå vem 

som har svarat, inte heller vilka jag har kontaktat med denna förfrågan om 

att svara på min enkät. 

Vill du svara på mina frågor? 
Om du vill svara på mina frågor ber jag dig att skicka tillbaka ifylld enkät i 

bifogat svarskuvert, gärna så snart som möjligt. Portot är betalt. 
 

Om du vill svara på mina frågor, men hellre gör det muntligen ringer jag 

gärna upp för en intervju/ett samtal baserat på enkätens frågor. 
 

Vill du svara skriftligen, men hellre vill skriva dina svar elektroniskt går 

det också bra. Skicka i så fall dina svar till xxx@xxx.xx 

 

Stort tack på förhand för din medverkan! 
 

Med vänlig hälsning, 

Charlotte Samuelsson 

 

E-post: xxx@xxx.xx 

Telefon:  xxx–xxx xx xx  

Jag kommer inte att 
skicka någon påminnelse. 
Om du väljer att inte 
medverka i min studie 
kommer jag således inte att 
kontakta dig igen. 

Vill du svara på frågorna i 
en telefonintervju istället? 
Maila mig och berätta när 
(dag och tidpunkt) du helst  
vill att jag ringer och på 
vilket telefonnummer. 
 

Min e-postadress är 
xxx@xxx.xx 

Vill du läsa uppsatsen när 
den är klar? 
Skicka i så fall ett mail till 
mig på xxx@xxx.xx 
 

Uppsatsen beräknas vara 
klar vårterminen 2019. 
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Bilaga 2. Enkät, version 1 
 

Under perioden 22–27 augusti 2018 skickade jag ut postenkäter till 253 kvinnliga bild- och 

formkonstnärer (enkätversion 1). 

Med facit i hand inser jag att jag borde ha tagit mig tid att göra en förstudie med några kvinnliga 

bild- och formkonstnärer för att testa hur enkäten fungerade och hur jag till exempel borde 

formulera frågorna för att kunna mäta det jag avsåg att mäta. När jag väl fått idén och bestämt 

mig för att skicka ut en postenkät drabbades jag av vad som kanske skulle kunna kallas för en 

positiv iver. Jag ville nå ut till mina urvalspersoner innan till exempel andra möjliga enkäter skulle 

skickas ut till dem under hösten och konkurrera om uppmärksamheten. Eftersom man känner 

andra som man känner sig själv ville jag också nå ut till urvalspersonerna innan höstens alla olika 

aktiviteter skulle sluka deras tid. 

Av de första 25 inkomna enkätsvaren saknar 16 svar på minst tre av de fyra viktigaste frågorna, 

det vill säga nyckelfrågorna om betydelsen av utbildning, ekonomi, sociala relationer samt övriga 

aspekter. I sju av de resterande nio först inkomna enkätsvaren har respondenten svarat mycket 

kortfattat på dessa nyckelfrågor, ofta med formuleringar som ”mycket stor betydelse” eller 

”ganska stor betydelse”. Dessa svar, i kombination med att jag under den första insamlingsveckan 

blev kontaktad av två urvalspersoner som ville få hjälp att bättre förstå framför allt nyckel-

frågorna, resulterade i att jag bestämde mig för att skapa en ny enkätversion och skicka ut den till 

ett nytt urval av konstnärer (se bilaga 3). 

Återigen med facit i hand kan jag dessutom konstatera att det framför allt är enkätsvar som 

inkommit under den första veckan efter enkätutskicket som innehållit partiellt bortfall, det vill 

säga saknat svar på en eller flera frågor. Med andra ord har jag fått omfattande svar från flera av 

respondenterna i såväl urvalsgruppen för enkätversion 1 som i urvalsgruppen för enkätversion 2. 

Dessa svar skiljer sig inte åt, det vill säga oavsett vilken enkätversion som respondenten svarat på 

ser jag samma resultatmönster. De svar de respektive enkätversionerna resulterat i skiljer sig med 

andra ord inte åt annat än att det är vanligare med korta eller inga svar på nyckelfrågorna i den 

första enkätversionen. I redovisningen av svaren gör jag därmed ingen särredovisning för 

respektive enkätversion. I citaten anger jag dock, för tydlighetens skull, vilken enkätversion 

respondenten svarat på. 
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 Utbildning 

1. 
 

