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Bakgrund och syfte 

– Ett rikt konstliv i en nyskapande kunskapsregion. 

Kulturpolitiskt mål i kulturplanen 

 

Region Uppsala är en politiskt styrd organisation med ansvar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, 

kultur samt för regional utveckling i länet. Region Uppsala är sedan 2013 del av 

Kultursamverkansmodellen, vilken gör det möjligt att arbeta utifrån regionens unika förutsättningar. 

Den regionala kulturplanen ligger till grund för fördelningen av medel genom 

kultursamverkansmodellen och är en beskrivning av insatser på kulturområdet. 

I Kulturplanen för åren 2019 – 2022 lyfts tre kulturstrategiska områden fram: 

1. Ett rikt konstliv i en nyskapande kunskapsregion. 

2. En hög kulturell delaktighet i en region för alla. 

3. En attraktiv livsmiljö i en växande region.1 

Rubrikerna knyter an till Region Uppsalas regionala utvecklingsstrategi (RUS) och de tre strategiska 

områdena. Åtagandet i RUS är att ”utveckla en kulturregion med internationell lyskraft”.2 

I kulturplanen har kulturfrågorna utvecklats och fördjupats under varje område. Enligt 2019 – 2022 års 

kulturplan prioriteras följande områden: 

• Stärka arbetet med mentorskapsprogram, residens, workshops och nätverk för att stödja 

professionella kulturskapares möjligheter att verka i länet, samt stödja internationella samarbeten och 

utbyten. 

• Fortsätta utdelningen av det tvååriga, konstnärliga utvecklingsstödet. 

• Höja stipendiebeloppet för övriga kulturstipendier för professionella kulturskapare. 

 

 

1 Region Uppsalas kulturplan 2019–2022 

2 Region Uppsalas regionala utvecklingsstrategi (RUS) 
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• Vid anlitandet av professionella kulturskapare tillämpa respektive konstområdes 

arvodesrekommendationer.  

• Arbeta för att motverka den hot- och våldsbild som finns mot professionella kulturskapare och 

utställningsarrangörer genom gränsöverskridande nätverk för fortbildning, genom upplysning och 

informationsspridning praktiskt samt genom arrangemang av workshops på temat.  

• Initiera samverkan med Stockholms läns landsting för att finna samarbetsmöjligheter för professionella 

kulturskapare att verka inom hela Uppsala–Stockholms–regionen. Viktiga angränsande län är även 

Västmanland och Gävleborg. 

• Arbeta för att konsulentfrämjande stöd stärker de professionella kulturskaparnas villkor. Region 

Uppsala bidrar till exempel med kunskap och tillämpning av MU-avtalet (Medverkans- och 

Utställningsersättning) vid länets institutioner och utställningsarrangörer.  

• Arrangera fortbildning för länets professionella kulturskapare för att möjliggöra fler 

stipendieansökningar och bidragsansökningar från länet hos de nationella myndigheter och aktörer som 

fördelar stöd inom kulturområdet.3 

Enligt Konstnärsnämndens rapport om Konstnärernas villkor från 2014 fanns 231 konstnärer 

folkbokförda i Uppsala län, i den siffran ingår kategorierna: bildkonstnär, konsthantverkare, fotografer 

och tecknare/illustratör. Av de 231 var 133 kvinnor och 98 män4.  

Syftet med denna kartläggning är att ge en bild av hur det är att verka och leva som konstnär i Uppsala 

län idag. Den ska också lägga grunden till en handlingsplan för bild- och formområdet i länet, för att 

skapa gemensamma mål och strategier och se vilka stödfunktioner som behöver stärkas för 

professionella konstnärer, utställningsarrangörer och kommunala verksamheter inom området. 2006 var 

det senaste tillfället då en utredning inom bildkonstområdet genomfördes, då saknades på bild- och 

formkonstområdet motsvarighet till den regionala konsulentverksamhet som finns idag.  Funktionen 

tillkom 2008 och har som uppdrag att på heltid stödja, främja och utveckla bild- och formområdet i 

länet. Inom Region Uppsala finns också konstenheten, vilken arbetar med offentlig konst efter 1 % 

 

 

3 Region Uppsalas regionala utvecklingsstrategi (RUS).  

4 Konstnärsnämndens rapport Konstnärernas, demografi, inkomster och sociala villkor 2016. 



 

 

  

 

 

5 

 

regeln. Utöver det finns stipendier och konstnärligt utvecklingsstöd som man kan söka som enskilt 

utövande konstnär inom bild och form. Det finns även projektbidrag att söka som förening eller 

organisation.5 

 

 
Detalj från konstverket Talande scen (2020) av Astrid Göransson som finns i ingång 100/101 på Akademiska sjukhuset. 

 

 

5 Utredning om regional bildkonstverksamhet i Uppsala län. 
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Metod och avgränsning 

Kartläggningen fokuserar på professionella konstnärer i länet och har genomförts genom djupintervjuer 

och en webbenkät. För att nå professionella konstnärer som är verksamma i länet har vi valt att gå ut 

genom konstnärsorganisationer i länet, vilkas definition av vad en professionell konstnär är, motsvarar 

varandra. Som medlem uppfyller man vissa krav på t.ex. utbildning och erfarenhet och genom att vara 

medlem i någon av dessa organisationer räknas man som professionell konstnär.  

