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Syfte:    Hur ser processen från konststudent till framgångsrik 

    konstnär ut och vilken roll spelar personliga nätverket i 

    denna process? 

Metod:   Med en abduktiv ansats, har vi närmat oss frågeställningen. 

    Definitioner av konstvärlden har gjorts utifrån ett 

    konstsociologiskt perspektiv och till detta har lagts 

    företagsekonomiska perspektiv för att undersöka vikten av 

    strategier och nätverk.

Teoretiska perspektiv: Utifrån konstsociologin, här främst representerad av 

    Alexander, och de företagsekonomiska teorierna kring 

    strategi, Porter och Barney, och nätverk, bland annat anfört 

    av Granovetter, Johannisson & Lindmark, byggdes en 

    referensram kring de fyra begreppen: talang, positionering, 

    nätverk och karriär.

Empiri:    För att svara på syftet har det genomförts en rad öppna 

    expertintervjuer och en enkätundersökning har skickats ut 

    till gallerister i Skåne som fått svara på frågor rörande 

    diverse klargörande aspekter.

Slutsatser:    Grundstenen till framgång utgörs alltid av talang. Denna 

    talang kan sedan få möjlighet att utvecklas i samband med 

    att den byggs på med kunskap. Ett starkt nätverk ökar även 

    chanserna för a t t nå f ramgång. E leverna v id 

    Konsthögskolan i Malmö skulle kunna dra nytta av ett 
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Methodology:  The purpose has been approached from an abductive 

    viewpoint. Art sociology has been the foundation of 

    definitions made of the art world, adding strategy and 

    networks from a business administrative point of view. 

Theoretical perspectives: Based on art sociology, here represented mainly by 

    Alexander, strategy, as defined Porter and Barney, and 

    network, as stated by Granovetter, Johannisson & 

    Lindmark, a frame of reference was built around the four 
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    success. The students at Malmö Art Academy could benefit 

    from a business language making it easier to handle 

    strategical quandries and networking.
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Making money is art and working is art and good business is the best art 

- ur The Philospophy of Andy Warhol
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Liten ordlista

• Biennal – en utställning som återkommer vartannat år

• Curator – vanligtvis en frilansande utställningsintendent, vars uppgifter bl a kan 

bestå av att skapa utställningar och välja ut konstnärer och ett tema som 

konstnärerna ska förhålla sig till

• Gatekeeper - person/institution med makt att släppa in eller stänga ute från given 

marknad

• Jeff Koons – amerikansk konstnär vars verk ofta är gjorda i stort format och med 

viss barnslighet och kitsch

• Separatutställning – utställning som endast visar en konstnärs verk
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1. INLEDNING

1.1 GRUNDSTENEN
För studenter vid högre akademiska yrkesutbildningar vid svenska universitet är det 

inte särskilt upplyftande att höra att det är kontakter och inte meriter som i stor 

utsträckning lägger grunden för en framtida karriär. Forskning visar att det inte är ett 

ihärdigt jobbsökande som resulterar i den första anställningen. Långt ifrån de flesta 

arbeten går genom arbetsförmedlingar och annonsering. I stället är det kontakter och 

personliga nätverk, vem man känner, vem ens föräldrar känner och att man känner 

någon som känner någon, som står för majoriteten av arbetstillfällen. (Andersson & 

Lindblad, 2008)

Nätverk kan vara både privata och professionella. Det är ett fenomen som 

uppkommer i relationer människor emellan, där det personliga utbytet under en 

längre tid genererar värde för de inblandade. Detta kan vara i form av information, 

expertis och vägar som öppnas upp för nya affärsmöjligheter genom kontaktnätet. 

Denna typ av relationsbyggande kan leda till att det som ursprungligen varit ett socialt 

och icke-affärsrelaterat nätverk, genererar kontakter som ger yrkesmässiga effekter. 

Ett exempel på detta kan vara just ett första arbete. Sociala relationer kan således ofta 

utgöra en grund för framtida, affärsmässiga förbindelser. (Harding 2007, Johannisson 

& Lindmark 1996) 

Det påstås att det bästa sättet för en entreprenör att hantera risker är att bygga upp ett 

personligt nätverk. Detta nätverk kan, framför allt i uppstartsfasen, vara av en mer 

informell karaktär där entreprenörer hjälper varandra. Genom detta kan även egna 

målsättningar uppnås. Består nätverket av en heterogen grupp människor, med 

olikartade bakgrunder som bidrar med vitt skilda erfarenheter och kunskaper, 

genererar detta ett större värde för alla parter och kan på så sätt gynna företagandet. 