Har du någon utbildning som syftar till ett annat yrke än konstnär? 
 

  Ja 

  Nej 

2. Vilken eller vilka konstnärliga utbildningar har du gått? 

Kryssa för ett eller flera alternativ som stämmer in på dig. 

  Du har inte någon konstnärlig utbildning, du är självlärd (autodidakt) 

  En eller flera kortare konstkurser, t.ex. helg-, kvälls- och/eller sommarkurs(er) 

  Utbildning på folkhögskola eller liknande under motsvarande minst 2 terminer på heltid 

  Utbildning på universitet eller högskola under motsvarande minst 2 terminer på heltid 

  Har studerat för en eller flera konstnär(er) utanför det formella utbildningssystemet 

  Utbildning på annat sätt, nämligen… 

  __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

3. Vilken betydelse tycker du att din utbildning (eller, om du är självlärd, dina egna studier)  
har haft för ditt konstnärskap i termer dels av i vilken utsträckning du har kunnat ägna dig  
åt din konst, dels för dina möjligheter att nå ut till betraktare av konst, t.ex. via utställningar, 
projekt eller uppdrag? Med det i åtanke, tycker du att din utbildning har … 
 

Kryssa för det eller de alternativ som du tycker stämmer för din del och/eller svara med egna ord nedan. 
 

  utökat ditt sociala nätverk med en eller flera personer som är / har varit viktiga för dig 

  gjort det möjligt för dig att söka vissa stipendier, projektbidrag eller liknande 

  förbättrat dina chanser att få uppdrag 

  på annat sätt haft betydelse för ditt konstnärskap, nämligen… 

Utveckla gärna ditt svar även om du inte kryssat i den sista rutan ovan: 

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  
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 Ekonomi 

4. Har du under den tid du varit verksam som konstnär även arbetat inom något annat yrke? 

  Ja, på heltid 

  Ja, på deltid 

  Ja, ibland på heltid, ibland på deltid 

  Nej 
 

Kommentera gärna ditt svar: 

  __________________________________________________________________________________  

5. Instämmer du i ett eller flera av följande påståenden? 
Om ja, kryssa i rutan före påståendet du tycker stämmer för din del. 

  Du har fått ett eller flera stipendium, projektbidrag eller liknande (relaterat till ditt konstnärskap). 

  Du har anlitats för ett eller flera uppdrag, t.ex. för offentligt eller privat utsmyckningsuppdrag. 

  Du finns representerad med din konst t.ex. på museum, i kommun, landsting, företag eller 
 förening. 

  Du har sålt din konst till privatpersoner. 

  Inget av ovan fyra påståenden stämmer in på dig. 

6. Vilken betydelse tycker du att din ekonomi har haft för ditt konstnärskap i termer dels av i vilken 
utsträckning du har kunnat ägna dig åt din konst, dels för dina möjligheter att nå ut till betraktare 
av konst, t.ex. via utställningar, projekt eller uppdrag? 

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  
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 Sociala relationer 

7. Vilken eller vilka personer tycker du har varit viktiga – i positiv bemärkelse – för ditt 
konstnärskap? T.ex. genom att ge uppmuntran, stöd, råd och/eller konkret hjälp på ett eller annat sätt. 

Kryssa för det eller de alternativ som du tycker stämmer för din del. 
 

  Förälder 

  Syskon 
 

  Mor- och/eller farförälder 

  Övriga släktingar (t.ex. moster/morbror, faster/farbror, kusin, egna barn) 
 

  Make, maka, sambo, partner 

  Vän 
 

  Konstnärskollega 

  Lärare 
 

  En eller flera andra:  

 __________________________________________________________________________________  
 

  Ingen i ditt sociala nätverk har i positiv bemärkelse varit viktig för ditt konstnärskap 

8. Vilken betydelse tycker du att ditt sociala nätverk – t.ex. familj, övriga släktingar, vänner, 
bekanta, kollegor och/eller lärare – har haft för ditt konstnärskap i termer dels av i vilken 
utsträckning du har kunnat ägna dig åt din konst, dels för dina möjligheter att nå ut till betraktare 
av konst, t.ex. via utställningar, projekt eller uppdrag? 

