
Kartläggning av konstnärernas villkor och förutsättningar i
Uppsala län

Ange kön

Ange ålder

Antal yrkesverksamma år som konstnär?

Antal yrkesverksamma år som konstnär i Uppsala län?

Kvinna

Man

Annat

18-25

26-35

36-45

46-65

66-75

75+

0

0



Vilken kommun är du bosatt i?

Var har du din arbetsplats/ateljé?

Konstnärlig frihet

Principen om armlängds avstånd anger att kulturpolitiken ska skapa så
goda förutsättningar för konstnärligt skapande som möjligt, medan frågor
som handlar om konstens innehåll och kvalitet ska överlämnas till
sakkunniga och konstnären själv.

Har du vid något tillfälle upplevt dig styrd eller begränsad i ditt konstnärliga arbete?

Uppsala

Tierp

Östhammar

Håbo

Heby

Knivsta

Älvkarleby

Enköping

I min bostad

Egen ateljé

Delar ateljé med andra konstnärer

Annat

Ja

Nej

Vet ej



Upplever du att det finns gränser som man som konstnär inte kan överskrida? Ge gärna
exempel.

Upplever du att principen om armlängdsavstånd tydligt framkommer mellan uppdragsgivare
och dig som uppdragstagare?

Fortbildning för konstnärer

Region Uppsala samverkar om och genomför regelbundet kurser riktade
till länets professionella bild- och formkonstnärer. Frågorna avser de
fortbildningar vi erbjuder inom konstområdet.

Har du någon gång tagit del av de fortbildningsmöjligheter som Region Uppsala erbjuder?

Är det enkelt att få kännedom om de fortbildningar som erbjuds?

Ja

Nej

Vet ej

Ja

Nej

Vet ej

Ja

Nej

Vet ej

Ja

Nej

Vet ej



Är de fortbildningar som erbjuds relevanta?

Vilken typ av fortbildning inom det konstnärliga området önskar/saknar du?

Är du delaktig i formella/informella nätverk med andra konstnärer i länet?

Ekonomi och företagande

Har du utöver din konstnärliga verksamhet haft annan försörjning de senaste tre åren?

Om ja, ange i procent

Ja

Nej

Vet ej

Ja

Nej

Vet ej

Ja

Nej

Vet ej

0 %



Hur ordnar du administrationen av din konstnärliga verksamhet?

Är det något stöd du behöver för att bättre bedriva din verksamhet administrativt?

Vilken typ av egen näringsverksamhet har du?

Är du inskriven i a-kassan?

Uppskatta hur många uppdragsgivare och/eller arbetsgivare du hade under 2019:

Jag sköter det själv

Köpt tjänst

Annat

Enskild firma

Ideell förening

Aktiebolag

Annat

Ja

Nej

Vet ej

0



Uppskatta hur många av dina uppdragsgivare/arbetsgivare som finns i Uppsala län:

Har du erhållit skattefria stipendier, priser eller bidrag för din konstnärliga verksamhet de
senaste tre åren?

Ange summan på de skattefria stipendier, priser eller bidrag du erhållit de senaste tre åren:

Utställningsmöjligheter

Finns det tillräckligt med utställningsplatser i Uppsala län?

MU är samlingsnamnet för det statliga ramavtalet för konstnärers
medverkan och ersättning vid utställning. MU står för medverkans- och
utställningsersättning och avtalet började gälla den 1 januari
2009. MU-avtalet är ett avtal som gäller för statliga institutioner men
principerna är vägledande för alla utställningsarrangörer som får
offentligt stöd.

Ja

Nej

Vet ej

0 - 50 000 kr

50 000 -100 000 kr

100 000 - 500 000 kr

500 000 kr +

Ja

Nej

Vet ej

0



Upplever du att utställningsarrangörer i Uppsala län följer MU-avtalet?

Vilken eller vilka ersättningar erhöll du det senaste tillfället du ställde ut i Uppsala län?

Vid hur många tillfällen har du ställt ut ditt arbete i länet de senaste 3 åren?

Vid hur många tillfällen har du ställt ut i resten av landet/internationellt de senaste tre åren?

Är din möjlighet att påverka utställningens omfattning, placering, hängning etc tillräcklig när
du ställt ut i Uppsala län?

Vänligen ange om det finns något du saknar avseende utställningsmöjligheter i Uppsala län:

Ja

Nej

Vet ej

Endast medverkandeersättning

Endast utställningsersättning

Båda delar

Inget av dem

Jag har inte ställt ut i Uppsala län

Ja

Nej

Vet ej

0 ggr

0 ggr



Pandemins effekter

Har du sökt något av de statliga krisstöd som erbjudits under pandemin?
Om inte, ange gärna varför du valt att inte söka.

Har du beviljats stöd?

Under förutsättning att pandemin fortsätter vilka alternativa sätt ser du att du kan nå ut med
din konst?
Förutsatt att nuvarande restriktioner och begränsningar i exempelvis resande eller sammankomster
finns kvar.

Ja

Nej

Vet ej

Ja

Nej

Vet ej


