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Abstract 

The swedish state have as of late seemingly distanced themselves from the cultural politics 

regarding painting- and sculpture artists. Since the implementation of 

“samverkansmodellen”, a plan to regionalise the culture politics and the distribution of 

economic resources to the different countys of Sweden, the state has increasingly been 

hesitant to make any decisions regarding the painting- and sculpture artists. While the 

interest in art and culture has increased in Sweden the last couple of years, the welfare and 

social safety of artists has been on a decline.  

At the same time Sweden’s art worlds revolves around the big city regions of Stockholm 

county, Västra Götaland and Skåne. In the shadow of these counties I have met with artists 

from the northern part of Sweden known as “Norrland”, specifically in the county of 

Västernorrland. Through interviews I study how they both relate to being a working artist in 

the cultural periphery, and how they relate to the politics and economics that comes with the 

occupation, and what benefits and negatives they see in the locality of the region of 

Västernorrland. 
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1. Inledning 

Kulturen i Sverige har fått en uppvärdering under 2010-talet. Åtminstone om man utgår från 

statistiken kring den kulturpolitik som förts de senaste åren. Sedan 2012, då staten lade 10,7 

miljarder kronor på kultur, så har den statliga budgeten för kultur stigit upp till 11,9 

miljarder kronor för år 2016, vilket är en ökning på 608 miljoner kronor från föregående år 

(Myndigheten för kulturanalys 2017:6, 8).  

I de regioner där det utbetalas mest pengar till kulturlivet, Stockholm, Västra Götaland 

och Skåne, ligger de storstadskommuner som spenderar relativt lite pengar per person på 

kultur. I Norrland å andra sidan finns många av de kommuner som betalar mest pengar per 

person på kultur (Myndigheten för kulturanalys 2017:11). De får alltså en mindre summa i 

bidrag, samtidigt som de förväntas betala mer i de norra regionerna. Syftet med den här 

magisteruppsatsen är därmed att undersöka hur verksamma bild- och formkonstnärer i 

Västernorrland, där Härnösand är en av de högst betalande i Norrland av kultur per person, 

upplever sina förutsättningar att vara verksam och leva i norr som konstnärer. Konstnärer är 

en av de lägst betalda arbetsgrupper i Sverige och det finns många oklarheter kring de 

statliga modellerna över hur ersättning vid utställningar ska ske, vilket har gjort att 

konstnärer emellanåt fått göra gratisarbete vid utställningar (se Jönsson Norling & 

Wingestad 2013, Paterson 2014, Claesson 2017). 

Något som jag märkte under arbetet med min kandidatuppsats, där jag skrev om 

förutsättningarna för lokala musiker att spela livemusik efter Kulturhuvudstadsåret 2014 i 

Umeå (Wikström 2017), var hur kulturpolitik kan drivas utan någon större tanke på själva 

utövaren. Det som värderades i fallet med Kulturhuvudstadsåret var inte den lokala kulturen 

som man kan tänka sig. Istället så skapade projektgruppen arrangemang med kulturutövare 

från hela Norrland, som löst utgjorde Kulturhuvudstadsårets tema. I det så tappades bort 

eller marginaliserades de lokala kulturutövarna som gett staden sitt rykte som en kulturstad. 

Här blev det tydligt att idén om kultur premierades av andra värden än just de specifika 

kulturutövarnas uttryck. Vilka de var spelade helt enkelt ingen roll, så länge man fick in 

kultur i evenemangsåret.   

I och med det började jag fundera kring kulturpolitik i en norrländsk kontext, där 

människorna i någon mån redan lever i en periferi relativt till ”storstadsnormen” som man 

kan höras tala om i diskussionen kring kulturliv- och utövande. Och som sagt så har 

konstnärer som arbetsgrupp det redan ganska dåligt ställt på en nationell nivå. Hur förhåller 

de sig till att vara verksamma i Norrland, och hur upplever de sina förutsättningar att kunna 

leva på sin konst? 



3 

 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur bild- och formskapande konstnärer verksamma i 

Västernorrland upplever sina förutsättningar att vara verksamma i länet. 

Hur upplevs möjligheterna att ställa ut i Norrland jämfört med södra Sverige och storstäder? 

Hur upplevs nätverkande för konstnärer i norr? 

Hur är tillgången till utställningsplattformar och få ersättning för att ställa ut sin konst? 

Följs medverkans- och utställningsavtalet (MU-avtalet), som ska garantera konstnärer 

ersättning vid utställningar?  

1.2 Teori 

Mitt val av teori består av dels Howard Beckers reflektioner om konstvärldar, som ett mer 

socialt begrepp inriktat emot hur konstnärer lever och verkar men även påverkas av till 

exempel andra konstnärer, samhälle, familjekonstellationer och så vidare. Centrum-periferi 

är det materiella begreppet jag tänker kring, för att förstå hur konstnärerna i Västernorrland 

relaterar sin egen verksamhet till idén om att leva och verka bortanför storstaden, ”där det 

händer”.  

1.2.1 Konstvärldar 

Teorin om art worlds skapades av sociologen Howard Becker. Beckers begrepp bemöter den 

essentialistiska, men väldigt vanliga uppfattningen, om att konstnärligt aktiva och duktiga 

människor är det som en del av deras person, att de skulle vara naturligt begåvade inom 

konstnärligt uttövande sedan födseln. Beckers teoretiska ram bemöter en mytisk uppfattning 

om konstnärer som annorlunda eller ”särskilt begåvade” genom att skapa en 

konstruktivistisk förklaringsmodel i art worlds, eller konstvärldar som jag vill kalla dem, för 

konstnärligt skapande. Den betonar att konstnärligt begåvade individer inte är det för att de 

föddes så, utan snarare för att de har fått nära ett intresse, vilkets uttryck de fått stöd i att 

utveckla av sin omgivning, på ett sätt som människor som inte är konstnärligt aktiva- eller 

intresserade har (Becker 2008:14f). Och för att göra detta så måste vissa krav uppnås enligt 

Becker.  

Becker betraktar skapandet av konst som en uppsättning aktiviteter som behöver 

genomföras för att ett konstnärligt verk, oavsett genre och typ, ska kunna nå och upplevas av 

en publik. Det är inte en statisk lista av punkter att bocka av, och varierar från konstform till 

konstform, utan det är mer en sorts tankemodell. Verket börjar alltid med en idé hos 

konstnären eller upphovsmakaren, som sedan kräver viss ansträngning att genomföra. Det 

kan kräva resurser, tid, kanske utomstående personer som alla bidrar till verket genom den 
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roll de uppfyller för konstnären, oavsett om de är myndighetspersoner, föräldrar eller vänner 

och bekanta (Becker 2008:5-14).  

I detta perspektiv definieras konstnären som personen som utför själva kärnaktiviteten 

utan vilken själva verket aldrig skapats eller ansetts falla inom förståelsen av vad konst kan 

vara. Konstnären, oavsett konstform eller uttryck, står centralt i ett nätverk av andra 

samarbetande, samverkande, människor som alla påverkar och bidrar till verkets 

arbetsprocess och dess slutgiltiga presentation. Detta nätverk kan bli särskilt märkbart när 

professionella grupper eller personer är närvarande under arbetet. Becker exemplifierar det 

genom att undersöka orkestermusiker. De är ofta mer intresserade av hur de låter när de 

framför sin musik vid uppträdande framför till exempel tonsättande eller hur avancerade 

musikstycken de kan spela eftersom de vill kunna imponera på kompositörer och tonsättare 

som själva sätter upp musik och konserter och vill anställa bra musiker som kan framföra 

den.  

Dessa professionella personer eller grupper, som kan bestå av bidragsgivare, privata 

konsthallar, tryckerier, skivbolag och så vidare, får då stort inflytande över konstnärens verk 

och förutsättningarna att visa upp verket. Det kan leda till konflikter mellan de båda parterna 

då även den professionella parten har sitt egna goda rykte att tänka på också, eller andra 

förväntningar på sig att leverera en bra produkt. Därför kräver produktionen av konst 

utarbetade samarbeten av specialiserade parter och personal. Dessa samarbeten uppstår 

genom samtal och överväganden i gruppen eller av tidigare accepterade vanor och former av 

överenskommelser som har blivit sedvanliga, till exempel genom att söka medel genom att 

skriva projektansökningar till kommun- eller region (Becker 2008:24ff). 

Även staten blir en väldigt viktig del i hur konst produceras i det kapitalistiska samhället. 

Eftersom staten har monopol över reglerandet av lagar rörande egendom inom nationen så 

spelar de alltid viss roll i konstvärldar. När egendom, alltså verk eller performanser, ska 

säljas på något sätt så måste de lagliga system för hur man får sälja verket följas enligt mallar 

som staten dikterat. I Sveriges fall så kan man koppla an MU-avtalets utformning och en 

procent-regeln som statliga handlingar, vilka har ett stort inflytande över konstnärers arbete 

och leverne. Man kan även säga att misslyckade försök lagstifta gynnsamma villkor för 

konstnärer genom det monopolet är en tydlig statlig handling, som bör granskas därefter 

(Becker 2008:165ff).  

Konstvärldar är omfattande, och påminner om ett sorts diskursivt system där olika 

aktörer träder in i roller som möjliggör konstskapande både i det praktiska arbetet som i det 

administrativa. Becker menar att detta ej är att ta för givet, då mytbildningen kring 

konstnärer och konstnärlighet som någonting extraordinärt skyler ett större system av 

aktivitet och händelseförlopp som är med och konstituerar vår uppfattning av konst.  
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Konstvärldar är viktigt för min studie då mina informanter har visat sig orientera sig i en 

yrkesverksam kontext där statlig kulturpolitik har större påverkan på deras förutsättningar 

att utöva och leva på sin konst samt ställa ut den. Men konstvärldar går även in på det sociala 

i konstskapande, såsom nätverkande och möjligheten att knyta kontakter till andra 

konstnärer och myndighetspersoner på regionen exempelvis.  

1.2.2 Centrum-periferi 

Centrum-periferi är ett begrepp som sedan länge har använts av forskare när de studerat 

regioner i olika skeden av utveckling, resursfördelning och post-koloniala tendenser inom- 

och mellan länder. Det handlar om relationen mellan centrum och periferi, stad och 

landsbygd. I detta finns inbyggda uppfattningar om civilisation och obygd, den ena innovativ, 

framåtsträvande, kulturell och levande medan den respektive andra anses underutvecklad, 

folkfattig och anses ha hamnat utanför det globaliserade samhället. Det är både ett spatialt 

begrepp och ett kulturellt begrepp, där de mer dynamiska och välbefolkade regionerna eller 

platserna laddas med vissa intressen och värden som inte de kringliggande platserna bortom 

gör. Istället skapas uppfattningen om bortomplatserna som underutvecklade och 

bakåtsträvande eftersom de inte kan leva upp till det ideal som den dynamiska regionen gör 

(Champion 1995:2ff). 

Forskning med detta perspektiv har antagit många former, men det var först under 1970-

talet som forskare kom att behandla centrum och periferi på en global skala. Det innefattade 

kritiska studier av centraliserade maktstrukturer och oviljan bland människor i periferin att 

följa dem, hur social, kulturell och teknologisk utveckling skedde i centraliserade och i 

perifera regioner, men även frågor kring miljö, exploatering och kolonialisering av perifera 

platser (ibid.). Viktigt att påpeka är dock att urbana och perifera regioner inte existerar i 

varsitt vakuum. Numer är förståelsen av centrum-periferi att regioner och platser 

samexisterar i ett beroendeförhållande, eftersom det runtom i världen finns platser i periferin 

som bär upp eller bidrar stort till ekonomin i dess respektive länder. Så forskare använder 

teorin för att utmärka områden som har en åtskild historia från nationalstaten, områden där 

invånarna mer eller mindre medvetet reproduceras som kulturella minoriteter som fallit 

utanför det globaliserade samhället (Alonso 2012:25). Så är även fallet med Norrland, där 

regionen står för en av de största exporterna Sverige har vad gäller järnmalm och 

skogsresurser, samtidigt som den dras med utflyttningsproblem som i sin tur sprider 

uppfattningen om en svag demografi där det är ogynnsamt för privata företag att etablera sig 

där (Nilsson 2017).  

Jag tycker att Anders Öhman lyfter ett intressant perspektiv angående möjligheterna som 

finns för att studera samhällstendenser. Han menar i sin artikel Norrland som identitet och 

periferi att man genom att titta på platser utanför centrum så kan man få en tydligare bild av 

samhällsprocesser då konsekvenserna av beslut och handlingar gör synligare avtryck som gör 
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att man kan ”fatta historien i ett enda ögonkast” (Öhman 2016:25). För mig är det här ett 

intressant perspektiv, eftersom bild- och formkonstnärer som arbetsgrupp nationellt är en av 

de mest underbetalda. Därför tror jag att min studie med användandet av centrum-periferi 

också kan säga något om konstnärers tillvaro på en nationell skala utifrån mitt 

intervjumaterial med konstnärer lokaliserade i Västernorrland i enlighet med Öhmans 

reflektion. 

1.3 Metod och material 

Mitt material består av intervjuer med konstnärer som alla är verksamma och bosatta i 

Västernorrlands län.  

Etnologiska intervjuer kan beskrivas som ett personligt möte mellan två parter, i detta fall 

en forskare och en person, eller informant, som kan bidra med ett narrativ relaterat till 

forskarens studiesyfte. Narrativet registreras av forskaren, antingen genom inspelning av 

samtalet eller antecknande, som sedan transkriberar intervjuerna till läsbar form för att 

lättare kunna analysera intervjuns innehåll. Intervjun är en specifik situation, där det är 

viktigt att de båda parterna är införstådda med vad som kommer att diskuteras, vad temat är 

och vad forskaren är intresserad av att veta. Det är alltid viktigt med samtycke vid intervjuer, 

för att inte utsätta den intervjuade för en obekväm situation eller överrumpla denne med 

oväntade vändningar i frågelistan. Samtidigt som forskaren förväntas att erbjuda 

informanten konfidentialitet, om inte denne själv vill vara med med sitt riktiga namn, så 

måste intervjuaren informera om vad intervjun ska användas till, och att det som 

informanten berättar kommer att ha en ”osynlig publik”. Då kan informanten tona ner eller 

beakta sina svar så att de inte går ut över sig själv, eller det forskaren vill veta om fältet 

(Fägerborg 2011:88-90). Därför har jag varit noga med att, utöver att ge informanterna 

fingerade namn och medvetliggöra dem om den osynliga publiken, och förklara att min 

uppsats även kommer resultera i en rapport till Region Västernorrland.  

