
Har konstvärlden nått töjgränsen? 
 
Svångremmar, strupknivar och svält – bilderna är dramatiska när konstvärlden berättar 
om sina villkor. Kulturjournalisten Leonidas Aretakis pratar med en bransch som har fått 
hitta nya lösningar när det blåser snålt. 
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Sölvesborg och Nacka tycks stå på olika sidor av klyftan mellan stad och land: en 
avindustrialiserad glesbygdsort med niotusen invånare, och en välmående storstadsförort 
där “Solsidan” utspelar sig. 
Politiken ser också annorlunda ut. I den förra kommunen samlar S och SD tillsammans 62 
procent av rösterna, i den senare blott 25 procent. I den förra förbjuder man prideflaggor, i 
den senare målar man övergångsställen i regnbågsfärger. 
En sak har de dock gemensamt: klåfingriga politiker som ger sig på konsten. 
I Sölvesborg har kommunfullmäktige bestämt att offentlig konst ska vara “klassisk och tidlös” 
snarare än “utmanande”, och i Nacka har gatukonstfestivalen Wall Street Nacka uppmanats 
att prioritera “fredlig” konst som stimulerar “hoppfullhet och framtidstro”. 
Språket är antingen hötorgskonservativt eller LinkedIn-liberalt, men i båda fallen verkar 
principen om armlängds avstånd ha fått en ny betydelse: precis inom räckhåll bara man 
sträcker sig lite. 
 
En som högljutt protesterat mot utvecklingen är Sara Edström. Hon driver det 
konstnärsdrivna Galleri syster i Luleå, som startades för att “stå ut med att leva och bo i 
Norrbotten”, och är sedan maj i år ordförande i Konstnärernas riksorganisation (KRO). 
Hon säger att de även i Norrbotten känner av de senaste årens ökade politiska styrning av 
kulturlivet. 
– Norrbottens sjukvårdsparti är nu störst i länet, och har redan börjat plocka populistiska 
lättköpta poänger där de ställer sjukvård mot kultur. Vi ser ju att det händer på många 
platser samtidigt. I sådana tider riskerar samverkansmodellen, som bland annat innebär att 
staten matchar det regionen ger, att dubbelbestraffa kulturfientliga regioner. Det är inte 
bara orättvist, utan försvårar för det kulturpolitiska målet om en likvärdig kultur i hela 
landet. 
 
En lös allians mellan makthavare och folkliga lager mot konsten sträcker sig åtminstone 
tillbaka till medeltidens ikonoklaster, men de senaste åren har sett flera liknande fall. 
I Kalmar fick Bengt Olof Johansson 2015 sparken som chef för stadens konstmuseum, efter 
att kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) skrev i lokalpressen att konsten nådde 
för få. (Östra Småland, 14 april 2015.)  
I Lund införde kultur- och fritidsnämnden 2012 en politisk referensgrupp som på förhand 
skulle godkänna utställningarna på stadens konsthall, och 2014 fråntogs dess chef Åsa 
Nacking ansvaret över utställningarnas innehåll. Det var också tal om en “rekonstruktion” – 
som av Nacking tolkades som en nedläggning – men nämnden nöjde sig med att tillsätta en 
kommitté för att ”undersöka hur tröskeln till konsthallen kan sänkas på ett sätt som värnar 
konstens autonomi, men samtidigt gör den tillgänglig för fler målgrupper.” 
 
En som fått kämpa för konstens existens är Eva Asp, chef på Gävle konstcentrum. 



