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Konstnären Marianne Lindberg De Geer, 65, 
har precis gått i pension – men är mer poppis 
än någonsin. Förra året slog hennes retro
spektiva utställning på Dunkers konsthall 
publik rekord, med över 30 000 besökare … s.12

Konsten har ett janusansikte. Å ena sidan är 
konsten den mest progressivt experimenterande 
kulturformen. Den låter sig varken hindras av format 
eller metod – den kan ta den form den önskar och 
behöver. Det är också en kulturform som … s.20

En skimrande svart kub skymtar mellan träden 
när tåget rullar in mot Kalmar. Stadens nya 
konstmuseum ligger bredvid slottet i den prunkande 
stadsparken och stod färdigt 2008 efter många år 
av infekterade diskussioner. Byggnaden … s.26

Pengarna i kulturen tycks alltmer villkorade. Hur 
påverkas konstnärens frihet när finansieringen 
kommer från Postkodlotteriet? KONSTNÄREN 
samlade fyra experter för ett samtal om 
Matteusprincipen, utskällda mecenater … s.28
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LEDARE
Massflykten av utländska studenter 
är ett dråpslag mot konsten.

NYHETER
Underjordisk konstsatsning, 
exodus från Konstfack och 
Nerdrum i trubbel.

mLDg
Natalia Kazmierska möter en av våra största.

RAkbLADET
Klipp och klistra med Lina Selander.

HoTET iNifRåN 
Dåliga villkor mer än bara 
ett arbetsrättsligt problem. 

föR svåR föR foLkET 
Landets nya konsthallar famlar efter 
folkets godkännande.

viLLkoRAD koNsT
Ska Postkodlotteriet få bestämma 
över din konst?

DEbATT 
Stockholms kulturstöd – ett föredöme?
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en 
intellektuell 
död

I augusti 2011 blev Sverige fattigare. Tiotusentals utomeuro
peiska studenter som i vanliga fall skulle ha flyttat hit anlände 
aldrig. Anledningen är den reform som alliansregeringen beslu
tade om förra året, som i ett slag förvandlade svenska utbildningar 
från de billigaste till de dyraste i världen. Universitet i landet har 
rapporterat om 80–90 procent färre sökande. 

Kanske allra hårdast drabbade är konststudenterna och konst
skolorna, som har blivit bland de allra dyraste utbildningarna. 
Ungefär en kvarts miljon per läsår får en utomeuropeisk konst
student hosta upp med. Det är betydligt dyrare än internationella 
toppskolor. 

I det här numret av Konstnären har vi talat med flera av landets 
konstskolor, som beskriver förändringen som en »katastrof« för 
mångfalden på utbildningarna. 

Reformen är helt enkelt en intellektuell braindrain utan 
motsvarighet i modern svensk historia. Kritiker har menat att 
Sverige har blivit ett »gratis«land. Att studenter kommer och 
utbildar sig för att sedan åka tillbaka till sina hemländer. Att 
pengarna är bortkastade. Inte helt oväntat har reformen hyllats 
av Sverigedemokrater. 

Detta snäva synsätt på världen kommer i längden kosta Sverige 
betydligt mer än vad vi tjänar. En student som utbildar sig i 
Sverige kommer under hela livet att präglas av denna utbildning. 
Det är snarare de studenter som reser hem efter utbildning som 
gynnar Sverige mest. Genom de kulturella, sociala och ekono
miska band som knutits blir Sverige en del av världen. 

Det är svårt att inte se reformen som ett tecken i tiden. Ett 
tecken på en västvärld, ett Europa och ett Sverige som alltmer 
stänger sig för omvärlden. Europa låser in sig bakom allt sträng
are murar, tullar, passkontroller – samtidigt som främlingsfient
ligheten odlas. 

Dessa murar stänger inte bara ute människor, de stänger 
även ute idéer. Ett samhälle som stänger sig för nya människor, 
ny kultur, nya idéer kommer obönhörligen att stagnera. Vad vi 
bevittnar är en intellektuell död, den död som inträffar när flödet 
av människor och därmed tankar avstannar.

Det största problemet är att det är vi själva som i slutändan 
kommer att drabbas hårdast av denna isolering. Det är inte värl
dens nya ekonomier som krisar, det är de gamla. 

Det är i Asien, Mellanöstern och Afrika som de stora kulturella, 
ekonomiska och politiska omvälvningarna sker. Det är där de 
stora idéerna föds. I ett Mellanöstern som befriar sig självt. I ett 
Asien som lyfter sig ur fattigdom. 

I väst har vi odlat föreställningen om att det är vi som ska stå 
för idéerna, medan »tredje världen« ska stå för produktionen. 
Med hjälp av denna bild har vi kunnat isolera oss. Men det är en 
myt, en idiotisk och ignorant föreställning om att vi skulle vara 
ensamma om att tänka. Det är inte USA eller Europa som satsar 
mest på till exempel grön energi – det är Kina. 

Idéer uppstår i skärpunkten mellan kulturer, samhällen, 
människor. I mötet! I ett slag har Sverige nu blivit tiotusentals 
möten fattigare.
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d e n  o f f e n t l i g a  ko n s t e n  speglar samhället och tids
epokerna. Tiden är förbi då konsten skulle uppfostra och 
undervisa – det handlar inte längre om statyer av gamla 
kungar. Vi låter några av dem stå kvar, men det nya vi 
skapar har ett helt annat värde för stadens invånare. 
Konsten i det offentliga rummet får oss att stanna upp 
och reflektera. Det finns också ett särskilt värde i just det 
att den finns där för alla. Det gäller de stora konstverken, 
som ofta blir en stads kännetecken i världen, men också 
det lilla konstverket på torget i den egna stadsdelen. 
Konsten för oss samman genom att vi förhåller oss till 
den – vi ser på konsten, vi ser på oss själva, vi ser på 
varandra. Alla stockholmare, oavsett vem man är eller 
hur man lever, ska ha möjlighet att uppleva konst i sin 
närmiljö. 

I Stockholm har vi något som kallas enprocents
regeln, när det gäller offentlig konst och utsmyckning. 
Den anger att en procent vid ny, om och tillbyggnad 
i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestalt
ning. Regeln klubbades igenom av stadens politiker 
redan 1963, men det är under vår mandatperiod som 
den verkligen har börjat genomdrivas. Detta har vi lyck
ats med genom att vi 2007 skapade en ny organisation 
– Stockholm konst, för just detta ändamål. Stockholm 
konst har ansvar både för konsthallen Liljevalchs och 
för all konst i det offentliga rummet och leder varje 
enprocentsprojekt hela vägen fram till invigningen av 
verket eller utsmyckningen. Exempel på konstverk som 
kommit till på det här sättet är Ann Roséns Vatt på Sätra 
torg (Stockholms första permanenta ljudkonstverk), Torso 
av Dan Wolgers utanför Stora tullhuset (Fotografiska) 
och I väntan på något av Mona Grivner i Heliosparken. 

Det är värt att poängtera att det inte bara gäller 
nybyggnation, utan även om och tillbyggnad. Detta 
innebär att rustningen av fastigheterna i Järva kommer 
medföra en hel del satsningar på konst. Exempel på det 
är den stora satsningen i Kista, där Stockholm konst 
arbetar i ett program tillammans med fastighetsägare, 
företag, kulturverksamheter, forskning och utbildning. 
Målet är att samtidskonst av högsta klass ska integreras 
på ett självklart sätt när Kista förtätas till stad med nya 

bostäder, kontor, gångstråk, vägar och parker. Det finns 
idag en helt annan förståelse även hos bostadsbolag och 
olika förvaltningar inom staden för att konsten och kultu
ren är en viktig del då det nya Stockholm tar form.

d e t  s a m m a  g ä l l e r  s a t s n i n g e n  på ett »kultur
lyft« för stadsdelen Husby.  (Personligen kopplar jag 
samman Husby just med bildkonst, eftersom vinnaren 
av Liljevalchs’ Märta Mååstävling var en tioåring från 
Husbyskolan. Efter hans teckning vävdes en äkta Märta 
Mååsmatta och den lille konstnären började fundera på 
att kanske bli målare i stället för ingenjör eller läkare). 
Stadsdelen, kulturförvaltningen och fastighetsägare 
samarbetar redan kring att samordna sina kulturverk
samheter i samband med planeringen av stadsdelen. 
Stadsplaneringen skall utgå från kulturens behov och 
inte tvärtom. Det är avgörande att även den offentliga 
konsten kommer in i detta tidiga skede, och tack vare 
det sätt som Stockholm konst arbetar på är det möjligt.

I Stockholm har vi funnit en modell som gör det möjligt 
för kommunen att i samarbete med konstnärer tidigt ta 
med konst i stadsplaneringen. Ett tankesätt har redan 
börjat ta form, där byggherrar och fastighetsägare ser 
det lika naturligt och värdefullt att ta med konst i plane
ringen av ett nytt projekt som vatten och avlopp eller 
antalet parkeringsplatser. Alla är kanske inte med på 
tåget ännu, men vi har verktyget och har kommit väldigt 
långt. Fler kommuner borde ta efter. 

mAD E L E iNE s J ö s T E DT ( f p )

kULTUR- oCH fAsTigHETsboRgARRåD, sToCkHoLm sTAD

vi är 
ett föredöme!
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www.hostsalongen.se

Foto, måleri, grafik, konsthantverk, 
teckning och skulptur. Allt är till salu på höstens  

största konstutställning!  
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    ärgstarkt, roligt, personligt 
och passionerat.

F

Besök samtidigt Antik & Kuriosa. 
Mässan med antikt, vintage och 

retro för hem och samling.

Specialutställning
Polismuseet visar förfalskningar av Anders Zorn,  

Bruno Liljefors och Albin Amelin m. fl.

 30 september-2 oktober 2011

Härke konstcentrums 
konstnärsstipendium

Sista ansökningsdag  
den 28 februari varje år. 
Läs information om stipendiet 
och hur du ansöker på  
www.harkekonstcentrums.se, 
klicka på stipendium.  
Välkommen med din ansökan!

Lerverk Butik och GaLLeri
Söker nya medLemmar tiLL vårt 
kooperativ för keramik GLaS och 
SmyckeSkonSt. 

vi har nya vackra LokaLer 
centraLt i GöteBorG.

anSökninGStiden är tiLL och med 
31 oktoBer. BLankett kan hämtaS 
på Lerverk eLLer LaddaS ner från 
vår hemSida www.Lerverk.Se 
 
Lerverk Butik och GaLLeri
LiLLa kyrkoGatan 1
411 15 GöteBorG



Med kniven  
Mot strupen
åRETs REko-RAppoRT visAR 

ATT UTvECkLiNgEN bLAND 

LANDETs koNsTiNsTiTUTioNER 

båDE gåR fRAmåT oCH bAkåT. 

UTsTäLLNiNgsERsäTTNiNgARNA HAR 

föRsämRATs sAmTiDigT som fLER små 

koNsTHALLAR föRbäTTRAT siNA viLLkoR.

För andra året i rad har organisationen Reko kart
lagt arbetsvillkoren för konstnärer som ställer ut vid 
landets museer och konsthallar. Av 62 undersökta 
institutioner har nio fått märkningen Reko. Högst 
upp på årets Rekoindex hamnar Museum Anna 
Nordlander (MAN) i Skellefteå. I botten hittar man 
små verksamheter som Edsviks konsthall, men också 
Hasselblad center i Göteborg.

Reko påbörjade sina undersökningar 2009 i 
samband med att det nya statliga avtalet om medver
kande och utställningsersättning trädde i kraft. Det 
första centrala avtalet om utställningsersättning kom 
redan 1971, med syftet att uppfylla en av konstpo
litikens huvudprinciper, att konstnärer ska ersättas 
för sitt arbete. Avtalet ansågs dock svårtillämpat och 
flera organisationer, däribland KRO/KIF och Svenska 
tecknare, drev frågan om ett nytt avtal. Man fick gehör 
på kulturpolitisk nivå och ett nytt, förändrat avtal 
trädde alltså i kraft 2009. Avtalet fastställer bland 
annat miniminivåer för utställningsersättning och det 
är mot bakgrund av detta avtal som Reko verkar.

– Målet är att förbättra villkoren för konstnärer och 
därmed förändra konstbranschen. Reko ska spegla 
hur vi tycker att institutioner ska agera. Till stor del 
handlar det om transparens. Detta är en bransch med 
ett stort underskott på information, vilket leder till att 
man inte kan föra fram relevant kritik. MUavtalet 
är en viktig del i en förändring, men det räcker inte. 
Det behövs en uppföljning och där tror jag att vi kan 
bidra, säger initiativtagaren Erik Krikortz om syftet 
med Reko.

118 institutioner valdes i år ut till undersökningen. 
Av dessa kunde 62 bedömas. De fyra kriterier som 
ligger till grund för bedömningen är om skriftliga avtal 
upprättas, om samtliga kostnader i samband med 
utställningen ersätts och om utställningsersättning 
betalas ut enligt MUavtalets miniminivåer. Den sista 
punkten kallas »övriga villkor« och inkluderar bland 
annat transparens, policy och konstnärers omdömen 
om institutionen.

– Den största skillnaden från förra året gäller 
utställningsersättningen. Där har det tyvärr skett en 
försämring. Annars bekräftas snarare bilden från 
förra året. Det som är intressant är att vissa institu
tioner har bevisat att de kan förändra sin verksamhet, 

säger Erik Krikortz.
Reko fick stor uppmärksamhet, både i Sverige och 

internationellt, bland annat i Norge och Tyskland, 
när man presenterade sitt första index. Erik Krikortz 
framhåller tre saker som är anmärkningsvärda i år.

– För det första bekräftar årets index bilden från 
förra året. Man ser ingen större förbättring eller 
försämring över lag, säger han.

Det andra är att det har visat sig att de minsta insti
tutionerna kan erbjuda lika bra villkor som de största, 
eller till och med bättre.

– Det bevisar att det handlar om inställning – inte 
om pengar. Det tredje är att institutioner som till 
exempel Bildmuseet i Umeå och MAN, som klarade 
sig ganska dåligt förra året, nu ligger högt upp. De 
har haft en dialog om utställarnas villkor, bland annat 
utifrån Rekoindex. Det är en bekräftelse på att det vi 
gör spelar roll, säger Erik Krikortz.

På MAN bekräftar man att Reko varit en sporre att 
skapa bättre villkor för utställare.

– Det är en prioritering som vi gjort och något vi 
planerar in i budgeten. Ska man göra schyssta avtal 
kommer det att synas i balansräkningen. Vi har fått 
göra stora omprioriteringar. Vi har bland annat dragit 
ner på marknadsföring och fortbildning för persona
len. Men konstnärerna är ju kärnan i vår verksamhet 
så det är klart att de ska ha bra villkor, säger Anders 
Jansson, chef för MAN.

Hasselblad center hamnar långt ner. Enligt rappor
ten har institutionen misslyckats bland annat med 
att betala utställningsersättning enligt MUavtalet 
men också med att ersätta utställarnas omkostnader. 
De utställare på Hasselblad center som Reko varit i 
kontakt med under 2009, 2010 och 2011 uppger att 
de inte fått något arvode alls. Man arbetar inte heller 
aktivt med att förbättra utställarnas villkor.

– MUavtalet tillämpas inte hos oss, därför att det 
inte berör oss som privat institution. Däremot kan vi 
använda det som inspiration, vi kan snegla på det. Att 
vi inte ersätter utställarens omkostnader eller inte 
betalar arvode stämmer inte. Kostnader för produk
tion och resor betalas dock inte för mindre utställ
ningar av projektkaraktär. Vad gäller arvoden har jag 
intrycket av att våra utställare är nöjda och att vi har 
en god relation med dem, säger Bo Myhrman som är 
vd på Hasselbladstiftelsen.

Påståendet att institutionen inte skulle arbeta aktivt 
för att förbättra utställares villkor förvånar honom.

– Den som påstår det har inte tittat på vad vi gör. 
Vi är framför allt engagerade i unga konstnärer och 
delar varje år ut stipendier för studier i England, 
USA, Frankrike och Italien. Vi tycker verkligen att vi 
stödjer utvecklingen och det är något vi är stolta över, 
säger Bo Myhrman.

Också Edsvik konsthall hamnar långt ner.
– Vi följer inte MUavtalet, för vi har inga pengar. 

Konsthallen drivs av en grupp konstnärer och vi är 
panka allihop. Vi kommer alltid att vara lågt rankade, 
men vi gör vad vi kan för att ge konstnärer en möjlig
het att visa sina verk. Men vi kan inte betala någon 
ersättning. Vi kämpar med kniven mot strupen och 
försöker bedriva en kulturell verksamhet, säger 
Ricardo Donoso, konstnärlig ledare på Edsvik 
konsthall.

Inför nästa års undersökning kommer metoden 
att förändras något. Större vikt kommer att läggas på 
medverkans och upphovsrättsersättning samt på 
transparens.

– Första och andra året hade vi ganska lika krite
rier, nu vill vi förändra större saker. Rekoindex kan 
fortfarande utvecklas för att bli så exakt som möjligt. 
Det har varit svårt att få fram information, och det 
gäller även sådant som institutionerna enligt offent
lighetsprincipen ska lämna ut. Reko handlar om att 
skapa transparens. Vi behöver därför kunna ställa 
vissa krav på institutionerna, säger Erik Krikortz. 

HE Dv i g AND E R s so N
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Fängelse För  
odd nerdruM
oDD NERDRUm HAR DömTs TiLL Två 

åRs fäNgELsE Av osLo TiNgsRäTT, 

som mENAR ATT HAN UNDANHåLLiT 

10 miLJoNER NoRskA kRoNoR fRåN 

skATTEvERkET. koNsTNäREN sJäLv sLåR 

TiLLbAkA moT DomEN föR gRovT 

skATTEbRoTT.

Skattemyndigheterna i Norge har i många år haft 
ögonen på Odd Nerdrum. Redan 2002 inledde man 
en granskning av landets kanske mest berömda 
konstnär i modern tid, som misstänktes av myndig
heterna för att smita undan från att betala skatt. Den 
67årige konstnären har ända sedan dess varit indra
gen i en polisutredning där han misstänks ha gömt 

undan pengar på bankkonton i Österrike, Island och 
USA.

Under augusti har Oslo tingsrätt slutligen samlat 
sig för en rättegång. Målet har mer specifikt handlat 
om att Nerdrum mellan åren 1998 och 2002 anses 
ha sålt konstverk för 14 miljoner norska kronor och 
låtit bli att skatta för vinsterna. Totalt skulle detta 
motsvara undanhållna skatter på omkring 10 miljo
ner norska kronor.

Efter sedvanliga överläggningar gick rätten på 
åklagarens linje och valde att döma Nerdrum till två 
års fängelse för grovt skattebrott. Åklagaren Asbjørg 
Lykkjen är nöjd med den nya domen.

– Vår uppfattning är att det här är en grundligt 
genomtänkt och välskriven dom. Beloppet som 
undanhållits och det sätt som brottet är genomfört gör 
det här till en grov brottshandling som möjliggjort stor 
ekonomisk vinning, säger hon till NRK.

Själv har Nerdrum försvarat sig med att han sålt 
konstverken i syfte att kompensera uppdragsgivare 
och konsthallar för tidigare verk som förstörts av 
hans val av lågkvalitativ målarfärg. Rättegången 
blev stormig och blev vid flera tillfällen avbruten 
av huvudpersonen, som vid ett tillfälle förklarade 
sina misstankar om att målet redan är uppgjort av 
myndigheterna.

– Det pågår en demonisering av mig. Det är farligt 
och obehagligt. Jag har alltid tänkt att den norska 
staten vill ta livet av mig, och jag tror att det här är ett 
försök att driva mig till självmord, sade Odd Nerdrum 
under rättegången.

Även om åsikterna går isär om vem som har rätt, 

lutar en del opartiska bedömare i Norge åt att den 
aktuella domen är rimlig. Agnes Moxnes, kulturkom
mentator på norska NRK, menar att Odd Nerdrum 
har helt rätt i att det pågår en demonisering av honom 
från det norska kulturlivet, och att han i på tok för 
liten utsträckning finns representerad på landets 
finaste konstinstitutioner. Men den här domen är 
något helt annat, menar hon, eftersom den tydligt 
visar att Nerdrum har gömt undan pengar på utländ
ska bankkonton.

– Norska konstnärer har länge haft en ganska fri 
inställning till att sälja konst direkt från sina atel
jéer. Antagligen är det grunden till att Odd Nerdrum 
verkar känna så starkt och innerligt att han står över 
skatter och självdeklarationer. Men det tycker alltså 
inte skattemyndigheten, skriver hon i en kommentar 
på NRK:s hemsida.

Odd Nerdrum, som flyttade till Island 2003 och 
som numera bor i Frankrike, har inte själv kommen
terat domen i norska tidningar, eftersom han sedan 
2002 bojkottar dem totalt. Hans försvarare har dock 
meddelat att man ska överklaga fängelsedomen.

AN To N gU s TAv s so N

Kungsgatan 58 •  T  Hötorget • Stockholm • Tel : 08-545 15 560 • www.kreatima.se

I över 70 år har du kunnat 
handla konstnärsmaterial 
och färg hos Kreatima 
på Sveavägen 42 i Stock-
holm. Men i höstas blev 

vi tvungna 
att flytta då 
Skandia,  
fastighets-
ägaren, ska 

bygga om huset. Vi finns 
nu på Kungsgatan 58 
mellan Hötorget och 
Vasagatan. Här möter 
du samma kunniga med-
arbetare och finner samma 
djupa och breda sortiment 
som tidigare.

Måla Mera Veckor!
30–50 % rabatt  
på Beckers ”A” oljefärger,
W&N Artisan vattenlöslig oljefärg,  
Rembrandt Cobra vattenlöslig oljefärg,  
W&N Artist Acrylic (konstnärskvalitet),
W&N akvarellfärger (konstnärskvalitet), 
W&N Winton oljefärg, W&N Galeria akrylfärg, 
målarduk, linneduk, penslar,block och mycket 
mera. Läs mer på vår web.  
Kampanjen gäller 5 september till och med 9 oktober.

Välkommen in till oss  
och glöm inte att du 
som KRO/KIF medlem 
alltid har 15 % rabatt 
på vårt sortiment.*

Du som vill handla 
i vår webbutik, ange 
kampanjkod 11KKR06 
i kassan för att erhålla 
konstnärsrabatten.  
Vi skickar oftast dina 
varor samma dag.

Är du bilburen
hjälper vi dig med 
lastning från 
vår last-
brygga 
bakom  
butiken. 
* Gäller ej kampanjvaror.

Välkommen till vår butik
på Kungsgatan 58 i Stockholm
och på webben
www.kreatima.se.



konststudenter 
Flyr sverige
kATAsTRof! föRöDANDE! ogENomTäNkT! 

koNsTskoLoRNA skRäDER iNTE oRDEN 

ANgåENDE DEN NYA REfoRmEN som 

iNNEbäR ATT AvgifT iNföRs föR 

UTomEURopEiskA sTUDENTER. 

Avgifter för utomeuropeiska studenter vid svenska 
universitet införs från och med höstterminen 2011. 
Sverige har hittills varit ett av de få länder som erbju
dit gratis utbildning, inte bara för svenska studenter 
utan också för utländska.

– Utbildning är numera en global marknad. På den 
marknaden bör Sverige konkurrera genom att erbjuda 
utbildningar av hög kvalitet, inte genom att bjuda på 
gratis utbildning, sa högskole och forskningsminister 
Tobias Krantz när beslutet togs i februari förra året.