Enkäten har skickats ut genom Konstnärernas Riksorganisation (KRO), Uppsala konstnärklubb (UKK), 

Konstcentrum Öst (KC öst), Konsthantverkscentrum och Kaleido, till respektive organisations 

medlemmar. Det är också samma organisationer som valt ut och förmedlat kontakt till de konstnärer 

som medverkat i intervjuerna. Webbenkäten skickades till sammanlagt 602 adresser, vilket inte 

garanterar att det är 602 enskilda adresser eftersom många är medlemmar i till exempel både KRO och 

UKK. Nämnas bör att av 51 respondenter är 27% män och 73% kvinnor och av de 11 intervjuade är 2 män 

och 9 kvinnor. Avseende ålder är 90% 46 år och äldre och av de intervjuade är 10 av de 11 över 46 år.  

 

Uppsala län 

Uppsala län är ett av Sveriges snabbast växande. Länets största stad är residensstaden Uppsala där över 

200 000 av länets 345 000 invånare bor, övriga kommuner är Tierp, Östhammar, Håbo, Heby, Knivsta, 

Älvkarleby och Enköping.  

 

Organisationer och urval 

För att nå ut till länets professionella konstnärer har vi samarbetat med ett antal organisationer som 

representerar länets konstnärer. Varje organisation har skickat ut mail med enkäten till sina medlemmar 

och varje organisation har också föreslagit tre personer för djupintervjuer. Flera personer har dubbla 

medlemskap i framförallt KRO och UKK. 

Konstnärernas Riksorganisation (KRO): företräder 3 300 yrkesverksamma bildkonstnärer, 

konsthantverkare och formgivare i Sverige. KRO arbetar för konstnärlig frihet och goda villkor för bild- 

och formkonstnärer. KRO är de svenska bildkonstnärernas fackliga företrädare. KRO ansluter konstnärer 

med högskoleutbildning eller minst fem års yrkeserfarenhet. 
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Uppsala Konstnärsklubb (UKK): en förening för yrkesverksamma konstnärer i Uppsala. Bildades 1955 

med syftet att framförallt skapa en mötesplats för diskussioner och samvaro med likasinnade, men 

också för att tillsammans kunna förbättra förhållandena för konstnärer i Uppsala. UKK driver Galleri 1 

och 2 i Uppsala. 

Konstcentrum öst (KC öst), verkar för att koppla ihop konstnärer och beställare av konst. De hjälper 

beställare att hitta rätt konstnärer och konstnärer att hitta rätt beställare. Framförallt fokuserar KC öst 

på uppdragsförmedling för konst inom skolan och konst i offentliga miljöer.  

Konsthantverkscentrum, är en stiftelse och har funnits sedan 1990. Det är den enda renodlade 

yrkesorganisationen för professionellt verksamma konsthantverkare i Sverige. Idag har de drygt 700 

medlemmar spridda över hela landet. Konsthantverkscentrum verkar för att synliggöra, utveckla och 

höja konsthantverkets ställning på den samtida kulturscenen, såväl nationellt som internationellt. 

 

Metod och genomförande 

Kartläggningen har genomförts i fyra steg 

1.) Webbenkät 

2.) Intervjuer 

3.) Analys och omvärldsspaning 

4.) Rapport och kunskapsseminarium 

Webbenkät 

Enkäten har skickats ut till 602 respondenter via organisationerna nämnda under punkt 4. 

Svarsfrekvensen var 51 svarande, 8,5%. 

Eftersom flera av respondenterna har dubbla medlemskap kan vi inte vara säkra på att 602 enskilda 

adresser har fått enkäten. Enkäten innehåller sammanlagt 34 frågor uppdelade under 4 rubriker och en 

tilläggsrubrik avseende coivd-19. De fyra rubrikerna är frågeställningar utformade av Region Uppsala.  

De enskilda frågorna har satts samman av Region Uppsala tillsammans med rapportförfattaren. 

Frågorna besvaras genom ja och nej, fritext och viktade svarsalternativ. Enkätundersökningen har 

genomförts under pandemin hösten 2020 vilket kan ha påverkat såväl svarsfrekvens som svar. 
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a.) Konstnärlig integritet: frågor runt begreppet armlängdsavstånd och friheten att uttrycka sig 

konstnärligt utan styrning. 

b.) Fortbildning för konstnärer: Region Uppsala samverkar om och genomför regelbundet kurser 

riktade till länets professionella bild- och formkonstnärer. Frågorna avser de fortbildningar som erbjuds 

inom konstområdet. 

c.) Företagande och ekonomi: hur ser den ekonomiska situationen och förutsättningarna för att driva 

företag ut i länet. 

d.) Utställningsmöjligheter: vilka förutsättningar finns att ställa ut i Uppsala län? Tillämpas MU-avtalet? 

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 med konstnärers medverkan och 

ersättning vid utställning. MU-avtalet är ett avtal som gäller för statliga institutioner men principerna är 

vägledande för alla utställningsarrangörer som får offentligt stöd. 

 

Intervjuer 

11 djupintervjuer har genomförts, samtliga via zoom eller telefon på grund av covid-19. De intervjuade 

har valts ut som representanter för respektive organisation och dessutom två medlemmar från Kaleido i 

Uppsala. Intervjuerna har byggt på samma frågeställningar som webbenkäten men har gett utrymme för 

vidare svar och mer diskussioner kring vissa ämnen. Av de 11 personer som intervjuades var 10 över 46 år 

och 9 av de 11 var kvinnor.  