Region Västernorrland hjälpte mig i formulerandet av en frågelista. Jag och mina två 

kontaktpersoner, Hanna Rutberg och Maria Oldenmark, var intresserade av i stort sätt 

samma saker, och de gav mig fria tyglar att göra mitt arbete så länge jag avgränsade mig till 

informanter i Västernorrlands län. Vi ville veta varför konstnärerna bodde och verkade i 

länet, hur de upplevde sina möjligheter att få betalt vid utställningar och hur de upplevde 

sina förutsättningar att ställa ut både inom regionen samt i relation till utställningar i större 

städer om de hade någon erfarenhet av det. Regionen var även intresserade av att veta 

huruvida konstnärerna fått stipendium, vad de tyckte om projektansökningsprocesser och 

om MU-avtalet följts efter statens rekommendationer vid utställningar både inom och 

utanför regionen. Men i förmån för utrymme kom inte alla dessa frågor att lyftas i denna 



7 

 

uppsats, så jag valde att fokusera på MU-avtal och mina informanters berättelser om att 

verka i länet1. Eftersom mina kontaktpersoner såg möjligheterna med mitt arbete så var de 

mig väldigt tillmötesgående och hjälpsamma, och tyckte att jag skulle arbeta som jag tänkt 

innan de tog kontakt med mig. De var intresserade av vad konstnärerna själva skulle säga, 

och var därför även redo för att bli kritiserade av mina informanter. Men det tycker jag är 

värt att tänka över. 

Oscar Pripp skriver att forskare kan ”bita handen som föder en” om hen jobbar på 

uppdrag åt någon (Pripp 2011:74f). Samtidigt som jag inte känner mig orolig över hur kritik 

skulle tas, så måste jag reflexivt tänka över vem det är som kritiserar uppdragsgivaren i så 

fall. Är det informanterna, eller är det jag som forskare som väljer att ta med kritiken? Jag 

anser att det är jag i det här fallet som ansvarar för hur kritiken presenteras, särskilt när det 

kommer till tillämpandet av MU-avtal och statens roll i kulturpolitiken kring bild- och 

formkonstnärer. Den kritik som dock lyftes av informanterna var sällan riktad emot Region 

Västernorrland, utan snarare emot MU-avtal, företagandet och till viss del Konstnärernas 

Riksorganisation (KRO). Flera av dem sa sig även sakna en tydlig mötesplats där 

konstnärerna i länet kan mötas och nätverka.  

Ett tidigt problem för mig blev att hitta konstnärer som var aktiva idag. Regionens egna 

lista över verksamma konstnärer på deras hemsida upplevde jag som ouppdaterad. Många av 

de konstnärer som stod med där hade antingen inte uppdaterat sina hemsidor eller ställt ut 

på något år. Lösningen på att hitta aktiva konstnärer blev då att söka på utställningar i 

regionen under det senaste året och se vilka konstnärer som ställt ut. Med undantag från en 

informant fann jag fyra av mina informanter så. Det är värt att nämna att dessa konstnärer i 

någon mån redan har fått anseende inom regionen då de ställt ut sin konst och lyckats göra 

sig sedda i Västernorrlands kulturliv. Eftersom jag utgått ifrån konstnärer som ställt ut när 

jag sökt informanter så vill jag påpeka att mina informanter utgör en del av Västernorrlands 

konstliv, men absolut inte hela. Förmodligen finns det konstnärer som inte ställt ut eller 

saknar nätverken och de sociala förutsättningarna för att visa upp sin konst. Att jag sökte 

informanter på det sättet jag gjorde var främst i förmån av tid. Att min uppsats skulle spegla 

konstnärer i Västernorrland i allmänhet kan jag inte säga, då ett narrativ från konstnärer som 

inte har samma förutsättningar att synas skulle kunna bidra med andra historier av verkande 

i regionen.  

Den första intervjun höll jag med Malin, som är född i Västernorrland. Hon studerade 

konst i en större stad utanför länet. Där var hon verksam under några år, tills hon flyttade 

tillbaka till länet efter att ha känt sig överarbetad under den sista tiden i storstaden och 
                                                        

1 Stipendier är en viktig del av konstnärers yrkesverksamhet och ekonomiska förutsättningar. Men av 

avgränsningsskäl valde jag att istället fokusera på MU-avtalet som inkomstform, då jag ville belysa de problem jag 

sett med avtalets tillämpning utifrån mina informanters berättelser.  
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bodde hos sin mamma en tid. Nu bor hon med sin familj i Västernorrland. Hon hade länge 

haft en dröm om att flytta hem och vara verksam i Norrland, men insåg först när hon kom 

tillbaka att hon levt upp till den storstadsnorm som konstnärslivet dras med enligt henne 

själv.  

Den andra intervjun var med Sara, som flyttade runt mycket som liten. Hon kom in på 

konst genom att bli verksam i Västernorrland och har utöver en konstförberedande 

utbildning inte läst på konsthögskola.  

Niklas är uppvuxen i Västerbotten, där han blev verksam utan att läsa på konsthögskolan. 

Sedan flyttade han till en stad i Västernorrland där han bildade familj och blev verksam som 

konstnär. Nu jobbar han med konstnärlig verksamhet i staden där han är aktiv. 

Caroline är uppvuxen i Västernorrlands inland. Hon hade ursprungligen inga ambitioner 

att bli konstnär förrän hon var runt 25. Efter att ha haft fast jobb och en stadig och trygg 

inkomst så insåg hon att konsten var det hon egentligen ville jobba med. Hon kom in på en 

konsthögskola utanför länet. Efter en tid boendes på annan ort började hon bilda familj 

innan hon flyttade hem igen till Västernorrland.  

Henrik ville aldrig lämna sin uppväxtort i Västernorrland, men insåg att han var tvungen 

när han kom på att han ville läsa konst. Efter några år på vift så läste han på konsthögskola 

på annan ort. Men han hade alltid ambitionen att återvända till Västernorrland, där han nu 

bor och verkar. 

Jag gjorde alla intervjuer utom en över telefon. På grund av att konstnärerna bor och 

uppehåller sig i Västernorrland, medan jag är stationerad i Umeå så blev det en kompromiss 

som jag tyckte var värd att göra. När man träffar personer man ska intervjua så är det inte 

bara intervjun som sker, utan man får en chans att hälsa ordentligt och småprata lite innan 

man startar själva intervju, vilket kan göra situationen mer bekväm och lite personligare för 

både intervjuare som informant (Fägerborg 2011:103). Men eftersom intervjuerna 

genomfördes över telefon, där vi inte kunde se varandra eller på riktigt hälsa ”ordentligt” så 

tog någon av intervjuerna lite mer tid innan jag och informanten kunde slappna av och bli 

mer bekväma i samtalet. Intervjuerna gick alla bra, men jag misstänker att de hade kunnat 

utspela sig lite annorlunda om jag hade träffat alla personligen. Under intervjuerna så utgick 

jag i första hand från min frågelista jag skrivit tillsammans med Region Västernorrland. Det 

gjorde intervjuerna rätt strukturerade, med relevanta följdfrågor ställda eftersom 

intervjuerna fortskred. 

Anonymisering blev lite klurigare än jag först förväntade mig. Eftersom antalet 

konstnärer är lägre i Västernorrlands län där mina informanter är aktiva och håller i 

utställningar så led dem risk om att bli avanonymiserade om jag nämnde deras konst i för 

stor detalj eller vilken stad de är verksamma i. Så jag har undvikit att nämna vilka städer de 

har varit verksamma i och var de har ställt ut om det har kommit på tal. Från början hade jag 
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även tänkt relatera deras yrken på sidan om konstnärsskapet till analysen, men kom på att 

även det skulle kunna avslöja dem.  

I mina transkriberingar av intervjuerna har jag skrivit ut allt bokstavligt som det sades 

med talspråkiga utfyllnadsord, pauser och avbrott utmärkta. Jag har dock i de utvalda citaten 

tagit bort ord och uttryck som kan upplevas talspråkiga samt tagit bort pauser som är såpass 

korta att de inte behöver markeras. Det gör att utdragen flyter bättre i utskriven form och ger 

citaten lite mer tyngd.  

1.3 Tidigare forskning/områdesöversikt 

Jag märkte ganska tidigt i uppsatsarbetet att forskning om konstskapande och kultur sällan 

diskuteras utifrån geografi och centrum-periferiperspektiv, vilket tas upp som ett problem i 

den första boken i listan. Så på grund av detta har jag till störst del utgått ifrån forskning som 

rör periferi, främst kopplad till Norrlandsregionen i Sverige. Jag har tyckt mig kunna göra så 

och relatera mina slutsatser om mina informanters geografier med konstvärldsbegreppet för 

att inte tappa konstnärsperspektivet i min text. På det viset tycker jag inte att min text bara 

handlar om geografi, utan den geografi som mina informanter rör sig i och är verksamma 

inom relaterat till sin konstnärsverksamhet. Om Norrland som en periferi från övriga Sverige 

finns det väldigt mycket skrivet om, medan det inte finns mycket alls skrivet om konstnärer i 

Norrland. Min förhoppning är därmed att min uppsats kan bli en introduktion till hur 

konstnärer och kulturliv relaterar till en egen alternativ geografi, som är både fristående från 

perspektiv om Norrland som periferi, samtidigt som det är en faktor som ändå påverkar mina 

informanters konstvärldar på sätt som de kanske inte har tänkt på.  

1.3.1 Creativity in peripheral places. 

När det kommer till kulturliv och kulturutövande i så kallade perifera regioner så finns det 

rätt lite forskat om det. Om man börjar titta på vad som finns skrivet om kulturutövande så 

går det att finna att forskningen lider av en urban favorisering då den allt för ofta har 

centrerats runt storstäderna och dess kreativa och kulturella industrier och näringar. Det har 

varit på grund av att forskare har varit bekväma när de har utfört sina studier om kulturliv 

och reproducerat en ”urban bias” emot storstäder. De är platser som är omtalade som 

kulturella centrum med ett omtalat och rikt kulturliv, vilket har bidragit till att reproducera 

storstäder som platser man ska vara på, platser ”där det händer” (Gibson 2012:2f).  

Den här antologin försöker bemöta den här typen av storstadsnormerade kulturstudier 

genom att ta sig ut till Australiens småstäder och samhällen för att undersöka kulturliven 

som finns på landsbygden, på platser som är antingen fysiskt eller metaforiskt långt borta, 

har låga invånarantal eller som genom socio-ekonomiska faktorer är omtalade som 
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osofistikerade (ibid.). Det är en spännande skildring av hur både kulturlivet kan skilja sig 

utanför metropoler, men även hur forskarna som skriver de olika artiklarna tvingas bemöta 

förutfattade meningar om kultur i periferin. Ett exempel på det är Robyn Mayes kapitel om 

vykortsmakare i staden Ravensthorpe. Hon beskriver hur hon fascineras och överrumplas 

över den kulturella aktiviteten i den lilla staden och kommer på sig själv med hur hon färgats 

av en viss arrogans och ett privilegium över invånarna i staden (Mayes 2012:12). Den här 

typen av arrogans är vad antologin ämnar att bemöta. Genom att ge perspektiv och bemöta 

den här snedvridningen som finns i vetenskapen kring kulturliv och storstäder, samt 

omdefiniera och förhandla vad ”proximity”, närhet och avstånd egentligen är i relation till 

kulturliv (Gibson 2012:3f), och för vem det är- och borde anses relevant så har den här 

antologin gjort sig värdefull i mitt uppsatsarbete.  

1.3.2 Brännpunkt Norrland 

I antologin Brännpunkt Norrland studeras hur reproduktioner av Norrland och förståelsen 

av regionen i politik och medier har spridits. I antologin har författarna lagt märke på hur 

debatten kring Norrland och marginalisering har fått ett sorts återuppvaknande de senaste 

åren. Dels genom debatter om marginalisering av landsbygden och upprätthållandet av en 

kolonial tradition där Norrland blivit en exotifierat som ociviliserat, gammaldags och i behov 

av stöd och bidrag. Dessa frågor är dock ingenting som är nytt, utan snarare så har det under 

de senaste åren återaktualiserats i intresset hos många människor i Sverige (Nilsson & 

Öhman 2017:7f).  

Artiklarna tar upp en bredd av ämnen som problematiserar vissa politiska och populära 

uppfattningar om Norrland. Några exempel är  bland annat spridandet av historier om en 

åldrande befolkning i både nyhetsmedia som i studier och rapporter (Ljuslinder 2017; 

Lundgren 2017), gruvverksamhetern påverkan på Malmberget i Gällivare (Grape & Holst 

2017) samt sociala och kulturella konsekvenser av gruvmotstånd (Landén 2017) med mera. 

Men mest relevant för mig är Bo Nilssons kapitel om politiska diskurser om Norrland.  

Nilsson har genom att studera partipolitiska studier och texter funnit att Norrland som 

fenomen presenteras på två sätt. Antingen talas det om Norrland som rikt på resurser, en 

plats med villig och plikttrogen arbetskraft samt att det har en stor potential vad gäller 

naturresurser som malm, skog och vattenkraft. Nilsson känner igen detta som ett sorts nytto- 

och produktivitetsperspektiv, och menar att Norrland i positiva utsagor ofta omtalats utifrån 

ekonomiska perspektiv. Dessa perspektiv har dock väckt motståndsrörelser som kämpat för 

att bevara naturen i Norrland, eftersom det positiva upplevts som cyniskt profitjagande 

(Nilsson 2017:213ff).   