Inför terminsstarten kan man nu konstatera att 
beslutet kraftigt har påverkat antalet utomeuropeiska 
studenter vid landets universitet. Konstskolorna är 
inget undantag. I Stockholm, Göteborg och Malmö 
kan man redan se en dramatisk nedgång av anta
let utomeuropeiska konststudenter. Endast två så 
kallade tredjelandsstudenter kommer att börja på 
Konstfack den här hösten. Det kan jämföras med 
våren 2011 då omkring 45 utländska studenter kom 
från länder utanför Europa.

På Konsthögskolan i Malmö finns inte längre 
någon utomeuropeisk student på kandidatnivå. Av 
de tre som erbjudits en plats på mastersprogrammet 
har samtliga avböjt. Professor Gertrud Sandqvist på 
Konsthögskolan i Malmö är djupt kritisk till beslutet.

– Jag kan inte nog understryka vilken katastrof 
detta är. Vi gick precis miste om en väldigt begåvad 
kanadensisk student som valde ett holländskt univer
sitet istället. Jag hoppas att det här blir reviderat. Man 
måste plocka bort eller i alla fall minska avgiften för 
att få tillbaka den absolut nödvändiga vitalitet som 
utomeuropeiska studenter innebär, säger hon.

Samtidigt befinner sig konstskolorna i en mer 
fördelaktig situation än många andra universitet. 
Söktrycket är så högt att man alltid kommer att kunna 
fylla kurserna.

– Vi har ett väldigt högt söktryck, så det kommer 
inte att påverka oss ekonomiskt. Vi kommer alltid att 
kunna fylla våra kurser. Värre är det för de skolor som 
förlitar sig väldigt mycket på internationella studenter, 
säger Ivar Björkman, rektor på Konstfack i Stockholm.

Men även om man inte lider ekonomiskt framhåller 
han att andra värden nu riskerar att gå förlorade.

– För oss innebär detta framför allt att vi tappar en 
viktig grupp, nämligen studenter från de delar av värl
den där utvecklingen sker snabbast just nu. Utbytet 
med studenter från hela världen skapar en väldig 
dynamik till utbildningen. Det är en dimension som 
till stor del går förlorad nu, fortsätter han.

Också på Konsthögskolan Valand i Göteborg tror 
man att detta kommer att förändra utbildningarna 
påtagligt.

– Vi vill ha det sammanhang som en internationell 
grupp studenter skapar med allt vad det innebär av 
nätverkande och utbyten. På sikt kommer det att bli 
ett problem att inte kunna vara global, säger Mats 
Olsson, rektor på Konsthögskolan Valand.

Han tror att det kommer att bli svårare att locka 
utomeuropeiska studenter till Sverige när man 
konkurrerar med utländska konstskolor, och dess
utom tar ett högre pris.

– Nu blir andra faktorer viktiga för studenterna, 
faktorer som ligger utanför utbildningen, säger han 
och menar att städer som London och New York har 
lättare att locka till sig studenter än vad till exempel 
Göteborg har.

Mako Ishizuka kommer från Japan och tog sin 
masterexamen på Konsthögskolan i Malmö innan 
avgiftsändringen trädde i kraft. Hon funderar länge 
på frågan om den nuvarande avgiften hade fått henne 
att välja ett annat land.

– Det är svårt att veta, säger hon till slut. Jag var 
väldigt motiverad att komma in på just den här 
skolan. Jag hade nog försökt ordna ett stipendium, för 
det är en väldigt hög avgift.

Vad gäller konkurrensen med andra länders konst
skolor tror hon inte att Sverige ska försöka konkurrera 
med något annat än kvaliteten på utbildningarna.

– När jag bestämde mig för att söka till Konst
högskolan i Malmö hade jag aldrig varit i Sverige, 
hade ingen uppfattning om livet här och visste inte 
att utbildningen var gratis. Men jag hade hört talas 
om skolan på flera håll utomlands, och den råkade 
ligga i en stad som hette Malmö, i det nordeuropeiska 
landet Sverige, säger hon.

På Konstfack kostar en kandidatexamen nu 235 
000 kronor per läsår. På Konsthögskolan i Malmö 
ligger avgiften på 280 000 kronor per läsår. Detta 
kan jämföras med Central Saint Martins i London där 
motsvarande utbildning kostar 12 700 brittiska pund 
(cirka 133 000 kronor) per läsår.

– Vi är dyrare än Goldsmiths, säger Gertrud 
Sandqvist. Hur ska vi kunna konkurrera? Vi pratar om 
280 000 kronor per år. Detta är en av de värst genom
förda reformer jag har sett. Vi får en byråkrati som verk
ligen är missgynnande för ickeeuropeiska studenter.

– Vi har gått från att vara ett av de billigaste univer
siteten i världen till ett av de dyraste, konstaterar Ivar 
Björkman.

Men den sjunkande andelen utomeuropeiska 
studenter oroar inte regeringen. Man framhåller att 
Danmark upplevde samma nedgång när de införde 
avgifter, men att antalet sedan steg igen. Dessutom 
tror man att ett högt pris signalerar hög kvalitet. I 
samband med beslutet inför man två stipendiesystem, 
ett som riktar sig särskilt till studenter från länder som 
Sverige har ett långsiktigt biståndssamarbete med.

– De pengarna kommer nog att gå till andra utbild
ningar i första hand skulle jag tro, säger Ivar Björkman. 
På Konstfack försöker vi bygga upp en egen stipendie
fond men det har ännu inte gett så mycket resultat. 
De företag vi har kontaktat har varit väldigt undrande 
– detta är ju en helt ny situation i Sverige.

Han tror inte heller att de intäkter som avgifterna 
innebär sätter svenska konstskolor i en bättre ekono
misk sits.

– Att administrera detta innebär också kostnader. 
Ännu har vi inte sett några positiva effekter av avgif
ten, säger Ivar Björkman.

Han tror att avgiftsändringen kommer att påverka 
inte bara konstskolorna, utan det svenska kulturlivet 
i sin helhet.

– Den mångfald som berikar den svenska konstvärl
den kommer utan tvekan att minska. De som kommer, 
särskilt de utomeuropeiska, är ofta extremt duktiga 
och flera stannar kvar och etablerar sig. Det svenska 
kulturlivet kommer genom detta beslut att gå miste om 
väldigt duktiga konstnärer och formgivare, säger han. 
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fax 08 678 29 20
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Färgstarkt 
sedan 1976

Världens färgstarkaste designföretag 

fyller 35 och vi fi rar med en helt unik 

JUBILEUMSKOLLEKTION. En kollektion 
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utsMyckning av 
urberget
sToCkHoLms NYA pENDELTågsTUNNEL 

CiTYbANAN iNvigs föRsT 2017, mEN 

REDAN NU äR ARbETET i fULL gåNg 

mED ATT väLJA UT koNsTNäRLig 

UTsmYCkNiNg. oCH äN äR DET iNTE 

föR sENT ATT ANmäLA iNTREssE föR 

DEN som viLL biDRA.

Sprängningarna har pågått i flera år under Stockholms 
gator. Det är stadens nya pendeltågstunnel, 
Citybanan, som växer fram, och som när den står 
färdig 2017 ska förbättra för regionens tågresenärer. 
Det enorma infrastrukturprojektet, som totalt förvän
tas kosta 17 miljarder kronor, är dock inte det enda 
som är av stort format – bygget får även sällskap av en 
omfattande satsning på ny offentlig konst. Stationer, 
vänthallar och spärrområden ska förses med skulptu
rer, mosaik, målningar och andra typer av konstnärlig 
gestaltning.

Stefan Hagdahl, som sedan länge arbetar med konst 
hos Storstockholms lokaltrafik, SL, är talesman för 
Citybanans arbetsgrupp för konst. Han säger att det är 
fantastiskt roligt att få jobba med en så stor satsning. 

– Det är jättespännande. Det är kul att vi valde att 
ha en helt öppen upphandling. Då kan både den mest 
namnkunniga konstnären delta, och de som inte är 
fullt lika namnkunniga, säger han.

Upphandlingen av konsten i Citybanan, som Stefan 
Hagdahl berättar om, kickades igång i våras när man 
gick ut och bjöd in konstnärer både inom och utom 
rikets gränser att komma med idéer. Grundtanken 
var att försöka nå ut till en vid krets av konstnärer, att 
inte utestänga någon och att få in så många konstnä
rer som möjligt i utgångsläget. Själva upphandlingen 
är sedan uppdelad i tre etapper. I den första delen, 
som i första hand berör konst till den nya pendeltågs
stationen under TCentralen, drog man streck för nya 
anmälningar i början av sommaren.

– Vi har fått ett enormt gensvar, kan jag säga. Jag 
kan inte säga exakt, men vi har fått in väldigt många 
ansökningar. Det är förstås jättekul, säger Stefan 
Hagdahl.

Under hösten ska arbetsgruppen gå igenom de 

anmälningar som strömmat in, för att sedan låta ett 
fåtal av konstnärerna skissa vidare på mer konkreta 
idéer. Det är ett digert arbete, berättar Stefan 
Hagdahl.

– De flesta som hört av sig är kvalificerade, och alla 
konstnärerna är extremt duktiga, det är bara att inse. 
Men bland dem måste vi ändå koka ner det till ett 
fåtal som får göra skisser. Det är en svår uppgift. 

De nya tågstationerna kommer att ägas av SL, 
som har en hel del traditioner att luta sig tillbaka 
mot när det gäller offentlig konst, från Siri Derkert 
och framåt. Än så länge är det dock lite oklart exakt 
vilken konst som ska fylla Citybanans bergrum. 
Arkitekterna har ett hum om vilka utrymmen som 
kommer att behöva konstnärlig gestaltning, och 
totalt ska det röra sig om ungefär tolv till femton verk 
i olika former. Stefan Hagdahl tror att SL generellt 
går mot ett större inslag av temporära utställningar, 
som byts ut någon gång vart femte år, men mer än så 
vill han inte säga i nuläget.

– Vi är ganska vana vid sådana här uppdrag, och 
det blir aldrig som man tror. Det är lite konstens 
styrka, att den förvånar. Jag vågar knappt ens ha en 
tanke om vad som ska komma fram, men jag tror att 
det kommer att dyka upp något som gör att man bara 
utropar »Oj, vad häftigt!«. Vi tittar förutsättningslöst, 
säger han.

Men bara för att den första etappen är stängd bety
der det inte att det är för sent att visa intresse. Arbetet 
pågår i ytterligare tre år, och alla som jobbat med offent
lig konst, eller som har en långvarig konstnärlig bana 
bakom sig, kan fortfarande kontakta Citybanans konst
grupp och göra ett formellt försök att kvalificera sig.
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museerna går som tåget

s t o C k H o l m  När sommaren övergår i höst 
kan Sveriges museer summera en framgångs-
rik period i sina kassaböcker. Sommaren 
2011 är på många håll en rekordsommar, 
och flera av museerna noterar en utveckling 
i stil med Malmö museer, som fått högre 
besökssiffror än någonsin och en fördubbling 
till 43 653 besökare. Även Nationalmuseum, 
som har haft 24 procent fler besökare än 
ifjol, är nöjda med utvecklingen:

– För vår del hänger det samman med att 
så fantastiskt många turister, både utländska 
och inhemska, har besökt Stockholm i 
sommar, säger Hanna Tottmar, pressansva-
rig på Nationalmuseum, till TT.

kinas auktionsHus 
avanCerar

l o n d o n  I takt med att Kina blir en allt 
tyngre makthavare i världsekonomin börjar 
man nu också att flytta fram sina positioner 
i konstvärlden. China Guardian Auctions, 
landets näst största auktionshus, planerar att 
öppna en filial i London, enligt företagets vice 
vd, Kou Qin. Beskedet kommer samtidigt 
som det största kinesiska auktionshuset, 
Poly International Auctions, annonserat att 
man överväger att introducera sig på den 
brittiska börsmarknaden. Exakt när dessa 
förändringar ska ske är inte beslutat.

guggenHeim till finland

H e l s i n g f o r s  Snart kan vår östliga grannhu-
vudstad bli ett världsmuseum rikare. Det är 
Helsingfors stadsdirektör som i samarbetet 
med Guggenheimstiftelsen framför idén 
att ett nytt Guggenheimmuseum byggs 
i staden. Stiftelsen, som tidigare grundat 
museer i New York, Bilbao, Berlin, Abu 
Dhabi och Venedig, har skrivit en utredning 
där man förordar Helsingfors som place-
ring för museum nummer sex. Den nya 
fastigheten, som kan hamna på Skatudden 
i centrala Helsingfors, blir emellertid ingen 
billig historia – uppemot 2 miljarder kronor 
kan bygget komma att kosta. Om planerna 
går i lås väntas museet öppna portarna 
någon gång under 2018.

mytisk stöld återskapad

n e W  y o r k  Hundra år efter stölden av Mona 
Lisa tar sig nu den amerikanska filmindustrin 
an den rafflande konstkuppen. Det är filma-
ren Joe Medeiros, som tidigare skrivit manus 
till Jay Lenos talkshow, och som i många år 
arbetat med att kartlägga hela historien om 
hur fasadmålaren Vincenzo Peruggia lycka-
des ta sig in på Louvren och stjäla världens 
mest berömda målning. Den nya filmen, 
som genom en rad nya intervjuer finner 
ny information om den mytiska stölden, 
har hittills inte lyckats få någon kommersiell 
filmdistribution.

en ny sorts popkonst

l o s  a n g e l e s  Nästa stora grej bland popstjär-
norna i den nyss uppvuxna Idolgenerationen? 
Att köpa svindyr konst, såklart. Den före 
detta pojkbandssångaren Justin Timberlake 
har, enligt en intervju i det amerikanska 
magasinet Vanity Fair, blivit en konstfanatiker 
på, hm, äldre dagar. Bland annat har han 
skådats på curatorn Jeffrey Deitchs fester 
och köpt verk av den hippa gatukonstnären 
Banksy.

– Jag önskar att jag hade lagt mer tid på 
att gå på museum på den tiden när jag 
fortfarande turnerade jorden runt, säger 
Timberlake ångerfullt till Vanity Fair. 

post-it-kriget når sverige

p a r i s  Uttråkade franska kontorister, som 
kommit tillbaka efter semestrarna, har satt 
igång en europeisk rörelse av improvise-
rade konstverk i kontorsmiljöer. Genom 
att sätta upp pastellfärgade post-it-lappar på 
insidan av sina fönster har de konstruerat 
stora formationer av bilder och textsjok på 
kontorshusens fasader. Trenden, som sattes 
igång på speltillverkaren Ubisofts kontor i 
Paris, spred sig snabbt i staden och resten av 
Europa. På ett kontor tog det fyra personer 
20 timmar att skapa en tolkning av en Roy 
Lichtenstein-målning, helt i post-it-lappar. 
Enligt Aftonbladet har trenden nu kommit 
till Sverige. Här har verken än så länge mest 
föreställt dataspelsfigurer.

populär gatukonstfest

s t o C k H o l m  Graffiti och gatukonst hamnade 
än en gång i den lokalpolitiska debatten i 
somras, när Riksteaterns evenemang Art 
of the Streets förbjöds att annonsera i 
Stockholms stad. Moderaternas företrädare 
menade att man inte kunde marknadsföra 
en konstform som gick i klinch med stadens 
nolltoleranspolicy mot klotter. Men trots den 
indragna reklamen, eller kanske tack vare 
den stormiga debatten, blev det storsuccé 
för Art of the Streets. Totalt 5 900 personer 
besökte evenemanget på Södra teatern – 
nästan dubbelt så många som förra året.

freud ur tiden

l o n d o n  En av Storbr i tanniens mest 
berömda konstnärer, Lucian Freud, har 
avlidit vid 88 års ålder. Konstnären, som 
föddes 1922 i Berlin som sonson til l 
Sigmund Freud, tvingades fly till London 
i mitten av 1930-talet för att undkomma 
den ökande nazistiska terrorn. I vuxen 
ålder g jorde han sig et t namn som 
en av Ronald Kitajs adepter i den så 
kallade School of London, och blev 
 berömd för sina porträtt och nakenstudier. 
Han porträtterade också kända personer 
som Kate Moss och drottning Elizabeth. 
Han avled i slutet av juli i sitt hem i London.

syrisk satiriker 
attaCkerad

d a m a s k u s  Serietecknaren och satirikern 
Ali Ferzat, som många gånger kritiserat 
den syriska regimen i sina verk, blev svårt 
misshandlad i slutet av augusti. Maskerade 
män, som av allt att döma agerat på uppdrag 
av president Bashar al-Assad, attackerade 
den 60-årige Ferzat med sparkar och slag, 
knäckte benen i båda hans händer och 
stjälpte till sist av hans misshandlade kropp 
vid en vägren. Attacken tolkas av de flesta 
bedömare som en direkt reaktion på hans 
populära teckningar, som har fått stor sprid-
ning under den pågående revolten mot 
Assadregimen. En talesperson för USA:s 
utrikesdepartement har fördömt misshan-
deln och återigen uppmanat Syrien att låta 
sina medborgare uttrycka åsikter utan rädsla 
för repressalier.

seriekonstnär i 
utpressningsmål

l o s  a n g e l e s  Den Kalifornienbaserade 
konstnären Todd White, som slog igenom 
som tecknare av den animerade barnserien 
SpongeBob Squarepants men som sedan 
slagit in på en bana som bildkonstnär, har 
stämts av sin gallerist. Han anklagas för att 
ha attackerat sin gallerist, Margaret Howell, 
och med hjälp av en kumpan stulit målningar 
som han skapat och hon förvarat. De ska 
även ha försökt tvinga henne att skriva på 
ett kontrakt om att konstnären själv tog över 
rättigheterna att sälja sina verk. Konstnären 
själv kallar anklagelserna »fullständigt orim-
liga«, och menar i stället att det är galleristen 
som försöker utsätta honom för bedrägeri. 
Polisen har inte velat gå vidare med någon 
av parternas utsagor. Hur SpongeBob själv 
ser på målet är ännu inte känt.

konstnärsprotest  
i israel

t e l  a v i v  En grupp om 150 konstnärer och 
aktivister bröt sig i mitten av augusti in i Tel 
Avivs stora konstmuseum för att protestera 
mot ledningen. Bakgrunden till protesten 
är att museet ska utse en ny chef efter 
Mordechai Omer, som dog i början av 
sommaren, och konstnärerna vill vara med 
och påverka vem den nya chefen blir. Bara 
affärsmän och ekonomer sitter i styrelsen, 
enligt demonstranterna. Som en reaktion 
på aktionen gjorde museet en eftergift och 
valde in en konstnär i styrelsen, men det 
räckte inte för demonstranterna som kräver 
en större och mer inkluderande diskussion.

ljusare 
arbetsmarknadsprognos

s t o C k H o l m  Sysselsättningen ökar och ännu 
fler blir egenföretagare, visar den senaste 
prognosen från Arbetsförmedlingen Kultur  

 
Media, som släpptes i början av sommaren. 
Totalt väntas 3 000 personer komma in på 
arbetsmarknaden inom kulturlivet under 2011. 
För bild- och formområdet är bilden något 
annorlunda. Där pekar Arbetsförmedlingen i 
stället på att arbetsmarknaden varierar och att 
det finns behov av teknisk fortbildning bland 
många arbetssökande. Det finns fortsatt risk 
för att arbetssökande kan komma att lämna 
bild- och formområdet för andra branscher 
framöver, menar myndigheten.

konstbråk på  
doWning street

l o n d o n  Den provokativa och självutlämnande 
konstnären Tracey Emin har rört upp käns-
lorna i London, rapporterar Sveriges Radios 
Kulturnytt. Emin skänkte nyligen ett konst-
verk till premiärministern David Camerons 
högkvarter, en neonskylt med texten »More 
Passion« som nu täcker ett av trapphusen på 
10 Downing Street. Verket, som av kritiker 
liknats vid »entrén till en nattklubb«, har 
blivit extra känsligt i en tid då kravaller och 
mutskandaler fått många att uttrycka farhågor 
över att det brittiska samhället är på väg mot 
totalt moraliskt förfall. Än så länge får Tracey 
Emins verk emellertid hänga kvar.

ai WeiWei ute ur 
skuggorna

b e i j i n g  Kinas mest världsberömde dissident, 
konstnären Ai Weiwei, har knappt sagt ett 
ord sedan han plötsligt släpptes ur häktet i 
juni. Men nu har han givit ifrån sig ett första 
livstecken i form av en text publicerad i 
tidskrif ten Newsweek. Texten handlar 
dock i ganska liten utsträckning om tiden i 
fångenskap – troligen eftersom han belagts 
med munkavle av myndigheterna och därför 
inte kan uttala sig mer än i förtäckta ordalag. 
I stället för att berätta hela sin historia skriver 
Ai Weiwei därför en nattsvart skildring av ett 
Beijing i mörker, ett Kafkaartat helvete, en 
»oändlig mardröm« till stad. Texten finns att 
läsa på Newsweeks webbsida.

libyska konstskatter 
Hotas

t r i p o l i  Den tumultartade avsättningen av 
Muammar Gadaffi sätter nytt ljus på landets 
historiska skatt av viktiga konstföremål. Även 
om det mesta tyder på att den gamla regimen 
är på väg bort varnar många bedömare för 
att kontrollen av de ovärderliga kulturskat-
terna kan brista under den kaotiska period 
som väntas följa. Unesco har uppmanat 
konsthandlare i hela världen att hålla extra 
uppsikt över föremål från Libyen, så att inga 
plundrare ska kunna föra ut dyrbara föremål.

– Jag hörde att folk gått ut och skyddat 
de här platserna, det är enormt glädjande 
att man känner det ansvaret, säger Kristian 
Göransson, intendent på Medelhavsmuseet 
i Stockholm, till Dagens Nyheter.
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ko ns t n ä r en m a r i a nne l ind b erg d e geer , 65, har precis 
gått i pension – men är mer poppis än någonsin. Förra året 
slog hennes retrospektiva utställning på D U Nk E R s  ko N s T H A L L 
publikrekord, med över 30 000 besökare. 

– Och D N hade inte ett enda »men« i hela recensionen! 
säger hon. 

Marianne Lindberg De Geers förhållande till media är 
speciellt. För de flesta konstnärer jag har träffat avskyr pressen 
eller är helt ointresserade. T v avfärdas som ytligt skräp, jour
nalister och kritiker som skandalhungriga parasiter. 

p Rmaskinen m L D g är ett välbehövligt undantag. 
Hon är inte bara en av få konstnärer som skriver 

rasande inlägg om galleristhallickar och snorkiga Moderna
intendenter på kultursidorna. Hon är en konstnär som gillar 
när det händer. När debatter blossar upp och när skandalbråk 
rör till det. Likt en Se & Hörreporter nystar hon ständigt 
i relationerna på konstkartan. Hon säger att hon inte bryr 
sig om kritikerna i D N längre – men ändå kan hon citera ur 
senaste helgens konstrecensioner. Att lyssna på henne är som 
att se en konstkomedi med personer som Daniel, Annika och 
»Schiptjenkorna« i rollerna. 

Därför älskar vi journalister också Marianne – för att hon 
alltid har ett tips eller skvaller i bakfickan. 

I en annars sluten konstvärld är hon den som öppnar fönst
ret och vädrar ut ibland. 

Kanske är det ingen slump att hennes nya videoverk Dött 
barn i Pite tingsrätt känns som hennes mest kvällstidnings
inspirerade någonsin? I videon hör man maken C A R L  J o H A N D E 

gE E R läsa upp domen efter ett otäckt barnamord 1990, när en 
fyraårig pojke blev torterad och dödad av sina föräldrar. 