 

Analys och omvärldspaning 

Svaren från webbenkäten och intervjuerna diskuteras utifrån frågeställningar och uppdragets 

formulering av rapportförfattaren tillsammans med TYP Kulturkapitals tre övriga medarbetare. För att 

skapa en vidare bild av villkoren för konstnärer inom bild- och formområdet har intervjuer genomförts 

via zoom med Konstnärsnämnden, Statens kulturråd, Konstfrämjandet Uppland och 

Konsthantverkscentrum. 
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Rapport 

Rapporten följer frågorna i webbenkät och intervjuer. De intervjukommentarer som tagits med är 

hämtade ur webbenkätens fritextsvar och från de personliga intervjuerna. Statistiken från webbenkäten 

presenteras i grafik. Rapporten presenteras i ett digitalt kunskapsseminarium pga. Covid-19. 

 

Resultat och analys av enkät och intervjuer 

Områden och frågor redovisas i samma ordning som i webbenkäten. Enkätsvaren visas med grafik i de 

flesta fall och djupintervjuerna genom kommentarer ur detsamma. Varje område avslutas med en 

sammanfattning och analys. 

 

Demografi 

Av webbenkätens 51 respondenter var 37 kvinnor och 14 män och av 11 intervjuade var 9 kvinnor och 2 

män. Av de 11 intervjuade konstnärerna var 10 folkbokförda i Uppsala och 1 i Knivsta. Enkätsvaren 

visade följande: 
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Antal verksamma år som konstnär 

Webbenkät: medelvärde 31,73 år, median 31 

Intervjuer: medelvärde: 24,27 år, median 20 

 

Antal verksamma år i Uppsala län 

Webbenkät: medelvärde 25,92, median 25 

Intervjuer: medelvärde 21 år, median: 20 

 

Kommentar: Majoriteten av konstnärer som medverkat i kartläggningen har varit verksamma inom sitt 

yrke i flera decennier och det stora flertalet har varit verksamma i Uppsala län under stor del av sin 

karriär. Uppsala kommun beslutade att införa ateljéstöd 2015 och sedan 2016 har det delats ut årligen, 

vilket har gett många av konstnärerna som är bosatta i Uppsala kommun ekonomisk möjlighet att ha en 

ateljé som arbetsplats. 

 

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 till konstnären själv.    
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Kommentarer från intervjuer 

-Har inte direkt känt sig styrd men vid något tillfälle upplevt försök till styrning. 

-Upplever att det finns oskrivna regler men att det är självreglerande och man vet när det blir för känsligt. 

Politik t.ex. Själv gör jag inte konst som rör sig i den obekväma zonen. 

-Jag arbetar inte med uppdrag på det sättet och har därför ingen erfarenhet av att känns sig styrd eller 

begränsad. Jag tror att det kan finnas vissa gränser, beroende på vilka trender som råder i samhället. 

-Jag svarar både ja och nej på frågan om det finns gränser. Jag tycker inte man ska vara arrogant som 

konstnär, och att snällhet ska värderas. Jag arbetar inte med att provocera som metod men ibland 

uppfattas min konst som provocerande 

– Om man kränker andra, gör något brottsligt. 

– Konst som ökar hatet i samhället. 

– Inte kränka eller hetsa mot människor.  

– Såklart kan man överskrida alla gränser men det blir så jobbigt, så mycket motvind. 
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Sammanfattning och analys 

I webbenkäten svarar nästan hälften att de vi något tillfälle känt sig styrda eller begränsade i sitt 

konstnärliga arbete. I intervjuerna där samtalet förts friare är bilden att de flesta inte arbetar med 

uppdrag och inte har någon direkt erfarenhet av detta och ser på sitt konstnärskap som icke 

provocerande.  

Eftersom vi inte ställt frågan hur och när man upplevt sig styrd i webbenkäten, så kan vi heller inte här 

presentera några svar på detta. Inför det fortsatta arbetet med handlingsplan för bild- och formområdet i 

länet är det en rekommendation att skaffa sig en djupare kunskap om detta och hur man bäst arbetar för 

principen om armlängds avstånd upprätthålls.  

 

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. Diagrammen 

nedan visar svar från webbenkäten. 
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Kommentarer från intervjuer 

– Jag har deltagit i utbildning om MU-avtalet. Jag tycker att utbildningarna är relevanta och att regionen 

varit bra på att ta upp ämnen som är viktiga för konstnärer. 

– Ja om de är kostnadsfria (eftersom konstnärer har mycket begränsad ekonomi). Tror att intresset varit 

större under Corona. De fortbildningar jag upplever som mest intressanta är behovet av att bli digital. Här 

skiljer sig kunskapen mycket mellan generationer. 

– Jag har inte tagit del av någon fortbildning och jag känner heller inte till vad som erbjuds. 

– Jag har inte deltagit i någon fortbildning, men skulle vilja, t.ex. sådana som handlar om ekonomi och hur 

man söker stöd, som jag vet har arrangerats. Men jag har inte haft möjlighet just då. 
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Kommentarer från intervjuer 

– Jag anser nätverk vara oerhört viktiga. När jag som nyutbildad konstnär kom till Uppsala letade jag direkt 

efter andra konstnärer att bilda ateljéförening med. Behovet av olikheter där man kompletterar varandra 

är viktigt. 