Det andra sättet Norrland beskrivits är som en region med dystra framtidsutsikter, i 

många fall på grund av en uppfattning om en ogynnsam demografi med hög utflyttning och 

åldrande befolkning, undermålig infrastruktur och låg utbildningsgrad, som i sin tur 
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skrämmer bort privata entreprenörer och företag från att etablera sig i regionen (Nilsson 

2017:219ff). Det blir här tydligt att det finns en uppfattning om Norrland som dels politiskt 

viktig, men också som underutnyttjad enligt Nilsson, vilket lett till förslag om satsningar på 

tillväxt i regionen. Dessa har dock blivit stiltjeartade, då partierna inte är eniga över hur det 

ska göras, eller om det är en lösning på Norrlands problem (Nilsson 225:ff). 

Antologin presenterar ett brett perspektivsbibliotek att utgå ifrån kring politiska och 

sociala uppfattningar om Norrland som är av nytta för mig i mina studier över 

konstskapande i Norrland.  

1.3.3 (Re)producing a periphery 

Madeleine Erikssons avhandling studerar diskurser om Norrland som någonting annorlunda 

än resten av Sverige. Genom att studera nyheter och intervjuer, politik, platsmarknadsföring 

och film illustrerar Eriksson hur reproduktionen av platser har ekonomiska och politiska 

konsekvenser som mynnar ut i ett geometriskt maktutövande. Det maktutövandet har i sin 

tur konsekvenser för nationens och invånarnas självbild. Nationen Sverige själv har lyckats 

presentera sig och marknadsföra sig som ett land där sociala problem som sexism, rasism och 

klasskillnader inte förekommer. Landet har länge setts som ett progressivt och modernt, 

globaliserat land. Samtidigt uppmärksammar Eriksson läsaren på studier som motsäger det 

faktumet att Sverige skulle ligga i framkant på dessa fronter. Hon menar att dessa oönskade 

egenskaper skrivs ut ur den svenska identiteten, och skjuter över ansvaret för dessa negativa 

värden på invandrare eller arbetarklassen (Eriksson 2010:1f). 

Dessa mekanismer av beröringsrädsla tillfaller även reproduktionen av Norrland. 

Regionen utgör cirka 58 procent av nationen till ytan, och den reproduceras i en virvel av 

motsättningar, som både stigmatiserad och mindre sofistikerad, samt idealiserad och idyllisk 

och autentisk. Dessa reproduktioner möjliggör underlåtande och marginaliserade 

reproduktioner av Norrland som en diskursiv sanning. Diskursen reproduceras dels av 

människor i urbana delar av landet, men även av norrlänningarna själva. Norrland blir den 

binära motsatsen till ”södra Sverige”, där den ständigt presenteras i media och politik för sin 

natur, berg, den samiska urbefolkningen och deras renskötsel, midnattssol och så vidare. Vad 

Eriksson gör är att studera representationernas ideologiska- och materiella konsekvenser 

både vad gäller återskapandet samt det motstånd som det ger upphov till (Eriksson 2010:2ff).  

Hennes avhandling blir användbar för mig då Norrland som region inte bör blandas ihop 

med vad forskare utanför Sverige kan benämna som rural, ett begrepp som Eriksson menar 

inte riktigt är applicerbar på Norrland på samma sätt, eftersom det kan ha mer idylliska 

konnotationer än vad Norrland oftast har i politisk- och mediadrivna diskurser (Eriksson 

2010:24). Så jag anser att Norrland är ett exempel för sig, som kräver studier som specifikt 

inriktar sig på Norrland för att förstå utanförskapet bättre.  
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1.4 Offentligt stöd för konstnärlig verksamhet 

I uppsatsen kommer jag att ta upp vissa stödmodeller och kulturplaner som jag skulle vilja 

presentera för läsaren. Det finns många former av stöd som konstnärer kan få utöver de jag 

kommer räkna upp, många av dem outtalade och mellan konstnär och 

arrangör/uppdragsgivare. Följande tar jag upp i min uppsats. 

1.4.1 MU-avtalet  

Medverkans- och utställningsavtalet (förkortat MU-avtalet) är ett ramavtal efter en 

överenskommelse mellan den svenska staten, Konstnärernas Riksorganisation, Föreningen 

Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, Föreningen Svenska Tecknare och 

Svenska Fotografers Förbund. Ramavtalets syfte är att säkerställa att konstnärer och/eller 

upphovsmän som ställer ut sina verk får ersättning av arrangörer för utställningar. En 

arrangör i detta fall kan vara en statlig myndighet eller institution som arrangerar en 

utställning eller hyr ut en lokal för utställningar. MU-avtalet reglerar de former för 

förhandling, avtalsinnehåll och avtalsslutande, arrangörens skyldighet till utbetalning av 

medverkansersättning för logi, resor och frakt av verk exempelvis, storleken av utställningen 

som påverkar ersättningens storlek samt arrangörers åtaganden och skyldigheter vid stöld 

eller skada på verk.  

Avtalet justeras efter hur lång en utställning är och delas upp efter hur många 

upphovsmän det är som ställer ut i en och samma utställning. Det finns lite olika 

bestämmelser över hur mycket konstnärer ska få i ersättning vid utställning, som varierar 

beroende på utställningens storlek, längd och utställningsplattform. Men ambitionen är att 

konstnären ska ersättas för både nedlagd arbetstid för utställning och för upphovsrätten när 

konsten visas (KRO 2015). Minimibeloppet en upphovsman eller konstnär kan få vid 

utställning är 5700 kronor år 2018 per utställningsmånad, medverkansersättning borträknat 

(Kulturrådet 20183:5ff). Ramavtalet är dock bindande endast för offentliga institutioner, men 

det är sagt att avtalets principer ska vara vägledande för utbildningarrangörer som tar emot 

offentligt kulturstöd enligt Kulturrådets websida om avtalet (Kulturrådet 20182). 

Varför MU-avtalet är så viktigt är för att det är statens modell som ska täcka bild- och 

formkonstnärers ersättning. Dock är den utformad på ett sätt som gör det enkelt att förbigå 

den, då till exempel medverkansersättning inte är någonting som är garanterat, och privata 

arrangörer inte har samma tvång på sig att följa avtalet alls. Det kommer jag problematisera i 

kapitel 2.  

1.4.2 Utställningsplattformar 

Utställningsplattformar är en benämning för platser där konst ställs ut för allmänhetens 

beskådan. En plattform kan vara i gallerier, museum och konsthallar men även i 

utomhusmiljöer såsom i parker, på torg och på andra platser. Så fort en konstnär ställer ut på 
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en utställningsplattform är tanken att de ska återbetalas enligt avtal med arrangören som i 

sin tur förväntas leva upp till MU-avtalet.  

1.4.3 Samverkansmodellen 

Samverkansmodellen är en kulturpolitisk resursfördelningsmodell, där statens kulturråd 

fördelar kulturbidrag till regionerna som ingår i modellen, som i sin tur fördelar pengar till 

kommunerna i regionen och andra lokala kulturinstitutioner.  

För att detta ska fungera så bildade man med modellens införande samverkansrådet. 

Rådet består av myndigheterna och organisationerna Kulturrådet, Konstnärsnämnden, 

Kungliga Biblioteket, Länsstyrelserna, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksteatern, 

Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Svenska Filminstitutet. Styrelsen för Kulturrådet tar 

beslut om hur resurserna ska fördelas, vilket sker i samråd med samverkansrådet. Det som 

motiverar hur fördelningen ska ske är regionernas kulturplaner. 

Innan samverkansmodellen infördes var det staten som avgjorde hur resursfördelningen 

skulle delas upp, men nu ligger det ansvaret på Kulturrådet i första hand, samtidigt som 

staten har det övergripande ansvaret över den nationella kulturpolitiken (Kulturrådet 2018).  

1.5 Disposition 

I kapitel två undersöker jag den statliga kulturpolitiken. Där problematiserar jag statens brist 

av ansvarstagande inom kulturpolitiken och MU-avtalet, och relaterar mina informanters 

tankar om det. 

I kapitel tre studerar jag mina informanters historier om att verka i norrland ställt emot 

större städer, samt deras förutsättningar till- samt upplevelser och erfarenheter av att få 

ersättning vid utställning. Jag lyfter även deras förutsättningar till nätverkande, och 

analyserar deras känslor av rotlöshet och ensamhet. 

I det sista kapitlet drar jag slutsatser om att vara verksam konstnär i Västernorrland, och 

lyfter problem där det finns förbättringsmöjligheter från statligt håll,  samt hur detta 

relaterar till konstnärernas verksamhet i Västernorrland. 
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2. Ingenting är gratis, utom konstnärer 

Samtliga riksdagspartier är i en enkät utförd av KRO 2016 överens om att kultur och kulturliv 

är viktigt och att den har ett egenvärde som inte ska behöva motiveras med andra politiska 

syften. Oavsett boendeort och ekonomisk situation ska man ha rätt till kultur i Sverige (KRO 

2016). Den rätten, tillsammans med att konsten ska vara fri och att det ska finnas ett rikt 

kulturliv är något som värderas väldigt högt i Sverige och EU, och det låter sig stå oemotsagt i 

partiernas enkätsvar. I en presentation för en rapport författad av FN’s rapportör för 

kulturella rättigheter Farida Shaheed definierar hon kulturens roll som demokratisk rättighet 

och princip: 

All persons must enjoy the rights to freedom of expression and creativity, to participate in 

and contribute to cultural life and to enjoy the arts. Expressions, whether artistic or not, 

always remain protected under the right to freedom of expression. The crucial task of 

universal human rights norms is to prevent the arbitrary privileging of certain 

perspectives on account of their traditional authority, institutional or economic power, or 

demographic supremacy in society. This principle lies at the heart of every issue raised in 

the debate over the right to freedom of artistic expression and creativity and possible 

limitations to that right. (Shaheed 2013:2) 

Om vi återgår till KRO’s partienkät kan vi dock se åsikterna gå isär vid frågan om den svenska 

staten fortsatt ska följa enprocentsregeln, det vill säga öronmärka minst en procent av 

byggnadsbudgetar till kultur. Enigheten över hur kulturpolitiken runt bild- och formkonst 

börjar dela sig. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet svarar ”ja”, medan de andra partierna 

svarar ”kanske”. Miljöpartiet svarar att det kan vara en målsättning, men vill då ha tydliga 

definitioner kring de tjänstemannapositioner som en sådan satsning skulle behöva för att 

möjliggöras. De andra partierna är mer tvekande, framför allt Nya Moderaterna, som säger 

sig inte vilja lova något de inte skulle kunna leva upp till. Centerpartiet och 

Sverigedemokraterna vill inte låsa sig fast vid procentenheter, och Kristdemokraterna hävdar 

att Alliansen skötte kulturpolitiken väl. Liknande svar ges vid frågan om staten ska ge klara 

direktiv över hur enprocentregeln ska tolkas och levas upp till, det vill säga regeln om att en 

procent av byggnadsbudgetar ska läggas på kultur. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 

Vänsterpartiet är för. Moderaterna svarar ”kanske” och motiverar det med att de inte vill låsa 

sig vid procentenheter då även skattetryck, bildningsnivå och småföretagares rättigheter 

spelar in. De andra partierna svarar ”nej” eller tycker att enprocentsregeln duger som 

tumregel. 
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När enkätfrågorna börjar komma in på Medverkans- och utställningsavtalet (MU-avtalet, se 

beskrivning i inledningskapitlet s.12) så är alla eniga över en sak: konstnärer ska få betalt när 

de ställer ut sin konst och att MU-avtalet ska följas. MU-avtalet ska garantera konstnärer 

ersättning som betalas av uställningsarrangören i och med utställningar, och varierar 

beroende på storlek och hur lång tid utställningen hålls. Avtalet ska vara bindande för 

offentliga institutioner- och utställare, medan privata plattformar förväntas följa det, men 

inte har det tvånget. 

Men vid frågan över huruvida staten ska tillföra statlig finansiering så att MU-avtalet kan 

följas fullt ut av offentliga utställningsarrangörer så avslöjas blandade reaktioner som 

förbryllar mig lite. Socialdemokraterna svarar ”nej” på frågan, och hänvisar till att budgetar 

för konst måste ske inom institutionernas budgetar, vilket åsyftar kommun eller region, och 

hänvisar till att MU-avtalet ska följas. Centerpartiet svarar ”ja”, men menar att detta redan 

görs idag genom MU-avtalet. De andra partierna svarar ”kanske”, utom Vänsterpartiet som 

svarar ”ja” utan motivering, men endast Miljöpartiet säger sig vilja verka för bättre 

medverkansersättningar till utställande konstnärer. Det här visar på en stor oenighet bland 

partierna och en dålig förståelse över hur MU-avtalet fungerar som det gör idag. Den här 

oförståelsen har stora konsekvenser över hur bild- och formkonstnärer ersätts för sitt arbete. 

Konsekvenser som jag ska redogöra för genom intervjuer med yrkesverksamma konstnärer i 

Västernorrlands län. 

2.1 Staten och konstkapitalet 

2011 införde den då sittande alliansregeringen samverkansmodellen i svensk kulturpolitik. 

Syftet var att regionalisera kulturen och fördela kulturbidrag- och resurser så rättvist som 

möjligt i hela landet. Skillnaden ligger i att fördelandet av kulturbidrag i första hand inte 

läggs på statens direkta ansvar, utan snarare sker genom statens kulturråd i samverkan med 

regionerna och kulturorganisationerna som har intressen i kulturlivet (Kulturrådet 2018). 

Fördelen med det är att var region för sig får förvalta kulturbidraget som de sedan delar ut till 

kommunerna och organisationerna inom regionen med bättre översikt än en centraliserad 

statlig myndighet hade kunnat ha.  