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  
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 Övrigt 

9. Utöver det jag redan frågat om, vilken betydelse – positiv och/eller negativ – har en eller flera 
andra aspekter i ditt liv haft för ditt konstnärskap i termer dels av i vilken utsträckning du har 
kunnat ägna dig åt din konst, dels för dina möjligheter att nå ut till betraktare av konst, t.ex. via 
utställningar, projekt eller uppdrag? 

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

10. Ungefär hur många år har du varit verksam som konstnär på hel- eller deltid? 

 

   år 

11. Uttrycker du dig konstnärligt med… 

Kryssa för det eller de alternativ som du tycker stämmer för din del. 
 

  måleri  fotografi  grafik 

  skulptur  teckning  textil 

  annat: 

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 

 

Stort tack för din medverkan! 
 

Skicka in ditt svar i svarskuvertet. Portot är betalt. 
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Bilaga 3. Enkät, version 2 
 

Under den första hälften av september (3–19 september 2018) skickade jag ut postenkäter till 271 

kvinnliga bild- och formkonstnärer (enkätversion 2). Den relativt långa tiden för utskicket av den andra 

enkätversionen beror bland annat på mängden tid det tog för mig att skriva ut alla enkäter och 

missivbrev, skriva adresser för hand på såväl kuverten till konstnärerna som på svarskuverten, men 

även på den tid det tog för mig att komplettera urvalet med en andra etapp. 

När jag utformade den andra versionen av enkäten valde jag dels att delvis omformulera nyckelfrågorna 

i ett försök att bli tydligare, dels att lägga till så kallad hjälptext med exempel på vad svaret skulle kunna 

handla om. Hjälptexterna har jag åtminstone delvis skapat baserat på de cirka 60 första svaren på den 

första enkätversionen, där åtminstone vissa av respondenterna svarat på nyckelfrågorna genom att ge 

konkreta exempel. De som har svarat på den andra versionen av enkäten har i mindre utsträckning än 

de som svarat på den första enkätversionen hoppat över eller angett att de inte förstår nyckelfrågorna. 

Samtidigt förefaller åtminstone vissa, men inte alla, av de som svarat på den andra enkätversionen varit 

helt eller delvis styrda av hjälptexten såtillvida att de i sina svar endast eller i stor utsträckning berört 

just de exempel som hjälptexten omfattat. 
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 Utbildning 

1. 
 

Har du någon utbildning som syftar till ett annat yrke än konstnär? 
 

  Ja 

  Nej 

2. Vilken eller vilka konstnärliga utbildningar har du gått? 

Kryssa för ett eller flera alternativ som stämmer in på dig. 

  Du har inte någon konstnärlig utbildning, du är självlärd (autodidakt) 

  En eller flera kortare konstkurser, t.ex. helg-, kvälls- och/eller sommarkurs(er) 

  Utbildning på folkhögskola eller liknande under motsvarande minst 2 terminer på heltid 

  Utbildning på universitet eller högskola under motsvarande minst 2 terminer på heltid 

  Har studerat för en eller flera konstnär(er) utanför det formella utbildningssystemet 

  Utbildning på annat sätt, nämligen… 

  __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

3. Vilken betydelse tycker du att din utbildning (alternativt, om du är självlärd, det faktum att du är 
autodidakt) har haft för ditt konstnärskap? 
Beskriv och ge exempel på hur din utbildning (alternativt det faktum att du är självlärd) har 
skapat möjligheter och/eller hinder för dig i egenskap av konstnär. 
Jag föreställer mig att en konstnärlig utbildning, utöver att ge kunskap och färdigheter, till exempel kan 
utöka ens sociala nätverk med en eller flera personer som är viktiga eller förbättra chanserna att få 
bland annat stipendier, projektbidrag eller uppdrag. 