– Jag är medlem i KC öst men inte engagerad, jag arbetar helst själv och gillar inte möten och föreningsliv 

särskilt mycket. Jag ser det som fördel att arbeta i en liten region där det är lätt att få kontakt med 

personalen i regionen och diskutera med dem. 

– Jag är med i flera nätverk: KRO, UKK, Hospitalet. Även i informella kretsar med de som arbetar på 

Hospitalet, genom gemensamma luncher delar man erfarenheter, ger varandra stöd och hjälp när det 

behövs. 

– Jag upplever som ny konstnär i regionen att det finns dolda strukturer. Även om unga konstnärer är 

medlemmar i t.ex. KRO och UKK så tar de oftast inga framträdande poster. Glappet mellan generationer 

kan leda till tuffa diskussioner. 

 

Sammanfattning och analys 

Bilden visar att de flesta får information om de fortbildningar som Region Uppsala erbjuder genom sitt 

medlemskap i t.ex. KRO eller Konstfrämjandet. De flesta tycker att fortbildningarna är relevanta, särskilt 

de som handlar om ekonomi, MU-avtalet och kunskap om anbudsförfarande och ansökningar. På frågan 

om vad man saknar eller önskar kan man i enkätsvaren se att efterfrågan följer två spår, det ena är 

fortbildningar och fördjupningar inom olika tekniker både traditionella och digitala och det andra är 
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fortbildningar inom företagande såsom ekonomi, marknadsföring, anbudsförfarande och presentation 

av sin konst. 

Från intervjuerna framgår också en önskan om fler fortbildningar med fokus på ekonomi, 

entreprenörskap och ansökningsprocesser. Om man kopplar de här svaren till att de flesta respondenter 

sköter sin egen administration så blir behovet av mer kunskap och stöd tydligt. Även fortbildningar i MU-

avtalet och ansökningsprocesser ser rapportförfattaren som viktiga, det framgår i avsnittet om 

utställningsplatser och MU- avtalet att många svarande inte vet om de fått ersättning enligt avtalet, 

vilket kan tyda på att den inte har tillräcklig kunskap om MU-avtalet och sina rättigheter. Kurser i hur 

man uttrycker sig om sin konst i både text och bild och hur man använder digitala kanaler för att synas är 

också något som nämns av flera. Det som efterfrågas är kurser i digitalteknik för att lära sig mer om 

kanaler och vägar att nå ut med sin konst. Åldern på de som deltagit i kartläggningen ligger mellan 46 – 

73 och endast ett fåtal är yngre än 45 år. Det spelar också in när de upplever att de ligger långt efter den 

yngre generationen i användandet av t.ex. sociala medier för att nå ut med sin konst. Det här är något 

som blir extra tydligt under Covid-19 då de vanliga mötena med publiken är begränsade. En majoritet av 

respondenterna har inte deltagit i någon fortbildning, anledningen beror ofta på att det inte passat i tid 

eller att det inte har funnits behov. Att fortbildningarna är gratis framhålls som mycket viktigt eftersom 

de flesta har begränsad ekonomi. I intervjuerna nämner flera att det är synd att de estetiska kurserna på 

Wiks folkhögskola har pausats.  

 

Sociala nätverk spelar en stor roll och de flesta är medlemmar i både formella nätverk som UKK och KRO 

och informella som t.ex. ateljéföreningar. En rekommendation är att arbeta för mer 

generationsblandade nätverk, där de äldre befintliga nätverken fångar upp och gör den yngre 

generationen, delaktig för att säkra återväxten och skapa en bredd av kunskap, erfarenheter och frågor 

man vill driva. Ateljéstödet har bidragit till att fler har möjlighet att hyra ateljé på platser som t.ex. 

Hospitalet eller Ekebybruk, där bildas ateljéföreningar där konstnärer i olika åldrar möts naturligt. Den 

här typen av mer blandade nätverk skulle också kunna utvecklas genom fler residens och workshops 

eller genom mentorskap som nämns i en av Region Uppsalas prioriteringar 2019–2022. 

 

 



 

 

  

 

 

16 

 

 

 

Ekonomi och företagande 

Av de konstnärer som medverkat i kartläggningen är det få som kan leva på sin konst. De flesta har också 

annan försörjning, många gånger inom konstområdet som pedagoger eller med projekt inom skapande 

skola. Inkomster från stipendier och bidrag är låga och många söker inte stöd hos t.ex. 

Konstnärsnämnden över huvud taget. Flera utrycker att de skulle vilja lägga mer tid på sitt konstnärskap 

men inte har ekonomiska möjligheter till det. Enligt Konstnärsnämndens rapport från 2016 baserad på 

inkomster från 2014 för konstnärer folkbokförda i Uppsala län var medelvärdet för en bildkonstnär 179 

245 sek/år och för en konsthantverkare 148 951sek/år.6 På frågan om vilka som har haft försörjning 

utöver sin konstnärliga verksamhet de senaste tre åren, ser svaren ut som diagrammet nedan. Enligt 

svaren i webbenkäten utgjorde medelvärdet av annan försörjning 52,35 %. 