Nackdelen med detta är dock att staten indirekt har skjutit ifrån sig ansvaret för den 

nationella modellen för kulturpolitik och kulturverkares villkor. Konst i detta fall är något 

som behandlas som varor, och inte de livsförhöjande kulturuttryck som det i andra fall kan 

talas om i politiska samtal. Men Howard Becker påminner oss att statens intresse sällan 

ligger i konsten eller konstnärerna själva, utan snarare att reglera marknadsmodeller för 

konstnärer att kunna leva på (Becker 2008:167).  
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Att staten utformade samverkansmodellen såhär bemöttes av kritik från kulturmänniskor 

och Konstnärernas Riksorganisation (KRO) redan vid införandet av den nya 

Kulturutredningen år 2009. Författaren Niklas Rådström beskriver vad han kallar för 

kulturutredarnas beröringsskräck av konstens betydelse för allmänheten och gemene man: 

Denna rädsla för att ta ställning har medfört att utredningen helt saknar såväl en 

problematisering kring som förslag för en konst- och konstnärspolitik. I den 

niohundrasidiga utredningen förekommer en diskussion om konstnärerna och deras 

villkor på endast en handfull sidor och är då säreget fördomsfull och oinformerad. Det är 

förbluffande att just de frågor som präglat den offentliga kulturpolitiska debatten – 

yrkesverksamma konstnärers ekonomi, konstens autonomi att definiera sig själv, den av 

nya medier hotade upphovsrätten etc – i så stor utsträckning förbigås i utredningen. Det 

vi i stället fått är en tjänstemannautredning om hur kulturområdets tjänstemän i 

framtiden kan komma att administrera sina tjänsteärenden. (Niklas Rådström, citerad i 

KRO 2015:3) 

I KRO’s rapport Den samtida konsten och den ovilliga staten från juni 2015 granskas statens 

investeringar i bild- och formkonsten. I rapporten uppmärksammas hur intresset för konst 

och kultur har ökat markant under de senaste åren, med stora satsningar på konsthallar och 

höga besökarsiffror vid utställningar. Intresset för kulturen är därmed högt. Fullt lika högt är 

dock inte de utställande konstnärernas villkor och standard. Den konstnärliga verksamheten 

hade vid 2013 minskat, samt även inkomsterna för den konstnärliga verksamheten. För åren 

2011 0ch 2014 så svarar vid en enkätundersökning med svenska konstnärer att deras 

månadsinkomster ligger omkring eller under 13 300 kronor före skatt (KRO 2015). I en 

svensk yrkesverksam standard är den här lönen väldigt låg. Inkomstmedianen för alla 

kulturarbetargrupper ligger på 18 200 kronor, medan den för hela Sverige är 24 200 kronor 

före skatt (Niklasson 2017).  

Men jag vill kontextualisera konstnärers lön ytterligare. Niklas, konstnär verksam i 

Västernorrland, kommenterar den här medelinkomsten och menar att han inte ens känner 

till någon som tjänar ens i närheten av den summan i månaden på bara sin konst. Oftast är 

det specifika konstnärsgrupper som kan göra det på uppdrag åt någon annan: 

Ja då är man framgångsrik! Dessutom! Om man får ut det på sin konst i månaden, det 

känner jag nog ingen som lyckas med. […] då pratar vi ju… konstnärer det går bra för. 

Alltså professionella konstnärer […] den enda konstnärsgrupp jag skulle kunna säga kan 

leva på sin konst det är dom som har nishat in sig på offentlig gestaltning… konstnärliga 

gestaltningsprojekt, de blir ju experter på det till slut. För där finns det ju stora pengar i 

den bemärkelsen att du kan jobba avlönad i ett halvår.. (Niklas, 4 april 2018) 
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Alla mina informanter informerar mig om att de har jobb på sidan om. Alla har 

halvtidstjänster för att balansera den konstnärliga verksamheten. Hade de inte haft det hade 

de inte kunnat leva som konstnärer och betala underhåll och hyra. 

KRO’s rapport visar även på att endast 28 procent av museum betalar ut ersättning enligt 

MU-avtalet, och att av deras totala lönekostnader så går endast några promille till 

konstnärslöner (KRO 2015:15f). Samtidigt är KRO noga med att poängtera i rapporten att 

MU-avtalet är en bra ram över hur konstnärer ska ersättas. Men utställningsarrangörer kan 

genom att idka ”förhandling” jobba sig runt att betala ut den ersättning som MU-avtalet är 

tänkt att ge konstnärer och på det sättet motivera alternativa ersättningsformer för 

utställande konstnärer.   

Att arrangörer kan göra så tyder på att MU-avtalet inte ger den arbetstrygghet som 

konstnärer förväntas ha. Och problemet här är att hela MU-avtalet är underfinansierat och 

för snällt definierat av staten (ibid.). Avtalet skattefinansieras inte, utan det förutsätts att 

enskilda utställningsarrangörer ska kunna betala det. Det kanske kan tolkas som att 

utställningsarrangörer försöker ”fuska” med att betala ut MU-avtalet och att skulden till 

konstnärers låga lön ligger på dem. Och samtidigt som det kanske förekommer fulspel så kan 

det också vara så att pengar helt enkelt inte finns för att budgetera avtalet. Min informant 

Malin berättar om när hon ställde ut i Kramfors konsthall, där hon första gången fick ställa ut 

gratis för att det inte fanns pengar för att betala ersättning. 

Dom allra flesta mindre konsthallar vill gärna följa [MU-avtalet], men har inte pengar till 

det. Som Kramfors till exempel, där fick jag faktiskt nu senast… för hon som driver 

konsthallen där, en eldsjäl som håller på jobbar ihjäl sig, hon vill väldigt gärna, men det 

är ekonomin det står på liksom. Så det är… betala skälig ersättning emot att inte ha 

utställningar alls. Och då är det ibland så att hon säger innan att… tyvärr kan jag inte 

ersätta dig, men jag kan ge dig utställningsmöjligheten. Så första gången jag ställde ut […] 

så var det så. Och andra gången så fick jag en liten ersättning. […] den ersättningen är ju 

ett välkommet tillskott alltid. Men det är ju inte i närheten till […] vad det kostar att 

producera en utställning… om du förstår. Men man är alltid tacksam […] jag vet också att 

många av dom mindre konsthallarna sliter med att få ekonomin att gå ihop.2 (Malin, 23 

mars 2018) 

MU-avtalets utformning går alltså inte bara ut över konstnärer, utan även arrangörers 

omdöme och konstverksamhet. Och det för med sig vissa konsekvenser i hur konst 

konsumeras, vilket i sin tur påverkar hur och vilken typ av konst skapas. 

                                                        

2 Malin berättar vid en senare mailkontakt att Kramfors konsthall å andra sidan har varit duktiga på att göra 

konstinköp till den kommunala konstsamlingen från utställande konstnärer, som till viss del vägt upp eventuell 

avsaknad av MU-avtal i hennes fall.  
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Verk som faller under bild- och formkonst är inte bara ett kulturellt uttryck, det är också en 

handelsvara och/eller en produkt som konstnärer åtminstone delvis bygger sitt leverne på, 

även om det sällan är intentionen bakom deras konstskapande att sälja sin konst och gå runt 

på den vägen. Att det finns ett visst missnöje med hur avtalet införts utan skattefinansiering 

är tydligt. Detta skulle kunna ses som ett misslyckande när det kommer till konstnärers 

ekonomiska skydd och trygghet på den svenska arbetsmarknaden. Men att det är ett 

misslyckande innebär inte att det inte är en reell statlig handling (Becker 2008:165). Detta 

eftersom det har haft tydliga konsekvenser för de som är beroende av att ta emot eller dela ut 

MU-avtal vid utställningar. Det gör att det blir ännu viktigare för konstnärer att kunna sälja 

konst, vilket också innebär att konsten i någon mån måste göras för att kunna säljas. Niklas, 

som gillar att måla på större ytor, berättar om sin erfarenhet av att sälja konst i 

Västernorrlands län. 

Jag har generellt svårt sälja mina grejer. Det är en stor nackdel [skrattar] [---] jag känner 

ju många andra konstnärer som säljer mycket mer än vad jag gör… av många 

anledningar. Många kanske jobbar i akvarell, och mindre format och lägre priser, grafik, 

alltså som […] är lättare att sälja… lägre prisbild. […] som är mer mottaglig för just 

konstföreningar [att] köpa in. [Föreningarna] har ju ett spann där kring max femtusen. 

[…] själv har man, av någon outgrundlig anledning gillar [jag] att måla stort. Så man blir 

ju aldrig aktuell i såna sammanhang… dom köper ju inte in någonting som kostar 30-40 

tusen. (Niklas, 4 april 2018) 

Att MU-avtalet inte har funkat som tänkt gör att jag vill argumentera för att statens passivitet 

när det kommer till avtalets lössläppta applicering riskerar begränsa den fria konsten i 

Sverige.  

Becker skriver att staten gör sig till en tydlig deltagare i vad han kallar för konstvärldar 

eftersom de reglerar de ekonomiska bestämmelserna och därmed även vilka rättigheter som 

konstnärer har eller inte har i sitt verksamma land. Minsta lilla förändring i till exempel 

ersättningsstrategier skulle ha enorma konsekvenser för konstnärerna som förväntas kunna 

bygga upp en ekonomisk säkerhet och för att fortsätta vara verksamma som konstnärer över 

huvud taget (Becker 2008:172). Becker skriver här även att konstnärer är att betrakta som 

statligt anställda, precis som statstjänstemän. Men i Sverige förväntas alla konstnärer vara 

egenföretagare som enskilt ska kunna fakturera och deklarera på sina inkomster. Det ger 

skenet av att konstnärer är fristående från staten i deras förutsättningar att leva som just 

konstnärer. Ska man anse konstnärer i Sverige som statligt anställda så har staten inte tagit 

det kulturpolitiska ansvaret de borde över en rimlig ersättningsplan för dem, precis som 

utställningsarrangörer inte budgeterar för att ställa ut dem samtidigt som de förväntas vara 

skyldiga att betala ersättning. Konstnärer lämnas därmed beroende av en yrkesvärld som inte 

vill ta ansvar för deras leverne och välstånd i min mening. 
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MU-avtalets funktion är att skydda konstnärer så de inte ska behöva vara beroende av att 

sälja sin konst, eftersom konst från verk till verk kan ha varierande säljbarhet, vilket ökar 

behovet av utställningsersättning om en fri konst ska kunna råda. Men om arrangörer hävdar 

att de inte har råd, eller inte gör rimliga budgeteringar för att kompensera konstnärerna, så 

leder det till att konstnärer kan bli helt utan rimlig ersättning och får arbeta gratis för sina 

utställningar. Och i vissa fall öppnar det upp för ett utnyttjade av konstnärer av arrangörer 

som är mer vinstdrivna och värnar mer om den egna verksamheten. Henrik berättar om vissa 

kommersiella utställningsplattformar där man får betala med sin utställningsersättning för 

att få ställa ut och gå plus/minus noll bortsett från eventuella försäljningar. Han berättar 

också om en konstnärskollega som han misstänker kan ha blivit lurad av en gallerist.  

Jag sprang på en kollega  uppe på Murberget… och då stod vi och diskuterade. Hon har en 

utställning i år, och jag ska ha en utställning där nästa år nere i Värmland. Och då sa hon 

det "jamen dom tar ju betalt för att- för att man ska ställa ut". Ah, men dom tar ju betalt 

det du får i [utställningsersättning]. […] det finns ju den här, som jag ofta stött på, att 

det kostar femtusen att ställa ut. Men det täcker utställningsersättningen [skrattar]. Så 

det kostar femtusen, men du får ju utställningsersättning, så vi jämkar det. […] så jag sa 

det, ”det kostar ju inte det egentligen" och då sa hon såhär, "jo, för utställningsersättning, 

det kan du bara få en gång per år." Det kan du få för alla utställningar […] om du är 

yrkesverksam konstnär. Så har du fyra utställningar per år, då får du 

utställningsersättning för alla dom. "JAHA, det hade jag inte fattat." Och då är det säkert 

någon sketen gallerist som har sagt det här "men du har ju, har du fått 

utställningsersättning i år? Jamen […] det får du bara en gång per år serru." (Henrik, 13 

april 2018) 

Bild- och formkonstnärer är en av de yrkesgrupper som har det sämst ställt i Sverige och 

ligger i botten av näringskedjan när det kommer till deras inflytande över utställningar och 

kulturlivet. Exemplet ovan i Henriks citat liknar R. Serge Denisoffs reflektion kring hur 

rockmusikers kontrakt med skivbolag kunde se ut, där förskottsbetalningar gavs ut till 

banden mot royaltikostnader, som sedan skulle betalas igen till skivbolaget innan bandet fick 

se några intäkter för eventuella skivförsäljningar. I det priset ingick inte heller hyra av 

replokaler, studioinspelning och produktion eller pr-kostnader som bandet fick stå för. 

Skivbolagen gick med vinst genom att göra upp tveksamma avtal med musiker som ville blir 

stora och erkända som i slutändan kom att inte tjäna några pengar (Denisoff 1975:68-77). På 

samma sätt blir konstnärer i viss mån utnyttjade av arrangörer då MU-avtalet sällan följs, 

och de i vissa fall får ställa ut på plattformar emot sin utställningsersättning i betalning.  

Detta innebär att staten har ett mycket större inflytande över dels hur fritt det fria 

konstlivet egentligen är, ner till den nivå att staten påverkar vilken typ av konst som skapas 

av konstverksamma runt om i landet. Konstnärsyrket är på grund av MU-avtalet väldigt 
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osäkra på arbetsmarknaden, då de krävs att de har jobb på sidan om för att kunna ha råd att 

leva på sidan om konstnärsjobbet. Och eftersom de förväntas ha egna företag så kan de inte 

ta ut A-kassa om de har företaget aktivt medan de söker eller går emellan jobb.  