 – Jag kom på att Carl Johan kunde läsa. Det är han som 
sitter och tittar på deckare på tv medan jag står i hallen och 
tycker att det är otäckt. Jag är så jävla blödig, men om det är 
han som läser blir det ett avstånd till mig. Jag vet inte om det 
är ett bra verk, om jag ens kommer att kunna visa det. Det är 
så otäckt, hur man glider in i att bli så där ond. Vem ska stå 
ut med att höra på allt det här? säger Marianne Lindberg De 
Geer. 

Vi träffas hemma hos henne i den 140 kvadratmeter stora 
våningen på Södermalm, hyresrätt i ett tjusigt kulturhus, 
naturligtvis ägt av kommunala Stadsholmen. Det ser precis så 
kulturelitsbohemiskt ut som man föreställt sig: svensk progg
konst på väggarna, retroleksaker i skåpet, utsikt över hela 
Slussen. 

Jag har recenserat Marianne Lindberg De Geer en gång. 
Det var en av de första texterna jag skrev för Expressen i 
början av 2000talet. Det var en rejäl sågning av en serie 
målningar som visades på gA L L E R i  A ND R é HN - s C Hip T J E Nko. 
»Marianne Lindberg De Geer har i ren frustration målat av en 
bunt feta auktoritära män som hon vill ligga med«, skrev jag. 

 – Det kanske inte är vad man skulle välja att skriva om 
sig själv. Fast jag tyckte att det var kul. Åtminstone något annat 
än det här farliga mainstream som är överallt, säger Marianne. 

äR iNTE pRobLEmET ATT måNgA kRiTikER bARA skRivER föR 

övRigA koNsTväRLDEN?

– Men det gör man inte heller, man diskuterar inte saker 
som konstvärlden borde diskutera. Det finns hur mycket som 
helst att skriva om, till exempel att konsten är så högervriden. 
Jag kan inte fatta att alla begåvade konstnärer sitter och gör 

pRoggARE, pR-mAskiN oCH svERigEs mEsT fRispRåkigA koNsTNäR. mARiANNE LiNDbERg DE gEER äR iNTE RäDD 
föR ATT sägA vAD HoN TYCkER. i koNsTNäREN TALAR HoN UT om bRåkEN, åNgEsTEN oCH kULTURpoLiTikEN. 
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sig till för m AgA siN 3 eller L A R s Ni T T v E. 
Det handlar bara om välgjorda verk som 
man kan sälja, och som ska öka i värde 
för att de är oantastliga på något sätt. Jag 
tycker inte att konst ska vara oantastlig, 
den ska rasa ihop i händerna på en. 
L A s sE HiL L E R sbE R g gjorde teckningar på 
smörpapper – det var bara en liten rand 
med smulor kvar efter några år. Sådant 
tycker jag är kul.

vARföR äR DU i sToRT sETT DEN ENDA 

svENskA koNsTNäREN som skRivER 

DEbATTARTikLAR?

– Jag är den sista proggaren. 
Alternativt, jag är den enda konstnären 
som får in mina texter i dagspressen.

JAg TRoDDE pRoggARE AvskYDDE 

kApiTALisT-mEDiERNA.

– Var har du fått det ifrån? Det 
finns ju inga andra medier, eller hur? 
Förresten, vad tycker du om Paletten? 
Jag tycker att det är en skittidning. 
Den går inte att läsa, jag fattar inte 
att man kan göra en så dålig tidning. 
Problemet är att den är helt apolitisk. 
Men den här tidningen, Konstnären, tar 
inte heller sitt uppdrag på allvar. Det 
ska vara en tidning som diskuterar vad 
konsten handlar om nu. Vad gör man på 
Bukowskis, vad är prisbilden? Alla de 
som utbildar sig, vad går de för framtid 
till mötes? Var finns kritiken?

DU LämNADE kULTURRåDETs sTYRELsE i 

viNTRAs, sAkNAR DU DEN?

– Frågar du mig så hade jag gärna 
suttit lite till. Jag hade just blivit varm 
i kläderna, genom att driva igenom 
m Uavtalen. Den grejen började egent
ligen med att m AT s  s v E gf o R s, den gamle 
moderaten, blev ordförande och hörde 
att vi konstnärer inte fick betalt för att 
ställa ut på museer. Han trodde inte sina 
öron. Han förstod ju sig på affärer, och 
blev jätteupprörd. Och plötsligt var alla 
jätteupprörda. Varför ska vi konstnärer 
jobba gratis för statliga museer? Innan 
vi drev igenom avtalet fick man inte ett 
skit.

EN gåNg JämföRDE DU RELATioNEN 

mELLAN koNsTNäR oCH gALLERisT 

som ETT HoRA-HALLiCk-föRHåLLANDE. 

bLiR foLk sURA?

– Jag tyckte att det var bra när det 
kom in en gallerist i Kulturrådet, s A R A 

s A ND s T R ö m. Vi blev ju inte bindgalna 
och ville peta ut ögonen på varandra, 
vi har ju bara varsitt uppdrag. Men det 
är lite jobbigt när man går ut och gör en 
sådan grej, för sen har man inte en jävla 
kompis kvar. Blir man osams med DAv iD 

NE U m A N på Magasin 3 så är man kokt på 
stora områden, vilket jag är. Och jag blir 
ju lätt förbannad, och vill kritisera och 
säga vad jag tycker är åt helvete. Det får 
konsekvenser för mig.

vARföR äR DU osAms mED DAviD 

NEUmAN?

– Jag hade gjort mina skulpturer av 
den tjocka och den smala kvinnan i gips, 
som han köpte på konstmässan. Till 
honom hade galleriet sagt att det inte 
skulle bli några fler skulpturer, men det 
var egentligen helt åt helvete. Jag hade 
ju kvar formerna och när jag sen ville 
göra skulpturerna igen i brons blev han 
helt galen. Han ringde mig och sa att 
han skulle se till att jag aldrig mer fick 
ställa ut i Stockholm, och att de verk han 
redan hade av mig aldrig skulle visas 
mer. David Neuman är ju en inflytelse
rik person i det här bigotta konstlivet 
som vi har.

vAD gJoRDE DU?

– Jag var upprörd och kollade med 
Skulptörförbundet, och de sa att du 
kan göra fem sådana skulpturer om 
du vill, det har inte han med att göra. 
Men jag vågade ändå inte. Det tog tio 
år innan jag blev uppringd av m A R ik A 
(WAC H T mE i s T E R red. anm.), som ville 
visa de där skulpturerna på Wanås. Jag 
berättade hela historien för henne. »Gör 
dem i brons« sa hon, »jag tar David«. Så 
jag gjorde dem i brons, och hon skydda
de mig mot honom. Men vad det här har 
förstört för mig i konstlivet i övrigt vet 
jag inte. Han kan alltid säga att han inte 
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visar mina grejor för att jag i grunden 
inte är intressant som konstnär. Det gör 
de personer som jag kritiserar ofta. 

oCH NU HAR bRoNskviNNoRNA 

bLiviT omDEbATTERADE offENTLigA 

koNsTvERk i växJö.

– Det är jätteroligt! Jag får fortfaran
de mejl från folk som går förbi dem. De 
har ju både blivit vandaliserade, avbrut
na och försvunnit. Men det var faktiskt 
centerns kvinnor i kommunfullmäktige 
som stred för att de skulle komma till, 
jättegulligt! Det är en del av verket som 
jag gillar väldigt mycket. Alla som säger, 
»Ska vi behöva se de här skitkärring
arna, man vill ju se något vackert«. Och 
tanterna bara, »Jag ser precis ut så där, 
vad fan är det för fel på det? » Nu har de 
lagt om rutten med turistbussen för att 
man ska kunna stanna och titta på dem. 

DU HAR HAfT EN DEL DUsTER mED 

moDERNA mUsEET oCkså, bLAND 

ANNAT kRiTisERAT mANsDomiNANsEN i 

sAmLiNgARNA.

– Jag har hört att DA N iE L biR N bAU m 

blev varnad för mig av L A R s Ni T T v E. 
«Henne ska du akta dig för!» Men jag 
bjöd faktiskt hem Daniel, L A R s v iL k s och 
L A R s o (E R i C s s o N, red. anm.) på lasagne
middag för ett tag sen. Jag har ju aldrig 
umgåtts med någon av dem här, men det 
kan vara så kul att sätta ihop folk och se 
vad som händer, jag gör så ibland. Lars 
Vilks blev avsläppt av två livvakter. Jag 
ville att Daniel Birnbaum skulle få träffa 
honom eftersom han aldrig hade gjort 
det. Han ska inte komma undan med att 
inte veta vem han är.

HUR giCk DE iHop Då?

– Jag vet varför Birnbaum har fått 
jobbet nu. För något roligare, trevligare 
och lättsammare finns inte. Allting 
rinner av och på honom. Han är en glad 
gamäng. Jag var helt imponerad. Men 
jag tror att de tyckte att det var trevligt, 
och Daniel mejlade och tackade och sa 
att han börjat läsa Lars Vilks blogg. Och 
det är ju bra. Det har funnits gränser 

mellan vissa konstuttryck och Moderna 
museet, och jag tycker att det är viktigt 
att de ser helheten. Om man sen tycker 
att det är bra eller dåligt är en annan 
femma.

HUR käNNER DU LARs viLks?

– Jag har haft mejlkontakt med Lars 
Vilks i alla år. Han är ju så hatad nu 
bland konstnärer. Folk läser honom som 
fan läser bibeln. Om jag säger att jag 
gillar Lars Vilks och läser hans blogg 
så betyder det inte att jag gillar allt han 
säger. Men jag tycker om folk som är lite 
röriga. Vi har ett samhälle där det fattas 
folk som kan harkla till och säga något 
helt på tvärs och på så sätt få igång de 
grå cellerna på en. Det är underbart med 
sådana människor!

TJäNAR DU mYCkET pENgAR på DiN 

koNsT?

– Jag säljer stötvis. Inte särskilt bra. 
Min pension är 8606 kronor i månaden 
efter skatt, så det gäller att fylla ut med 
jobb så att man går runt. Speciellt när 
man har en hyra på 14 000. Vi kommer att 
flytta när yngsta sonen Örni flyttar ut, vi 
har inte råd att bo kvar här. Nu har jag 
ju sålt till nästan alla svenska museer, 
för jag har hållit på så länge. Men vad 
ska man göra sen? Vill de verkligen ha 
två verk av mig? Moderna har en enda 
av mina grejer, vet du vilken? Det är ett 
porträtt av min man. Haha! Där har jag 
gjort mig själv som en lite mopsig pudel 
som sitter mitt i ansiktet och irriterar. 
Det är vad jag kommer att bli ihågkom
men för på Moderna museet.

äR DU föR RUT-AvDRAg föR 

koNsTköp?

– Det har jag varit emot, eftersom 
jag är vänster och vänstern är emot det. 
Kan det inte vara lite krångligt att köpa 
konst? Måste det vara så geschwint?

föR NågRA åR sEDAN bRöT DU, på ETT 

gANskA DRAmATiskT säTT, mED DiNA 

gALLERisTER på ANDRéHN-sCHipTJENko. 

vAD vAR DET som HäNDE?

– Det närmade sig jul och jag var 
skitförbannad eftersom jag inte hade 
fått mina pengar för tavlor som jag visste 
folk hade köpt. Jag markerade att jag var 
väldigt sur, och då blev C iL é NE (A ND R é HN, 
red. anm.) helt galen och tyckte jag skul
le hämta alla mina grejer som de hade i 
sitt lager. Sen kom mitt ryska påbrå fram 
eller något. Jag beställde en lastbil och 
åkte ner samma dag och hämtade grejer
na. Egentligen gillar jag de där tjejerna, 
jag har haft jättenytta av dem. Jag var en 
självlärd medelålders kvinna, gift med 
en konstnär, som hade varit gift med 
fyrtiotusen andra – så jag hade inget 
fantastiskt läge. Sen när jag fick dem 
som gallerister fick jag ju status. Men det 
är hela systemet med gallerister som är 
fel. Att de ska ha 50 procent för att låna 
ut lokalerna och skicka ut sina svartvita 
små vernissagekort och dessutom låta en 
vänta halvårsvis på pengarna.

fåR DU ALDRig kLAUsTRofobi Av DEN 

HäR koNsTväRLDEN?

– I och med att jag var 40 år när 
jag kom in så hade jag redan min egen 
värld, mina egna kompisar och inga 
gamla relationer från Mejan. Fast nu 
tycker jag inte att det är så kul längre. 
Jag tycker att det är borgerligt och 
tråkigt. Jag trodde konstvärlden skulle 
vara något annat, att vi skulle vara där 
för att bråka, retas och väcka frågor. 
Att det var ett intellektuellt jobb. Inte 
att man ska göra snygga grejer som rika 
människor kan hänga i kassaskåp.

HAR DU fUNDERAT på ATT göRA 

kARRiäR UTomLANDs?

– Jag är en jävligt lokal konstnär. 
Jag var nog för gammal när jag började 
och har inte orken. Men jag tänker att 
Tyskland kunde vara min marknad. Det 
beror nog på att jag var uppfostrad av 
vårt tyska hembiträde Ilse, och pratade 
flytande tyska när jag var liten, hemma i 
Köping. I våra kretsar hade borgerlighe
ten tyska flickor som familjer skickade, 
eftersom Tyskland låg i ruiner efter 
kriget. Hembiträdena nöjde sig med att 
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bo i ett inrett skafferi och hade på sig blå 
klänning och förkläde. Jag älskade Ilse. 
Mina föräldrar var ganska kyliga och 
ville egentligen inte ha barn.

DiN pAppA Tog LivET Av sig NäR 

DU vAR UNg. HADE DU EN Jobbig 

bARNDom?

– Nu när jag levt så länge så vet jag 
nästan ingen som haft en lycklig barn
dom. Man vet ju inte vad man bär på för 
gener heller. Som mitt första barnbarn. 
Hon kom med ett visst temperament 
från början. Hon är väldigt känslig för 
ljud, rycker till och blir rädd när hon hör 
tunnelbanan. Jag kan känna igen det i 
mig själv, jag var alltid lite skvattig, lite 
känslig. Men annars är jag ett typiskt 
barn av min tid, född 1946. Då slog man 
barn – jag fick stryk av svångremmen, 
skulle gå i söndagsskolan och spela 
flygel, som jag tyckte var avskyvärt. 

DU sägER ALLTiD i iNTERvJUER ATT DET 

äR TACk vARE mäNNEN i DiTT Liv som 

DU HAR bLiviT koNsTNäR. vARföR 

TJATAR DU om DET? NäR mäN fåR HJäLp 

Av ANDRA mäN HETER DET »göRA 

kARRiäR«.

– Jag tillhör ju en generation där 
man inte räknade med att tjejerna skulle 
bli någonting. Helst skulle man gifta 
sig – min pappa skulle ha varit väldigt 
nöjd med att jag gift mig med en adlig, 
även om just den här personen inte 
riktigt lever upp till det han räknat med. 
Men jag har ju varit så nervös. Mina 
40 första år gick bara bort i ångest. Jag 
tror att jag kände höga krav på mig, att 

jag skulle bli någonting, som resten av 
släkten. Men jag gick till andra ring, 
och sen lade jag bara ner. Och mamma 
skickade mig till en psykiater och jag 
svarade »Jag vill träffa Mick Jagger« på 
alla frågorna. Men redan då drogs jag 
till killar som gjorde saker. Ta min första 
man b J ö R N A f z E L i U s. Jag avskydde hans 
musik, samtidigt som jag beundrade att 
han gjorde den. Jag ville vara i närheten 
av det kreativa, men var helt impotent 
själv.

fiCk DU iNgET sTöD fRåN HoNom ATT 

göRA EgEN koNsT?

– Han tillät inte att någon annan 
var konstnär förutom han själv – det 
var jag som stod med barnen på armen 
och vinkade när han skulle ut på turné. 
Hans jobb var så viktigt hela tiden. 
Jag hade inte ens kommit på vad jag 
ville göra, även om jag jobbade med 
Nationalteatern och gjorde scenografi. 
Jag var snygg och hade ångest. Så jag 
brukar slå ett slag för klimakteriet, det 
är skönt för oss ångestneurotiker. Det 
blir helt lugnt. Man blir som vilken kille 
som helst.

vEm äR koNsTväRLDENs sTöRsTA NU 

LEvANDE mANsgRis?

– Svår fråga. De kvinnliga konst
närerna i Konstakademien kanske. Jag 
funderar mycket på alla dessa kvinnor 
som ser till att de patriarkala maktstruk
turerna vidmakthålls.

vEm äR DU mEsT ARg på JUsT NU Då?

– Alla dem som jag är tvungen att 
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vänta på besked från. När man skri
ver pjäser kan det dröja tre år innan 
man får veta om man får den uppsatt. 
Det är fruktansvärt frustrerande för 
kreativiteten.

DU skRivER mYCkET pJäsER NU, äR 

TEATERväRLDEN ANNoRLUNDA äN 

koNsTväRLDEN?

– Det kommer ju fler och tittar. När 
man ställer ut så kommer det typ åtta 
personer om dagen till ett galleri.

DiN koNsT HANDLAR ofTA om 

AvUNDsJUkA, HELA JAg TäNkER på mIg 

SJälV-koNCEpTET. HAR DET ALDRig 

sLAgiT Dig ATT DU äR käNDis, ATT 

mäNNiskoR äR AvUNDsJUkA på Dig?

– Jag har alltid försökt hålla mig 
till mitt arbete i media. CarlJohan ska 
vara med i På spåret nu, och de ville att 
jag skulle vara med också, men jag vill 
inte. Eftersom det är så få konstnärer 
som sticker ut huvudet så har jag blivit 
den där konstnären som folk känner till 
namnet på – förr var det m A R iE - Lo U i sE 
(E k m A N, red. anm.) Jag skulle kunna 
vara med i varenda tidning du ser, men 
jag vill egentligen inte synas. Jag tycker 
att det är jobbigt att bli bloggad om, bara 
för att man stått och fingrat på någon 
trasa på H& m.

fiNNs DET EN mäkTig kULTURväNsTER? 

måNgA skULLE Nog HävDA ATT DU 

TiLLHöR EN såDAN.

– Det gör det säkert. Vad betyder 
det, att man inte lever efter sina ideal? 
De som bor på Slussen i 144 kvadrat och 
slåss för dem som bor i Rinkeby? Då 
är jag det. Jag är rödvinsvänstern. Jag 
gillar också rödvin mer än vitt vin.

(Hon tar fram en flaska Zinfandel 
ur vinskåpet i köket och visar).

– Den här går bra att blanda med 
vatten! Efter cancern jag hade i halsen 
2007 är jag helt sönderbränd, och kan 
inte dricka något starkt. Så det här 
smakar som lingondricka. Tar jättelång 
tid att bli berusad.

– Allvarligt talat; kulturvänster?! 

Menar du MarieLouise, Carl Johan 
och p  o  E N q v i s T? Vi är väl ändå snart 
ute ur den leken. Om det finns en ny 
ung kulturvänster så vet du det bättre 
än jag. Men jag har inte stött på många. 
Det är samma myt om ett kvarvarande 
70tal som Breivik använder när han 
skriver Kulturmarxister. Vad kallas den 
höger som numera regerar? Nä, kultur
vänstern är tyvärr en myt som högern 
håller levande för att driva kulturhatet 
framför sig och på så sätt få folk att 
gå med på att dra ner på alla statliga 
initiativ för ett levande mångfaldigt 
kulturliv.

DET HANDLAR väL oCkså om ATT 

måNgA i kULTURväNsTERN HAR 

LikNANDE bAkgRUND, sAmmA 

kLAssTiLLHöRigHET.

– Även om jag kommer från en 
läkarfamilj så sköt ju pappa skallen av 
sig och mamma började dricka, så jag 
förlorade liksom hela familjen, rasade 
ner i klasserna, ner i en sorts fattigdom, 
och blev biträde på mentalsjukhuset i 
Göteborg. Jag bodde på sju kvadratmeter 
och ägde inte ett öre. Men det jag hade 
var en uppfostran som gjort det lätt för 
mig att ta mig in i borgerliga miljöer. För 
jag kan spela spelet, precis som Carl 
Johan. Han är adel, han har sett folk 
buga ända ner till backen för sin farfar. 
Hade jag inte haft den nyckeln så hade 
jag säkert tagit livet av mig.

– Men det var först när jag blev 
konstnär som galoscherna passade. 
Plötsligt behövde jag inte vara rädd för 
att inte klara av vissa saker. Det gör 
inget, om man är konstnär. Det är en 
resort på något sätt. Men jag retar mig 
på när någon som pAT T i  sm i T H gör det så 
märkvärdigt att vara konstnär att man 
vill kräkas. Hon säger att konstnärer 
ser saker som andra inte ser. Och det 
anser jag inte alls. Konstnärer är de 
som kliver åt sidan och tar sig rätten 
och tiden att hålla på med konst. Det 
handlar inte om att man är en annan 
sorts människa som skulle stå över 
andra.

DET HäR kULTURHATET DU pRATAR om, 

vARifRåN kommER DET? vAR fiNNs DET? 

– Det finns i moderaterna. Om man 
går tillbaka till allt som hände på 80 
och 90talet, med i Tmiljonärerna, när 
folk fick en jävla massa pengar och de 
köpte massa saker, stora kök, villor och 
toppade med äkta konst på väggen. Men 
kultur och bildning, det kan man inte 
köpa. Man kan köpa böckerna, men man 
måste ju läsa dem också. Och de som 
inte hunnit med det, de känner – fan, det 
här har jag missat!

– Sen har mycket av kulturen stag
nerat. Galleristerna har sig själva att 
skylla också. När man har en svart dörr 
på en gata och det inte ens står galleri 
utanför, hur ska man då veta hur man 
kommer in och om det kostar något? 
Visst finns en elitism i kulturlivet.

DU pRATAR ofTA om koNsTväRLDEN 

som EN ANNAN väRLD, UppLEvER DU 

iNTE ATT DU fAkTiskT äR miTT i DEN?

– Jo, jag retar mig på när sådana 
som DA NNE  W o LgE R s , MarieLouise och 
Carl Johan säger »jag är en outsider«. 
Jag känner mig inte som en del av konst
världen, men jag förstår ju att utifrån 
verkar jag vara mitt i. Man kan inte sitta 
i Kulturrådets styrelse och säga »jag är 
utanför«, det är inte klädsamt. Men jag 
känner ju inte alla, professorer eller folk 
i Akademien, eftersom jag inte haft dem 
som lärare och inte växt in i det under
ifrån. Det är precis som du, som kommer 
från Polen – jag kommer från Köping.

– Men jag tycker om att mopsa 
fortfarande. Jag är vad publiken i Växjö 
mäktar med – gränsen går vid Marianne 
Lindberg de Geer. Jag är precis vad 
man klarar av i den änden där man inte 
köper konst bara som snygga grejer. Jag 
är gränsen och den utnyttjar jag. Det är 
roligt att mopsa på Köpinggränsen.

T E x T:  NATAL iA k A z miE R sk A

f oTo : E R ik A s v E N s so N
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 k
onsten har ett janusansikte. Å ena sidan är konsten den 
mest progressivt experimenterande kulturformen. Den 
låter sig varken hindras av format eller metod – den 
kan ta den form den önskar och behöver. Det är också 
en kulturform som befinner sig mitt i samhällsdebatten 

– vilket de senaste årens häftiga konstdebatter visat, som de kring 
Anna Odells och Lars Vilks verk. 