 

 

 

6 Konstnärsnämndens rapport Konstnärernas, demografi, inkomster och sociala villkor 2016. 
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Alla som deltagit i djupintervjuerna anger att de har försörjning från annat håll än sin konstnärliga 

verksamhet i spannet 20-70%, genom annat arbete eller genom att de ordnat sitt liv på ett sätt som gör 

att de klarar sig med hjälp av familjens samlade inkomster eller genom låga levnadskostnader. 

 

Kommentarer från intervjuer 

– Jag arbetar med mitt eget konstnärskap till 90 % men bara 30 % av försörjningen kommer från det egna 

konstnärskapet. 

– Jag har inkomst från deltidsanställning i Konstfrämjandet, ca 20 %. Jag skulle vilja se en basinkomst för 

konstutövare. 

– Jag arbetar 50 % som administratör och 50 % med min konstnärliga verksamhet.  

 

I kartläggningen framgår att de allra flesta driver egen firma och majoriteten sköter sin administration 

själva, om än motvilligt pga. att det kostar för mycket att köpa in de tjänsterna. Av de 11 intervjuade 

konstnärerna hade samtliga enskild firma. 
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Kommentarer från intervjuerna 

– Jag sköter min administration själv med hjälp av min mamma som är pensionerad revisor. 

– Jag sköter min administration själv, har kunskap i ekonomi och bokföring som tidigare kassör i t.ex. UKK. 

– Jag köper revisorstjänster för min administration. 

– Jag sköter min administration själv, men skulle gärna ha hjälp med t.ex. moms. 

 

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

Här är det återkommande svaret både från enkäter och intervjuer; bokföring, ekonomi, hjälp med 

deklaration, moms och marknadsföring. Korrelationen mellan vilket stöd man behöver och vilka 

fortbildningar man önskar är tydlig. 

 



 

 

  

 

 

19 

 

 

 

 

Av intervjuerna framgår att 9 av 11 inte är medlemmar i någon a-kassa. Endast en är inskriven sedan 

tidigare och en har gått med nu med de nya reglerna under Covid-19. 

 

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

många av dem som finns i Uppsala län. 

Enligt webbenkäten ligger medelvärdet av antal uppdrag på 4,41 och medianen på 2. I Uppsala län är 

medelvärdet 4,97 och median 2. 

 

Kommentarer från intervjuer 

– Under 2019 hade jag ca 10–15 uppdragsgivare i regionen men då inklusive kortare workshops etc. och 3 

utanför regionen. 

– De senaste åren har jag haft 7 uppdragsgivare/arbetsgivare, varav 6 i länet. 

– Under 2019 har jag haft 1 uppdragsgivare i länet och 1 utanför. 

– Under 2019 hade jag inga uppdragsgivare. 
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Stipendier, bidrag och priser de senaste tre åren 

 

 

 

Kommentarer från intervjuer 

– Jag har ateljéstipendium från Uppsala kommun. 

– Jag har sökt och fått kommunens kulturstipendium. 

– Jag har fått hederstipendium om 10 000 sek från Region Uppsala annars inga stöd, bidrag etc. 

– Jag har 2-årigt arbetsstipendium från Konstnärsnämnden och ateljéstipendium. 

– Jag har inte personligen erhållit några stöd eller stipendier men varit med i projekt med flera som erhållit. 

 

Sammanfattning och analys 

– Konstnärer lever extremt bräckligt både ekonomiskt och socialt 

(kommentar från intervju) 
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Både webbenkät och intervjuer visar tydligt att majoriteten inte kan leva enbart på sin konstnärliga 

verksamhet. De som i intervjuerna svarat att de inte har någon biinkomst har ordnat sin försörjning på 

annat sätt, genom att dra ned på kostnader till en låg nivå eller genom att man lever tillsammans med 

någon som bidrar till försörjningen. Det visar sig också att majoriteten har annan försörjning från 

närliggande område t.ex. pedagogisk verksamhet som bild-och formlärare eller att man arbetar med 

Skapande skola projekt. I denna kartläggning har vi inte fokuserat på årsinkomster men enligt 

Konstnärsnämndens rapport från 2014 låg medelvärdet för den sammanräknade förvärvsinkomsten för 

folkbokförda bildkonstnärer i Region Uppsala på 179 245 sek och för Konsthantverkare på 148 951 sek.7 

Majoriteten har enskild firma vilket gör att de vid behov inte kan uppbära a-kassa, vilket sannolikt är 

anledningen till varför så få är medlemmar i någon a-kassa. Om man jämför med t.ex. 

scenkonstbranschen där många har ideella föreningar som också anställer konstnären, vilket gör att 

denne kan uppbära a-kassa i perioder utan arbete. Inom scenkonsten finns även allianser som har 

möjlighet att ge skådespelare, dansare eller musiker en villkorad grundanställning, inom bild och form 

saknas de strukturerna.  

Enligt siffror från Konstnärsnämnden sökte 44 bild- och formkonstnärer folkbokförda i Uppsala län stöd 

hos Konstnärsnämnden 2019, 6 av dem fick bifall på sin ansökan.8 Underlaget från kartläggningen 

bekräftar bilden av att många inte söker stöd hos Konstnärsnämnden och av de som söker är det få som 

beviljas stöd. I ett flertal intervjuer har det framkommit att man inte söker för att man inte tycker sig nå 

upp till Konstnärsnämndens kriterier. Många tillfrågade har däremot både regionala och kommunala 

stöd men då till lägre belopp som sällan går över 50 000 sek under ett år. 