[…] man har ju en enskild firma som vilken annan företagare som helst, men… man är i 

en bransch som är ojämförbart mer ekonomiskt osäker. Det är ju i princip omöjligt att ha 

ett jämt flöde in. Så i vissa perioder är det ju i princip alla kulturarbetare tvungna att 

stämpla. Kanske om man har haft ett brödjobb som inte har varit tillsvidare utan du har 

haft kanske ett vikariat som tar slut… kanske man måste stämpla för att ha råd och betala 

hyran. Då är det ju bara att lägga ner företaget. Och då […] nä då kan du inte fakturera. 

(Niklas, 2018 4 april) 

Bild- och formkonstnärer i Sverige har generellt en tuff yrkessituation som är fylld av 

motsättningar, vilket kräver att de måste finna strategier för att upprätthålla en ekonomisk 

buffert. Men det försvåras ytterligare allt eftersom att man blir äldre och kanske skaffar 

familj, vilket i sin tur också tar mer tid från den konstnärliga verksamheten som går till vad 

Ann-Katrine Witt kallar ”obetalt omsorgsarbete” (Witt 2004:118). 

Det är inte många som egentligen skulle klara av att… gå direkt från sitt liv nu till att leva 

en konstnärs… alltså med den ekonomiska stress som är. Som är så att säga standard. Jag 

har ju ganska tvångsmässigt… jamen om vi tar just stipendierna, har jag fått ett 

stipendium så har jag direkt lagt undan åttio procent på ett konto som jag inte smyglar 

mig bort… alltså… behovet att ha en buffert är så starkt när man har som en osäker 

ekonomisk situation. För att den där bufferten får ner pulsen och gör att man faktiskt kan 

sova. Att man vet att man faktiskt kan betala hyran ett halvår framåt. […] Det tror jag 

gemene man har svårt att förstå. […] För att hantera den… man hittar strategier för att 

hantera den ekonomiska stress som man lever under. Och framför allt när man får 

familj… så accelererar det ju förstås. (Niklas, 2018 4 april) 

Samtidigt som de ska kunna ställa ut och sälja konst för att få konstnärsverksamheten att gå 

runt så är det väldigt lätt för dem att hamna utanför de skyddsmekanismer som förväntas 

finnas i Sverige. Gratisarbete vid utställningar hör inte till ovanligheterna, och den förlusten 

av inkomst kan väldigt snabbt innebära konkurs för dem om de inte kan sköta företaget som 

det förväntas av dem, vilket även skulle ha konsekvenser inom konstnärernas eventuella 

familjesituationer.  

Här kan staten göra mycket mer för att försäkra deras position som yrkesgrupp då det är 

tydligt att det inte har gjorts nog, både utifrån mina informanters svar som den opinion som 

drivits kring MU-avtal och konstnärsersättning sedan modellens införande (se Jönsson 

Norling & Wingestad 2013, Paterson 2014, Claesson 2017). Det här är i högsta grad en 

samhällsfråga, då konstnärer inte tillskrivs det existensberättigande som de borde ha i en 
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arbetstrygg verklighet, vilket även Ann-Katrine Witt betonade i sin avhandling redan 2004 

(Witt 2004:232-234). MU-avtalet är inte nödvändigtvis en dålig modell, men den är för vek 

och behöver gälla för alla utställningsarrangörer och inte bara offentliga för att undvika att 

konstnärer ska utföra gratisarbete. Den bör även skattefinansieras för att framför allt mindre 

arrangörer ska ha råd att hålla igång en utställningsverksamhet. 

För att återgå till Farid Shaheed’s presentation som jag citerade i början av kapitlet, så 

lyfter hon även att det är statsmakternas ansvar i sitt gällande land: ”[…] to promote the free 

international movement of artists and not hinder their freedom to practice their art in the 

country of their choice” (Shaheed 2013:3). Ett tillägg till detta som jag hade velat göra i det är 

att man bör kunna få tillgång till och ha möjlighet att utöva konst oavsett boplats i det land 

man bor i, och att mindre och perifera län borde få lika mycket uppmärksamhet som platser 

där kulturlivet redan är starkt. Farida Shaheed går inte direkt in på just lokaliteter i sin 

presentation, men hon lyfter att konsten kan få en hierarkiserande position där viss konst 

tillåts över annan eller vissa får enklare eller större tillgång till konst än andra. 

There is a misplaced notion that artistic creativity and expression is a luxury; nothing can 

be further from the truth; artistic creativity and expression are essential inherent 

components of how we express our humanity. Whenever we limit, try to control, restrict 

or remove artistic expressions from the public eye, we impoverish humanity. And, when 

we kill creativity, we kill a part of our humanity, and when this becomes extreme, we end 

up with the grey silence of the graveyard. (Shaheed 2013:1) 

Det är viktigt här att påpeka att “mörda kreativitet” inte behöver göras aktivt. Det är något 

som kan ske genom att förbise platser som kanske är mindre och inte är fullt lika aktiva 

kulturellt som storstäderna kan vara. Sverige som nation har under hela den moderna 

historien separerat på södra Sverige och Norrland som centrum respektive periferi, där 

Norrland har halkat efter i fördelningen av resurser samt politiska- och infrastrukturella 

satsningar (Eriksson 2010). 

Därför undersöker jag i nästa kapitel hur mina informanter som konstnärer i region 

Västernorrland upplever att vara verksamma i en Norrlandsregion för att se vilka fördelar 

och nackdelar det kan ha enligt dem.  

2.2 Sammanfattning 

I det här kapitlet har jag presenterat den oenighet som råder på regeringsnivå över hur 

konstnärers ersättning bör hanteras, samt hur MU-avtalets svaghet leder till konstnärers 

lägre ställning bland yrkesverksamma grupper i Sverige.  
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Genom införandet av samverkansmodellen i svensk kulturpolitik har även staten avsagt sig 

visst kulturpolitiskt ansvar och överlagt det främst på Sveriges regioner att hantera. Det har 

sina fördelar i att var region för sig kan fördela resurser på en nivå som är närmare det lokala 

kulturlivet. Men det har också bidragit till en bristfällig förståelse på statlig nivå över 

konstnärers situation i dagens Sverige samt över hur kulturpolitiska modeller som till 

exempel MU-avtalet fungerar och efterlevs i praktiken. Det belyser ett visst ointresse att lyfta 

de frågorna på högre politiska instanser. 

Samtidigt som intresset för kultur och konst har ökat så har bild- och formkonstnärers 

villkor försämrats, vilket har lett till en lägre inkomst och mindre tid till konstnärlig 

verksamhet. Enligt KRO betalar endast 28 procent av museum ut ersättning enligt MU-

avtalet, och av deras totala lönekostnader går endast någon promille till konstnärer. 

MU-avtalet skattefinansieras ej av staten, utan det hänvisas till att enskilda institutioner 

för sig ska budgetera konstnärers ersättning. Detta innebär att utställningsarrangörer kan 

kringå MU-avtalet genom att förhandla fram en annan ersättning eller att arrangörer inte har 

råd att hålla både utställningsverksamhet i drift och betala konstnärer, vilket leder till att 

många konstnärer ställer ut gratis eller långt under MU-avtalets utlovade ersättning. Så inte 

bara konstnärer utan även arrangörer drabbas av att avtalet inte är skattefinansierat. Det kan 

ha som konsekvens att begränsa den fria konsten, då konst kan börja produceras med syftet 

att säljas framför att ställas ut som ett tankeväckande och radikalt uttryck. 

Konstnärers yrkessituation är motsättningsfull, då de dels förväntas ha företag för att 

kunna fakturera ersättning och deklarera, men vid tider av arbetssökande på sidan om den 

konstnärliga verksamheten måste lägga ner företaget för att kunna få A-kassa. Deras otrygga 

arbetssituation är därmed i min mening en samhällsfråga, som staten bör ta ett större ansvar 

över för att bidra till en bättre och tryggare standard för konstnärer. 
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3. Konstnärsskap i Västernorrland 

Jag promenerar genom en förort till Örnsköldsvik på väg för att möta en av mina 

informanter. Vägarna har tinat fram så pass att barnen har tagit fram cyklar och sladdar runt 

på en parkering så dammet yr. Ett tydligare vårtecken finns inte, när det skapas fåror som 

liknar filer av cykeldäck i gruset längs vägkanterna, och luften fylls av svalka, fågelsång och 

allt ljusare och ljusare kvällar. Jag har varit en av de ungarna en gång, uppvuxen i en by 

utanför Luleå. Förorten här har dock en matvarubutik, vilket det inte fanns i min hemby, och 

det ligger mycket närmare Örnsköldsvik än vad Brändön gjorde Luleå. Men ungarna och 

människorna är sig bekanta. 

Det är en bit att gå till mötesplatsen, och jag tittar på alla de hus som ligger längs vägen 

till vår mötesplats. Massor av besläktade enplansvillor kantar småvägarna, ett tydligt yngre 

område av förorten. Efter en stund kommer jag till en tydligt äldre del av byn med högre, 

nästan ståtligare tvåvåningshus som i vilken annan by som helst inte hade varit något 

märkvärdigt, om det inte vore för mängden av enplansvillor. Några av dem står uppresta på 

små kullar vilket får dem att se lite märkvärdigare ut än det egentligen är, och gårdarna är 

större, en del med små garage fristående från husen.  

Men så är det ett hus som står där, som väcker en oro i mig. Ett tegelhus, med vissa 

fönster överspikade och andra fönster helt borta, står där illabådande på en av kullarna. 

Genom de fönsterlösa hålen kan man se husets väggar omfamna ett beckmörker som 

förmodligen frodats där ett bra tag. Jag stannar upp och tittar på huset och en impuls av att 

vilja gömma det fyller mig. Samtidigt som huset utgör ett undantag till förortens annars 

levande omgivningar så står det där huset där osynligt för människorna som bor här. Men jag 

som främling ser det här huset som ställt på en piedestal till kulle blir påmind om allt jag läst 

om den tomhet som Norrland associeras med. Den utflyttning, den omoderna struktur, de 

oframkomliga vägar och den kyla och det mörker som gör regionen obeboelig som jag så 

många gånger har hört andra tala om, både direkt till mig men även i litteratur, film och 

nyheter. Många av dessa har uttalats som klyschor i både allmäna som akademiska kretsar. 

Men klyschor innehåller väl alltid en gnutta av sanning. 

Men så har jag mötet med min informant, som just ställt ut i området och som jag lyckats 

boka in en träff med. Människor bor här, inte för att någon tvingat dem utan för att de vill. 

Människor är kreativa och skapar här. Den här öde byggnaden ska inte förgifta min syn av 

den här orten som öde. Men även jag som akademiker är inte immun emot reproduktionerna 

om Norrland som någonting annat och tomt. Jag promenererar vidare och möter upp min 

informant för att prata om att verka som konstnär i Västernorrland. 
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3.1 ”Ett drägligare liv” - Att verka bortom storstaden 

Att Norrland ligger i periferin är det nog inte mycket att orda om. Mycket av dess historia och 

reproduktion av till exempel massmedier har kommit att präglas av det här utanförskapet, 

både politiskt och kulturellt. Att man då som forskare kan reagera med överraskning över hur 

rikt livet i Norrland kan vara säger väl en hel del bara det, då man jämt och ständigt tutas i 

skillnaden mellan söder och norr. Ett exempel på detta går att finna i inledningen till Robyn 

Mayes artikel om vykortsskapare i Ravensthorpe i västra Australien, några tiotals mil från 

storstaden Perth. Hon skriver att hon hade en förväntan på att möta lantbruk, agrikultur och 

gruvverksamheter när hon kom dit. Istället blev hon totalt överraskad och fascinerad över de 

lokala krafterna och det kulturella engagemang hon möttes av. Med den här överraskningen 

följde även skam över hennes arrogans och ”urban ignorance” för att det kunde se ut såhär. 

Hon tillskriver detta till en priviligerad och normerad uppfattning om de större städerna som 

kulturella och kreativa centrum, som i sin tur reproducerar mindre orter som storstädernas 

totala motsats (Mayes 2012:11f). Samtidigt som Ravensthorpe är en stad med cirka 500 

invånare, så är denna typ av storstadsnorm även förekommande i större städer som ligger i 

den så kallade periferin, utanför och bortom storstäder. I Sveriges fall kan detta attribueras 

till regionen Norrland.  

Norrland har under hela Sveriges historia setts som någonting annorlunda från resten av 

landet, på ett sätt som Madeleine Eriksson liknar med att regionen, som i sin helhet utgör 58 

procent av Sverige, har gjorts till ”den andre” (Eriksson 2010:2f). Och det finns mycket 

forskning som understryker detta. I nyheter som rör Norrland kan man se närmast komiska 

rubriksättningar som ”Norrland blir vindkraftspark” eller ”Tysk turist försvunnen i Norrland” 

(Öhman 2016:26f). I politiska diskurser kan man se binära idealiseranden eller 

marginaliseranden av Norrland i motioner och debatter, där regionen presenteras som 

antingen en resursrik, arbetskraftig och naturnära plats, samtidigt som det också talas om 

utflyttning, en åldrande befolkning, arbetslöshet, låg utbildningsgrad och dålig infrastruktur 

(Nilsson 2017). Så det är lätt att tänka i binära banor att konstnärer i Norrland eller 

Västernorrland har det sämre ställt än i södra Sverige. Det är dock en grav förenkling, och 

speglar inte hur mina informanter ser på sitt boende eller leverne.  