Å andra sidan befolkas också konstens värld av de allra mest 
konservativa och ålderdomliga föreställningar om konstnärens 
och konstens roll. Av de mest trögrörliga institutionerna (och 
människorna). Av traditioner och idéer vi borde lämnat kvar på 
1800talet.

Konstens janusansikte kan vara fascinerande från utsidan, 
men sällan från insidan. De föråldrade tankeföreställningarna 
inom konstvärlden är förklaringen till varför vi år 2011 fortfa
rande kan se hur svenska konstnärer utnyttjas och underbetalas 
av institutioner, som de själva är med och skattefinansierar. De är 
också förklaringen till varför man ibland hör åsikten att konstnä
rer ska vara tacksamma att de överhuvudtaget får möjligheten att 
ställa ut. De kan också förklara varför vissa tycker att konstnärer 
inte ska se utställningar som en marknad – utan som marknads
föring för en eventuell framtida försäljning (som sällan sker, och 
för många inte ens är möjlig). 

Samtidigt som undersökningar visar att bildkonstnärer är 
yrkesgruppen med de lägsta inkomstnivåerna på hela kulturom
rådet så tycks det populärare än någonsin att besöka en utställ
ning, enligt statistik från Kulturrådet (»Museer 2009«). Det 
finns tecken på att det kommer att fortsätta etableras fler och fler 
ytor för konst. Men är det en utveckling som kommer att komma 
konstnärerna själva till del?

Nyligen presenterades årets Rekorapport som är den andra 
i ordningen. Rapporten ger en bred bild av relationen mellan 
konstnärerna och konstinstitutionerna. 62 konstinstitutioner som 
under 2010 ställt ut nu levande svenska konstnärer har rankats 
i Rekoindex (jämfört med 60 institutioner i den första rappor
ten) och antalet Rekomärkta institutioner har ökat från sju till 
nio. Fem nya institutioner får en märkning i år: Museum Anna 
Nordlander, Bildmuseet, Konsthallen – Bohusläns museum, 
Lilith Performance Studio och Västerås konstmuseum. Att flera 
av institutionerna är mindre är ett bevis på att förutsättningarna 
för att följa MUavtalet inte i första hand handlar om stora musk
ler – utan om medvetenhet, vilja och prioritering. Att en så liten 
institution som Museum Anna Nordlander i Skellefteå toppar 
Rekoindex måste ses som extra glädjande. Att museet huvud
sakligen drivs kommunalt borde kunna inspirera landets andra 
kommunala konstinstitutioner (och två tredjedelar av institutio
nerna på Rekos lista tillhör den kategorin). 

Trots dessa glädjeämnen, så är helhetsbilden av Rekos under
sökning någonting annat. Endast 15 procent av de rankade 
institutionerna erhåller en Rekomärkning, i princip samma 
andel som i fjol. Var fjärde konstnär saknar ett skriftligt avtal 
och nästan var femte får bekosta delar av utställningen ur egen 
ficka. Att få betalt för sitt arbete kring en utställning, så kallad 

medverkansersättning, förekommer mycket sällan. Rekos statis
tik visar också oroande tendenser vad gäller utställningsersätt
ningen, som mer sällan betalas på rätt nivå jämfört med förra 
mätningen. 

Den negativa tendensen kan delvis förklaras av Riks
utställningars förändrade uppdrag. 2009 ställde de ut 50 konst
närer – 2010 bara en. För landets kommunala institutioner torde 
det vara svårt att skylla på en lågkonjunktur, med tanke på att 
Sveriges kommuner och landsting nyligen redovisade ett över
skott på 19 miljarder kronor. 

Som jag nämnde i inledningen kan man se tendenser på en 
expansion för utställningsformatet. I Stockholm skulle man 
nästan kunna kalla det byggboom; bara det senaste året har 
det etablerats flera nya arenor, SvenHarrys konstmuseum 
i Vasaparken, Marabouparken och Fotografiska för att bara 
nämna några. Fler är på gång, bland annat i Värtahamnen och 
Babybjörns projekt på Hålludden. 

Även besökarna verkar vara fler än någonsin, enligt 
Kulturrådets rapport »Museer 2009« som släpptes i höstas 
besökte 18 miljoner människor ett museum 2009 – samma år 
besökte 17,4 miljoner en biograf som jämförelse. Moderna 
museet ökade 2009 med 60 000 besökare, Malmö konsthall med 
70 000 och Göteborgs konstmuseum fick 90 000 fler besökare 
under 2009 än året innan.

I Swecults antologi »Framtiden är nu« (2010) förutspår konst
vetaren och f.d. konsthallschefen Bo Nilsson en kraftig expan
sion: »Konstlivet håller på att förvandlas från en marginaliserad 
kulturföreteelse till en bred folkrörelse i framtiden«, skriver han. 
Nilsson tror bland annat att Stockholm till 2040 kommer att ha 
dubblerat sitt antal konstinstitutioner. 

Det är inte en isolerad utveckling för konstvärlden, utan del 
av en större omvälvning i vår relation till kultur. Den snabba 
tekniska och digitala utvecklingen har inneburit en förskjut
ning från en statisk till en mer upplevelsebaserad kultur. I boken 
»Det postdigitala manifestet« (2009) visar författaren Rasmus 
Fleischer hur musikekonomin förflyttats från cdskivor till live
spelningar. Det har blivit allt viktigare att uppleva något på plats, 
vid en specifik tid och händelse. Det är inte en alltför vild giss
ning att även andra kulturformer kommer följa denna utveckling. 
I en värld där allt mer kan kopieras och spridas gratis blir det 
okopierbara desto mer värdefullt. Därför förstärker den digitala 
utvecklingen också vårt behov av att uppleva kultur – snarare än 
att äga den. 

Konsten har genomgått en liknande utveckling, delvis av 
andra skäl – men som fört den till samma plats. Tidigare i histo
rien livnärde sig konstnärer i högre grad på att avyttra konst på 
en marknad, enligt marknadsekonomins villkor där beställaren/
köparen i stort sett bestämde vilken sorts konst som det gick att 
leva på. Det fungerade så länge konsten var »säljbar«, i regel en 
tavla eller skulptur. Idag är det svårt för konstnärer att helt förlita 
sig på försäljning, då mycket av konsten lämnat detta stadium. 
Trots att gallerimarknaden är stor och intresset för samtidskonst 
är större än någonsin hos auktionshusen så är det min personliga 
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övertygelse att konsten bör göra sig så oberoende av denna mark
nad som möjligt. 

Idag är utställningsrummet inte längre en marknadsförings
plats för konsten utan ett av konstens existensrum. De allra 
flesta curatorer och konsthallschefer är naturligtvis medvetna 
om detta, ändå har inte ansvaret för denna utveckling till fullo 
sjunkit in hos institutionerna. Jag anser att det inte bara handlar 
om ett ekonomiskt ansvar gentemot konstnären, det är också ett 
ansvar mot konsten – att försvara det »osäljbara«. Utställningar 
på museer och konsthallar ska i sig vara en skälig inkomstkälla 
som är oberoende av den kommersiella marknaden. Det handlar 
i grunden om professionalitet. 

En institution som inte arbetar professionellt med sina konst
närer, som inte betalar skälig ersättning eller sluter avtal, bör 
därför inte heller betraktas som en professionell institution av 
varken konstnärer, kritiker eller besökare. Jag skulle dock vilja 
gå ett steg längre, och hävda att dessa institutioner rentav är skad
liga för konstens utveckling. 

De låga utställningsersättningarna tvingar ut konstnären i en 
position mellan den kommersiella försäljningsmarknaden och 
utställningsmediet, där oftast ingetdera kan generera en skälig 
inkomst. Genom att inte professionalisera utställningsrummet 
hindrar institutionerna utvecklingen av den konst som bara kan 
existera där. På detta sätt förnekar man konstnären en professio
nell status som innebär att man får betalt för sitt arbete. 

Den kommersiella marknaden och utställningsmediet måste 
i så hög grad som möjligt göras oberoende av varandra, annars 
finns det en risk att konstnärers villkor inte blir bättre, trots 
en expansion av konstvärlden – både till yta och allmänin
tresse. Förändringar i stödsystemen, till exempel Stockholms 
stads nya kulturstöd, visar oroande tendenser till att i högre 
grad låta »publikintresse« än konstnärlig höjd styra stödet 
till utställningsverksamheter. Det gynnar inte en oberoende 
utställningsmarknad. 

Visst kommer en del konstnärer att bli vinnare, men som bland 
annat Svante Beckman, professor i ekonomi, skrivit i en essä i 
Konstnären (4/2008) har konstvärlden utvecklats till en så kallad 
»kändisekonomi« – en ekonomi där »the winner takes it all«. 
Några få konstnärer väljs ut av marknaden och belönas – medan 
majoriteten förblir gratisarbetare. 

Den enda vägen bort från denna utveckling är att kräva en 
professionalisering av institutionerna, och att man i alla förhand
lingar förbiser utställningsrummets eventuella PRvärde. 
Konstmarknaden kommer alltid att försöka kommersialisera det 
som sker i utställningsrummet – när det anses säljbart. Vi kan 
dock inte tillåta att detta påverkar relationen mellan institutionen 
och konstnären. Vi måste skapa ett system där institutionerna och 
konstnärerna knyter ett starkare och mer professionellt band, 
bortom en spekulativ konstmarknad.*

AND E R s R Y D E L L

siDAN 21EN LäNgRE vERsioN Av DENNA Essä HAR TiDigARE pUbLiCERATs i REkoRAppoRTEN 2011.  



e n  s k i m r a n d e  s va r t  k u b  skymtar mellan träden när 

tåget rullar in mot Kalmar. Stadens nya konst museum 

ligger bredvid slottet i den prunkande stadsparken 

och stod färdigt 2008 efter många år av infekte

rade diskussioner. Byggnaden, en hermetisk kub i 

mörkt trä, står nu mitt i kalmariternas allra heligaste. 

Byggnaden ber definitivt inte om ursäkt. Men vissa 

verkar tycka att den borde det. 

Söker man på Kalmar konstmuseum på internet 

ser man att huset kallas allt ifrån »sorgens hus« och 

»bajsklump« till »sarkofag«, och att det hånfullt 

jämförs med Kaba, muslimernas heliga sten. En äldre 

dam på en parkbänk utanför museet skakar på huvu

det vid frågan om hon besökt konstmuseet. »Vi var ju 

så emot det«, förklarar hon. »Men kommunen gör ju 

som den vill«. 

k a b a n

i

k a l m a r

fiNA omDömEN Av koNsTkRiTikERNA, mEN 

HåRT kRiTisERADE LokALT. NYA koNsTmUsEER i 

sTäDER som LUND oCH kALmAR fAmLAR foRT-

fARANDE EfTER foLkETs goDkäNNANDE. äR 

sAmTiDA koNsT föR svåR föR DEN vANLigA 

mäNNiskAN? sANNA sAmUELssoN bEsökTE 

kALmAR koNsTmUsEUm föR AT T sE Ef TER.
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Beslutet att bygga ett nytt konstmuseum togs 2001. 

Bristerna hos den gamla lokalen, ett före detta lasa

rett, hade påtalats redan när museet flyttade dit 1942. 

Dålig säkerhet och svårstädade lokaler gjorde att 

kvaliteten på utställningarna påverkades. Nu skulle 

man äntligen bygga nytt. Tre år senare, 2004, hade 

man hittat en plats, stadsparken, och efter arkitekt

tävling och byggprocess stod museet färdigt i maj 

2008. Det nya museet, som drivs av Kalmars konst

förening och får finansiering från både kommunen, 

länet och staten, skulle vända sig till hela Kalmar 

län. Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson 

sade under invigningsceremonin att man nu slog upp 

portarna för »folkets konstmuseum«. Han fick stöd av 

kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth, som under 

samma invigning beskrev det 48 miljoner kronor dyra 

museet som »en investering inte bara i bygden, utan 

också i själen«. 

m i s s n ö j e t  g r o r

Samtidigt skulle verksamheten få helt nya förut

sättningar. Det gamla konstmuseet hade först och 

främst utgått ifrån konstföreningens samling av 

blandad konst och regionala förmågor. På nybyg

get i Stadsparken skulle man istället satsa hårt på 

konceptuella utställningar och en helt ny inriktning 

mot länderna runt Östersjön och Östeuropa. Det är 

den förändringen som, förutom bygget av det arkitek

toniskt avancerade och dyra huset i Stadsparken, fått 

ta mest kritik.

I och med flytten till det nya huset vidgade man 

horisonterna brutalt. Man ville inte enbart vara 

med och tävla på den nationella konstarenan, man 

sökte sig dessutom österut och blev det enda museet 

i Sverige med inriktning på just nordöstra Europa. 

Utställningar med polske Artur Zmijewski, tjeckisk

ättade Swetlana Heger och vitryske Ales Pushkin, 

där de två förstnämnda ställde ut helt nya verk och 

den sistnämnde gjorde den första soloutställningen 

i landet, markerade tydligt hur seriösa man är med 

den nya riktningen. Fortsättningen på Anna Odells 

omdiskuterade verk Okänd Kvinna 349701 ställdes 

först ut på just Kalmar konstmuseum 2009. Samtidigt 

har man gjort historiska samlingsutställningar som 

Socialkritiken 19932005, som undersökte en 

händelserik period inom samtidskonsten, samt den 

nationellt efterlängtade retrospektiva utställningen 

Svensk konceptkonst förra året.

Flera av utställningarna har fått beröm i de stora 

dagstidningarna, och museet har hamnat högt upp 

på SVT:s kritikerlista flera gånger. Museet hävdar 

att dess besökssiffror är bättre nu än på det gamla 

museet.

Ändå gror missnöjet i staden. I våras blossade en 

debatt upp om utställningarna, initierad av Tomas 

Arvidsson, författare och före detta vd på moderata 

lokaltidningen Barometern. I februari skrev han ett 

debattinlägg där han hävdade att museet var nära 

haveri på grund av vikande besökssiffror. Dessutom 

skrev han att antalet medlemmar i konstföreningen 

sjunkit i en oroande takt, vilka varit själva fundamen

tet i det tidigare museet. Arvidsson fortsatte med att 

anklaga museets chef, Bengt Olof Johansson, för att 

underskatta allvaret i situationen: »Direkt obehagligt 

blir det när museichefen tar på sig rollen som folkets 

uppfostrare i god konstsmak. Han hänvisar till några 

klipp ur Stockholmstidningar och antyder att här på 

vischan fattar vi inte vad det handlar om, vi är inte 

vana vid samtida konst.«

ö v e r v i n t r a d e  p o s t r a d i k a l e r

Tomas Arvidsson, som själv suttit med i konstfören

ingens styrelse, avslutade sin attack med att kalla 

museet »en lekstuga för övervintrade postradikaler« 

och att det som man påstod var ett nyskapande utbud 

i själva verket var passé. I en intervju kort därefter 

föreslog han att det borde tillsättas en haverikommis

sion för att undersöka exakt hur man kunde rädda 

museets framtid.

Martin Schibli, museets utställningschef och cura

tor, menar att kritiken handlar mer om ett val mellan 

den utveckling som staden och museet ska ta och 

själva konsten.

– Man kan i lokalpressen få intryck av att vi har 

väldigt få besökare, men vi har faktiskt fler än det 

gamla museet hade. Det finns en problematik som är 

mer kopplad till hur Kalmar är som stad. Vi som före

träder museet idag har inte tolkningsföreträde i lokala 

media, eftersom det av tradition är en viss grupp som 

har haft kontroll över vägen in dit, säger han.

Enligt Martin Schibli har museet blivit ett slags 

slagträ mellan två falanger i Kalmar.

– Den ena gruppen vill utveckla staden och satsa 

på universitetet och den andra vill behålla det som 

det alltid har varit. Av tradition har museet och konst

föreningen tillhört den senare. Konstföreningen var 

något som societeten var med i, de såg konstmuseet 

som sitt. Nu har vi bytt vår identitet. Vi ser oss inte 

längre som ett bekräftande museum för den gruppen 

utan som en kulturell motor. Vi vill föra in kunskaper 

från konstens område som är viktiga för det här länets 

överlevnad.

e
n

 
l

e
k

s
t

u
g

a
 

F
ö

r
 

ö
v

e
r

-
v

i
n

t
r

a
d

e
 

p
o

s
t

r
a

d
i

k
a

l
e

r



Att konstmuseet blivit kritiserat i pressen är dock 

inte det största problemet. Snarare är det budgeten 

som oroar mest. Museet blev nästan dubbelt så dyrt 

än vad man först planerat och är dessutom dyrare i 

drift. Museichefen Bengt Olof Johansson berättar att 

museet har väldigt ansträngd ekonomi och att man 

har behövt avskeda fem personer samt »osthyvlat i 

alla poster«. Man har minskat öppettiderna till ett 

minimum. Att lokalerna är så fina gör också att man 

helst inte vill ha utställningar med låg kvalitet där. 

Detta har bland annat lett till att man symboliskt sålt 

två tavlor ur samlingen till landstinget för 2,8 miljo

ner. Tavlorna, en Anders Zorn och en Carl Larsson, 

är dock fortfarande kvar i samlingen och kan lånas 

ut efter behag. Detta retade dock många, och försälj

ningen anmäldes till och med till JO. 

k o n k u r r e n s e n  ö k a r

Att Kalmar län ska ha ett eget konstmuseum är ingen 

självklarhet. Många mindre städer nöjer sig med att 

ha en konstavdelning på länsmuseet. Men året är 

2011 och Kalmar, liksom alla städer i Sverige, måste 

förhålla sig till det globala sammanhanget. Hur ska 

man göra för att inte försvinna i bruset, i konkurren

sen med andra städer och konstmuseer? Och hur gör 

man för att dessutom få invånarna med på tåget? 

Precis som Kalmar konstmuseum har Lunds konst

hall kritiserats för att vara för svårt för Lundaborna, 

och även där tampas man med nedåtgående besöks

siffror. Samtidigt diskuterar Karlstad och Uppsala 

att bygga nya konstmuseer. Kanske är det fram

gångshistorier som Guggenheimmuseet i Bilbao 

eller Louisiana utanför Köpenhamn som inspirerar. 

I kölvattnet av sådana succéer har man pratat om en 

Bilbaoeffekt, där spektakulära husprojekt, gärna 

ritade av stjärnarkitekter som Frank Gehry eller Zaha 

Hadid, byggs i syfte att locka besökare och lyfta regio

ner med dålig tillväxt.  

Ett konstmuseum kan i sammanhanget alltså vara 

ett medel för att sätta en stad på kartan. Att man i 

Kalmar utlyste en arkitekttävling och lät bygga ett 

så arkitektoniskt vågat hus kan tyda på det. En av 

avsikterna vara antagligen att försöka få en air av 

modernitet och framtidsanda över regionen. Bengt 

Olof Johansson medger att det delvis säkert hade med 

saken att göra. 

– De byggde ju inte Turning Torso i Malmö på grund 

av bostadsbrist, som han uttrycker det. 

Samtidigt kan man tycka att utställningarna borde 

vara huvudsaken på ett konstmuseum. Ändå har 

Kalmar konstmuseum inte fått höjda anslag från 

kommunen sedan starten 2008, vilket är en förkla

ring till att man varit tvungna att skära ned på allt 

från öppettider till marknadsföring. Att man inte 

kan marknadsföra utställningarna är enligt museet 

en anledning till att besökssiffrorna minskat sedan 

öppningen. Folk kanske inte ens känner till vilka 

konstnärer som ställer ut? 

I kommentarfälten till Barometerns artiklar om 

museet pågår hur som helst en febril aktivitet. Medan 

debattörer som Tomas Arvidsson dividerar om 

besökssiffror och vad som är avantgarde märks det 

även ett påtagligt missnöje bland de som tar sig tid att 

kommentera. En del kommentarer präglas av ett slags 

marknadstänkande, som också kan ses i moderaten 

Jan Ingemar Lundströms debattinlägg i Barometern i 

mars. Om en verksamhet inte går ihop bör den försät

tas i konkurs. Skattepengar ska inte användas till att 

stödja verksamheter som inte klarar sig. Andra menar 

att upptagningsområdet är för litet för att skapa ett till

fredställande besöksantal. 

Samtidigt finns det en diskussion om vad som är 

bra konst. Bra utställningar verkar i mångas ögon vara 

utställningar som drar många besökare. Förvisso en 

demokratisk syn, men kanske inte helt kompatibel 

med konstvärldens konstbegrepp. Andra retar sig 

på att museet verkar ha storstadskomplex. Trots att 

museet nästan oftare har konstnärer från östra Europa 

än Stockholm är huvudstaden ett rött skynke. Få skri

ver att de faktiskt besökt utställningarna. Missnöjet 

verkar komma ur något annat. Samtidigt bör man 

minnas att kommentarfält aldrig är ett tvärsnitt av 

befolkningen och att Barometern är en konservativ 

tidning. Men i museets verksamhetsberättelse fram

går att besökssiffrorna bara är något högre än på det 

förra museet, vilket måste vara något av en besvikelse 

för en så stor och dyr prestigesatsning. 

j ä v l a  s t o C k H o l m s k o n s t

Konstnären Oscar Guermouche ställde ut Mine’s 

Bigger Than Yours som handlade om manlighet och 

självbild på museet tidigare i år. Germouche är bosatt 

i Kalmar och ges ofta som exempel av museet på en 

lokal konstnär som ställt ut, även om han ursprungli

gen är från Stockholm. När jag träffar honom på den 

nyrenoverade men ödsliga restaurangen Byttan intill 

museet beskriver han att hans utställning fick ett 

blandat mottagande. 

– Jag var en av dem som användes som exempel 

på hur uselt utbudet är på museet. Det var väldigt 

konstigt. En viss redaktion visade sig ha en illa dold 

ställning emot museet. Det var till exempel en enkät 

som publicerades där de hade gått runt på stan och 

frågat om folk föredrog »tavlor man kunde se vad de 

föreställer« eller »konceptuell konst.« Samtidigt var 

utställningen väldigt populär och jag blev inbjuden 

att prata om den på gymnasieskolor och i konstfören

ingen, säger han.

Bär folk på en känsla av att man har fått 

något påfört utifrån, tror du? Att det är kommu

nen som bestämt?

– Det verkar finnas en föreställning om att det är 

någon jävla Stockholmskonst som visas. När min 

utställning visades fanns ett visst motstånd från 

styrelsen, och när kuratorn fick reda på att jag skulle 

vara med på en grupputställning på Nationalmuseum 

så berättade han det och fick svaret »Ja, men 

Nationalmuseum ligger ju också i Stockholm«. Det 

räcker med att kolla utställningsschemat bakåt så ser 

man att det är väldigt blandat. Men det är ingen som 

går hit och tittar i alla fall.

Om den allmänna opinionen är att man ska ge folk 

vad de vill ha, vad är det i så fall? Ingen av de jag 

pratat med verkar säker. Inte ens Tomas Arvidsson, 

som utgett sig för att vara något av folkets röst i 

sammanhanget, ger några konkreta exempel. I 

kommentarfälten ges inga konstruktiva förslag. 

Kanske vet inte folk själva riktigt vad de vill ha. 

Kanske vill de bara inte ha det som Kalmar konst

museum visar. Kanske är folket likgiltiga, men tack

samma som slagträn i en debatt som handlar om 

lokalpolitik. När den planerade utställningen med 

Lars Vilks år 2008 stoppades av styrelsen trodde man 

antagligen att man hade folkligt stöd i detta. Istället 

skapade det mycket ilska, då många uppfattade Vilks 

som en konstnär som man kände till och sympatise

rade med.