Sedan 2016 finns det ateljéstöd att söka för konstnärer verksamma i Uppsala kommun, vilket flera har 

sökt och fått, det nämns som mycket positivt och önskvärt att fler kommuner följde efter. Eftersom en så 

stor del av länets yrkesverksamma konstnärer endast söker och får stöd från regionen och kommunen, 

vore det mycket positivt och i linje med Region Uppsalas prioriteringar att fortsätta dela ut det tvååriga 

 

 

7 Konstnärsnämndens rapport Konstnärernas, demografi, inkomster och sociala villkor 2016. 

 

8 Konstnärsnämndens rapport Konstnärernas, demografi, inkomster och sociala villkor 2016. 
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utvecklingsstödet och att höja beloppen för övriga kulturstipendier. Det visar sig slutligen också att 

majoriteten sköter sin administration själva, de flesta för att de inte har råd att köpa in den tjänsten. Och 

det stöd och hjälp som efterfrågas så som hjälp med redovisning, moms eller företagsekonomi 

sammanfaller med de fortbildningar man är intresserade av och gärna ser som återkommande.  

Antalet uppdrag från sammanställningen av enkäterna ligger på 2 i median och i intervjusvaren växlar 

det mellan inga alls upp till över 10. De som angett en hög siffra har också räknat in t.ex. kortare 

workshops och kurser. En slutsats som kan dras av underlaget i kartläggningen är att den här gruppen 

inte i första hand arbetar med uppdrag från Region Uppsala och kommun.  

 

 

 

Utställningsmöjligheter i Uppsala län 

Med utställningsplatser avser vi här de etablerade museer, konsthallar och gallerier som finns i länets 

kommuner. 
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Kommentarer från intervjuer 

– Jag tycker att det saknas kommersiella gallerier i regionen, speciellt i Uppsala. 

– Jag tycker att de flesta fria gallerier i Uppsala försvunnit. De som finns är konstnärsdrivna eller så är det 

frivilliga som driver. Uppsala konstmuseum ställer väldigt sällan ut regionala konstnärer. 

– Jag tycker det saknas kommersiella gallerier, vilket gör att det saknas en bit i ekosystemet. Jag tror att 

det kan bero på närheten till Stockholm, men också att bildkonsten fått en lägre status. Jag tycker också att 

avsaknaden av en konsthögskola gör att det inte finns någon ungdomskraft i konstlivet.   

– Jag tycker att det saknas gallerier och kommersiella aktörer. 

 

MU-avtalet 

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.  
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Kommentarer från intervjuer 

– Ofta ställer jag ut hos små arrangörer och då utgår ingen ersättning alls. 

– Jag tycker att regionen följer MU-avtalet och betalar både M och U och så gör också Konstkuben som jag 

är engagerad i. Men det är annorlunda med mindre aktörer, vissa kan inte av ekonomiska skäl. 

– Jag tycker att regionen följer det men kommunen gör det inte. Övriga utställare är lite både och. 



 

 

  

 

 

25 

 

– Jag tycker att MU- avtalet följs blandat, nästan alltid endast utställningsersättning som betalas. 

– Jag upplever att jag fått ersättning enligt MU-avtalet, men endast utställningsersättning. 

Hur många gånger har du ställt ut ditt arbete i länet de senaste 3 åren? 

Webbenkät: Av 51 svarande ligger medelvärdet på 6,23 tillfällen och median på 4 tillfällen. 

Intervjuer: Av 11 svarande medelvärdet 4,27 tillfällen och median på 4 tillfällen. 

 

Vid hur många tillfällen har du ställt ut i resten av landet och internationellt? 

Webbenkät: Av 51 svarande är medelvärdet 7,79 tillfällen och median 3 tillfällen 

Intervjuer: Av de 11 svarande ligger medelvärdet 3,82 och median 3 tillfällen. 

 

 

Kommentarer från intervjuer 

– Jag upplever att jag har stora möjligheter att påverka mina utställningar i allt från placering till 

ljussättning. 

– Jag upplever att jag kan påverka en utställning om jag ställer ut separat men inte om jag är del av en 

grupputställning där en kurator styr. 

– Utställningarna och möjligheterna att påverka sker ofta i dialog. 

– Jag tycker att det oftast går smidigt och att man får vara med och tycka vid utställning 
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Är det något du saknar avseende utställningsmöjligheter i Uppsala län? 

Kommentarer från webbenkät och intervjuer 

– En konsthall, flera gallerier och konstutbildningar skulle ge Uppsala ett mer levande konstliv i hela länet. 

– Flera gallerier. 

– Det finns ingen tydlig information om hur och var man kan söka utställningsplatser i Uppsala län. 

– Uppsala kommun har ingen särskild konsthall eller utställningsplats förutom konstmuseet. Borde finnas 

kanske i samarbete med regionen fler tillfällen i de mindre orterna. Fler gallerier fanns förr. 

– Digitala möjligheter för konstnärer att ställa ut i Uppsala län. 

– Jag tycker det behövs en annan sorts konstmuseum i Uppsala, som är mer funktionellt och anpassad för 

konst, i en annan typ av lokal.  