När jag frågade mina informanter om för- och nackdelar med att bo i Norr var fördelarna 

övervägande tyngre än nackdelarna. Malin, som bott i en större stad innan hon flyttade till 

Västernorrland, berättar om fördelarna hon ser med att verka i Västernorrland:  

Främst två stora saker som är jätteviktiga. Det första är att det är billigare att bo… alltså 

man behöver lägga mindre tid på att överleva. Du kan lägga mer tid på konst och… det 

man helst vill göra som konstnär. Så det frigör ju jättemycket tid. Det var också […] att det 

går att ha ett drägligare liv. För jag behöver inte- jag kan ha ett hus här. Helt otroligt! Jag 



25 

 

kan ha ett hus! Jag har flyttat från ett rum på 12 kvm där jag bodde tillsammans med 

tjugoåriga studenter… till att kunna ha ett hus! […] Det andra är att […] man blir 

mer synlig. Konkurrensen är inte lika stor här på det sättet som det är i en storstad. Och 

det finns möjligheter här också. Det finns ganska många möjligheter. Men helt plötsligt 

så… istället för att konkurrera med tusentals andra så är vi kanske några hundra, och det 

finns ändå, procentuellt sätt, på något sätt mer möjligheter och ta sig fram. (Malin, 23 

mars 2018) 

Henrik tar också upp just boendeaspekten som en fördel med att bo i Västernorrland jämfört 

med en storstad. Han kan ta ett lån i Västernorrland och kan ha sin ateljé och verkstad i sitt 

hem, samtidigt som han medger att han inte hade velat bo någon annanstans än i 

Västernorrland. 

[…] tyvärr… så är det ju en ekonomisk aspekt också. Men även… om jag hade haft 

pengar… så hade jag nog inte bosatt mig någon annanstans. För planen är ju liksom att 

bygga ut här så småningom, jag vill ha en större… bygga en ateljé som är gjord för mig, för 

mina behov och mitt sätt att jobba på. Och då behöver jag en tomt, så att- nånstans så 

hittar vi ju… jamen ett stort hus med en källare där jag har hela min verksamhet… och 

tomten är på tretusen kvadrat, för 700 000 [kronor]. Och det hittar du inte vart som helst 

i Sverige. Så att det, det är ju en sån… jag har möjlighet att ta lån för att köpa ett sånt hus, 

och jag har möjlighet att expandera […]. (Henrik, 13 april 2018) 

Även Caroline som flyttat från en storstad ser fler fördelar med att verka i Västernorrlands 

region än i en större stad, som i sin tur har inflytande över hennes möjligheter att skapa 

konst.  

Alltså det är lättsamt. Och det är billigt. Alltså… [skrattar] vi är konstnärer, man har 

väldigt begränsat med inkomst… och… vi har behov [av] plats att kunna arbeta och bo 

billigt, och det kan man göra här. [---] men det är inte bara det. Jag kände att jag var 

lite trött av […] storstadsmiljön, och att du som konstnär hela tiden måste ut 

och networka och… det är ju valfritt om man vill gå på dom här öppningarna eller inte 

och delta […] du kan ju gå när en utställning står öppen annars också. […] jag vet inte, det 

kändes skönt att komma tillbaka till det här varför jag jobbar med konst och inte kanske 

bara för… för att visa den. Fast det är ju också viktigt! Men för mig är det viktigast att 

göra den. (Caroline, 13 april 2018) 

Att ta sig in i kulturlivet i Västernorrland upplevs av mina informanter som enklare i 

Västernorrland. Men utöver det är det också enklare att bo och leva där, vilket spelar stor roll 

för konstnärer med den ekonomiska situation de lever med. Till exempel är det inte omöjligt 

att ha ett hus, vilket Malin lyfter som något som aldrig hade gått i den större staden där hon 
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bodde. Det är även lätt att hitta bra arbetsytor där man kan vara samt att faktiskt kunna lägga 

undan tid för skapande.  

Antalet konstnärer och institutioner där man kan få kontakter och ställa ut sin konst är 

också relativt liten. Det konkurrenssituationen annorlunda från större städer, vilket både 

Caroline och Malin går in på ovan. Sara elaborerar vidare över vad detta kan bero på. 

[…] det är så lite konstnärer i hela Västernorrland […] institutionerna är ganska få och… 

som kan vara både en fördel och en nackdel. Och det är lätt att bilda sig en faktisk 

överblick […] man vet ju alla ställen där man skulle kunna ställa ut, de känner man till i 

hela länet liksom. […] överblickbart. Är det. Och så är det […] det är ganska lätt att få 

uppdrag också eftersom det är så, det är ganska lite konkurrens. (Sara, 28 mars 2018) 

Samtidigt som Sara här påpekar att institutionerna är få och konstnärerna är färre, och att 

det kan vara en nackdel, så innebär det inte att det är svårare att verka som konstnär utanför 

en storstadskontext. 

Det här är dock inte som att konstnärerna lever ett rikare liv så, eller att de får ställa ut 

hela tiden. Däremot kan de leva ett annat liv, ett liv borta ifrån storstäders höga puls och 

stressiga tillvaro, i förmån för ett mervärde som i sin tur förändrar deras förutsättningar att 

skapa och ställa ut sin konst. Malin berättar kortfattat om sitt liv i storstaden där hon bodde 

tidigare, och hur hon kom tillbaka till Västernorrland för att vila upp sig. 

[…] jag skulle ju inte flytta hit först, jag skulle ju hit och vila upp mig för jag höll på att 

jobba ihjäl mig. För att… när man bor i en storstad […] som det är väldigt dyrt att bo i. 

Boende är dyrt, mat är dyrt […] Dom allra flesta har etablerat sig och får barn och sånt 

där och har… egna boenden och dom har det ena med det tredje, och själv så bodde man i 

minsta rummet i ett studentkollektiv. För att det var det enda man hade råd med. 

Någonstans så blir det, det är lite deprimerande helt enkelt. Och sen jobba jobba jobba 

och knappt gå runt ekonomiskt. Dom två sista veckorna i månaden så är pengarna slut 

och man lever på potatis och vitkål och morötter liksom. Man blir less på det. Och sen 

också att man då sista tiden [i storstaden] fick jag ju jobba 60% för att knappt gå runt 

ändå. Och då blir det såpass lite… kvar till konsten att det börjar kännas lite meningslöst. 

(Malin, 23 mars 2018) 

Att Malin nu kan leva i ett hus jämfört med ett studentkollektiv upplever hon som en klar 

förbättring, vilket var ett av skälen till att hon kom att stanna i Västernorrland. Som hon sa i 

ett tidigare citat, för att kunna leva ett drägligare liv.  

Samtidigt som större städer med ett bredare kulturliv kan erbjuda konstnärer fler 

möjligheter att ställa ut med bättre nätverksmöjligheter så är också kostnaden och de krav 

som konstnärer förväntas leva upp till mycket högre, både ekonomiskt som hälsomässigt. Det 

går nog inte att säga att det ena alternativet, att bo och verka i en storstad, nödvändigtvis är 
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bättre än det andra, att bo utan anslutning till större städer. Det är att betrakta som en 

kompromiss mellan livsstandard och livscykel (min övers. av lifestyle and lifecycle). Det 

innebär att ett övervägande mellan ekonomiska faktorer och levnadsstandard sker för att 

avgöra vad som känns mest värt för de som väljer att bo och verka kulturellt utanför större 

städer. De som väljer att bo på mer perifera platser tenderar kunna leva mer avslappnat, och 

kunna avlägga mer tid åt konst men även familjebildande, samtidigt som de har ett jobb på 

sidan om konstnärsskapet och ett bättre boende (Felton et al. 2012:62). Detta är mina 

informanter medvetna om, och använder till sin fördel.  

Inte helt oväntat blir även förutsättningarna att synas annorlunda. På grund av det lägre 

antalet konstnärer jämfört med större städer så kan man lättare ta sig fram som konstnär 

inom regionen, även om konstlivet också är mindre. Henrik jämför sina möjligheter med att 

ställa ut i Västernorrland med konstnärer han känner i Göteborg. 

[…] den möjligheten… dels att jag är ibland dom tjugo som dom bjuder in, är ju mycket 

större än mina kollegor som kämpar jättemycket i Göteborg, där det är fler aktiva 

konstnärer. Jag vet inte. Jag tror att per capita så är man nog mer generös i 

Västernorrland egentligen då om man skulle räkna faktiska konstnärer. [---] man 

måste sticka ut mer tror jag… i Göteborg för att hamna i… på rätt sida om det där 

strecket. Vart går strecket för dom här tjugo, eller säg i Göteborg då är det hundra, men 

du ska vara på rätt sida av det strecket. (Henrik, 13 april 2018) 

Henriks möjligheter att ställa ut sin konst är mycket bättre i Västernorrlands län än i 

Göteborg, då konkurrensen är mycket lägre. Men det finns även en risk med att det finns lite 

färre utställningsplattformar i länet jämfört med en större stad, vilket Sara tar upp som en 

nackdel. 

[…] jag tror att det är lite begränsat att… har man väl ställt ut en gång, om jag tar 

Härnösands konsthall som exempel så, då är det nog… då måste man nog vänta ganska 

många år innan man kan göra det igen har jag förstått det som. Dom vill inte ställa ut 

samma personer om och om igen. Och det kan man ju verkligen förstå liksom, att det vill 

dom inte. (Sara, 28 mars 2018) 

Eftersom plattformarna inte vill ställa ut samma personer hela tiden så får konstnärerna 

räkna med en viss ”väntetid” innan de kan ställa ut en utställning på samma plattform igen. 

Så då vägs den låga konkurrensen upp med att det finns färre plattformar i länet än i större 

städer. 

Det finns klara fördelar med att verka i Västernorrland. Bortsett från lugnet och den tid 

man kan bryta lös för konstverkande så är konkurrensen om utställningsplattformarna lägre, 

och tröskeln att ta sig in i de nätverk som finns är lägre jämfört med i större städer. Och 

eftersom regionen ligger längs kusten så är tåg- och bilvägsförbindelser mellan orterna i 
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regionen goda, men även om man vill ta sig utanför länet, till Umeå eller söderut till 

Stockholm. Att resa är något som ofta hör konstnärsyrket till berättar Malin för mig. 

[…] du är [som konstnär] oavsett tvungen att resa liksom. Så du kan bo lite var som helst, 

och det var väl lite min tanke från jag var ganska liten att att någon gång skulle jag bo i 

Norrland, för det spelar ju ingen roll. Jag ska ju göra mina grejer alltså… om jag bodde i 

Stockholm, inte skulle jag väl bara vilja visa min konst i Stockholm? (Malin, 23 mars 

2018) 

Avståndet till de större städerna söderut är inte något problem, och ingen av mina 

informanter benämner det som det heller. Och det är något som ofta glöms bort när avstånd 

kommer på tal i min mening, eftersom avståndet relateras till någon annan plats som då 

utnämnts till ”centrum”, om det då är inom en region eller i en nation. Och det är farligt, då 

det sprider en förståelse om platserna utanför centrum som någonting annat, som svåra att 

bo i eller i en sorts offerposition i behov av hjälp och stöd, där problem som utflyttning och 

dåliga affärsmöjligheter ofta sprids. Detta är ett problem som Norrlandslänen har dragits 

med under århundraden och i mångt och mycket dras med än idag i nyhetsrepresentationer 

eller i politiska debatter (se till exempel Eriksson 2010:49-64, Nilsson 2017). 

Men som Chris Gibson med flera märker i sin studie av staden Darwin i Australien och 

dess lokalbefolkning så är det inte så att någon kulturarbetare som tvingas att bo i Darwin. 

Kulturarbetarna som är verksamma där är det för att det är deras hem. De bor där för att de 

vill bo där (Gibson et al. 2012:32). Och så är det i stor del för mina informanter med. Henrik 

berättar för mig om sin upplevelse av storstadsnormen som upplevs som stark i hans sinne, 

vilket också syns i utsträckningen av myndigheter som Statens kulturråd. Han säger också att 

det kan vara en poäng att flytta bortanför storstäderna som ett sätt att också hålla på sin egen 

rätt som yrkesverksam konstnär. 

[…] så är det ju tyvärr […] konstvärlden kan jag tycka är väldigt storstadsbaserat tyvärr. 

[…] Statens kulturråd vet jag har väl en filial i Luleå kanske. De har väl någon som i alla 

fall täcker norra Sverige och ska åka runt och se utställningar och så. Men- så det är ju 

positivt. Men, annars är det ju väldigt Stockholm-Göteborgs-Malmö-centrerat allting. Det 

tycker jag… […] litegrann så tycker jag att det finns en poäng med att- för du är inte 

beroende, du ska inte, det- så ska det inte vara i alla fall, vara beroende av vilken plats du 

väljer att arbeta på. Du ska samma ha samma förutsättningar… vart än du är. Så känns 

det väl kanske inte alltid. (Henrik, 13 april 2018) 

3.2 Att hamna i rullorna – känslor om nätverkande 

Så, så viktigt! Det kan kännas lite ruttet ibland att det ska vara så. Jag kan tycka det […] 

när jag kom och ville vara med på nåt vis [i konstnärssällskapen]… då upplevde jag det 
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som att det var många dörrar som var stängda… just för att det var ingen som visste vem 

jag var. "Vad är det där för en liten brud?" liksom. "Tror hon att hon ska få vara med oss 

riktiga konstnärer". Men… men… nu är det ju inga problem så. (Sara, 28 mars 2018) 

Såhär svarar Sara när jag frågar henne om hon tycker nätverkande med andra konstnärer och 

andra i konstlivet känns viktigt för henne. Det är ett väldigt bra svar då det visar på 

nätverkandets styrka. Sara, som saknar en konstnärlig utbildning, men har arbetat inom- och 

intresserat sig för konstlivet i Västernorrland sedan tidigare lyckades att bygga upp ett 

anseende som konstnär delvis genom att nätverka. Så dess fördelar går nog inte att 

underdriva. 

Nätverkande som praktik är en dörröppnare, och en förutsättning för att man ska kunna 

knyta an kontakter och lära känna andra i samma bransch. Är man bra på nätverkande och 

orädd för att ta sig ut och träffa andra människor så kan nätverkandet bidra till att ge 

konstnärer ett anseende och knyta värdefulla kontakter i konstlivet. Det kan även leda till 

samarbeten inom de konstvärldar man rör sig i och ett utbyte av kunskaper, oavsett om det 

det sker mellan konstnärer eller emellan myndighetspersoner, vilket sedan i sin tur kan leda 

till fler resor inom sin lokalitet, eller inom en nation, vilket ytterligare breddar konstnärens 

anseende (Becker 2008:329f). Den status som nätverkande kan ge konstnärer kan även ge 

dem bättre förutsättningar att höras, och ge deras röster vid kontakt med myndigheter större 

”tyngd” (Witt 2004:193f). 