(Harding 2007)

Grundstenen för alla nätvek är att det finns förtroende mellan parterna. För att 

förtroendet ska fungera och kunna förstärkas krävs en gemensam förståelse mellan de 

som ingår i nätverket. De ömsesidiga relationerna baseras på att parterna ställer upp 

för varandra, trots att de är ovetandes om deras prestationer och bidrag kommer att 

bli belönade, eller inte.  Anledningen till att parterna agerar som de gör är just att de 

förlitar sig på att de i sinom tid får igen vad som satsats. (Parker, 2004)
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Speciellt för egenföretagare som arbetar med ett fåtal anställda, eller inga anställda 

alls, kan just ett stort nätverk vara avgörande när det gäller att få verksamheten att gå 

runt. En grupp som likt många andra får känna effekterna av detta är konstnärer, en 

grupp som idag till väldigt stor del utgörs av egenföretagare. 

1.2 KONSTNÄRSROLLEN & MARKNADEN
Vägen ut på konstmarknaden föregås, för de flesta konstnärer, av en lång utbildning. 

Ofta inkluderar detta både ett par års förberedande studier och efter det även 

universitetsstudier. Som många andra akademiker får konstnärer snart efter examen 

lära sig att utbildning i sig inte utgör någon garanti för en karriär. I stället utmärks 

konstnärskarriärer av två saker: hög yrkesmässig risk och dåligt betalt. Konstnärsyrket 

är ofta likställt med en vardag som egenföretagare där det gäller,   att i konkurrens 

med andra konstnärer, få representation hos en gallerist, bli omskriven av kritiker, få 

museum att ställa ut, och samlare att köpa de verk som utgör basen för den egna 

verksamheten. Dock framhålls det, av forskare på området, att en utmärkande faktor 

för konstmarknaden är att den kännetecknas av ett överutbud i förhållande till vad 

som efterfrågas. (Alexander, 2003)

I takt med att världsekonomin de senaste åren har gått på högvarv, har även priserna 

i konstvärlden stegrats. Visserligen sägs det att konstnärer måste vara döda för att 

inbringa riktigt stora pengar men faktum är att så sent som i maj i år slogs det nytt 

världsrekord när det gäller dyr konst, av en ännu levande konstnär. Då klubbades 

Lucian Freuds Benefits Supervisor Sleeping för 33 641 000 dollar hos Christie’s i New 

York. Även om den amerikanska dollarn dramatiskt har förlorat i värde på senare tid, 

så är det nog ingen som skulle förneka att det ändå rör sig om väldigt mycket pengar. 

Motsvarande rekord på den svenska marknaden sattes år 2005 när Bukowskis sålde 

Peter Dahls tavla Stolta stad, för 5 700 000 kronor. 

Från konstpublikens sida finns det ofta en romantiserad bild av konstnären som fattig 

trashank, kämpandes från dag till dag för sin överlevnad, helt utlämnad till vad 

godhjärtade vänner och sporadiska sponsorer kan tänkas bidra med. Det räcker 

egentligen med att hänvisa till ovanstående rekordnoteringar för att kunna slå fast att 

den bilden inte alltid stämmer. I konstkretsar, å andra sidan, går det att känna av en 

uppfattning som gör gällande att pengar inte är något helt rumsrent, utan något som 

står i motsatsförhållande till den sanna konsten. Vad det nu skulle kunna vara. Tycka 

vad man vill, det går ändå inte att förneka att konstnärer faktiskt är aktörer i 

marknadsekonomin där de säljer sina verk på konstmarknaden och på så vis även 

bidrar till konstens kapitalisering. Så är det också ett kapitalistiskt samhälle vi lever i.
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Precis som världsekonomin i övrigt allt mer går mot att vara global, så har även 

konstmarknaden utvecklats i den riktningen. Gamla och moderna mästare säljs hos 

internationella auktionshus och konsthandlare. Museum samarbetar för att sätta 

samman stora utställningar som sedan turnerar världen över. Större delen av tiden 

rör detta sig dock om västerländsk konst och utbyten västerländska länder emellan. 

Visserligen finns det en stor marknad även för asiatisk och afrikansk konst men här 

tenderar skaparna att i mycket större utsträckning än sina västerländska kollegor 

åtnjuta anonymitet. För särskilt eftertraktade konstverk finns det även en utbredd 

svart marknad. För att inte kapitalintensiva institutioner och privatpersoner ska få för 

mycket att säga till om har dock många länder infört förbud mot export av konst som 

anses vara av särskild vikt för bevarandet av den nationella kulturen.  (Alexander, 

2003)

Även om det finns möjligheter till en internationell karriär är det för många 

nyutexaminerade konstnärer inte i första hand på ett sådant plan som det erbjuds 

möjligheter att etablera sig på. I större utsträckning gäller det att först etablera sig på 

en lokal nivå och sedan arbeta sig upp därifrån, med större förhoppningar om att 

kunna bli, om inte internationellt så, i alla fall nationellt erkänd. För att kunna 

etablera sig som konstnär gäller det att nå ut till konstpubliken. Vägen till publiken 

går ofta genom redan etablerade kanaler och dessa kontrolleras av gatekeepers. När det 

gäller bildkonsten utgör konsthandlare och gallerister viktiga gatekeepers. Dessa står 

för viktiga kontakter med samlare, utställare, konstinstitutioner och media, som med 

sin kritikerkår utgör en maktfaktor, och det gör det extra viktigt för konstnären att 

upprätthålla bra relationer med galleristerna. (Alexander 2003)

Systemet med konsthandlare och gallerister växte fram under 1800- och 1900-talet. 