– Jag tycker att det saknas kommersiella gallerier och utställningsplatser som inte är institutioner, fler 

spontana och rörliga aktörer. 

– Jag tycker att utställningsmöjligheter hänger väldigt tungt på fria aktörer. 

– Jag tycker att det saknas gallerier, och kommersiella aktörer. 

– Jag tycker att det saknas kommersiella gallerier i regionen, speciellt i Uppsala. 

 

Sammanfattning och analys 

Drygt 82 % svarar i enkäten att de inte tycker att det finns tillräckligt med utställningsplatser i länet. 

Majoriteten av de svarande nämner avsaknaden av kommersiella gallerier. När det inte finns några 

gallerier eller kommersiella gallerier blir det en lucka i ekosystemet och länets konstscen krymper. 

Jämför man med uppräknade gallerier i Bildkonstutredningen från 2006,9 där det under rubriken 

gallerier privata och föreningsdrivna nämns 30 stycken i Uppsala, är skillnaden stor mot idag då det finns 

9 stycken (siffrorna kommer i båda fallen från tillgängliga uppgifter från kalendarier, Uppsala Turistbyrå, 

Eniro och internt och gör inga anspråk på att vara fullständiga).  

I underlaget till kartläggningen hamnar mycket fokus på utställningsplatser i Uppsala som den största 

och mest centrala platsen i länet. Här finns Konstmuseet och Bror Hjortshus som de mest etablerade, 

 

 

9 Utredning om regional bildkonstverksamhet i Uppsala län. 
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men här upplever många av respondenterna att de inte har möjlighet att få ställa ut. Det finns heller 

inget museum som har ett regionalt konstansvar. Övriga platser som nämns ligger också i Uppsala, 

Galleri 1 och 2 som drivs av UKK, Köttinspektionen och Kaleido för konsthantverk. Många upplever att 

konstnärerna själva tar ett stort ansvar för att skapa alternativa utställningsplatser, som då ofta vilar på 

fria aktörer eller konstnärerna själva. Det är sannolikt en bidragande orsak till att ersättningar vid 

utställning inte betalas enligt MU- avtalet, det finns inga ekonomiska resurser helt enkelt. Åsikten om att 

det saknas en konstnärlig högskola kommer fram från flera håll. En konstnärlig utbildning på 

högskolenivå ger en naturlig tillväxt av unga konstnärer och stimulans till nya projekt och sammanhang 

som utökar konstscenen. 

Beträffande ersättning visar svaren att MU-avtalet följs av de regionala aktörerna, men i övriga fall är det 

oftast enbart utställningsersättning som utgår, och i vissa fall ingen ersättning alls. Utmärkande är att 21 

av de 51 enkätsvaren säger att de inte vet om de får ersättning som följer MU-avtalet. Detta leder 

följaktligen till frågan om de inte känner till MU-avtalet eller om det är så att avtalen saknas eller att 

avtalen är bristfälliga och inte tydligt anger vilken ersättning som utgår och för vad. Rekommendation 

här är att öka kännedom och kunskap om MU-avtalet för samtliga regionala konstnärer, genom fler 

utbildningstillfällen eller annan typ av information. Likväl att ta ett ansvar för att 

utställningsarrangörerna känner till MU-avtalet. Många utställningar sker i fria sammanhang och är 

konstnärdrivna och ekonomin är begränsad, men i valet mellan att ställa ut utan ersättning eller att inte 

ställa ut alls väljer vissa det första.  

Positiva synpunkter som förs fram är att i en region av den här storleken är det lätt att få kontakt med 

t.ex. konstkonsulenten om man vill diskutera något eller få information. En rekommendation är att ta 

fasta på det i arbetet med stödjande funktioner för bild- och formkonstnärer, skapa relationer. Genom 

att känna till de konstnärer som är verksamma länet förstår man också deras behov och vilka 

stödstrukturer som saknas eller skulle kunna förstärkas.  

 

 

 

Pandemins effekter 

Konstnärsnämnden har under 2020 haft två ansökningstillfällen för krisstipendium för yrkesverksamma 
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konstnärer på en professionell nivå inom bild och form, musik, teater, film, dans och cirkus, bosatta och 

verksamma i Sverige.  

 

 

Av de 11 intervjuade har 6 sökt stöd hos Konstnärsnämnden, 3 har fått avslag och 3 väntar på svar från 

andra omgången. De övriga 5 har inte sökt något stöd alls. 

 

Kommentarer från intervjuer 

– Jag har sökt krisstöd men inte fått, jag upplever att det var väldigt svåra kriterier att uppfylla som 

konstnär. 

– Jag har inte sökt några krisstöd eftersom jag har en annan anställning om 50 %. 

– Jag har inte sökt något krisstöd, jag upplever att jag inte uppfyllt kriterierna. 

– Jag har sökt Konstnärsnämndens krisstipendium vid andra omgången, men inte fått besked ännu. 

 

Under förutsättning att pandemin fortsätter, vilka alternativa sätt ser du att du kan nå ut med 

din konst? 

Kommentarer från webbenkät och intervjuer 

– Jag filmar och live streamar en del. 

– Skyltfönster och andra platser utomhus där konsten kan bli synlig 

– Digitala sätt att jobba på och mer i naturen. 

– Online plattformar. 