Kanske är det så att invånarna på landsbygden 

och i mindre städer mer och mer börjar känna sig 

som förlorare, oavsett vad det gäller. Globaliseringen 

gör oundvikligen att städer som Kalmar hamnar lite i 

periferin. Att konstmuseet gärna tar upp den tråden 

– till exempel i senaste utställningen Return of the 

Losers som handlar om 80 och 90talisters försämrade 

livsförhållanden jämfört med tidigare generationer – 

verkar inte riktigt uppfattas av alla.   

t a  v e r k e n  t i l l  s o p t i p p e n

Att man ska ta in mer regionala konstnärer har 

varit ett argument i debatten, men Martin Schibli 

menar att besökarna uteblir de gånger de har haft 

samlingsutställningar med konstnärer från trak

ten. Istället hävdar han att det är de mest komplexa 
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utställningarna som fått flest besökare och Anna 

Odell, som blev oerhört uppskattad i Kalmar efter 

utställningen. Museichefen Bengt Olof Johansson är 

inne på samma spår. 

– Gör man saker som är intressanta nationellt och 

internationellt så spiller det över på det lokala konst

livet. På så sätt kan museet fungera på två sätt, dels att 

man tar in konst för de som är intresserade här, men 

också som en trampolin ut för konstnärer här, i och 

med att det nu är en merit att ha ställt ut på Kalmar 

konstmuseum. Så kände man inte innan. Det här tror 

jag att många kommunala konsthallar lider av, att man 

känner sig tvingad av det publika trycket att alltid 

visa de egna konstnärerna. Han fortsätter:

– Folk tänker kanske att ett bra museum visar 

Picasso, så varför gör inte vi det? Det är klart att vi 

skulle kunna göra det, men hur spännande vore det? 

Vanligt folk hade förstås fått bekräftat att det är ett 

riktigt museum då, men så visar vi den där jävla 

polacken istället som ingen känner till.

Bengt Olof Johansson ser det som att museet har ett 

slags public serviceuppdrag.

– Vi gör saker som inte alltid funkar på den 

kommersiella marknaden och absolut inte i en liten 

stad som Kalmar. I Stockholm finns det så mycket 

annat och där är det lättare att ifrågasätta skattefinan

sierad konst. Här skulle det inte gå och just därför är 

det viktigt, säger han.

Blev du förvånad över debatten?

– Jag var med om något liknande redan för 24 år 

sedan. En av de första sakerna som jag gjorde var att 

ställa ut i Kalmar stadspark ihop med andra konststu

derande. Det var val på hösten och en KDpolitiker 

uppmanade allmänheten att ta verken till soptip

pen. Vissa blev faktiskt förstörda. Jag hade fått tag 

på en 3–4 meter hög tjärig trägrej som jag hade satt 

snett i en kulle här borta där det står en skulptur med 

Gustav Vasa. Det var omöjligt att förstå vad som var så 

provocerande med det. Men jag förstod redan då att 

det fanns en problematik med parken som helig, vad 

skattebetalarnas pengar borde gå till och så vidare. 

Så helt förvånad blev jag inte den här gången. Men 

det hatet finns ju på andra ställen också, inte bara här.

u n g a  m ä n n i s k o r  ä r  H o p p e t

Konstmuseet har hamnat mitt i debatten om Kalmars 

framtid. Oavsett hur bra utställningar man skapar på 

en så liten budget som möjligt verkar det inte räcka. 

Kanske är det som Martin Schibli hävdar, att man inte 

har tolkningsföreträde i debatten och därför ständigt 

missförstås. I slutändan handlar ändå debatten om 

vem museet ska vara till för. Ska det vara för konst

föreningen, för folket eller som en konstlänk mellan 

olika länder i Östersjöområdet? Hittills har de stri

dande parterna inte lyckats hitta ett gemensamt svar 

på den frågan.

Kompromisser har gjorts. Museet har bjudit till och 

låter konstföreningens medlemmar ställa ut tavlor ur 

den egna samlingen i biblioteket på museet. Styrelsen 

har fått nya medlemmar med bakgrund i konstvärl

den till museiledningens lättnad. Men folket, denna 

diffusa grupp, som härjar i kommentarfälten och 

vägrar besöka utställningarna, vad göra med dem? 

Kommer de någonsin att tycka att konstmuseet är lika 

mycket till för dem som Kalmar FF:s nya fotbolls

arena som kostade 280 miljoner kronor? Bengt Olof 

Johansson menar att de vill satsa långsiktigt och 

bygga ett förtroende. Museet vill jobba för Kalmar så 

som det kan se ut om trettio år. Kanske har allmänhe

ten vant sig då. 

Det finns dock hopp redan nu. Martin Schibli 

beskriver en delvis ny publik med unga människor 

som kommer till vernissagerna, något som aldrig 

hände förut. Museet har visioner om att, med hjälp 

av konstnärliga frågeställningar, vara med och skapa 

det nya Kalmar.

– En stor del av vår publik nu har aldrig varit 

konstintresserade, men de intresserar sig för våra 

frågeställningar. Det är fantastiskt kul när yngre 

personer säger att de äntligen har börjat förstå lite 

vad som händer i Östeuropa som de aldrig förstod 

på historielektionerna. Vi försöker inte alltid sälja in 

det som konst utan som ämnen värda att diskutera. 

Konstmuseet är en plats att göra det på. 
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iris smeds
konstnär. i performanCeverk som 
iris smeds sell-out oCH iris smeds 
total sell-out Har Hon utforskat 
konstens relation till pengar.

mårten Castenfors
CHef för liljevalCHs 
konstHall oCH ansvarig för 
den offentliga konsten i 
stoCkHolms stad.

Pengarna i kulturen tycks alltmer villkorade. Hur påverkas konstnärens frihet när finan-
sieringen kommer från Postkodlotteriet? koNsTNäREN samlade fyra experter för ett samtal om 
Matteusprincipen, utskällda mecenater och avståndet mellan konstnärer och kulturpolitiker …

t o p p s t y r t !



madeleine sjöstedt
folkpartistisk politiker 
oCH kulturborgarråd i 
stoCkHolms stad.

tobias nielsén
 kulturekonom på 
analysföretaget Qnb 
oCH driver bokförlaget 
volante.

adam svanell
kulturjournalist oCH 
sitter i redaktionen för 
musiktidningen novell.



Adam Svanell: I flera debatter kring kultu

rens finansiering har det varnats för att 

konstnärers frihet och oberoende hotas. 

Blir man som konstnär idag utsatt för allt

mer styrning från finansiärer?

iR i s smED s: Jag tycker att det handlar mer 

om vilken politik som förs. Hela entreprenörs

drivet skapar på sätt och vis en villkorad finan

siering, i och med att man förväntas vara bred. 

Jag kan känna en brist på respekt för hur viktig 

den smala konsten är, att den också behövs. 

mADELEiNE sJ ö s T EDT: Hur menar du då?

i R i s  sm E D s :  Man har gått ut och sagt att 

konstnärer ska bli entreprenörer, att det är 

konstnärens ansvar att hitta en bredare publik 

och inte bidra till kulturförakt och elitism. Men 

skillnaden mellan en konstnär och en entrepre

nör är ju att entreprenörer jobbar för att gå med 

vinst. Som konstnär tycker jag att det är viktigt 

att man inte jobbar för det.

m A D E L E i N E  s J ö s T E DT:  Självklart. Men 

när det gäller bildkonstnärer känner jag att man 

äntligen ser dem för vad de är. Bildkonstnärer 

har alltid haft ett entreprenöriellt förhållnings

sätt, det vill säga jobbat ensamma med sin grej 

under jättetuffa villkor. Under lång tid var en 

institution det enda som var värt något inom 

kulturen. Nu har man börjat värdera de enskilda 

konstnärerna.

TobiA s NiEL séN: Jag kan tycka att ni båda 

har rätt någonstans. Men det intressanta är i så 

fall att känslan är ny trots att inget egentligen 

har förändrats. Politiker har velat synliggöra 

något som alltid funnits, men det har bara lett 

till att konstnärer känner att de måste leva upp 

till en ny bild. Det farliga är om den bilden bara 

begränsar och inte gör någon nytta.

m å R T E N  C A s T E N f o R s:  Det finns också 

väldigt många unga konstnärer som har ett 

helvete idag. De sitter med en dryg miljon 

i studieskulder och är utelämnade till ett 

samhällsklimat som är hårdare än tidigare. 

Konsthögskolorna utbildar 90100 personer 

varje år, och de stackars människorna måste ju 

överleva. Vi har ett stödsystem med lite bidrag 

och stipendier, det räcker inte, och en galleri

värld som krymper för att konsten är svår att 

sälja. Det skapar en enorm förtvivlan.

Adam Svanell: Iris, du har valt att arbeta 

med teman som konstens värde, dess 

förhållande till ekonomi och att »sälja ut«. 

Varför intresserar det dig?

iR i s  sm E D s:  Det började helt enkelt med 

min egen brist på pengar. Jag tycker att ekonomi 

är intressant eftersom det är så mycket psyko

logi i det, tomma värden som blir till reella 

världen och så vidare. Och jag gillar att sätta 

in konst i det perspektivet, eftersom konstens 

värde är så svårgripbart. 

To biA s NiE L sé N : Det temat, konstnärens 

förhållande till pengar, skulle jag vilja se mer 

av. Det går inte att komma ifrån att ekonomi 

är den faktor som styr världen i särklass mest. 

En djupare förståelse från konstnärers sida för 

allt från finansmarknaden till ekonomins krets

lopp, skulle möjliggöra för konsten att ta tag i 

de frågorna. I och med att konstnärer ställer sig 

bredvid ekonomin så missar de möjligheten att 

vara med i diskussionen, och vi andra får inte se 

den världen från konstnärers perspektiv.

Adam Svanell: En ny aktör inom svenskt 

kulturstöd är Postkodlotteriets kulturstif

telse, som ska stödja projekt som skapar 

»en tydlig positiv social effekt«. Är det inte 

ett slags styrning av vad konsten ska vara, 

jämfört med exempelvis systemet med 

konstnärslön?

måR T EN C A s T ENf oR s: Som tjänsteman i 

Stockholms stad kan jag se en fara i att om man 

vill ha stålar, då ska man jobba med barnper

spektiv eller integrationsfrågor. Visst är barn 

och integration viktigt, men jag tycker det finns 

en förutsägbarhet och ett mode i vad som är 

gångbart, och det är en tråkig utveckling.

To b i A s  N i E L sé N :  Det är förstås väldigt 

viktigt med kultur för barn, men vad du säger 

är väl att det inte bara är Postkodlotteriet 

som ställer krav? Även i den offentliga sfären 

finns det projektpengar som betonar vissa 

kriterier. Jag tycker att det är fantastiskt med 

Postkodlotteriet, eftersom det visar att det 

inte bara är idrott som är värt att satsa på, 

utan även kultur. Faran vore ju om man bara 

hade Postkodlotteriet. Men nästa stiftelse som 

ger pengar vill antagligen inte betona sociala 

effekter, utan hittar någon annan nisch. Då får 

vi en palett som kan sprida pengar till olika 

saker. Sedan kan man säga så här: ingen 

kommer någonsin att vilja stödja den farliga 

konsten.

 m A D E L E i N E  s J ö s T E D T:  Nej, men det 

är ju det offentligas uppgift. Och så länge det 

offentliga tar ansvar för det så tycker jag att ju 

fler intäkter och finansiärer, desto bättre måste 

det vara för konsten. Problemet hittills har väl 

aldrig varit att det finns för mycket pengar i 

kultursektorn, utan att det finns för lite? Ibland 

funderar jag på vad som hade hänt om kultu

ren hade haft lika starkt självförtroende som 

idrotten. Jag har hållit på med idrottsfrågor 

och sett hur det svärmar av människor som vill 

bidra med pengar dit. Då tänker man, hade det 

varit annorlunda om vi inom kulturlivet hade 

sagt »ja, toppen!« och hälsat nya intäkter med 

glädje?

TobiA s NiEL séN: Det är en komplex fråga. 

Konsten går ju inte sällan ut på att ta avstånd 

från det etablerade.

iRis smED s: Ja, och att vara kritisk.

To biA s NiEL séN: Men det dåliga självför

troendet finns på alla nivåer. Medan en närings

livschef eller någon på näringsenheten i en 

kommun tycker att det är självklart att ta taxi 

så ser man att den på kulturförvaltningen tar 

flygbussen.

m A D E L E i N E  s J ö s T E DT:  I kulturvärlden 

fikar man. I den hårda världen går man och äter 

lyxmiddagar.

TobiA s NiEL séN: Och den attityden speglar 

också hur duktig man är på att ta plats. Tyvärr.

Adam Svanell: Mårten, ni på Liljevalchs 

gjorde en Ikeautställning där Ikea stod för 

notan. Många menade att den var okritisk. 

Hade ni kunnat göra en kritisk utställning 

om det var det ni ville?

m å R T E N  C A s T E N f o R s :  Det hade vi 

kunnat. Vi gjorde den utställningen för att locka 

in en ny publik på Liljevalchs, och eftersom vi 

hade 56 000 besökare så tycker jag att vi lycka

des. Även om utställningen var kärleksfull så 

var det absolut inte en okritisk granskning. Ikea 

ställde upp med pengar och resurser, medan 

vi stod för det konstnärliga och hade helt fria 

händer. Det var villkoret för att vi skulle göra 

utställningen.

iRis smED s: Vad hade hänt om ni hade gjort 

en väldigt kritisk utställning?

måR TEN C A s T ENf oR s: Ingenting. Absolut 

ingenting. Jag tror att vi hade kunnat göra precis 

vad som helst.
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To bi A s  NiE L sé N :  Ja, om Ikea har gett er 

konstnärlig frihet, då finns det ju ingenting de 

kan göra. Men om ni sedan skulle vilja gå vidare 

och göra en Hennes & Mauritzutställning, då 

skulle de säga »vi såg hur det gick med Ikea«.

iRis smEDs: Frågan är också hur man påver

kas undermedvetet. Om man har fått väldigt 

mycket pengar av någon, då kanske man inte 

i första hand går ut och kritiserar den hårt. Det 

kanske blir en styrning utan att man är medve

ten om det. 

m å R T E N  C A s T E N f o R s :  Det är klart att 

man måste vara observant. Icke desto mindre 

så tror jag att vi måste arbeta mer på det sättet i 

framtiden. Om vi ska kunna göra utställningar 

med grädde och mos på så kommer det att krävas 

extern finansiering, och det i sig är inget fel.

Adam Svanell: Om sponsring och donatio

ner blir vanligare som finansieringsmodell, 

finns det en risk att vi får en ängslighets

kultur där man som konstnär vill göra 

mecenaterna nöjda?

i R i s  sm E D s :  I Sverige har vi ju inte haft 

någon tradition av mecenater eller öppna 

kulturfonder som i till exempel USA. Jag tror att 

det helt enkelt är lite nytt. Det som skulle behö

vas är pengar som inte ges direkt, utan snarare 

att Ikea öppnar en fond och tar in utomstående 

expertis. Då skulle man veta att näringslivs

pengarna inte blev villkorade eller styrda.

m å R T E N  C A s T E N f o R s :  Där tror jag att 

du har en poäng. Om du ska ge Liljevalchs en 

halv miljon, då vill du att de pengarna ska gå till 

något vettigt, det vill säga en ny ljusanläggning 

eller något annat som du kan se. Det är svårare 

för det fria kulturlivet att komma och säga »vi 

vill ha lite pengar för att hålla på med grund

forskning«. Det funkar inte. Den som ger stålar 

vill naturligtvis se resultatet.

iRis smED s: Därför byggs det många konst

hallar, men det är inte så mycket pengar som går 

till konstnärerna.

mADELEiNE sJös T EDT: Absolut. När jag är 

lite vulgär, och nu får Mårten hålla för öronen, 

så brukar jag säga att det alltid är enklare att 

argumentera för en ny kulturbyråkrat än för att 

en konstnär ska få betalt. Så är det verkligen, 

och det är otroligt störande. Det finns så många 

lager innan pengarna går fram till människan 

som faktiskt ska göra konsten. 

måR T EN C A s T ENf oR s: För att säga emot 

borgarrådet så tycker jag att det är extremt 

viktigt att staden verkligen har råd med en 

konsthall som heter Liljevalchs. 

mADELEiNE sJ ö s T EDT: Självklart.

måR T EN C A s T ENf o R s: Men vi lever i en 

tid då det paradoxalt nog skapas enorma förmö

genheter av människor som säkert vill leva kvar 

genom historien. Jag tror att många av dem 

kommer att vilja manifestera sin förmögenhet, 

ungefär som runt förra sekelskiftet då folk som 

Fürstenberg och Thiel gav stora donationer. Jag 

tror att det är vad vi har framför oss, inom några 

år. Än så länge finns det fortfarande en osäker

het i Sverige kring hur man ska ge pengar till 

kultur och varför.

m A D E L E i N E  s J ö s T E D T:  Tro tusan det! 

När SvenHarry Karlsson bygger en konsthall 

i Vasaparken, då får han skäll. Vore det bättre 

om han hade byggt sig ett eget hus och bott där? 

Inte konstigt att folk drar sig. Jag vet jättemånga 

politiker som inte vågar prata kulturpolitik, för 

att de är rädda för att säga fel och bli ifrågasatta. 

Det är jätteproblematiskt. Om man inte vågar 

prata med varandra, och det inte går att bygga 

en konsthall utan att man blir kölhalad, då 

kommer vi aldrig att mötas.

TobiA s NiEL séN: Det finns en demokratisk 

aspekt av det också. Medborgaren som uttrycker 

sig kritiskt om kultur blir direkt ifråga satt från 

kulturhåll och nästan fråntagen sin rätt att 

uttrycka sig. Det leder till att för få vågar disku

tera varför vi har kulturpolitik och vem den är 

till för. Du säger att andra politiker inte vågar 

kommentera, men jag tycker i många fall att inte 

ens kulturpolitiker vågar säga »vi vill satsa på 

det här«. Det finns en väldig försiktighet.

mADELEiNE sJös T EDT: Det gör det, och jag 

tror att det missgynnar kulturen.

TobiA s NiEL séN: Ja, det tror jag också. Om 

man jämför med utbildningspolitiken, så är alla 

med och diskuterar skolan. Alla har en åsikt. I 

kulturpolitiken däremot, förs debatten inifrån. 

När någon kommer utifrån så döms det den 

säger ut som okunnigt och därmed irrelevant, 

trots att alla borde få ha en åsikt. 

Adam Svanell: Madeleine, du har fått 

väldigt hård kritik för att Stockholms 

stad har rört sig från verksamhetsstöd till 

projektstöd.

»när vi till och Med 

har en kulturMinister 

soM inte ställer sig 

på konstnärernas 

sida, då är det klart 

att Man känner  

sig hotad.«
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mADELEiNE sJ ö s T EDT: Fast vi har egent

ligen inte gjort det. Under många år har vi gått 

från projektstöd till verksamhetsstöd. Till slut 

fanns det nästan bara verksamhetsstöd, och 

hur högt stöd man hade berodde på hur länge 

man hade haft det. Det kan inte vara ett bra 

sätt att fördela kulturstöd på! Därför gjorde vi 

en liten förändring, på trefyra procent. Vi la 

in nya pengar i projektstödet och tog lite från 

verksamhetsstödet, men 96 procent av alla 

kronor gick till precis samma ställe som året 

dessförinnan. 

T o b i A s  N i E L s é N :  Varför tror du då 

att förändringarna fick så många negativa 

rubriker?

m A D E L E i N E  s J ö s T E D T :  Det är helt 

obegripligt, för det är verkligen förändringar 

på marginalen. Jag känner faktiskt en viss 

förtvivlan inför detta. Om kulturlivet ska ha en 

kraft så krävs det att unga nyutbildade har en 

möjlighet att ta sig in, men det finns ett enormt 

motstånd.

To bi A s  NiE L sé N :  Jag brukar hänvisa till 

Matteusprincipen för att beskriva traditionen 

inom kulturpolitiken, »åt den som har ska 

också vara givet«. När man rycker bort någon

ting så blir det väldigt personligt. I och med 

att det upplevs finnas väldigt lite pengar så är 

man också sämre på att dela med sig, vilket 

är djupt mänskligt. Men där finns det en para

dox inom kulturen. Å ena sidan förespråkar 

man förnyelse och experimenterande, å andra 

sidan är man konservativ när det kommer till 

finansiering.

i R i s  sm E D s :  Handlar det inte också om 

vilket extremt slit folk lägger ner? Jag har varit 

involverad i Dramalabbet, och om man ser på 

friteatergruppsscenen så jobbar folk på knäna 

där. Det kan ta tio år att etablera en scen och det 

är otryggt redan som det är. När man då förlorar 

sin finansiering så tror jag att det upplevs som 

att man inte blir respekterad för det jobb man 

har lagt ner.

m A D E L E iNE  s J ö s T E DT:  Fast om du tittar 

på teatervärlden i Stockholm så tar den extremt 

stor del av alla resurser, och mycket av peng

arna går till lokaler. Dramalabbet är ett jätte

bra exempel. De har hållit på i kanske tio år, 

men aldrig haft en chans att komma upp i de 

resurser som de större har. Det har inte funnits 

några konstnärliga skäl till det. Pengarna har 

varit ockuperade.

Adam Svanell: För tillfället talas det 

mycket om kulturens påverkan på andra 

politikområden. Den kopplas ihop med 

integration, turism och hälsa. Den skrivs 

till och med ut på recept. Har vi fått en mer 

instrumentell kultursyn?

m å R T E N  C A s T E N f o R s :  Utifrån mitt 

perspektiv finns det inga krav på en nyttoaspekt 

från den politiska ledningen i Stockholm, att jag 

förväntas jobba utifrån att konsten skulle vara 

nyttig. Tvärtom. Det som är unikt med konst är 

ju att den inte är nyttig. Den ligger helt utanför 

den kommersiella kulturen.

mAD E L E iNE s J ö s T E DT:  Ja, det är intres

sant hur olika man upplever det. Under de 

femton år jag har varit kulturpolitiker så 

tycker jag att kraven på att kulturen ska vara 

bra för hälsan, jämställdheten och andra 

saker, snarare har minskat. Om man tittar på 

70talets kulturpolitik så lutade den mycket 

kraftigare mot instrumentalism i alla möjliga 

former.

i R i s  sm E D s :  Att konstnärer reagerar på 

sådant tror jag beror på att man känner av en 

lite populistisk attityd. Efter Anna Odell och 

NUGhistorierna har det riktats mycket kritik 

mot konsten. Vad är den bra för? Är det inte 

bara skattepengar som går rakt till arbetslös

het, och så vidare. När vi till och med har en 

kulturminister som inte ställer sig på konstnä

rernas sida, då är det klart att man känner sig 

hotad. Man känner att man måste försvara sig 

och förklara varför man är nyttig. Det finns ju 

ingen annan som gör det.

TobiA s NiEL séN: Vi ska ändå komma ihåg 

att alla argument, om att konst är bra för hälsan 

och så vidare, plockas fram av människor som 

vill att det ska finnas mer pengar till kulturen. 

Hur fånigt det än kan bli att rada upp alla dessa 

effekter, så handlar det om att man vill visa att 

det finns ett värde i konsten som vi bör bevara. 