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  
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 Ekonomi 

4. Har du under den tid du varit verksam som konstnär även arbetat inom något annat yrke? 

  Ja, på heltid 

  Ja, på deltid 

  Ja, ibland på heltid, ibland på deltid 

  Nej 
 

Kommentera gärna ditt svar: 

5. Instämmer du i ett eller flera av följande påståenden? 
Om ja, kryssa i rutan före påståendet du tycker stämmer för din del. 

  Du har fått ett eller flera stipendium, projektbidrag eller liknande (relaterat till ditt konstnärskap). 

  Du har anlitats för ett eller flera uppdrag, t.ex. för offentligt eller privat utsmyckningsuppdrag. 

  Du finns representerad med din konst t.ex. på museum, i kommun, landsting, företag eller 

 förening. 

  Du har sålt din konst till privatpersoner. 

  Inget av ovan fyra påståenden stämmer in på dig. 

6. Vilken betydelse tycker du att din ekonomi har haft för ditt konstnärskap? 
Beskriv och ge exempel på hur din ekonomi har skapat möjligheter och/eller hinder för dig i 
egenskap av konstnär. 
Jag föreställer mig till exempel att ekonomi kan påverka möjligheterna bland annat avseende hur 
mycket tid man har till att kunna skapa, inköp av material, deltagande i utbildningar/kurser, utställningar 
eller konstmässor, att åka på studieresor eller kunna skaffa sig en egen ateljé. 

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  
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 Sociala relationer / socialt nätverk 

7. Vilken eller vilka personer tycker du har varit viktiga – i positiv bemärkelse – för ditt 
konstnärskap? T.ex. genom att ge uppmuntran, stöd, råd och/eller konkret hjälp på ett eller annat sätt. 

Kryssa för det eller de alternativ som du tycker stämmer för din del. 
 

  Förälder  Mor- och/eller farförälder 

  Syskon  Övriga släktingar 
 

  Make, maka, sambo, partner  Konstnärskollega 

  Vän  Lärare 
 

  En eller flera andra: 

 

  Ingen i ditt sociala nätverk har i positiv bemärkelse varit viktig för ditt konstnärskap 

8. Vilken betydelse tycker du att ditt sociala nätverk har haft för ditt konstnärskap? 
Beskriv och ge exempel på hur en eller flera personer har skapat möjligheter och/eller hinder  
för dig i egenskap av konstnär. 
Jag föreställer mig till exempel att någon kan hjälpa till i vardagen och på så sätt frigöra tid för din del till 
konstnärligt skapande och/eller ge stöd och uppmuntran och kanske vara viktig genom att till exempel 
vara den som tror på en även i de stunder man själv kanske tvivlar. Medlemskap i en konstnärsförening 
eller liknande kanske innebär att man är del av en konstnärlig gemenskap som är positiv i sig eller 
kanske kan resultera i konstnärligt samarbete med utställningar eller annat.  
Ett annat exempel är att en eller flera personer på olika sätt kan motarbeta ens konstnärskap. 

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  
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 Övrigt 

9. Vilken betydelse tycker du att en eller flera andra faktorer har haft för ditt konstnärskap? 
Beskriv och ge exempel på hur den eller dessa faktorer har skapat möjligheter och/eller hinder 
för dig i egenskap av konstnär. 
Exempel på några faktorer som kanske har påverkat ditt konstnärskap är eventuella spelregler på 
konstmarknaden (till exempel digitaliseringens betydelse för försäljning och att synas),  
kommunal och/eller statlig kulturpolitik eller du själv (till exempel personlighet, självförtroende, drivkraft). 
Omfattar ditt svar många faktorer – skriv om en eller två av dessa som du tycker är viktigast för din del. 

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

10. Ungefär hur många år har du varit verksam som konstnär på hel- eller deltid? 

 

   år 

11. Uttrycker du dig konstnärligt med… 

Kryssa för det eller de alternativ som du tycker stämmer för din del. 
 

  måleri  fotografi  grafik 

  skulptur  teckning  textil 

  annat: 

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 
 

Stort tack för din medverkan! 

Skicka in ditt svar i svarskuvertet. Portot är betalt. 

 