Hon säger att kommunens årliga sparkrav för kulturen på 2–3 procent försvårat en redan 
omöjlig situation. I praktiken har de en nollbudget för verksamheten sedan fyra år, och i april 
sa konstintendenten Björn Norberg upp sig med motiveringen: “Det saknas visioner, intresse 
och kunskap om konst hos tjänstemän och politiker.” (Arbetarbladet, 28 april 2019.) 
Enligt en person med insyn i konsthallen är delar av personalen utbränd sedan flera år, och 
utställningsverksamheten har endast kunnat hållas igång med hjälp av dessa lönepengar. Eva 
Asp vill dock inte uttala sig om uppgifterna. 
– Allt jag kan säga att situationen ibland känns närmast surrealistisk. 
Hon tror att samtidskonsten måste bli bättre på att förankra sig i andra intressen. Så skedde 
med fristadsfrågan i Gävle, när Moderaterna ifrågasatte kommunens rätt att driva en 
nationell verksamhet, men förlorade i kammarrätten. 
Tursamt nog för Gävle konstcentrum tog Gävle emot konstnärer både 2016 och 2018, vilket 
gav institutionen en fristadsslant att röra sig med. I somras turnerade de med kurdiske 
Seywan Saedians skrotskulpturer på en lastbil under parollen “Konst i landsflykt”, vilket 
lockade tusentals människor. Och den populära konstnären Britta Marakatt-Labba drog 
större delen av fjolårets besökare. 
– För att skydda konsten krävs en stark opinion och engagerade personer på både politisk 
och tjänstepersonsnivå. Samtidskonsten är ett relativt smalt men livsviktigt område, som 
vissa tyvärr ser som en snobbkultur. Det vi nu måste göra är att lyfta dess betydelse både 
som en arena för det fria ordet och som ett värde bortom de rent materiella, säger Eva Asp. 
 
Över hela landet slåss konsthallar och museer för sin överlevnad. 
I maj skrev de 21 länsmuseerna ett gemensamt debattinlägg i Metro, där de varnade för att 
om inte staten höjer grundfinansieringen så kommer det leda till uppsägningar och till att 
staten inte uppnår de kulturpolitiska målen. 
Den 19 augusti begärdes Edsvik konsthall i Sollentuna i konkurs. Magnus Ramstrand (KD), 
ordförande i kommunens kultur- och fritidsnämnd, beklagar till Dagens Nyheter att det inte 
har gått att driva den med vinst, och tillägger: “Konsthallen har vi stöttat under året, men vi 
tycker att vi nått en smärtgräns eftersom antalet besökare varit väldigt få.” Förra året lades 
Märsta konsthall ner till förmån för en “mötesplats”. 
Exemplen är otaliga, och ofta förkläs också nedläggningar och hopslagningar till “satsningar” 
utan att budgeten höjs, som när det blågröna styret i Stockholm beslutade lägga ner 
Internationella biblioteket. 
Filippa de Vos, chef på konsthallen i Växjö, vet allt om den strategin. Där har det blågröna 
styret lovat skära ner mer än fem miljoner på kultur och fritid, och att konsthallen flyttar 
ihop med andra lokaler beskrivs som ett “stärkande” av kulturen. 
– Vi fick kännedom om budgetförslaget två timmar innan presskonferens, så redan där hade 
man tagit väldigt stora steg in i detaljer utan att rådfråga oss. Man har inte bjudit in oss att 
ha en synpunkt, eller gjort en konsekvensanalys. Mycket handlar ju om att få politikerna att 
förstå vikten av det man gör, men politikerna tror att en verksamhets värde kan mätas i 
siffror. 
Hon menar dock att konstvärlden inte bör låta sig påverkas för mycket av det politiska 
spelet. 
– Vi är till för invånarna, och kan via konsten belysa saker som hållbarhet, psykisk ohälsa och 
ekonomi från nya perspektiv. Men vi har också ansvar för att lyfta fram nya konstnärskap 
och erbjuda en spetsig kulturverksamhet som vågar gå i opposition och stå för sig själv. 