– Webbshopar och pop up affärer utomhus. 
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– Fler offentliga väggar att hänga konst på i innerstan och i länet i övrigt. 

 

Sammanfattning 

Att Covid-19 drabbat konst- och kulturvärlden mycket hårt har vi sett sedan mars 2020. Under hösten 

2020 är vi inne på en andra säsong med många begränsningar i samhället som drabbar även bild- och 

formkonstnärernas möjligheter att nå ut med sin konst. I svaren ovan ser vi också att de statliga krisstöd 

som utlysts har varit komplicerade att söka för bild- och formkonstnärer som inte kan påvisa 

inkomstbortfall eller uteblivna intäkter på samma sätt som t.ex. scenkonsten. Att en så stor del inte ens 

har sökt beror sannolikt också på att man i vanliga fall inte erhåller eller söker stöd från t.ex. 

Konstnärsnämnden och därför inte ser det som troligt att man skulle beviljas nu heller. Det finns också 

respondenter som svarar att de inte vet var man ansöker. Detta påvisar vikten av stödjande funktioner 

från regionen. 

 

Omvärld och utblickar 

För att få en vidare bild av bild- och formkonstnärernas villkor idag har rapportförfattaren valt att prata 

med några aktörer inom bild- och formområdet utöver representanterna från respektive 

konstnärsorganisation. 

 

Kulturrådet 

Förutom de aktörer i Uppsala län som får sina medel genom kultursamverkansmodellen finns endast två 

fria aktörer, Köttinspektionen och Kaleido (båda finns i Uppsala), som erhåller utställningsarrangörs 

stöd.  Köttinspektionen har för första gången ht 2020 fått verksamhetsstöd från Kulturrådet, vilket ger 

bättre möjligheter för ett stabilt och långsiktigt arbete.  

Enligt Anna Eineborg, handläggare bildkonst, form och konsthantverk på Kulturrådet blir det allt 

vanligare att utställningsarrangörer betalar ersättning till konstnärer enligt MU- avtalet, men då oftast 

endast utställningsersättning. Kulturrådets stöd ställer krav på att utställningsarrangörerna reserverar 

del av sitt stöd till konstnärernas utställningsersättning och man följer också upp detta. 

Eineborg betonar också vikten av kollektivverkstäder och produktionsplatser för att konstnärernas 

arbete ska fungera och nämner att de inte har uppgifter om att det finns i regionen.  
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Man ser också en trend i ökat antal ansökningar inom bild – och formområdet. 

Kulturrådet har i sitt uppdrag inget ansvar att följa upp de verksamheter de stöder, som t.ex. 

Konstnärsnämnden som kontinuerligt ger ut rapporter över konstnärernas villkor. 

 

Konstnärsnämnden 

Enligt Stefan Ahlenius, sakkunnig på enheten för utredning och analys, har bild- och formkonstnärerna 

tappat i inkomst under 2000-talet. Bidragande orsaker till det skulle kunna vara digitaliseringen men 

även att allt fler konstnärer driver eget företag, vilket verkar påvisa lägre inkomst generellt, men utan att 

man kan ge en tydlig förklaring till varför. 

Ahlenius tror att det idag är svårt att bara verka regionalt som konstnär, man måste verka även 

nationellt och internationellt. Han tror att stödjande funktioner på regional nivå är mycket viktigt, att 

veta hur många konstnärer som är verksamma i regionen och känna till vilka behov de har. 

Goda exempel på stödjande funktioner som nämns är de resurscentrum som finns i t.ex. Norrbotten och 

Halland, som hjälper regionernas konstnärer att skapa nationella och internationella kontaktnät, nya 

utställningsmöjligheter och förmedla uppdrag mm. 

 

Konstfrämjandet Uppland 

Johanna Uddén, verksamhetsledaren vid Konstfrämjandet Uppland, tycker att det finns för få 

utställningsplatser i regionen, framför allt i Uppsala som är en så stor stad, hon gör jämförelse med 

Norrköping.  Hon nämner att det bland regionens konstnärer saknas en konsthall som ställer ut regional 

konst eftersom de inte anser att Konstmuseet i Uppsala gör det. Hon betonar att konstnärer lever väldigt 

bräckligt ekonomiskt och nästan alla är beroende av inkomst från annat håll för att klara sig. Uddén tror 

att många inte sökt statliga krisstöd under pandemin för att de tycker är det är för krångligt och för att 

de inte passar in i kriterierna. Hon betonar också att det är dyrt att ställa om sin verksamhet för att 

anpassa sig till mer digitalverksamhet och att många inte har ekonomi till det. 

 

Konsthanverkscentrum 

Maj Sandell, vd på Konsthantverkscentrum, tror att kunskap om armslängds avstånd är låg bland 

utövarna, men betonar vikten av att uppdragsgivaren stödjer konstnären mot politiken. 

Under pandemin tror hon att intresset för utbildningar varit större när det ordinarie arbetet blivit mer 
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begränsat, särskilt kurser för att bli mer digital.  Kunskapen i digitala hjälpmedel skiljer sig mycket 

mellan generationer säger Maj. Konsthantverkare säljer ofta direkt till kund, och webbshopar kan vara 

ett alternativ men då krävs både ekonomi och kunskap.  

 

Slutligen, tack till alla som medverkat via webbenkät och intervjuer! 
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