I och med att vi lever i en ekonomiserad värld, 

där saker ska kvantifieras och beskrivas utifrån 

ekonomiska aspekter, så behöver man den 

typen av argument också.

Adam Svanell: Ni verkar inte tro att en 

breddad finansiering innebär någon större 

fara för den konstnärliga friheten. Har 

den blivit ett hjärnspöke som man drar 

fram i onödan?

To bi A s  NiE L sé N :  Även om det ibland är 

hjärnspöken så tror jag att det är bra hjärnspö

ken, eftersom de håller diskussionen vid liv. Jag 

som inte är konstnär själv kan tycka att farhå

gorna ibland är överdrivna. Samtidigt vill jag ju 

ha en diskussion.

i R i s  sm E D s :  Det är viktigt att konstnärer 

börjar argumentera för sin överlevnad. Jag 

tycker trots allt att det finns krafter i samhället 

som ifrågasätter den konstnärliga friheten, och 

det är viktigt att man diskuterar det. Inte bara i 

allmänna termer, som att det är bra för männis

kan med konst, utan också vad ett samhälle 

skulle vara utan fri konst.

m A D E L E i N E  s J ö s T E DT:  Den diskussio

nen är jätteaktuell och kommer att komma 

ännu mer. Och då krävs det att konstnärerna är 

jätteaktiva, så att allmänheten hänger med.

Adam Svanell: Ser ni några andra ekono

miska hot mot konstnärens frihet än de som 

rör breddad finansiering?

To biA s NiE L sé N: Det största hotet är den 

ekonomiska krisen. Om vi inte har pengar och 

ett fungerande ekonomiskt samhälle så blir det 

svårt att ha en kulturpolitik av det slag som vi 

har idag.

m A D E L E i N E  s J ö s T E DT:  Jag tror att den 

demokratiska krisen är den stora faran. Allting 

rör sig just nu, demokratin har en kris som är så 

stor att vi nästan inte kan fatta den. I USA till 

exempel, kan man inte komma överens om en 

vettig budget. Risken finns att vi står inför en 

obehaglig omvälvning av det politiska klimatet 

i världens stora demokratier. Då sitter kulturen 

löst, det vet vi.

TobiA s NiEL séN: Och utifrån det perspek

tivet blir diskussionen om Postkodlotteriet 

ganska liten.

T E x T:  ADAm s vANE L L

biL D : p E T E R L AR s so N
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	 	 R AKBL ADE T
	 VAD	hETER	Du?		 LinA	sELAnDER.

	 VAD	äR	DET	Du	hAR	VALT?		 ETT	RAKBLAD.

	 VARföR	hAR	Du	VALT	jusT	ETT	RAKBLAD?	 DET	fåR	symBoLisERA	KLippVERKTygET	i	DET	ViDEoREDigERingspRogRAm	jAg	ARBETAR	mED	i	DAToRn.	

	 huR	AnVänDER	Du	DET	i	Din	KonsT?	 jAg	AnVänDER	DET	näR	jAg	KLippER	minA	fiLmER	och	ViDEoVERK.	KLippningEn	spELAR	En	ViKTig	RoLL

		 	 i	minA	ARBETEn.	jAg	sAmLAR	mATERiAL,	fiLmAR,	göR	En	sKiss,	TRoR	mig	VETA	huR	DET	sKA	TE	sig,	mEn	ViD		

	 	 KLippningEn	föRänDRAs	ALLT.	DET	äR	Då	fiLmEn	fåR	sin	foRm	och	siTT	innEhåLL.

	 VAD	KosTADE	DET?		 DET	fysisKA	någRA	KRonoR	och	DET	ViRTuELLA	fLERA	TusEn.

	 hAR	Du	någRA	pLAnER	på	VAD	Du	sKA	göRA	mED	DET	fRAmöVER?		 jAg	AnVänDER	DET	DAgLigEn	i	miTT	ARBETE.	jusT	nu	håLLER	jAg	på	och	KLippER	En	ny	fiLm	som	KommER		

	 	 ATT	VisAs	på	inDEx	i	sTocKhoLm	i	noVEmBER.
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PSYCHOSIS

I will never
talk about
the war
again.

17/9–20/11

24  AUG 8  JAN–

ANDREA ZITTEL 
9 sep – 11 dec 2011

curator: richard Julin

MUSEUM MAGASIN 3
PRESENTATIONER FRÅN SAMLINGEN

COSIMA VON BONIN, PER KIRKEBY SAMT TAL R

24 sep 2011 – 10 Jun 2012

curator: david neuman

MARIJKE VAN WARMERDAM 
24 sep – 11 dec 2011

curator: tessa praun

ÖppETTIDER: ToRSDAG 11 – 19, fREDAG– SÖNDAG 11 – 17 / INTRäDE: 40/30 KR – fRI ENTRé UNDER 20 åR
T +46 8 545 680 40 / WWW.MAGASIN3.coM / ART@MAGASIN3.coM / BUSS 1 ELLER 76 TILL fRIhAMNEN
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Konstnärernas Riksorganisation (KRO) 
och Föreningen Sveriges Konsthant-
verkare och Industriformgivare (KIF) 
bevakar konstnärens intressen genom 
att driva politiska frågor med målet 
att förstärka medlemmarnas sociala 
och ekonomiska trygghet och därmed 
göra det möjligt för konstnärer att vara 
yrkesverksamma inom sina respektive 
områden. 
Läs mer på kro.se/blimedlem

Genom BUS (Bildkonst Upphovsrätt i Sverige) 
får bildupphovsmannen ersättning när konstverk 
nyttjas och juridisk hjälp i upphovsrättsfrågor. 
BUS underlättar användning och säkerställer att 
relevanta tillstånd ges. Medlemmar är bildkonst-
närer oavsett uttryckssätt, målare, skulptörer, 
grafiker, illustratörer, performers, videokonstnärer, 
konsthantverkare, designers med flera. 
Läs mer på bus.se

Din trygghet

Din rätt



LEDARE KRO
KARIN WILLÉN

När Ekot en morgon, mitt i sommaren, 
sammanfattade några av slutsatserna 
från Svenskt Näringslivs rapport 
”Konsten att strula till sitt liv” visste 
jag inte om jag skulle skratta eller 
gråta. Sällan har man hört dumdristi-
gare förslag komma från direktörerna 
på Storgatan. 

Men kanske ska man inte vara särskilt 
förvånad över att Svenskt Näringsliv vill 
att studenter vid utbildningar som efter 
examen ger låg ekonomisk avkastning ska 
ha lägre studiemedel än studenterna vid 
utbildningar med hög ekonomisk avkast-
ning. Intresseorganisationen Svenskt 
Näringsliv är ju till syvende och sist ett 
ekonomiskt särintresse för kapitalet, och 
som sådant önskar man hellre ingenjörer 
till industrin än författare eller konstnärer 
åt allmänheten.
I en sådan kontext finner man givetvis 
problem där andra ser möjligheter, 
exempelvis att unga människor studerar 
efter intresse och inte efter nyttokalkyler 
(!). Eller som det heter i rapporten, “En 
slutsats av resultatet (…) är att svenska 
blivande studenter inte tar särskilt stor 
hänsyn till framtida avkastning av sitt 
studieval. Gissningsvis är det andra saker 
som får styra, däribland förstås intressen 
(sic!).”
Men även om det är smått komiskt att 
Svenskt Näringsliv ser sådana problem i 
att studenterna drivs av sina intressen, är 
det mest upprörande egentligen ett prob-
lem som hör hemma i Svenskt Näringslivs 
egen logik: Med vilken rätt och med vilket 
underlag brännmärker organisationen 
humanisterna och konstnärerna som 
improduktiva?
Ser man till det underlag som läggs fram 
i rapporten baserar sig humanisternas 

och konstnärernas improduktivitet på 
hur mycket de tjänar, det vill säga deras 
förvärvsinkomster. Men en persons inkoms-
ter är ju långtifrån alltid detsamma som 
hennes produktivitet eller samhällsnytta, 
särskilt gäller detta humanister och konst-
närer.
Ta turismen som exempel. För några veckor 
sedan skrev Dagens Nyheter om att de 
utländska turisterna år 2010 spenderade 
87 miljarder kronor under sina besök i 
Sverige. Och vad kom de för att se? Var det 
SAAB:s fabrik i Trollhättan med alla ingen-
jörer och löpande band?
Knappast. Nej, antagligen var det Moderna 
och Kulturhuset i Stockholm, Röhsska i 
Göteborg eller någon annan plats för konst 
eller humaniora som lockade i turist-
broschyrerna. Likaså påvisade Filmregion 
Stockholm-Mälardalen för inte så länge-
sedan i en rapport att enbart Millenium-
filmerna kan antas komma att dra in 430 
miljoner kronor i form av ökad turism till 
huvudstaden och att exponeringsvärdet för 
Stockholm i samma filmer uppgått till 
omkring 930 miljoner kronor.
Nu kan man ha delade meningar om 
angelägenheten eller kvaliteten hos 
nämnda kulturinstitutioner och bokverk, 
men exemplen visar med all tydlighet på 
hur konst och humaniora skapar stora 
ekonomiska värden för samhället. I vissa 
fall sammanfaller dessa värden med upp-
hovsmannens inkomster, men många 
gånger inte. Detta är en diskussion och en 
utveckling som helt verkar ha gått Svenskt 
Näringslivs rapportförfattare förbi.  
Samtidigt som man måste lyfta upp kul-
turens effekt på tillväxt och samhälls-
ekonomi, är det enormt viktigt att inte 
fastna i ekonomismens fälla. Vi har varken 
kultur eller kulturpolitik för att skapa eko-
nomiska värden varken för kulturutövarna 

eller samhället, kulturen skapar tvärtom 
värden som aldrig kan mätas ekonomiskt. 
Hur ska en förtätning av en tanke pris-
sättas, ett parallellt universum förstås i 
mätbara termer? Eller ett fantastiskt och 
outhärdligt ögonblick av ordlös insikt som 
för alltid etsar sig fast och ger en referens-
punkt i livet - vad kostar eller ger just det 
ögonblicket i en tillväxtekonomisk kalkyl? 
Men värdena skapas likväl: Samhälls-
debatt; självförverkligande; en mångfald av 
uttryck; delaktighet i demokratin; reflek-
tion och kritiskt tänkande kring de struk-
turer, normer och värderingar som präglar 
vår samtid. Det är på grund av dessa 
obetydligheter och storheter som konst 
skapas och på grund av dessa samhället 
aldrig kan vara utan konsten.
Lyckligtvis möttes Svenskt Näringslivs 
utspel av hård kritik från såväl näringslivet, 
universiteten som ansvariga politiker. 
Kritiken var till och med så graverande, och 
upplysande får man hoppas, att 
organisationens vd Urban Bäckström till 
slut fick rycka ut i media några dagar senare 
för att ta rapportförfattarna i örat. Nu såhär 
efter Svenskt Näringslivs magplask i etern 
skulle man gärna vilja läsa den rapport som 
räknar ut vad det nesliga utspelet kostade 
organisationen i dålig publicitet och skadat 
förtroende i den offentliga debatten. Det 
kanske inte ger så hög avkastning att ge sig 
på konstnärerna?

Karin Willén
Riksordförande KRO

Svenskt Näringsliv 
tar på sig dumstruten

Inblick KRO OCH KIFKRO.SE

Inblick KRO OCH KIFKRO.SE

 Studiemedel, Ekonomiska kalkyler, Samhällsnytta, Konstens rättTAGGORD



1 (26) Museum Anna Nordlander
2 (32) Bildmuseet
3 (16) Västerås konstmuseum
4 (42) Konsthallen Bohusläns museum
4 (5) Nationalmuseum
6 (6) Konsthall C
7 (–) Lilith Performance Studio
8 (3) Moderna museet
9 (1) Göteborgs konsthall
  

10 (–) Verkligheten
11 (58) Bror Hjorths hus
12 (10) Haninge konsthall
13 (–) Sandvikens konsthall
14 (3) Riksutställningar
15 (–) Oskarshamns konsthall
16 (37) Kulturhuset
17 (28) Gustavsbergs konsthall
17 (25) Uppsala konstmuseum
19 (20) Konsthallen Trollhättan
19 (19) Skövde konsthall
21 (17) Gävle konstcentrum
21 (–) Malmö konsthall
23 (–) Tomelilla konsthall
23 (18) Lunds konsthall
25 (59) Jakobsbergs konsthall
26 (–) Arbetets museum
27 (2) Exercishallen norr 1
27 (11) Bonniers konsthall
29 (38) Halmstads konsthall 1
30 (–) Färgfabriken
31 (23) Botkyrka konsthall
32 (–) Norrköpings konstmuseum
33 (46) Nässjö kulturhus
34 (29) Eskilstuna konstmuseum
35 (–) Karlskrona konsthall
36 (–) Konsthallen i Luna kulturhus
37 (24) Mjellby konstmuseum
38 (41) Konsthallen i Luleå
39 (8) Kulturhuset Ängeln
39 (45) Borås konstmuseum
41 (29) Växjö konsthall
42 (36) Dalslands konstmuseum
42 (49) Konsthallen/Hamnmagasinet
44 (–) Svenska institutet i Paris
45 (32) Kristinehamns konstmuseum
46 (14) Landskrona konsthall
47 (12) Tensta konsthall
48 (22) Dunkers kulturhus
49 (50) Norrtälje konsthall
50 (7) Örnsköldsviks museum & konsthall
51 (13) Passagen Linköpings konsthall
52 (38) Göteborgs konstmuseum
53 (–) Wip:sthlm
54 (–) Väsby konsthall
55 (51) Tyresö konsthall
56 (–) Falkenbergs museum
57 (56) Konstnärshuset
57 (34) Hasselblad center
59 (–) Alingsås konsthall
60 (40) Kalmar konstmuseum
61 (–) Malmö konstmuseum
62 (51) Edsvik konsthall

REKO-LISTAN

Marknad som 
tål att upprepas

Inte helt reko än

Helgen den 21-22 maj ordnade Sveriges 
Konsthantverkare och Industriform-
givare en konsthantverksmarknad, 
Slussen Craft fair, utanför Stockholms 
stadsmuseum vid Södermalmstorg i 
Stockholm – bara ett stenkast från alla 
konsthantverksgallerier runtomkring 
Hornsgatspuckeln. 

Sammanlagt ställde 26 konsthantverkare ut 
sina alster i de tjusiga tälten, förutom konst-
hantverkskooperativet Blås & Knåda som 
hade egen monter, inne på stadsmuseets  
innergård, den så kallade Ryssgården.
Invigningstalade gjorde Stockholms stads 
kulturborgarråd Madeleine Sjöstedt (FP). 
Förutom att Sjöstedt i egenskap av kultur-
borgarråd i Stockholms stad hade en given 
plats som invigningstalare var 
kommunen – jämte Stockholm Konst, 
Granen och Stockholms stadsmuseum – 
sponsor av marknaden. Sammanlagt fick 
KIF in 120.000 kronor i extern finansier-
ing till marknaden, en verklig insats utförd 
av projektledaren Eva Skarbäck och KIF:s 
tidigare ordförande Camilla Skorup.

I sommar kom för andra året i rad den 
så kallade rekorapporten som under-
söker arbetsvillkoren för utställande 
konstnärer vid olika konstinstitutioner 
i Sverige. I undersökningen koras också 
årets mest reko konstinstitution. Förra 
årets vinnare Göteborgs konsthall fick 
i år se sig förbisprungen av Museum 
Anna Nordlander (MAN).

”Är det sant? Det var väldigt roliga nyheter! 
Vi har jobbat hårt och det är roligt att få 
bekräftelse på att vi rör oss åt rätt håll”, 
kommenterade museichefen vid MAN An-
ders Jansson när han fick veta institution-
ens placering i rekoindexet.
I rapporten kan man läsa att cirka 15 
procent av de undersökta konstinstitution-
erna anses vara rekomärkta, alltså i huvud-
sak att de använder sig av skriftliga avtal, 
att de ersätter kostnader i samband med 
utställningsverksamheten och att de 
betalar utställnings- och medverkans-
ersättning. Jämfört med den förra rapporten 
är resultatet relativt oförändrat.
Det betyder att resterande 85 procent, 
eller 53 konstinstitutioner, inte anses ha 
tillräckligt bra arbetsvillkor för att vara 

Den stora utmaningen med projektet var 
att finansieringen kom relativt sent. Den 3 
mars visste man fortfarande inte om peng-
arna som skulle möjliggöra marknaden 
skulle komma in eller inte. Att man inte 
genomfört ett liknande projekt tidigare var 
också en utmaning, ”lite som att uppfinna 
hjulet på nytt” menar Eva.

Erfarenheter och lärdomar man tar med 
sig till nästa konsthantverksmarknad, som 
man redan har börjat fundera på. Om det 
blir en ny Craft fair kommer den att äga 
rum nästa vår, det vill säga vid samma tid-
punkt som i år. Däremot, menar Eva, är det 
oklart om man ska vara vid Slussen eller 
någon annanstans i Stockholm. Upplägget 
då är givetvis avhängigt hur man lyckas få 
finansiering.
Att återigen genomföra konceptet med 
en konsthantverksmarknad är säkerligen 
något som de utställande konsthantverk-
arna ser fram emot, åtminstone att döma av 
alla de positiva reaktioner över såväl 
publik som arrangemang som inkom i sam-
band med Slussen Craft fair.

reko. Bland de nio institutioner som är reko 
återfinns – förutom vinnaren – Bildmuseet, 
Västerås konsthall, Konsthallen – Bohus-
läns museum, Nationalmuseum, Konsthall 
C, Lilith Performance Studio, Göteborgs 
konsthall och Moderna museet.
Intressant i sammanhanget är att det inte 
finns något givet samband mellan institu-
tionernas storlek och hur väl de klarar sig i 
Reko-rapporten. Tre små institutioner åter-
finns bland de nio, däribland två ideella 
föreningar. Det påvisar att de 
arbetsvillkor som erbjuds konstnärerna inte 
är en fråga om ekonomisk styrka utan lika 
mycket om vilja och prioriteringar. Samti-
digt återfinns flera stora institutioner bland 
de som inte klarat sig så bra i undersök-
ningen, exempelvis Malmö konsthall och 
Göteborgs konstmuseum, båda med en 
offentlig huvudman.
Särskilt ledsamt i undersökningen är att 
utställningsersättning (över eller enligt 
MU-avtalets miniminivå) inte betalades ut 
i mer än vart tredje undersökt fall, jämfört 
med 44 procent föregående år. Visserligen 
kan det i stor utsträckning förklaras med 
att Riksutställningar under undersöknings-
perioden fått ett förändrat uppdrag som in-

En sak man redan nu vet att man ska arbeta 
mer med inför nästa Craft fair är public-
iteten. Även om man var nöjd med antalet 
besökare vid marknaden, hade man 
hoppats på att synas mer i media. Det hade 
antagligen lockat än fler besökare och satt 
strålkastarljuset på konsthantverket.

Anders Gustavsson

Fotnot: Slussen Craft fair är en del av KIF:s 
femtioårsjubileum.

nebär färre utställningar. Därmed påverkar 
en stor utställningsarrangör som betalat bra 
det sammanlagda resultatet.
Till hösten planerar KRO/KIF att fortsätta 
arbetet med att implementera MU-avtalet 
runtom i Sverige genom en tredje fas i MU-
kampanjen. Arne Leeb, som har lett de två 
tidigare MU-kampanjerna, lämnade för en 
tid sedan in en ansökan om medel till 
Kulturrådet och Konstnärsnämnden. Bevil-
jas den ansökan kommer en ny fas i MU-
kampanjen att dra igång inom kort.
”Implementeringen av MU-avtalen genom 
fortsatt information och utbildning runtom 
i landet måste fortsätta, det visar inte minst 
Reko-undersökningen. Vi har nått långt, 
men är ännu inte i mål. Vi ser ett behov 
av att rutiner och instruktioner bland kul-
turtjänstemän och förtroendevalda i såväl 
budgetprocesser som i det löpande arbetet 
måste förbättras.”, kommenterar Leeb den 
nya ansökan och hur MU-kampanjen kan 
fortsätta.

Anders Gustavsson 
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Den 26 januari 2011 ratificerade 
Sverige, som 134:e land, Unescos kon-
vention om skydd av det immateriella 
kulturarvet. Det innebär att regeringen 
tar på sig ett ansvar för att säkerställa 
återväxten inom det traditionella 
konsthantverket i Sverige – än så länge 
en av de mest livskraftigaste förgrenin-
garna av det immateriella och på samma 
gång materiella kultarvet i Sverige. Det 
var inte en dag för sent. 
Mycket behöver göras om konsthant-
verkaren ska kunna finnas kvar som 
en hantverkets spjutspets även i fram-
tiden.

Vi inte bara bör utan måste lämna plats åt 
den traderade kunskapsöverföringen för att 
få med oss både konsten och kulturarvet 
in i framtiden. Den del av konsthantverket 
som jag syftar på i denna text är det tradi-
tionella, med rötterna förankrade i en tradi-
tion av formgivning och teknisk framställ-
ning. Givetvis ryms också nya konstnärliga 
idéer inom dessa konsthantverkares 
praktiker även om deras arbete väsentligt 
skiljer sig mot de konsthantverkare som 
främst arbetar mot gallerier, museer och 
konsthallar.

Allt som oftast har det så kallade nya konst-
hantverket ställts mot det så kallade gamla. 
En polarisering som idag förlorat all spän-
ning när modernismens sista spöken jagats 
på flykten. Det är fullt möjligt att förespråka 
det utpräglat samtida och tidstypiska sam-
tidigt som man värnar det traditionella och 
bevarande. Dessutom korsbefruktar de 
varandra. Det är inte ovanligt att jag själv 
och mina kollegor både konsulterar och 
lägger ut arbetsmoment på andra konst-
hantverkare som kortfattat är skickligare 
än vad vi själva är inom specifika tekniker. 
Vi har alla olika styrkor och det är en styrka 
att konsthantverket än så länge rymmer en 
sådan påtaglig bredd bland utövarna.

Ett stort och viktigt steg i rätt riktning är 
den nya utbildningssatsningen på lärlings-

platser inom smala hantverk som kom 
2008. Det innebär att det nu finns en ny 
utbildningsväg för konsthantverkarna. För 
närvarande finns totalt 120 lärlingsplatser 
från norr till söder i landet. Av dessa åter-
finns visserligen enbart ett mindre antal 
inom konsthantverket men de är nog så vik-
tiga. Huvudman för utbildningarna är 
Hantverksrådet i Leksand och samord-
nare är Stiftelsen Hantverk och Utbild-
ning. Skolan har inga egna verkstäder. 
Det förekommer inga klassrumslektioner. 
All undervisningstid är förlagd ute i verk-
städerna.
Den 11 maj i år höll den brittiska organisa-
tionen the Heritage Crafts Association 
(ungefärlig svensk översättning: Kul-
turarvshantverkets förening) ett forum på 
temat Skills. Organisationen arbetar för att 
möjliggöra en återväxt av utövare inom det 
traditionella konsthantverket i Stor-
britannien. Temat handlande om hur 
återväxten inom de olika konsthantverks-
praktikerna ska säkerställas för morgon-
dagens samhälle. Alla parter, utövarna, 
yrkesorganisationerna och politikerna 
samlades för att diskutera tre grundlägg-
ande frågeställningar. Hur fungerar konst-
hantverkets praktiska utbildningar? Vad 
är problemet med de nuvarande praktiska 
utbildningarna? Vad behöver göras för att 
lyfta dessa?
Skills-forumet gav flera svar på frågeställ-
ningarna, varav det avgörande budskapet 
som alla deltagare kunde ställa sig bakom 
var ”att finansieringen behöver styras om 
från byråkratiska utbildningsorganisationer 
tillbaka till konsthantverkarna, konsthant-
verksgillena och medlemsorganisationerna 
och bort från klassrummens formalitet till 
den praktiska verkstaden”. Det är en slut-
sats som jag själv delar. Föreläsningar, 
seminarier och workshops i all ära men de 
kan inte ersätta den traditionella utbild-
ningsformen där en mästare överför sin 
kunskap till sin lärling.