Filippa de Vos tycker hellre att kommunerna borde anlita chefer som har tillräckligt stor 
kunskap om konst och kultur, och därför också viljan att kämpa för den. Poängen 
återkommer ofta hos de konstaktörer jag pratar med: politiker och förvaltning förstår inte 
alltid konstens demokratiska roll. 
Curatorn Elena Tzotzi, som driver Malmös experimentella konstscen Signal, säger samma 
sak: 
– Tyvärr har inte kulturpolitikerna i Malmö den största kunskapen om vår betydelse. Det 
handlar dels om att de inte har samma fackkunskaper och professionalism som på statlig 
nivå. Sen tror jag traditioner spelar roll, som att man har större förståelse för teater än för 
bildkonst. 
Tanken om politikers okunskap återkommer i flera av mina intervjuer med representanter ur 
konstvärlden, men frågan är om de gör det bekvämt för sig. 
Myndigheten för kulturanalys skriver i “Kultur i demokratins tjänst” (2019) att rika, 
högutbildade, stadsbor och kvinnor tar större del i det traditionella kulturlivet, ett samband 
som trots tjusiga kulturpolitiska mål har stått sig sedan 1960-talet. Anklagelsen om att 
konsten är till för en elit må vara populistisk, men är likväl förankrad i verkligheten. 
Det är väl lätt för politikerna att dra ner på konsten då den uppfattas som elitistisk. Är det 
inte snarare konstvärlden som måste fundera på hur den kan vinna mer stöd i 
offentligheten? 
– Det är ett väldigt dumt argument. Om man inte som medborgare vet vad kultur är, så är 
det klart att man inte kommer att vakna upp en dag och efterfråga det. Poängen är snarare 
att belysa den kulturella ingrediensen i våra liv som en självklar rättighet. Sen tror jag inte att 
man ska säga “allt för alla”, för då blir det väldigt slätstruket. 
Signal grundades 1998, och Elena Tzotzi hoppade på två år senare. 
– Jag lockades av att den var konstnärsdriven, men inte på det typiska sättet. Där fanns 
mycket mer en curatorisk idé, om att ta dit andra konstnärer som vi inspireras av och sätta 
dem i dialog med samtida tendenser i samhället. 
Den stora utmaningen är att få ihop ekonomin. De har flera gånger funderat på att lägga ner, 
men envisheten har varit en pålitlig livlina. Hon tycker att systemet med projektbidrag är 
alldeles för kortsiktigt. 
– Projektstöden ska ju vara en bonus, men har tyvärr blivit en snabb nödlösning för att man 
har otillräckliga verksamhetsstöd. Hela systemet går på konstgjord andning. 
Elena Tzotzi tror samtidigt att de tuffa villkoren för något positivt med sig: en uthållighet. 
– Inte för att romantisera fattigdom, men att tvingas operera med en begränsad budget gör 
att man lär sig tänka ansvarsfullt på sina resurser. Man tvingas tänka kreativt, ekonomiskt, 
hållbart och miljövänligt. Men med det sagt är situationen väldigt skör. Nästa år kanske vi 
inte finns. 
Men då är svenska politiker ändå bättre på att hålla armlängds avstånd än de finska. Det 
säger i varje fall Selma Green, som är chef på Konstmuseet i Norr. 
– I Finland har den politiska diskussionen en kulturfientlig tendens. En stor skillnad är att 
avståndsprincipen inte existerar där, så politiker får när som helst blanda sig i. De 
ekonomiska förutsättningarna ser också annorlunda ut, då organisationerna här har bättre 
basfinansiering. I Finland däremot finns ett bidragssystem från privata fonder som delar ut 
miljontals euro årligen, vilket inte finns i Sverige. 
Hon är nog den enda jag pratar med som inte ser låga verksamhetsbidrag, och jakten på 
snabba projektpengar, som ett centralt problem för konstorganisationer. I stället menar hon 
att fasta kostnader ofta äter upp hela budgeten, vilket bara lämnar småslantar kvar till 