Men det är värt att påpeka att mina informanter har ett varierande intresse av att 

nätverka. Som Sara säger ovan, så kan det även kännas lite ruttet, vilket jag tolkar som att 

dörröppnandet kanske kan ta vissa fram lite lättare än andra som har svårare för 

nätverkande. Malin lyfter hur nätverkandets vikt kanske har lite för mycket tyngd, då det kan 

leda till att fantastiska konstnärer som inte har den typen av social ådra kan hamna i 

skymundan.  

Du måste kunna beskriva vad du gör, och du måste våga ta kontakt med personer. […] 

som jobbar som intendenter, du måste kunna presentera vad du gör för någonting. Sen är 

det ju så att dom måste ändå få se vad du gör, för som sagt, det spelar ingen roll om man 

är bra på att snacka om man inte gör bra [konst]. Utan det är en fördel att kunna båda. 

Och det är ju också sånt som… kan vara till stor nackdel för en del 

helt fantastiska konstnärer. Om du är jättebra som konstnär, men inte bra på nätverka 

[…] Och jag tror att väldigt många konstnärer… väldigt mycket bra konst går lite förlorad 

på grund av det. [---] du ska vara på ett visst sätt för att passa in i… den här nätverkande 

konstnären och det kan också vara en väldigt störande faktor för är du inte så från början 

så tar det enormt mycket av din kraft att försöka vara sån. (Malin, 23 mars 2018) 
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Malin känner igen detta ifrån egna erfarenheter av främst konstnärskollegor som inte lyckats 

ta den plats de kanske borde eftersom att de inte lyckats med nätverkandet. Och 

nätverkandet är inte för alla, vilket kan förklara den ruttenhet som Sara ger uttryck för ovan. 

Malin berättar om sitt egna nätverkande. 

Jag är lite mittemellan. Jag har den sidan men jag har kanske också utvecklat den lite 

mer… jag kanske klarar av den biten. Men, men jag har också det här behovet av att få 

vara lite mer ifred för att kunna freda mina grejer som jag gör i ateljén. För den processen 

kan vara ganska sårbar. Där vill jag […] få jobba och få det utrymmet och den tiden 

liksom. Men nätverkandet kommer att vara viktigt hur man än vänder och vrider på det. 

(Malin, 23 mars 2018) 

Samtidigt som det är viktigt, så behöver dock inte nätverkandet ske på vissa särskilda sätt, 

utan det också kan ske genom att vara aktiv och ställa ut. Henrik är ett exempel på någon 

som har den erfarenheten.  

Jag förstår att det är en form av nätverkande, men det är ingenting som jag kanske 

egentligen gör aktivt, utan det är sådär… någonstans att man hamnar i rullorna på något 

vis.[---] just för att det är så svårt att bedöma konst så måste någon våga ta steget och 

säga "jamen det här är ju konst, det här går att ställa ut". Och när man väl har fått den 

stämpeln och dels då om man gör […] en bra utställning och… gör det man säger att man 

ska göra så hamnar man i rullorna. Och ha en utställning blir ett form av nätverkande, för 

då kan andra ställa ut [min utställning] för att dom, dels så såg dom utställningen eller så 

pratar dom med [arrangören]- hur var det att ställa ut Henrik, funkade det? Gjorde han 

det han skulle? (Henrik, 13 april 2018) 

Men även här medges att nätverkandet är lite av en tröskel att ta sig över. För ingen av mina 

informanter tycks ha en okomplicerad relation till nätverkandet, de tycks nästan prata om det 

med viss ängslighet. Men när man väl är över den så börjar det öppnas fler dörrar. Det kan 

även vara en god poäng att aktivt ta sig ut och nätverka för konstnärer då konstnärsyrket lätt 

kan upplevas som ensamt.  

[…] jag brukar vara duktig och gå på kollegor som jag känner, alltså… en sån 

där ganska viktig grej som jag har… konstnärer som man känner att man går på deras 

vernissage […] jag brukar åka upp till Umeå ganska ofta och gå på vernissager på 

konstnärer jag känner och… dom kommer ner om man [ställer ut själv] […]det brukar jag 

försöka vara noga med […] även om det kanske är lite oländigt [om man måste resa 

långt]. För det betyder ganska mycket för den berörde. [---] det är jättekul när man väl är 

där. Men det är som… det är… en viktig del av att faktiskt… i ett yrke som annars är 

ganska ensamt så… så är dom här tillfällena ganska viktiga ändå. (Niklas, 4 april 2018) 
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Att nätverka kan ha ett personligt mervärde också, som Niklas ger uttryck för här. Han är lite 

försiktig med att benämna det som nätverkande, men ser fördelarna med det. Det känns för 

mig som att benämningen nätverkande är kopplad till viss ängslighet hos mina informanter, 

något som är lite känsligt.  

Niklas lyfter här även en rätt viktig punkt med konstnärsyrket, och det är att det kan vara 

ganska ensamt. Och i mina intervjusvar hos de flesta av mina informanter har den här 

ensamheten kommit på tal, på ett sätt eller annat.  

3.3 Ensamhet och rotlöshet 

Något som jag märkte en bit in i intervjuarbetet var att mina informanter aldrig benämnde 

någon av Västernorrlands städer som extra viktig för konsten, eller som något sorts centrum. 

När de pratade om sina hemorter eller de andra städerna i länet så pratade de sällan om den 

ena som viktigare än den andra, utan istället benämnde de plattformar och människor från 

hela regionen som viktiga platser för konstlivet. När jag och Sara diskuterade huruvida hon 

tyckte att det fanns nog många utställningsplattformar i regionen svarade hon såhär: 

Det tycker jag. Alltså nog skulle det nog kunna finnas nåt mer galleri och så, men… nä 

men det tycker jag. Och det, jag tycker ju också som… både som utövare och som publik 

så tycker jag att det finns gott om… jag menar det är ju vernissage varje helg någonstans i 

länet. För om man betraktar hela länet som sin hemstad… så då, då finns det alltid […] 

konst att titta på som man inte sett förut. (Sara, 28 mars 2018) 

Saras svar sätter lite tonen över hur mina informanters konstvärldar ser ut, och hur de 

betraktar geografin av Västernorrland. När hon sa det här tänkte jag dock inte så mycket över 

det. Utan det hände först i en senare intervju när Niklas lyfte lite av en för mig oväntad 

kommentar.  

Det finns ett inbyggt problem med Västernorrland som inte finns i Västerbotten till 

exempel och- på gott och ont. Tittar man på Västerbotten så har man i princip- inte alla, 

men extremt många av Västerbottens konstnärer är lokaliserade till Umeå. Umeå är 

ett nav som konstnärer dras till. Och Västernorrland har… ungefär lika många konstnärer 

[…] som Västerbotten, men… det finns inget centrum för dom här. Dom är utspridda och 

[…] konstnärerna är inte centrerade till någon stad, utan dom är… ganska jämnt fördelade 

får man väl ändå lov att säga. Till och med så att det finns fler i Härnösand än Sundsvall. 

Och det, det kan vara en nackdel och en fördel. Nackdel är ju att man inte får 

synergieffekten som man får av att… som i Umeå, dom har konstnärerna på ett ställe, och 

då händer det saker. Du får en kritisk massa som inte uppstår i… någonstans i 

Västernorrland. Fördelen är att du har ett levande konstliv i hela Västernorrland på ett 

annat sätt. (Niklas, 4 april 2018) 
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Niklas lyfter här en problematik som han upplever finns i Västernorrland. Han upplever länet 

som centrumlöst, och som att det inte finns någon självklar samlingspunkt eller mötesplats 

för konstnärer. Detta innebär att det finns ett levande konstliv i hela regionen, vilket utan 

tvekan är en positiv sak. Men att det saknas en klar mötesplats där vad Niklas kallar för 

synergieffekter kan ske. Det bidrar till känslan av ensamhet och en rotlöshet inom regionen. 

Ser vi tillbaka på Saras citat om att se hela länet som sin hemstad så har konstlivet i länet ett 

konstliv där det händer mycket, men på väldigt utbredda avstånd. 

Niklas är inte den enda av mina informanter som ger uttryck för ensamhet. Henrik ger 

uttryck för att han lite för sällan får möta andra konstnärer när jag frågar honom om han ser 

några nackdelar med att verka i Norrland. 

Någonstans så är det… nackdelen [med att verka i Västernorrland] är att jag blir isolerad 

från kollegor. Det blir väldigt ensamt. För det går liksom inte heller att… man kan enas 

ofta som konstnärer […] sen söker man sig gärna till människor som jobbar liknande eller 

har samma problem… ställning. Och det är lite snålare med sånt norrut. Om inte annat så 

är det ju… väldigt långt att åka och hälsa [på]- för man behöver inte bo nära varandra, det 

är inte det jag menar, men det blir alltid en jäkla resa, ett projekt att åka och… hälsa på 

folk. Det kan kännas som en liten nackdel. (Henrik, 13 april 2018) 

Malin säger i en diskussion om att KRO inte är lika verksamma i norr som i resten av Sverige 

att hon saknar tillfällen när konstnärer kan träffas. 

KRO borde komma ut i landet mycket mer än vad dom gör. [---] För jag tror att dom… 

dom försöker nog göra det. Det är väl också som när man […] att man anordnar och så 

kommer det inte folk. […] jag tror att man måste göra det mycket mer och gå ut med det, 

för att jag tror att det finns intresse här, men det måste också läggas på tider när folk kan 

[komma]. Du kan inte räkna med att en konstnär… bara har ateljédagar utan man kanske 

har ett brödjobb också. [---] Men jag skulle väl mer vilja ha… dom här träffarna. Det är 

väl… det har dom ju gjort väldigt bra på [Region Västernorrland] nu. […] För det tycker 

jag ger jättemycket. Och vi är ganska många här [i länet] ändå. (Malin, 23 mars 2018) 

Malin är glad över att Region Västernorrland på senaste tiden har jobbat med att anordna lite 

träffar i och med arrangemang, men skulle vilja ha fler möten med andra konstnärer i 

regionen, eftersom det är något som saknas.  

Förutsättningarna för att kunna föra konstnärsverksamhet i Västernorrland verkar för 

mig vara annorlunda från andra län som har tydliga centrum eller mötesplatser för 

konstnärer, som till exempel Västerbotten med Umeå som centrum och mötesplats. 

Problemet i Västerbotten är dock att konstlivet i Umeå reproducerar ett sorts 

storstadsproblem, då staden anses vara ett kulturellt centrum för länet där störst resurser 

satsas, på bekostnad av de andra orterna i länet (se till exempel Nordebo 2016). Ser man till 
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Region Västernorrland finns inte centrumproblematiken på det sättet, åtminstone inte som 

något som mina informanter pekar ut. Ingen av dem känner sig särskilt bundna till sin egen 

hemstad eller någon annan stad i relation till konstnärsverksamheten. För mig verkar det 

som att det finns två olika uppfattningar om Västernorrland rent geografiskt. Dels den fysiska 

uppfattningen som utgör länets geografi, med Härnösand som länsresidens och Sundsvall 

som staden med störst befolkning.  

Men Västernorrland har även en mental geografi, som vävts in i den fysiska geografin och 

organiseras med konstnärernas föreställningar om länet. Det är föreställningar om rörelse, 

avstånd och hastighet som sociala konstruktioner (Ehn & Löfgren 2001:95f). Den mentala 

geografin relateras för mina informanter till dels de olika städerna och 

utställningsplattformarna i länet, men även till storstäderna som Stockholm exempelvis, 

nationen Sveriges upplevda centrum. Avståndet till Stockholm upplevs åtminstone inte som 

långt (se Malins citat s.28), men avstånden inom länet upplevs som besvärliga, långa och 

krävande (se Henriks citat s.32). Som Billy Ehn och Oscar Löfgren medger, så upplevs olika 

förflyttningar på olika sätt. Vissa är lätta, medan andra känns längre och besvärliga. Men det 

är aldrig resans längd som är avgörande (Ehn & Löfgren 2001:97). Här uppstår en rätt 

spännande dikotomi mellan Stockholm eller kanske till viss del Umeå, som representanter 

för storstäder, och Västernorrland. Att resa söderut är inget bekymmer, eftersom länet är 

förlagt längs E4an och tågförbindelserna till Stockholm och Umeå är goda. Den resan anses 

då enkel. Men resor inom länet känns tyngre, eftersom det är långa sträckor att åka för 

konstnärer. Dels så faller dessa dikotomier i linje med reproduktioner av Norrland som kan 

ses marginaliserande av de egna invånarna, att det är långt att åka mellan länets städer och 

samhällen (Bo Nilsson 2017:219).  

Men det som kanske försvårar resor för konstnärerna i Västernorrland är den här 

avsaknaden av ett tydligt centrum för konstnärer att förhålla sig till. Howard Becker skriver 

om hur konventioner och organisering är en viktig pelare för att upprätthålla konstvärldar. 

Konventioner beskriver han som en sorts grundförutsättning som medlemmarna i 

konstvärlden behöver förstå och socialiseras in i för att kunna delta i den aktuella 

konstvärlden. Ett exempel som Becker använder är hur till exempel musiker på ren 

automatik från tonen C, do, kan bygga ut en hel skala med fortsättningen re mi fa sol och så 

vidare (Becker 2008:40ff). Samtidigt behöver inte den skalan vara relevant för andra 

musikvärldar som kanske utgår från andra uppfattningar eller premisser. Konventionerna är 

viktiga  för att organisering inom konstvärlden ska kunna ske, då en grunduppfattning om 

konstvärlden behöver delas medlemmarna emellan.  