Institutet för Språk och Folkminnen (SOFI) 
har fått ett treårigt uppdrag av regering-

en att ta fram ett konkret förslag om hur 
Sverige ska arbeta utifrån konventionen. 
Min förhoppning är att SOFI i detta 
arbete slår vakt om konsthantverket. En 
förebild skulle kunna vara Senter för Im-
materiell Kultur (SIKA) som omfattar 
Norsk Hantverksutveckling (NHU), som 
arbetar på uppdrag av norska kultur- och 
kyrkodepartementet samt kunskaps-
departementet. De har sedan 2003 arbetat 
med konventionen. Framförallt tycker jag 
det är lovande hur SIKA uppmärksammar 
att vi behöver utveckla hantverket för att 
kunna skydda det. Det handlar inte om att 
etablera en museal verksamhet utan istället 
hur hantverket fortsatt kan berika vår kul-
tur och konsten – ett arbete som kräver ett 
särskilt stöd i form av riktade insatser från 
staten.

2005 satsades drygt 1,5 miljarder av offent-
liga medel på att bevara och tillgängliggöra 
det svenska kulturarvet. I det samman-
hanget är de nya utbildningsplatserna en 
försvinnande liten kostnad. Samtidigt borde 
en ny stipendieordning riktad mot lärlingar 
inom de mest utsatta yrkena införas. Bland 
KIF:s medlemskår finns ovärderliga 
kunskaper som inte bör förpassas till 
historien. Forskare, arkivarier och kon-
sulenter av olika slag är viktiga men det 
måste finnas någon slags proportionalitet 
i hur medlen fördelas. Och framförallt: 
Jag skulle vilja påstå att det inte främst är 
akademiker som sitter inne på förmågan att 
levandegöra, tillgängliggöra, förvalta och 
föra vidare hantverket som en del av vårt 
kulturarv. Nej, det kan bara vi med skit un-
der naglarna göra.

Johan Wingestad
Ordförande KIF

SOFI, Nytt och gammalt konsthantverk, Lärlingar, Immateriellt kulturarvTAGGORD

Konsthantverket - en del av 
det immateriella kulturarvet

LEDARE KIF
JOHAN WINGESTAD

Inblick KRO OCH KIFKRO.SE

Inblick KRO OCH KIFKRO.SE

Fotograf: M
iki A

nagrius    H
alsband: Sara B

orgegård



Inblick KRO OCH KIFKIF.SEInblick KRO OCH KIF

Inblick KRO OCH KIFKIF.SEInblick KRO OCH KIF

Enighet om att reglerna för 
kulturstiftelser måste reformeras

Agenda Bild & Form 2016

Efter KRO/KIF:s panelsamtal under 
Almedalsveckan, onsdagen den 6 juli, 
kan en blocköverskridande enighet 
konstateras gällande att skattereglerna 
för Sveriges stiftelser måste förnyas så 
att även donationer till kulturella än-
damål blir skattebefriade.

Med över 1450 arrangemang och fler än 
14000 deltagare var årets politikervecka 
i Visby den största hittills – mängder av 
engagerade möten, debatter, seminarier, 
påverkansarbete och mingel. Sålunda 
en ypperlig arena för att uppmärksamma 
villkoren för Sveriges konstnärer och konst-
hantverkare. För tredje året i rad var KRO/
KIF i Almedalen, denna gång i samar-
bete med projektet Destinatär: Kultur för 
att lyfta frågan om utökad skattefrihet för 
stiftelser som vill donera pengar till kul-
tur, med utgångspunkt i SOU 2009:65 
(se tidigare nummer av Konstnären nr 01 
& 02/2011 för mer information om utred-
ningen). 
Platsen för årets panelsamtal var Gocart 
Gallery, som passande nog visade Anna 
Odells utställning ”Okänd kvinna” i 
anslutning till Almedalsveckan. De inbjud-
na deltagarna var skattejuristen Brita Löw-

gren Lewin och riksdagsledamöterna Carl B 
Hamilton (FP), Ann Marie Brodén (M) och 
Jonas Gunnarsson (S).
Under vår moderator Anders Gustavssons 
(politisk sakkunnig KRO/KIF) skickliga 
översyn visade det sig att panelen i stort 
sett var överrens. Samtliga var eniga om att 
nuvarande skattelättnader för stiftelserna 
behöver vidgas för att öppna upp för en 
breddad kulturfinansiering.
Samtidigt är det viktigt att komma ihåg – 
denna samsyn till trots – att det nu har gått 
mer än två år sedan förslaget presenterades. 
Som skattejuristen och en av utredningens 
experter Brita Löfgren Lewin snabbt 
påpekade under panelsamtalet är det vik-
tigt att se till att utredningen inte passerar 
sitt bäst före datum. Det gäller att agera 

innan förslaget blir inaktuellt. Så varför 
denna avvaktande politiska inställning, kan 
man undra.
Folkpartisten Carl B Hamilton från riks-
dagens finansutskott gav dock ett positivt 
klargörande. Efter att ha hört sig för på 
bland annat finansdepartementet trodde 
han att en ändring kan komma till stånd 
under mandatperioden, förhoppningsvis 
redan 2013.

Även om frågan kan tyckas ha varit styv-
moderligt behandlad i riksdagen, märks 
ett allt större engagemang inom områden 
med inriktning mot filantropi utanför Riks-
dagshusets väggar. Ett intresse som tydligt 
visades i Almedalens officiella program och 
som med säkerhet kommer att få genomslag 
även i lagstiftningen framöver. På så sätt 
ligger reformförslaget helt rätt i tid.

Emma Nilsson
Projektledare Destinatär: Kultur

Under våren genomförde KRO/KIF 
sin återkommande medlemsenkät. I 
årets upplaga ställdes några konstpo-
litiska frågor. De flesta av dessa låg 
till grund för den debattartikel KRO/
KIF hade inne i Svenska Dagbladet 
den 3 augusti.
Lite över 1500 bildkonstnärer och 
konsthantverkare svarade på de 
konstpolitiska frågorna. 68,24 procent 
tyckte att donationer till kulturella 
ändamål ska göras avdragsgilla, 70,2 
procent tyckte att ett avdrag liknande 
Rot-avdraget ska införas för konst-
närliga tjänster, 65,83 procent tyckte 
att avdragsrätten även ska gälla konst 
och 58,71 procent tyckte att en en-
hetlig kulturmoms om 6 procent ska 
införas. I samtliga frågor var ca 3-7 
procent negativa medan övriga inte 
hade någon uppfattning. 

KRO/KIF skriver löpande remisser 
till olika landsting/regionförbund an-
gående de kulturplaner som ska klub-
bas under hösten runtom i Sverige. 
Vill du läsa remisserna kan du göra 
det på KRO/KIF:s hemsida www.kro.
se . Remisserna hittar du under fliken 
”politiskt arbete”.

Du har väl inte missat KRO/KIF:s 
senaste utspel i media? Har du gjort 
det kan du gå in på www.kro.se under 
fliken “nyheter” där du finner länkar 
till våra debattartiklar eller då vi 
medverkat i tv, dagstidningar och 
tidskrifter. På KRO/KIF:s facebook-
sida får du också löpande information 
om våra utspel.

Allt du behöver göra är att gå in på 
www.kro.se/blimedlem och fylla i 
dina uppgifter. Som medlem i KRO 
och KIF stöttar du det politiska 
arbetet med syfte att stärka konstnär-
ernas sociala och ekonomiska villkor. 
Förutom detta har du en rad förmåner, 
exempelvis juridisk rådgivning, en av 
marknadens bästa försäkringar, rabatt 
på konstnärsmaterial och teknisk 
utrustning, gratis inträde på en rad 
museer och konsthallar i Sverige och 
världen, avtalsmallar, gästbostad i 
Stockholm, Carina Ari-ateljén i Paris, 
med mera.

Medlemsavgift
Vuxen 160 kr/månaden (avdragsgill)
Student 325 kr/år 
Nyutexaminerad eller reducerad 
avgift 80 kr/månad (gäller under två 
år efter examen, vid sjukdom eller 
tillfälligt studieuppehåll)
Samborabatt 300 kr/år  för en av 
sammanboende medlemmar.

LÄS REMISSER!

BLI MEDLEM

KRO/KIF I MEDIA

KONSTNÄRER TYCKER TILL

Konstsverige upplevs ofta som relativt 
litet. De flesta konstnärer har allt sedan 
studietiden på Konsthögskolan, Konst-
fack eller HDK god koll på varandra. 
Inom konsthalls- och museikretsar får 
man genom återkommande konferenser 
god kännedom om sina kolleger. 
Kulturpolitikerna känner många gånger 
varandra sedan gammalt.
Men hur ser kommunikationen ut mellan 
nätverken? Förs diskussioner om konst-
branschens utmaningar mellan de ska-
pande, utställande och beslutande grupp-
erna?
Både ja och nej kom KRO/KIF fram till 
när man i början av året började fundera 
på hur de olika nätverken kommunicerar. 
Visst förs det samtal runtom i Sverige, men 
sällan sker de i någon systematiserad form 
där företrädare från samtliga läger deltar. 
Därav föddes tanken om branschdagar på 
KRO/KIF i våras, helt enkelt att man under 
några dagar ska samla representanter från 
alla nätverk för gemensamma diskussioner 
och debatter.
Sedan dess har KIF:s ordförande Johan 

Wingestad arbetat som projektledare för 
Agenda Bild & Form 2016 som har ambi-
tionen att samla såväl konstnärer, gallerier, 
utbildningsinstitutioner, politiker, konst-
närsorganisationer som byråkrater under 
gemensamt tak för att diskutera branschens 
problem och framtid. Hur man gemensamt 
ska kunna förbättra villkoren för konsten.
Snart blir idén till verklighet. Den 17-18 
oktober kommer KRO/KIF tillsammans 
med Tillväxtverket att bjuda in till seminar-
ier och debatt på Moderna museet i Stock-
holm. Under de fyra kategorierna forskning 
och utbildning, utställning, gränssnittet och 
offentlig konst ska konstbranschens olika 
problemställningar ventileras. Förhopp-
ningen är att när man väl formulerat vad 
som är de gemensamma problemen kan 
man också komma fram till gemensamma 
strategier kring hur det som är snett idag 
ska kunna förändras.
Flera spännande och intressanta talare är 
redan i skrivande stund klara för program-
met. Moderna museets chef Daniel Birn-
baum, KRO:s ordförande Karin Willén och 
utställningsproducenten vid Riksutställ-

ningar Johan Pousette, är bara några namn 
som kommer att ge sina åsikter kring bran-
schens utmaningar.
För KRO/KIF:s del är det givetvis särskilt 
viktigt att samtidigt som man betonar att det 
krävs samling för att konstens ställning ska 
bli starkare framföra konstnärernas villkor 
i samtalen om framtidens konstbransch, 
både gentemot offentliga som privata upp-
dragsgivare.
Inför framtiden är förhoppningen att 
Agenda Bild & Form 2016 ska vara en åter-
kommande konferens som samlar aktörerna 
i branschen.
Är du intresserad av att delta ska du ha an-
mält dig före den 10 oktober, på hemsidan 
www.agenda2016.se kan du läsa mer om ar-
rangemanget.

Anders Gustavsson

Foto: Camilla Agdler



Snart drar vi igång!
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I skrivandets stund, i slutet av augusti, 
har Kulturlyftet precis kommit igång 
efter att Europeiska Socialfonden med-
delade att de ger hela nio miljoner 
kronor i stöd till projektet. Hurra!

Projektledningen håller just nu på att 
planera, följa upp och strukturera för att 
skapa verkliga förutsättningar för ett ge-
nomförande. De första kurserna kommer att 
komma igång under november i år, om allt 
går enligt planerna. Det är mycket som ska 
falla på plats. Det känns både viktigt och 
angeläget att Kulturlyftet kan ge tillbaka 
och fylla de behov av kompetensutveckling 
som medlemmarna själva har identifierat 
som angelägna.

Jag, Sophie Holgersson, och Therese Hen-
ryson är de som utgör projektledningen. 
Själv har jag erfarenhet och kunskap av 
att leda projekt inom folkbildning och kon-
ceptutveckling. Therese har efter sin exa-
men i informationsteknik, språk och 
affärssystem arbetat med undervisning 

Alldeles nyligen anställ-
des Sophie Holgersson 

på KRO/KIF som projektle-
dare för Kulturlyftet som precis har 

dragit igång. Nedan presenterar sig 
Sophie lite närmre för medlemmarna i 
KRO/KIF.

» Du har precis blivit anställd som 
projektledare, berätta lite mer om dig själv.
» Hm, det är nästa alltid lika svårt att 
svara på den frågan.  Jag väljer att med fem 
ord beskriva mig själv: Associerande, öp-
pen, lösningsfokuserad, osentimental och 
drivande. 

» Då den här intervjun trycks har du ar-
betat på KRO/KIF i drygt två månader, vad 
gjorde du innan? 
» Jag har mina främsta arbetslivserfaren-
heter från folkbildningen som handledare, 
utbildare, verksamhetsutvecklare och pro-
jektledare. Folkbildning är något jag är 

såväl i privat som offentlig sektor. Hon 
brinner lika mycket för informationsteknik 
som för undervisning och hennes roll i detta 
projekt täcker dessa områden, förutom litet 
information och kommunikation med kurs-
deltagarna. 
 
Det som nu ligger i pipeline är att åter kny-
ta an till de personer, institutioner, företag 
och organisationer som varit involverade 
i förstudien. Innan denna ansökan bevilj-
ades gjordes en omfattande förstudie av 
projektägarna KRO och KIF i samarbete 
med Svenska Fotografers förbund, Konst-
närscentrum Öst samt Svenska Tecknare. 
Och inte att förglömma, de nästan fem-
hundra medlemmar som varit med i alla de 
enkätundersökningar och workshops som 
ledde fram till projektet. 

Projektet befinner sig i en mobiliserings-
fas på väg mot en genomförandefas. Några 
av de sex tematiska utbildningarna (me-
dia och kommunikation, utställningar och 
försäljning, projekt- och processledning,  

djupt imponerad av och verkligen respe-
kterar. Men jag kan även skriva in en konst-
närlig utbildning i min levnadsbeskrivning, 
vilket är något som jag har haft stor nytta 
och glädje av. 

» Kulturlyftet är en satsning på hela nio 
miljoner kronor, vad blir den största utman-
ingen med att driva ett så pass stort projekt?
» Matchningen! Och jag tänker då på att 
Kulturlyftet omfattar flera olika organ-
isationer där varje enskild medlem har 
specifika kompetenser och behov. Fokus är 
att få allt och alla på rätt plats, på rätt sätt, i 
rätt omfattning och vid rätt tillfälle! Det ska 
vara och är verkligen en utmaning…

» Många konstnärer ute i landet har undrat 
om en satsning som Kulturlyftet i framtiden 
kan arrangeras på andra platser än i Stock-
holm, vad är dina tankar kring det?
» Kulturlyftet innebär att det finns utrymme 
att utforska och undersöka vilka processer 

offentlig gestaltning och stads- och sam-
hällsplanering, konstnärligt arbete och 
entreprenörskap, pedagogik och under-
visning) kommer att starta under novem-
ber månad. Då Kulturlyftet ännu står på 
startbanan på väg att taxa ber kaptenen 
att få återkomma med mer information om 
resmålet när vi är i luften!

Men, vi kan redan nu meddela att Kul-
turlyftet snart kommer att bjuda in till 
frukostseminarier med både rykande färskt 
kaffe, te och inspirerande möten. 

Sophie Holgersson
Projektledare Kunskapslyftet

som genererar goda resultat och erfaren-
heter kring kompetensutveckling för konst-
närer. Och med dessa som pant hoppas jag 
att alla konstnärer som har behov av Kul-
turlyftets erfarenheter och möjligheter ska 
få ta del av dem, vilket är vår förhoppning. 
Projektet utvecklas och syftet är att det till 
slut ska få komma alla till del. Som vanligt 
spelar tid och pengar en avgörande roll.

» Till sist, när du inte är projektledare för 
Kulturlyftet, vad gör du då? 
» Så fort arbetsdagen är slut åker jag hem 
till min häst Leo och byter både miljö och 
skepnad. Väldigt livsuppehållande! Jag 
skriver också, mest för eget bruk men ib-
land kommer det även andra till del. Jag 
har över årens lopp närt en, för mig, all-
deles underbar sysselsättning när tillfälle 
har givits, nämligen att bara drälla om-
kring. Det är jag väldigt bra på!

Anders Gustavsson

5 snabba till Sophie   
Holgersson
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Allt mindre fria 
medel till bildkonsten

KRO och KIF hälsar våra nya 
medlemmar välkommna!

Under senvåren och försommaren har 
debatten om Stockholms stads stöd till 
det fria kulturlivet varit föremål för in-
tensiv debatt. Orsaken till diskussionen 
var att staden planerar att göra om kul-
turstödet. KRO/KIF har i samband med 
detta varit en aktiv part i diskussioner-
na med staden. Nu har det beslutats att 
förändringsarbetet skjuts på framtiden 
och att förslaget ska gå ut på remiss 
till kulturorganisationerna innan kul-
turnämnden fattar ett slutgiltigt beslut. 
En framgång för det fria kulturlivet.

I samband med att diskussionerna gick 
höga satte sig KRO/KIF ned och analyse-
rade hur kulturstödet har fördelats de 
senaste fem åren uppdelat per konst-
område, en genomgång som både gav posi-
tiva och negativa besked.
Positiva därför att det visade sig att stadens 
stöd till det fria kulturlivet – tvärtom vad 
många trott – ökat sett på en femårs-
period. 2006 uppgick kulturstöden till 
cirka 80 miljoner kronor, 2010 var samma 
siffra cirka 102 miljoner kronor. En ökning 
med omkring 25 procent. Då var visserli-

gen ca 10 miljoner kronor av den summan 
pengar som flyttats runt inom kommunens 
budget, framförallt att Nobelmuseets anslag 
överförts till de ”fria pengarna”.
Men negativa därför att bildkonstens andel 
av kulturstöden minskat både i absoluta och 
relativa tal. 2006 gick cirka 17,5 procent 
av anslagen till bildkonsten, medan samma 
siffra för 2009 var 13 procent (räknar man 
bort Nobelmuseet blir samma siffra 15,3 
procent). I absoluta tal betyder det att bild-
konsten sedan 2006 har fått cirka en halv 
miljon kronor i minskade anslag, eller en 
sänkning med 3,5 procent.
Sätter man nedgången i relation till de an-
dra konstarterna är bildkonsten den enda 
konstart som idag har mindre anslag räknat 
i kronor och ören jämfört med 2006. Såväl 
teater, dans, musikdramatik, musik, littera-
tur som film hade under 2010 mer i anslag 
jämfört med 2006.
Framförallt är det minskat ateljéstöd och 
att Skulpturens hus gick i konkurs som 
förklarar de minskade anslagen till bild-
konsten. Men anmärkningsvärt i samman-
hanget är att de minskade anslagen har 
inneburit att bildkonsten överlag fått min-

dre pengar från det fria kulturstödet, man 
har helt enkelt flyttat pengarna till andra 
kulturområden. För 2011 finns inga siffror 
klara än men för bildens del torde de mins-
kade anslagen till Konstnärernas Kollektiv-
verkstad innebära att bildkonsten får än 
mindre pengar.
Även om statistiken på det sättet är en 
dyster läsning för bildkonstens del torde 
det samtidigt vara ett bra underlag för en 
fortsatt diskussion med Stockholms stad för 
hur ett framtida kulturstöd ska kunna utfor-
mas så att bildkonsten kan få ökade anslag 
i framtiden. I en sådan diskussion kommer 
KRO/KIF även lyfta att staden måste 
tillämpa MU-avtalet fullt ut. För man hop-
pas innerligen att det inte varit en med-
veten strategi från Stockholms stad att min-
ska anslagen till just bildkonsten.

Anders Gustavsson 
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Varje droppe färg  
i avloppet är en 
droppe för mycket

Kadmium är en giftig tungmetall 
som finns i vissa konstnärsfärger 
(olje-, akvarell- och akrylfärg). 

Du kan bidra till en bättre miljö 
genom att välja att måla med 
kadmiumfria färger och ta hand 
om dina färgrester på rätt sätt. 

Mer information om hur du 
målar miljöanpassat finns på 
www.kappala.se

För renare sjöar och skärgård

Foto: E
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Vistelsestipendium 
SOMMAREN 2012
Alltidhults skola, Olofströms kommun, Blekinge

Stipendiet vänder sig till alla som är verksamma inom olika 
konstnärliga områden, såsom litteratur, musik, bildkonst, 
film, teater, dans med mera. Utövare som arbetar i Harry 
Martinsons eller Sven Edvin Saljes anda får företräde.

 

Senaste ansökningsdag: 31 januari 2012
Ansök med en personlig presentation i skrift  
samt önskemål om tidpunkt för vistelsen.  
Plats kan ordnas med kortare varsel om  
lärarbostaden är ledig. 

Skicka ansökan till:  
Olofströms kommun, Kultur och Fritid 
Elisabeth Jonsson, Box 301, 293 24 Olofström 
E-post: elisabeth.jonsson@olofstrom.se 
Telefon: 0454 - 936 04 
Mer information: www.olofstrom.se 

Mer information & ansökningsblankett

www.skovde.se/salong2011

Då kan du lämna in till vår stora jurybedömda salong. 
Inlämning: Fre 28 okt kl 16-19 och lör 29 okt kl 12-16 i 

Skövde Kulturhus

FÖDD, BOSATT ELLER VERKSAM I SKARABORG? 

SNART ÄR DET DAX ATT LÄMNA IN 
TILL SKARABORGSSALONGEN 2011!

SKARABORGSSALONGEN 2011 
18 nov 2011 – 5 feb 2012 

Konsthallen & Konstmuseet, 
Skövde Kulturhus & 

S:ta Helena kyrka, Skövde
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BUS - BILDKONST UPPHOVSRÄTT I SVERIGE

ÅRSTAÄNGSVÄGEN 5B 7TR, 117 43 STOCKHOLM 

TEL: 08-545 533 80, FAx: 08-545 533 98, E-POST: BUS@BUS.SE, WEBB: WWW.BUS.SE

BUS styrelse har sedan en tid diskuterat var organisationen befin-
ner sig i den minst sagt turbulenta tid som varit inom upphovsrätten. 
Digitaliseringen och den därpå oändliga möjligheten till användning av 
konstverk av olika slag på det sätt som användaren vill, ställer krav på 
att BUS anpassar sin verksamhet. BUS syfte är att konstnären ska få 
ersättning när konstverk används och att konstnären ska kunna behålla 
kontrollen över hur verken används. Det kan bara genomföras i sam-
verkan med dem som vill använda konstverk och genom att underlätta 
så att det kan ske lagligt.