verksamheten. Detta försöker hon lösa genom att ha en “dynamisk och flexibel” 
organisation, som kan ta in resurser allt eftersom de behövs. 
– Museibranschen är utbildad till att bevara, och förändring kan då vara lite svår. Många 
upplever att basfinansieringen är för låg. Men i ärlighetens namn, vem vill inte ha mer 
basfinansiering? Det är som att fråga folk om de vill ha mer i lön. Det är väl alltid så att lite 
till skulle inte skada. 
Men om det är något museet haft problem med så är det just det organisatoriska. Efter bara 
ett år har de redan haft flera sjukskrivningar, men Selma Green vill inte gå in på detaljer med 
hänvisning till sekretess. 
– Vi har haft ett stökigt första år, och har haft lite otur med lokalerna. De var inte färdiga när 
vi flyttade in, vilket har skapat en massa extra arbete. Det är en ny organisation, så det tar 
ett tag innan allt faller på plats. 
I en tid som funderar allt mer över de olika villkoren för storstäder och glesbygd, har den 
självorganiserade delen av konstvärlden hamnat allt mer i fokus. Där är tröttheten på 
kortsiktig bidragsjakt snarast en regel. Men det ständiga hotet om att behöva lägga ner har 
lärt konsten att överleva. 
En återkommande strategi är att vidga synen på vad konst kan vara, och därmed säkra nya 
intäktskällor och infallsvinklar. 
 
Carl-Oscar Sjögren, medgrundare av konstgruppen The non existent center, berättar att de i 
organisationen helt undviker ordet “projekt” för att kunna tänka mer långsiktigt kring en 
plats. 
– Stödsystemet är i för hög grad formulerat för projekt, så i stället för att lära sig jobba 
hållbart så drillas man redan på konstskolorna till att bli en “projektmänniska”. Man lär sig 
göra mätbara produkter och dyr konst, och når då en fördefinierad grupp som redan finns i 
konstens värld, medan de som befinner sig längre från ekonomiska centrum utesluts. 
Frågan om hållbarhet handlar alltså även om rättvisa, säger Carl-Oscar Sjögren. 
Organisationen flyttade 2013 in i Ställbergs gruva utanför Örebro, ett tolv fotbollsplaner 
stort gruvområde som de vill “ställa om för kulturella och sociala ändamål med nya 
energilösningar”. Efter en djup kris året därpå köpte de upp hela gruvområdet 2015, och har 
sedan haft residensverksamhet, festivaler, utställningar och seminarier – allt med syfte att 
utmana storstädernas kulturella dominans. 
– Det finns för många platser där vi reduceras till att vara konsumenter, och för få kritiska 
platser där vi kan brottas med viktiga samhällsfrågor. Risken är att vi blir oförstående inför 
varandra, vilket bara skapar fler konflikter och empatimurar. 
Är det lättare för er som självorganiserade att skapa sådana kritiska platser? 
– Det där sker ju på etablerade konstinstitutioner också, men de pressas hårt till att leverera 
mätbara resultat. Då förlorar man möjligheten att vara en process, att ständigt på nytt 
tänka: hur kan den här kulturella platsen vara relevant för en ny generations tankar om 
samhället?  
 
För de självorganiserade delarna av konstvärlden är det förstås ovärderligt att äga sin lokal. 
Det vet även Caroline Malmström, konstnärlig ledare på konstföreningen ArtLab Gnesta. De 
hyr ortens gamla brygghus genom ett samarbete med en stiftelse startad av excentriske 
antroposofen och konstnären Karl Schultz-Köln, som bland annat blivit påkörd av en 
stridsvagn och träffat Picasso. 



– Han tyckte att det vi gjorde var skit för det mesta, och det sa han. Han var inte nådig mot 
samtidskonsten: “Han är en misslyckad elektriker, inte en konstnär!” Men han var väldigt 
öppen på andra sätt, och lät oss definiera allt själva. 
Konstlabbet i Gnesta formulerar dessutom sina syften själva, även om de även måste ta 
hänsyn till målsättningarna för de offentliga pengapåsarna. Verksamheten byggdes upp med 
hjälp av landsbygdsstöd de första åren. 
Bland projekten finns “Mitt Gnesta”, där de tillsammans med elever från årskurs sju utsåg 
ortens fulaste och otryggaste plats. Vinnare blev den branta Trappgatan som leder upp mot 
skolan, och som de målade i brokiga färger. När konstverket skulle monteras ner tvingade en 
folkstorm kommunen att köpa in projektet som ett offentligt verk, som numera även pryder 
ortens turistbroschyrer. 
 