En sådan grunduppfattning i fallet Västernorrländska konstnärer tycks mig vara att det 

finns en överhängande storstadsnorm, och att det är i storstäderna störst mängd resurser 

läggs för att upprätthålla ett levande kulturliv. Men bortser man från storstadsnormen verkar 
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det för mig även finnas en uppfattning om centrum i andra län, till exempel som Umeå. Till 

dessa mötesplatser, fördelade i var läns centrum, kan konstnärer åka och mötas, med 

förutsättningar för nätverkande och för att knyta an kontakter, starta samarbeten och så 

vidare. Dessa typer av träffar uttrycks flera gånger som viktiga av mina informanter. Men 

dessa självklara mötesplatser verkar inte finnas på samma sätt i Västernorrland för 

konstnärer enligt mina informanter. Och eftersom en del av mina informanter dessutom har 

förutsättningarna för att ha ateljé och verkstäder i sina hem så är förutsättningarna att träffa 

konstnärer utanför till exempel vernissager mycket lägre än om man jobbar i en kollektiv 

ateljé med andra konstnärer. Kontentan av det är att mina informanter saknar en plats, ett 

tillfälle eller dylikt där de kan samlas och träffas som kollegor. Utifrån deras intervjusvar så 

upplever jag att Västernorrlands län har ”image problems”, i likhet med vad Emma Felton 

med flera skriver om de Australiensiska städerna Redcliffe och Frankston , två städer som 

saknar ett rykte som kulturella platser (Felton et al. 2012:62).  Samtidigt som det är ett 

norrländskt län och ett ganska litet sådant, så har länet ett etablerat konstliv och en flitig 

kulturpolitik. Men konstnärerna i länet, som här representeras av mina informanter, har 

svårt att finna sin egna plats som verksamma inom regionen. 

Här vill jag också vara lite varsam och omnämna att det inte nödvändigtvis skulle 

innebära att skapa ett ”centrum”, utan snarare att de säger sig behöva en tydlig och självklar 

plattform att mötas på i någon mån. 

Ett annat ämne som omnämns några gånger under mina intervjuer är avsaknaden av 

Konstnärernas Riksorganisations, KRO, i Norrland. KRO är en organisation som fungerar 

som ett fackförbund för bild- och formkonstnärer, och jobbar med att stärka deras 

arbetsförhållanden och tillvaro i Sverige. Varje år författar organisationen rapporter och 

undersökningar samt är en vokal part för konstnärers intressen. Medlem kan man vara 

oavsett var man befinner sig i Sverige. Och inte alla, men majoriteten av mina informanter är 

medlemmar i KRO. KRO anordnar kurser för konstnärer om till exempel företagande och 

ekonomi, tvistlösning, om avtal med mera (KRO 2018). Problemet med KRO är dock att 

deras fysiska närvaro är minimal i stora delar av Norrland, och i Västernorrland är detta 

något som omtalats som ett problem av mina informanter. Malin menar att KRO borde ta sig 

ut mer till de mindre orterna i Norrland, då det finns ett intresse av att gå på deras kurser 

utan att behöva åka utanför länet. 

KRO är skitdåliga på [att synas i norr]! […] KRO borde komma ut i landet mycket mer än 

vad dom gör. Sen vet jag att det… just den här kursen med bokföring har de nog hållt i 

Umeå också tror jag. För jag tror att dom… dom försöker nog göra det. [---] KRO har 

mycket bra grejer och jag tror att dom tänker på att dom försöker komma ut i landet, men 

jag tror att dom behöver göra det ännu mer. För vi betalar ju [medlemsavgift] vi också. 

(Malin, 23 mars 2018) 
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Jag tänker även att KRO’s närvaro i Västernorrland/Norrland hade kunnat bidra till att 

lindra de här känslorna av ensamhet som mina informanter känner. Niklas berättar att han 

deltagit i bildandet av en sådan grupp. Det ska även ha gjorts försök organisera en KRO-filial 

i länet, utan att veta om något skäl över varför det inte har blivit av.  

[…] vi har ju organiserat oss… på ett eget sätt då, en förening då […] Som 

vi bildade egentligen för att bli en samtalspart till kommunen och sådär. För att kunna 

föra… våra önskemål framåt. Men KRO skulle man kunna tänka, men… jag vet inte… jag 

tror det har provats vid ett antal tillfällen att väcka det till liv, men det har inte blivit av 

här. (Niklas, 4 april 2018) 

Stephanie Taylor och Karen Littleton påpekar att samtidigt som konstnärsyrket är ett kreativt 

arbete, där egentid och ensamt ostört verkande är både verklighet men också något som 

eftersträvas av konstnärer, så behöver konstnärer utöver ett ekonomiskt stöd även ett 

emotionellt och socialt stöd för att kunna upprätthålla sin verksamhet. Detta kan uppnås 

genom möten med andra människor och konstnärer (Littleton & Taylor 2012:113).  

Konstvärldar som saknar den organisering och de konventioner som behövs för att 

upprätthålla grupperingar, om det så handlar om sociala förutsättningar och organiserande 

organ, såsom exempelvis KRO skulle kunna vara, riskerar att drabbas av en nedgång när 

kunskap och nätverksmöjligheter går till spillo eller om konstvärldarna förlorar för många 

medlemmar menar Becker (Becker 2008:347ff). Konstvärldar vill jag påminna i den här 

bemärkelsen är ett socialt perspektiv på verksamma inom samma konst- och uttrycksform 

och inte självproklamerade grupper. Med de förutsättningar som konstnärer redan lever med 

så finns en risk att konstlivet i Västernorrland kan, inte försvinna då det vore högst 

extraordinärt, men däremot stagnera i och med bristen av en samlingspunkt för 

konstnärerna verksamma i länet.  

3.4 Sammanfattning 

I det här kapitlet har jag med hjälp av mitt empiriska material presenterat hur konstnärer i 

Västernorrland upplever sina förutsättningar att vara verksamma som konstnärer bortom 

storstäderna och i Norrland. Dels har jag lyft diskursiva perspektiv på Norrland som 

marginaliserat och lite utanför det som händer i södra Sverige, och bemött dem med mina 

informanters syn på att verka i Västernorrland. De generaliseringar som Norrlandregionen 

dras med är ingenting som de verkar känna igen sig i alls, utan deras relation till länet är mer 

komplext än så. 

 De fördelar de ser med att verka i regionen väger över nackdelarna tycker de. Eftersom 

det finns färre konstnärer i länet så är konkurrensen mycket mindre, vilket ökar deras 
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chanser att bli erbjudna utställningar. Dock är institutionerna färre, vilket kan innebära att 

det kan gå något år innan konstnärer kan ställa ut på en institution de redan har hållt i en 

utställning.  

Utöver det så har konstnärer i Västernorrland bättre förutsättningar att ta lån för att sig 

skaffa hus, vilket är närmast hopplöst i eller i anslutning större städer. Det ökar 

förutsättningarna för familjebildning, samt så kan de få en yta i hemmet de kan använda som 

ateljé. Det gör att konstnärerna kan leva ett drägligare liv i Västernorrland jämfört med mer 

urbana miljöer. Verksamheten och livet i Västernorrland är att anse som en kompromiss, där 

fler och större möjligheter att ställa ut och ett större kulturliv ställs emot att kunna leva med 

färre institutioner och ett mindre nätverk, men med ett större mervärde. 

Nätverkande är något som mina informanter har en lite komplicerad relation till, då det 

är både fördelaktigt men även lite ängsligt laddat. Samtidigt går nätverkande att göra genom 

att vara aktiv och ställa ut, men det är inte något alla kan riktigt, vilket är ett försvårande 

moment överlag för konstnärer oavsett lokalitet.  

Mina informanters relation till Västernorrlands län är en utan en tydlig uppfattning om 

ett centrum, och de lyfte de plattformar som finns runtom i länet som viktiga. Kulturlivet i 

Västernorrland är därmed mer utbrett över hela länet än en eller två specifika städer, men 

det gör även att konstnärerna saknar en uttalad och etablerad samlingplats i länet. Det 

medför att det finns svårigheter för konstnärer att organisera sig, vilket bidrar till en känsla 

av ensamhet och rotlöshet hos mina informanter. Därmed visar mina informanter på en 

alternativ uppfattning om länets geografi, där avstånden inom länet kan påverkas av att inte 

ha något eget centrum eller mötesplats att förhålla sig till. Då kan vägarna till till exempel 

Stockholm kännas enklare och ”kortare” än till andra orter inom länet.  

Utöver det försvåras organiseringen av länets konstnärer ytterligare av att KRO saknar en 

närvaro i länet. Då de arrangerar mycket kurser och föreläsningar för konstnärer, men aldrig 

i Västernorrland så försvinner där tillfällen för konstnärer att samlas. 
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4. Slutsats 

Oavsett var konstnärer är verksamma så har de en väldigt låg arbetstrygghet. Därför tycker 

jag mig se ett behov av att ställa krav om ett starkare ansvarstagande från staten vad gäller 

kulturpolitiken rörande bild- och formkonstnärer. Eftersom intresset för kultur och konst har 

ökat så vore det rimligt att stärka bild- och formkonstnärernas villkor och förutsättningar för 

att kunna vara verksamma och ställa ut i Sverige. Skäl till en satsning på dem, som 

politikerna i partienkäten i kapitel 2 ställer sig tvekande till, är att MU-avtal som ekonomiskt 

skydd inte fungerar i nuvarande skick. Både offentliga som privata utställningsarrangörer har 

oavsett skäl svårt att betala ut skäliga löner till konstnärerna. Och i fallet privata arrangörer 

så kan de dessutom be om en betalning för att hålla i en utställning. De val konstnärer 

tvingas göra vid utställningar och de chanser de tvingas ta i kombination med arbete på sidan 

om, samtidigt som de ska hålla sitt företag igång i kombinatione med en förväntning på att de 

ska resa runt med utställningarna och samtidigt betala hyra, kanske försörja en familj är 

oförenliga med den låga yrkesverksamma ställning de har idag. Det kan ha oönskade effekter 

på den fria konsten, då verk kan skapas för att säljas i första hand framför att vara 

nytänkande och våga vara annorlunda.  

Men frågan om konstnärers betalning är inte i ett vakuum, det går även ut över de 

arrangörer som vill ha en stadig och fungerande utställningsverksamhet. Ett stärkande av 

MU-avtalet genom att göra den mer tvingande för alla arrangörer samt tilldela den 

skattemedel- och finansiering skulle gynna både arrangörer som konstnärer, och ha positiva 

effekter på den konstnärliga verksamheten och den fria konsten i stort.  

Mina informanter ser dock att deras förutsättningar att upprätthålla en konstnärlig 

verksamhet i Norrland utanför större städer absolut är görbar. Eftersom Västernorrland inte 

lockar konstnärer till sig på samma sätt som stora kreativa industristäder så är 

konkurrenssituationen mycket mildare, och utrymmet som finns på de tillgängliga 

utställningsinstitutionerna är öppet för dem. Utöver det så tycker de att de kan leva 

drägligare liv som konstnärer i Västernorrland än i storstäder där boende är dyrare och tiden 

till konstnärlig verksamhet försvinner i förmån för en stadig lön av jobb på sidan om. Det gör 

även att familjebildning upplevs som smidigare här, då tid finns även för det känslomässiga 

familjearbetet.  

Dock så har de fått jobba gratis vid utställningar i länet, på grund av att arrangörer inte 

har haft råd med att betala utställningsersättning. Det tycks inte höra till vanligheten, men 

det har hänt. Och eftersom det finns färre institutioner att ställa ut hos i Västernorrland så 

spekulerar jag att konstnärer i Västernorrland skulle kunna drabbas på ett annat sätt än 
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konstnärer i en storstad av gratisarbete, där utställningsmöjligheterna är fler och sker i större 

grad. Mina informanter upplever att det är lätt att få ställa ut i länet. Men den ekonomiska 

återhämtningen för gratisarbete för en konstnär i Västernorrland skulle eventuellt kunna 

drabba dem hårdare än om de var i en storstad tänker jag, då deras förutsättningar att få ett 

nytt utställningstillfälle skulle kunna vara osäkrare med färre institutioner och därmed 

jämförelsevis färre utställningsmöjligheter. Sedan kan ju detta givetvis vägas upp med 

billigare boendesituationer och mindre konkurrens, men risken finns där.  

Det anser jag även går hand i hand med den känsla av rotlöshet jag märkt av hos mina 

informanter. Eftersom länet saknar en tydlig mötesplats där konstnärerna i länet kan samlas 

och träffas tillsammans med myndighetspersoner och människor som jobbar på de 

tillgängliga utställningsplattformarna så upplever mina informanter ensamhet. Avsaknaden 

av en mötesplats försvårar organisation inom länet mellan bild- och formkonstens olika 

parter, vilket ger konstnärerna en försvagande position i länet. Möjligheten att kunna ha 

ateljé och arbetsyta i hemmet spär på den här ensamheten ytterligare. Och samtidigt som 

länet är aktivt på konstfronten, med vernissager och utställningar som sker i hög grad över 

hela länet, så är det på en väldigt stor yta, med långa transportsträckor. Möjligheterna att 

träffa myndighetspersoner och andra konstnärer är goda då det är en mindre skara man 

behöver lära känna för att få ett matnyttigt nätverk i länet, men eftersom det sker på såna 

avstånd så är det svårt för konstnärerna att samlas och träffas regelbundet.  

Här tänker jag att en verksam KRO-förening till exempel hade kunnat göra mycket nytta 

för länets kulturliv, då de hade kunnat hålla i kurser, workshops, föreläsningar med mera där 

konstnärerna i Västernorrland dels hade fått ut ett yrkesmässigt mervärde, en enande röst 

emot myndigheter men även tillfällen att samlas och organisera sig på. Det är ett väldigt 

speciellt problem som jag aldrig hade kunnat förutse inför det här uppsatsarbetet, men jag 

anser även att det skulle behövas mer forskning på det här ”centrumlösa” fenomenet. 

Västernorrland som län är inte att anse som centrumlöst på ett allmänt plan, men 

konstnärernas egna yrkesmässiga geografi skiljer sig från andras, det är för mig tydligt. Att 

studera det mer hade varit väldigt spännande och det känns som att det kan vara en rätt unik 

företeelse. 
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