Vi vet alla vad som hände när de stora skivbolagen försökte förhindra 
spridningen av musik genom digitala tjänster. De illegala tjänsterna kunde 
stoppas först efter flera års juridiska tvister och då var striden i praktiken re-
dan förlorad, piraterna hade de facto besegrat bolagen och det var först när 
dessa kom att omfamna de digitala tjänsterna, främst genom Spotify, som 
de själva är delägare i, som de åter fick kontroll över musikspridningen. 
Men den illegala verksamheten är fortfarande omfattande.

En grundläggande del av BUS verksamhet är att för våra medlem-
mars räkning lämna tillstånd till användning när deras verk används. Vi 
tar in ersättning enligt en allmänt accepterad prislista och pengarna sänds 
till berörd upphovsman. Genom breda avtal med dem som använder 
konstverk ofta, har marknaden för bildanvändningen kunnat regleras, även 
om det fortfarande finns de som saknar avtal trots att konstverk används. 

Denna del av verksamheten har fungerat som ett kraftfullt stöd för de 
konstnärer vars verk har använts. BUS verksamhet ska vara rationell och 
kostnadseffektiv och den ska inte gå in på de områden konstnären bör 
hantera själv. Tidigare har denna avgränsning varit enkel men i och med 
digitaliseringen har beteenden som tidigare var ganska exklusiva blivit mer 
allmänna. Jag tänker främst på de situationer där någon vill använda en bild 
av en konstnär och på något sätt modifiera denna. Den typen av ärenden 
har alltid förekommit, men den digitala tekniken möjliggör det på ett helt 
nytt sätt och det kommer krav på att det ska tillåtas. Förekomsten kallas 
för user-generated works och det har hittills varit mest känt inom musiken 
där sampling blivit ett begrepp som täcker både att man tar delar av andras 
verk och omfattande bearbetning av någon annans verk.

BUS kommer aldrig att vara i en sådan position att vi kan lämna tillstånd 

för en bearbetning av ett konstverk, ett sådant beslut måste alltid fattas av 
den berörda konstnären själv. Men BUS skulle kunna fungera som ett nav 
i detta, en central punkt till vilken den som vill göra bearbetningen vänder 
sig och begär tillstånd. BUS skickar förfrågan vidare till berörd upphovsman 
som ger oss instruktioner om hur man ska förfara med den aktuella frågan.

BUS styrelse diskuterar till exempel om en sådan verksamhet kunde 
utvecklas som en on-line verksamhet till vilken konstnären ansluter sina 
konstverk som till exempel finns på den egna hemsidan. Genom en digital 
»BUS-knapp« skulle den som är inne på hemsidan kunna bli omdirigerad 
till BUS med sin förfrågning. En sådan tjänst skulle också kunna utvecklas 
så att användare får tillgång till bilden för publicering (utan bearbetning). 
I samtliga fall skulle BUS sköta kommunikationen med användaren och 
konstnären skulle kunna ge enkla anvisningar till exempel om man vill ha 
betalt för bildanvändningen eller inte.

Det här är ett exempel på de framåtsyftande diskussioner BUS sty-
relse bedrivit de senaste åren som handlar om att få BUS att gå i takt med 
sin tid och utveckla verksamheten för att alltid vara relevant för dem som 
vill använda konsten. När BUS är relevant för dem som använder konsten 
är vi också relevanta för konstnärerna.

augusti 2011

Mats Lindberg 

vd

Att möta
dagens problem 

»BUS syfte är att 
konstnären ska 
få ersättning när 
konstverk används 
och att konstnären 
ska kunna behålla 
kontrollen över hur 
verken används.«

BUS på 
Facebook 

Du vet väl att BUS har en sida på Facebook? 
Genom att »gilla« sidan får du löpande infor-
mation och inbjudningar till evenemang och 
liknande. Skriv in länken www.facebook.
com/pages/BUS-Bildkonst-Upphovsratt-i-
Sverige/135799796483881 i din webbläsare 

och klicka på »Gilla«.
För att få tillgång till BUS FB-sida måste du 

vara medlem på Facebook. Instruktioner hur 
man gör hittar du på www.facebook.se.
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Förslag om 
Orphan Works-
direktiv

EU-kommissionen presenterade i maj ett för-
slag till ett direktiv om de verk som går under 
samlingsnamnet Orphan Works. Begreppet 
definieras som upphovsrättsligt skyddade verk 
där upphovsmannen inte är känd eller inte kan 
lokaliseras. Problemet med dessa verk är alltså 
att man inte vet vart man ska vända sig och 
hur man ska kunna få tillstånd till användning. 
Problemet har två ytterligheter. Den ena är den 
situation när någon till exempel vill använda tre 
vykort i en bok om hembygden och där vy-
korten är fotografier från 1960-talet och up-
penbarligen skyddade enligt upphovsrättslagen 
men där det inte finns namn på varken fotograf 
eller vykortsförlag. Den andra ytterligheten är 
när en tidning vill digitalisera hela sitt arkiv från 
1880 fram till 1990 (då man började med digi-
tala leveranser till tryckeriet). I detta fall kan det 
röra sig om många miljoner tidningssidor med 
flera olika skyddade verk på varje tidningssida. 

I båda dessa fall behöver den som vill an-
vända verken tillstånd. Det senare fallet, massdi-
gitaliseringen, har diskuterats under flera år mot 
bakgrund av det stora EU-projektet Europeana, 
vars mål är att medlemsstaterna ska digitalisera 
sina kulturskatter och genom länksamlingen 
Europeana göra dessa tillgängliga för alla med-
borgare i EU. 

EU-kommissionen har ansett att projektet 
Europeana kräver att EU kommer med någon 
form av reglering gällande det gränsöverskri-
dande tillgängliggörandet av verk som sker när 
verk läggs ut på internet. Det har också kommit 
krav från vissa medlemsstater på att EU ska ta 
fram regler som underlättar digitaliseringen av 
kulturskatterna, eftersom man anser att det 
tidigare direktivet om internet och upphovsrätt 
– det så kallade information society direktivet 

(infosoc-direktivet) – hindrar medlemsstaterna 
från att genomföra nationell lagstiftning.

I de skandinaviska länderna är dock upp-
fattningen att man kan lagstifta utan att det 
behövs en särskild reglering från EU, eftersom 
man kan använda sig av avtalslicensmodellen. 
Avtalslicensen ses inom EU-rätten som ett sätt 
att förvalta upphovsrättigheter, vilket innebär att 
det är ett sätt att reglera hur en fri marknad avta-
lar om villkoren för att använda verk. Motsatsen 
skulle vara att genomföra en begränsning i 
upphovsmannens rätt i utbyte mot en skälig 
ersättning. En begränsning av rättigheterna 
kräver förändring av infosoc-direktivet, med 
avtalslicenser är det inte nödvändigt.

Efter ungefär tre års diskussioner inom EU 
och med olika intressenter kom så direktivför-
slaget. Det möttes, milt uttryckt, av ett massivt 
missnöje. Ingen av de berörda parterna var 
nöjda. Kritik kom från bibliotek, tv-bolag, arkiv, 
upphovsmän och andra. De enda som verkade 
vara någorlunda nöjda var de europeiska lob-
byorganisationerna för olika utgivarintressen. 

Kritiken bottnade i att EU-kommissionens 
förslag endast möjliggör hantering av Orphan 
Works enligt modellen »ett verk i taget«. Den 
lösningen skulle alltså fungera i fallet med tre bil-
der till en bok om hembygden. Men den går inte 
att tillämpa om man har till uppgift att digitalisera 
ett tidningsarkiv med 20 miljoner tidningssidor 
eller alla böcker på Kungliga biblioteket. När det 
gäller massdigitalisering är det fråga om mer eller 
mindre industriella metoder och därför måste 
rättighetsfrågorna hanteras på ett rationellt och 
övergripande sätt.

EU-kommissionen har lyssnat på de kom-
mersiella krafterna som är oroliga för att digita-
liseringen av Europas kulturskatter ska inverka 

menligt på deras framtida affärer. Det handlar 
framför allt om europeiska bokförläggare som 
vill spela en roll på en framtida e-bokmarknad 
och som tror att biblioteken kan komma att 
konkurrera ut förlagen i detta avseende. Oron 
är obefogad och bottnar i dålig insikt, massdigita-
liseringen kan hanteras i samverkan mellan par-
terna till ömsesidigt gagn för alla. Det är en sådan 
modell vi är beredda att utveckla i Sverige (och 
Skandinavien). Tyvärr kan EU-kommissionens 
direktiv, om det inte förändras eller faller helt, 
komma att lägga hinder för en sådan positiv 
utveckling. Men debatten har precis börjat och 
först om något år vet vi säkert hur det hela faller 
ut.

Mats Lindberg

IR-ansökan  
digitaliseras

Ansökan till IR, individuell reprografiersättning, 
ska vara inlämnad senast den 15 november. 
Reglerna är desamma som tidigare men en ny 
administrativ ordning införs i år, nämligen att alla 
ansökningar ska göras via webben. 

Syftet med detta är att göra ansöknings-
förfarandet bättre och billigare. Som sökande 
kommer man lättare att hitta sina uppgifter, man 
kan fylla på uppgifter successivt under året och 
kan granska vad man gjort tidigare. För BUS blir 

det billigare genom att vi inte behöver skriva in 
de data som lämnas utan de kan importeras till 
databasen automatiskt. En tredje vinst är att vi 
får en bättre databas över hur bilder publiceras 
i böcker, tidningar och tidskrifter. Det byggs upp 
en kunskap som vi kan ha nytta av i andra sam-
manhang.

Vi räknar med att webben kommer att vara 
uppbyggd och igång för sökande senast i mitten 
av oktober. När vi öppnar webben för sökande 

kommer ett särskilt meddelande att sändas till 
de som sökt IR tidigare. Nya sökande dirigeras 
automatiskt till platsen.

Du som inte har tillgång till internet kan 
beställa blanketter direkt från BUS.

Mats Lindberg 

Din bild på 
BUS hemsida?

Vill du att din bild publiceras på BUS hemsida 
eller i någon av de trycksaker som BUS då och 
då producerar?

E-posta en bild på ett av dina konstverk till 
bus@bus.se.

• Du måste vara medlem i BUS
• Bilden ska vara i jpg-format och får inte över-

stiga 2 MB i storlek.
• Döp bilden till ditt namn, till exempel Kalle_

Larsson.jpg
• Döp e-brevet till Bild till BUS bildarkiv. Ange 

i e-brevet, ditt namn och verkets eventuella 
namn. Om du vill får du också ange vilken 
teknik verket är gjort i.

• Tänk på att om du vill att bilden ska kunna 
tryckas så måste upplösningen vara minst 300 
dpi. För webbpublicering räcker 72 dpi.

Vi har ingen möjlighet att använda alla konst-
verk som vi får in, men vi byter regelbundet 
ut bilderna på vår hemsida så chansen att ditt 
konstverk visas kvarstår även om den inte an-
vänds omedelbart.

Alla konstnärer som får sina konstverk publi-
cerade får ersättning för återgivningen.
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Privatkopieringsersättning, populärt kallat PKE, är en lagstadgad ordning 
som kompenserar upphovsmän och artister för den kopiering av skyd-
dade verk som sker av privatpersoner för deras eget bruk. 

Det handlar om våra vardagliga beteenden till exempel att vi spelar 
in en film eller något program från TV eller kopierar musik från en kompis 
musikbibliotek. Själv har jag bortåt hundra filmer i min inspelningsbara 
digitalbox och lyssnar på massor av radioprogram via min mp3-spelare i 
telefonen. Genom den generösa regeln som ger möjlighet till kopiering 
för eget bruk har jag ett filmbibliotek som tidigare motsvarade ett antal 
hyllmeter av köpta dvd boxar. 

Mitt beteende innebär givetvis att jag köper och hyr färre titlar än tidi-
gare och det märks också på hyrmarknaden som har gått ned kraftigt. Det 
innebär i sin tur lägre inkomster för de som genom sitt arbete sett till att 
filmerna (eller musiken, pjäsen, talboken) finns. Privatkopieringsersättning 
finns för att i någon mån ersätta dessa skådespelare, dramatiker, författare, 
scenografer, filmare och andra som bidrar till att kulturen skapas och kan 
nyttjas av allmänheten.

De som har nytta av privatkopieringen är, förutom vi som spelar in, de 
som tillverkar och säljer de produkter som används till privatkopieringen. 
Det är de stora hemteknikföretagen och datortillverkarna som tillverkar 
hårddiskar, usb-minnen, cd-skivor, dvd-skivor, mobiltelefoner och andra 
produkter som kan lagra digital media. Tyvärr är dessa producenter nega-
tiva till ersättningen och motarbetar den kategoriskt. Man försöker riva upp 
de bestämmelser som antagits av EU i och med direktivet om upphovsrät-
ten i informationssamhället (infosocdirektivet) och man arbetar nationellt 
i alla medlemsstater, även i Sverige, för att ersättningsordningen ska bort. 
Rätten att privatkopiera vill man förstås ha kvar, men resultatet utan PKE 
skulle blir att upphovsmän och artister förväntas leverera sina produkter 
till en marknad där en stor del skulle konsumeras gratis genom privatko-
piering. Det skulle sluta som för filmuthyrningsbranschen; de flesta skulle 
få lägga ned sin verksamhet, och endast ett fåtal skulle kunna överleva som 
kulturskapare. Därmed skulle också utbudet och konsumentnyttan minska 
i det längre perspektivet. 

Det finns fler skäl till varför teknikföretagen är negativa, men huvud-
skälet är att en ersättning av detta slag påverkar deras marginaler. I den 
konkurrenssituation som råder mellan likartade produkter och funktioner 
blir priset en viktig faktor för konsumenten. Därför vågar man inte låta 
konsumenten betala hela avgiften och då påverkas istället företagens 

vinster. Företagen agerar kortsiktigt och borde ändra strategi och se pri-
vatkopieringsersättningen som en investering i ett fortsatt allsidigt och brett 
kulturutbud, som på sikt gynnar försäljningen av deras prylar och därför är 
av grundläggande betydelse för branschen som sådan.

I stället står vi inför en ny strid mellan upphovsmännens och artisternas 
gemensamma organisation Copyswede och teknikbranschen. Denna 
gång handlar det om separata hårddiskar och minnesstickor. Efter långa 
förhandlingar och uppskjutna startdatum för ersättningen (branschen har 
förhalat utan att visa förhandlingsvilja), har Copyswede-kollektivet satt ner 
foten och bestämt att ersättning för dessa produkter ska betalas från 1 
september 2011. Ersättningen är 80 kronor per separat hårddisk och 
1 krona per gigabyte lagringsutrymme på usb-minnena, maximalt kan 
ersättningen bli 80 kronor.

Skälet för att ta ut ersättning för dessa produkter är att de uppfyller la-
gens krav på att vara särskilt ägnade för privatkopieringsersättning. Genom 
undersökningar av hur vi privatkopierar ser man också en tydlig övergång 
från CD och DVD skivor till minnesstickor och separata hårddiskar. Man 
ska hålla i minnet att en separat hårddisk idag i normalfallet medger lagring 
av 1 terabyte eller mer. Det innebär lagring av en mycket stor mängd av 
film, musik eller talböcker.

Jaha, tänker vän av ordning, varför ska jag som bildskapare bry mig 
om det här. Det verkar bara beröra film och ljud och inte bild. Svaret är att 
brister i lagstiftningen gör att bilder inte omfattas av PKE, men vi arbetar 
tillsammans för att utveckla lagstiftningen så att även bild kommer att omfat-
tas. Om vi inte solidariskt står upp för nuvarande privatkopieringsersättning 
kommer vi aldrig att kunna utveckla den på ett sånt sätt att kompensation 
utgår även för den omfattande kopiering som sker av bilder.

Mats Lindberg

Privatkopierings-
ersättningen måste 
utvecklas
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SVT-ersättning 
till upphovs-
män

Den första utbetalningen av ersättning för det 
avtal som tecknats mellan Sveriges Television/
Utbildningsradion och Bildupphovsrätt blev 
dessvärre något försenad, men nu är 2010 års 
ersättning fördelade till upphovsmännen. 

Utbetalningen omfattar både medlemmar 
och icke-medlemmar i BUS. Skillnaden är att 
medlemmar direkt får play-ersättning (program 
på SVT/UR:s webb) medan icke-medlemmar får 
ersättning först när de godkänt de utlagda verken 
på play-tjänsten.

Arbetet med att hitta de i nuläget ännu ej 
funna svenska och utländska upphovsmännen, 
samt fördela 2011 års ersättningar går nu vidare. 
Ersättningen som gäller rapporterna för januari 
– juni beräknas betalas ut i november och i maj 
2012 beräknas ersättningen för juli – december 
att vara klar för utbetalning.

Uppföljningsmöten med SVT/UR fortsät-
ter som tidigare. Fokus kommer att läggas på att 
effektivisera arbetet med rapporthanteringen. 

Mer information om Bildupphovsrätt i 

Sverige finns på www.bildupphovsratt.se 
Har dina bilder visats på någon av SVT:s ka-

naler 2010 och du inte fått ersättning från BUS 
kan du kontakta fredrik@bus.se

Fredrik reining

Ny lagstiftning Som tidigare rapporterats har upphovs-
rättsutredningen lämnat sitt slutbetänkande.  
Justitiedepartementet har nu att skriva propo-
sition och presentera den för riksdagen. Det 
är förväntat att propositionen kommer att 

innehålla förslag till nya avtalslicenser, samt en 
språklig översyn av lagstiftningen. Regeringen 
vill påskynda delen som gäller avtalslicenserna 
för att underlätta digitaliseringen av verk i arkiv 
och hos bibliotek, med syfte att verken kan 

tillgängliggöras för en bredare publik via inter-
net. Propositionen bör komma under denna 
tidskrifts pressläggning och vi återkommer 
därför i kommande nummer med en rapport.

Fyra frågor till 
konstnären 
Erik Krikortz 
som initierat  
projektet Reko 
– Ett av de 
projekt som 
beviljats medel 
från KUN, 
BUS kollektiva 
upphovsersätt-
ningsnämnd.

Varför startade ni  

projektet reko?

Reko startades för att förändra konstbran-
schen. Villkoren är ofta dåliga för konstnärer 
som ställer ut vid landets museer och konst-
hallar och det här vill vi förändra. Genom att ta 
fram ett unikt faktaunderlag och sprida det vill 
vi skapa förändringstryck och ett attitydskifte.

Hur Har arbetet gått?

Det har gått bra. Vi har redan publicerat två 
rapporter, skapat ett Rekoindex utifrån den 
insamlade statistiken och i år utsåg vi för andra 
gången landets schystaste konstinstitution. I år 
var det Museum Anna Norlander som vann 
Rekopriset.

Allt material vi tar fram presenterar vi också 
på projektets hemsida, på presskonferenser och 
vid seminarier. 

Under Almedalsveckan i år anordnade 
Reko ett seminarium i Visby där sju ledamöter 
från riksdagens kulturutskott debatterade. 

Vi tar även emot allt fler telefonsamtal och 
mejl från institutioner och konstnärer som vill 
veta mer om Reko och ställa frågor. 

Hur Har mottagandet Varit?

Efter den andra rapporten märkte vi att kunska-
pen om projektet har spridit sig och Reko har 
blivit en riksangelägenhet. Vår viktigaste kanal 
för att nå ut är media och mediagenomslaget 
har varit över förväntan. 

Politiker och institutioner verkar ta Reko 
på större allvar när de märker att projektet eta-
blerats. Till exempel vill politiker i Stockholms 
stad föra en dialog med Reko efter att ha ifrå-
gasatt Kulturförvaltningens arbete. Vidare har 
Kulturförvaltningen i Uppsala i samtal med Reko 
sagt att Uppsala konstmuseum och Bror Hjorths 
hus ska börja följa MU-avtalet. Institutioner som 
Nationalmuseum och Moderna museet för en 
dialog med Reko kring hur de bör agera. Och 
i Västerbotten har Reko bidragit till en diskus-
sion mellan Bildmuseet och Museum Anna 
Nordlander, som lett till att institutionerna top-
par senaste Rekoindex.

Vad Händer nu?

Med utgångspunkt i Rekorapporten 2011 kom-
mer vi att föra en fortsatt dialog med politiker, 
institutioner och konstnärer. Vi ska utvärdera 
årets arbete och konsolidera projektets kun-
skaper – och därmed lägga grunden för nästa 
års arbete. 

Den stora uppgiften nu är att säkra projek-
tets finansiering för ytterligare ett år. Vi kommer 
att söka medel från tidigare finansiärer, men även 
se om vi kan hitta eventuella nya partners. Vi 
skulle behöva större resurser för att kunna höja 
kvaliteten i projektet ytterligare. 

Lisa Mattisson

VIlKA äR REKO?
Projektet initierades av konstnärerna Erik 
Krikortz, Jan Rydén och Tanja von Dahlern – 
och utvecklades som ett oberoende konstpro-
jekt inom föreningen c/o konst. Sedan februari 
2011 driver Konstfrämjandet projektet. Ny 
projektledare är Erik Hall.

Hemsida: www.projektreko.org 
Kontakt: info@projektreko.org

VAD äR KUN?
KUN, BUS kollektiva upphovsersättnings-
nämnd - är en nämnd som vill främja kollektiva 
insatser för bild- och formkonstnärer. Varje år 
delas medel ut till projekt som avser att stärka 
konstnärernas position i samhället. Läs mer på 
KUNs hemsida, www.kun.nu. 

Du söker  
väl IV?

Individuell visningsersättning, IV, infördes 1997. 
Det är alltså 15:e året vi fördelar ersättning för 
konstverk i den offentliga miljön, men fortfa-
rande stöter jag på konstnärer som inte söker 
ersättningen. Skälen är olika men mestadels 
beror det på att man inte känner till IV eller inte 
riktigt har tagit del av informationen. 

Ersättningen söks en gång och sedan ligger 

uppgifterna kvar hos BUS och genererar ersätt-
ning år efter år. De kommande åren komplette-
rar man med de förändringar som skett, tar bort 
konstverk som försvunnit och lägger till de som 
sålts till det offentliga. Arbetsinsatsen är relativt 
begränsad med tanke på att man ansöker en 
gång och att ersättningen sedan tickar ut, utan 
att man behöver göra något mer.

IV ska sökas senast 15 september. Du hittar 
information och blanketter på www.bus.se/IV.

Mats Lindberg
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Vad har Daniel Birnbaum, CERN och Karin Willén gemensamt?

Det har blivit dags att samla ihop oss. Det har blivit dags för de första nationella 
branschdagarna för Bild och Form. Nu tar vi tillsammans fram en egen agenda. Vad 
behöver vi åstadkomma – En ökad dialog? Nya nätverk och samarbeten? En gemensam 
plattform för framtiden? – Var med och bidra med din röst.

Dagarna kommer att fokusera på förutsättningarna för branschens aktörer att verka 
och utvecklas inom branschen i relation till utställningens framtida roll och scener, 
den offentliga konstens utveckling och morgondagens utbildning och forskning. Pro-
grammet innefattar också en utblick mot andra branscher där vi allt oftare kommer att 
finna bild- & formkonstnärerna i framtiden.

Begränsat antal platser, anmäl dig redan idag på www.biljett.com/agenda2016
Fullständigt program och info på www.agenda2016.se

Långlunch med mingel och workshop på Kungliga konsthögskolan ingår i biljettpriset.

Deltagaravgift: 800 kr exkl moms
Konstnär/student: 300 kr exkl moms

Kontakt
Projektledare, Johan Wingestad
info@agenda2016.se
+46 (0)70 300 04 93
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