För Caroline Malmström är samarbete och självorganisering centrala för att överleva i en tid 
när den offentliga finansieringen blivit mindre pålitlig. 
Därför har hon varit med att initiera flera nätverk, som Den kollektiva hjärnan och Arts 
organizations out of office (A.O.O.O.), som båda diskuterar sårbarheten hos mindre 
konstorganisationer. 
– Samarbete är ett bra sätt att göra upp med idén om konstnären som ett ensamt geni. Det 
är det som kommer att ta mänskligheten framåt, eller hur? 
Ett annat sätt att bli mindre sårbar är att vidga synen på vad konst kan göra. I Gnesta fick de 
stöd av Svenska institutet för “Swamp storytelling”, ett projekt om våtmarker tillsammans 
med en indisk forskargrupp, konstnärer och skolklasser i Gnesta. De belyste träskens 
mytologiska potential likväl som deras biologiska realitet, som deras roll som 
vattenreservoar och nittioprocentiga försvinnande i Södermanland. 
Ett liknande växelbruk mellan kultur och natur finns även på Öland. 
 
De konstnärliga ledarna på Kultivator, Mathieu Vrijman och Malin Lindmark Vrijman, har 
ställt både sängar och stafflier i en övergiven lada, som likt städernas fabriker minner om 
landsbygdens svunna produktionssätt. 
– Om man blir självförsörjande tar man bort supermycket av kostnaderna, och då behöver 
man färre kompromisser mot bidragsgivarna. Nu pratar vi om att starta en jordkällare med 
en konstnärsgrupp, säger Mathieu Vrijman. 
Till en början sålde de maten de odlade, men nu proppar de i sig allt själva för att fokusera 
på konsten. Pengarna får de från olika källor, som Leader-projekt och folkbildningskurser. De 
tar nu fram ett vattenmonument med stöd av Statens konstråd, vilket de vill knyta an till ett 
större naturvårdsprojekt med länsstyrelsen för att skapa en våtmark. 
– Folkbildningen är en väldigt speciell frihet. Där har vi kunnat starta verksamheter som vi 
velat göra konstnärligt, med många nyanlända som vi kan kanalisera genom folkhögskolan, 
säger Malin Lindmark Vrijman. 
– Många i konstvärlden är rädda för att ses som amatörer om man får stöd från sådana håll, 
men man får inte vara rädd för att korsa gränser. Jag rekommenderar också folk att skapa 
alternativa ekonomier. Allt som styrs mot ett håll är mer känsligt, säger Mathieu Vrijman. 
Enligt Malin Lindmark Vrijman har man gynnats av att Konstfrämjandet plockat upp de 
självorganiserade konstnärerna: 
– Man börjar nu se hur instabila kulturpengarna är. Så vi startade en kurs med Ölands 
konsthögskola, “Aktion för hållbar utveckling”. Det är en trögare men stabilare process. Vårt 



nätverk är också ett skydd, och gör att vi kan söka pengar från olika håll. Vi överlever ju trots 
att vi inte har något kontinuerligt offentligt stöd. Är man ensam så faller man ju. 
Mathieu Vrijman tror däremot att sådana nätverk kan bli lika byråkratiska när de 
institutionaliseras: 
– Klart man kan samarbeta kring administration, men faran är att vi blir ännu ett 
museumgäng. 
Döden verkar komma i många former. Sjunka ner i byråkratisk kvicksand, eller i isolering. 
Men i tider av nedskärningar är det bara att vänja sig vid tanken. 
Det menar i varje fall A.O.O.O., som nyligen arrangerade seminariet “How to kill an 
institution?”. Där fick konstaktörer under ledning av konstnären Livia Pancu skriva ett 
avskedstal inför en nedläggning, som ett sätt att fundera över sina svaga punkter, och 
kanske drömma om ett liv efter detta. 
Som en pappa från Vilhelmina säger i “Svälten” (2018), Magnus Västerbros skildring av de 
magra krisåren 1867–1869, när familjen mumsat i sig en sista, tjärsmakande känga: “Vi 
måste bereda oss på att dö.” Farbror Noak kom dock över med renstek i sista stund, så man 
vet aldrig när undsättning kommer; i skrivande stund tilldelas Art lab Gnesta 1,2 miljoner 
från Postkodlotteriet, för klimatprojektet “Squid squad”. 
 
När jag träffar Per Hasselberg, konstnär och verksamhetsledare på Konstfrämjandet, i 
Hökarängen återkommer han flera gånger till “Svälten”, och dess skildring av politikernas 
ovilja att avhjälpa folkets nöd. 
– Konstnärer är utbrända, de tjänar minst av alla efter en lång utbildning, och de satsar allt 
på sin konst. De borde få en basinkomst på åtminstone femtusen spänn per månad, så att 
kniven lättar lite från strupen. Men trots att samhället börjar förstå vilka värden konsten 
skapar, så vill de av moraliska skäl inte ge bort pengar utan motprestation, baserat på en idé 
om att bidragstagare alltid måste skämmas på något sätt. 
Svält eller inte, medianlönen för bildkonstnärer och konsthantverkare låg 2014 på 13 
tusenlappar per månad (Konstnärsnämnden, 2016). Och om staten ska komma pulsande 
genom snön med skattepengar så är det enligt Per Hasselberg viktigt med folklig förankring 
och alliansbyggande. Konstfrämjandet har därför de senaste åren blivit allt mer aktivt ute i 
landet, genom samarbeten med både medlemsorganisationer och andra folkrörelser. 
– Konsten är ofta exkluderande. Det finns en tradition av att stänga in sig på ateljén, men att 
interagera med andra gör människan smartare. 
Han jämför med Göteborgs koloniföreningar, som etnologen Magnus Bergquist studerade i 
sin avhandling “En utopi i verkligheten: kolonirörelsen och det nya samhället” (1996): 
– Vissa skrev in i stadgarna att de inte släpper in någon utomstående, medan andra lät folk 
promenera igenom och ta del av skönheten. De som hade en öppen attityd överlevde ofta 
stadens expansion medan de stängda områdena saknade stöd och blev uppätna av 
bebyggelsen. 
Han pekar mot Örbyvägen och tycker att man gott kunde bygga bort ett par filer, i stället för 
att ständigt nafsa på gemensamma tillgångar som parker och torg. Samma kortsiktiga tänk 
ligger bakom utförsäljningarna av ateljéer på Värmdö i Nacka, säger han. 
– Det är kapitalförstöring! De förstår inte vilka tillgångar de sitter på. 
Per Hasselberg är positiv till Stockholms stads arbete att, tillsammans med analysföretaget 
Evidens, ta fram en “kulturkalkyl” för en kulturaktörs ekonomiska inverkan på omgivningen. 
Syftet är att underlätta dialogen mellan kulturaktörer och fastighetsägare. 



I våras provkörde han kalkylen på Fylkingen, en konstnärsdriven förening med scen på 
Södermalm som betalar 57 procent av sin budget i hyra. Enligt kalkylen bidrog de så mycket 
till området att de enligt Per Hasselberg kan argumentera för nollhyra. 
Du använder ekonomiska termer… 
– … för att de ska förstå. Du måste kunna snacka även med fan själv om han påverkar din 
verksamhet. Jag kan bli trött på hur man inom konsten tar avstånd och inte vill ha dialog, i 
stället för att förstå hur det här systemet drivs igång. Många konstnärer säger: “Jag vill inte 
vara en del av gentrifieringen.” Man ska inte vara naiv: klart råkapitalister har en agenda. 
Men om alternativet är att lägga sig ner och dö…? 
 
 
 