Innan det hade konstnärsyrket varit skyddat av ett starkt skrå, under medeltiden och 

renässansen, där medlemmarna genom det begränsade antalet aktörer blev 

garanterade en minimumnivå på sina inkomster. Det system som sedan tog över 

under upplysningstiden, med de institutionella konstakademierna, där det 

anordnades tävlingar som rankade konstnärliga prestationer och utifrån detta delade 

ut priser och stipendier, lever idag inte kvar mycket mer än till namnet. Nu är det i 

stor utsträckning marknaden som avgör vilket fåtal konstnärer som ska bli högbetalda 

stjärnor och vilken, desto större gruppering, ska förbli mer modest avlönade och i hög 

utsträckning få förlita sig på inkomster från andra håll än sitt konstnärliga skapande. 

(Alexander, 2003)

Detta till trots fortsätter ändå söktrycket till konstnärliga utbildningar i Sverige att 
vara högt. Till Konsthögskolan i Malmö söker omkring 500-600 personer varje år de 

11



tolv platser som skolan har att erbjuda.

1.3 KONSTEN
Mycket av konstens värde, som fenomen, ligger i förmågan den har att beröra oss på 

ett personligt plan. Det vi som betraktare ser i ett konstverk speglar lika mycket våra 

egna erfarenheter som de konstnären hade när han skapade verket. Beroende på vem 

man frågar blir därför också definitionen av konst som begrepp varierande. Janson 

och Janson diskuterar i boken History of Art “konst” utifrån att det både är ett objekt 

och ett ord. Innebörden i dessa båda är heller inte något statiskt, utan ständigt under 

utveckling och dessutom skiftar de i betydelse mellan samhällen, kulturer och även 

över tiden. Som objekt, menar Janson och Janson, rör det sig ändå om ett estetiskt 

sådant och är därför menat att uppskattas utifrån sina inneboende egenskaper, vilka 

de nu må vara. (Janson, 2001)

En annan definition av konst är den som konstsociologen Howard S. Becker utvecklat 

och som Victoria D. Alexander genomgående använder i sin bok Sociology of the Arts - 

Exploring Fine and Popular Forms. Becker och Alexanders definition grundar sig på fem 

kriterier, vilka överensstämmer mellan de flesta konstformer:

- Det skall finnas en konstnärlig produkt, en greppbar, synlig eller hörbar sådan. 
Produkten kan alltså även vara ett framförande. 
- Produkten skall kommuniceras offentligt, konst existerar inte i sig självt utan 
måste kommuniceras till en publik som kan greppa, se eller höra den. 
- Produkten skall upplevas för nöjes skull, om det så är estetiskt, socialt eller 
mentalt nöje. Det kan även fylla funktionen av ren eskapism. 
- Konst är en expressiv form, relaterat till verkligheten är det ett uttryck av 
fiktion. Närmar det sig verkligheten för mycket övergår konsten till att bli 
dokumentärt och förlorar sin ställning som konst. 
- Konst definieras utifrån sin kontext, all konst är inte konst i alla sammanhang 
och i somliga sammanhang är saker som under andra omständigheter inte skulle 
klassats som konst ändå konst.

(Alexander, 2003) 

I denna definition understryks alltså innebörden av konst, inte bara som ett objekt,  

utan även som en kollektiv handling och en pågående process. Som sådan krävs det 

att konstobjektet når ut till en publik för att verkligen kunna kallas konst. Detta sätt att 

se på konstbegreppet blir särskilt användbart för ekonomer i den mening att 

konsten kräver sin plats på marknaden för att över huvud taget kunna betraktas som 

konst.
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En annan definitionsmässig sak blir att avgöra vem som kan räknas som konstnär. 

Janson och Janson påpekar i sin bok att även om skapandet av konst kräver 

hantverksmässigt kunnande så får inte en hantverkare misstas för att vara en konstnär. 

Vem som är och inte är konstnär kan få rent praktisk betydelse, som när det gäller för 

Arbetsförmedlingen Kultur att avgöra vem som är kulturarbetare och därmed behörig 

för a-kassa. I sin definition inkluderar Arbetsförmedlingen att personen i fråga ska ha 

“fullgjort en för yrket lämplig högre konstnärlig eller motsvarande 

utbildning.” (arbetsformedlingen.se) Vad som anses som lämpligt är förbehållet 

Arbetsförmedlingen att själv kunna avgöra. För bildkonstnärer gäller det även att den 

som söker a-kassa under tre av de fem föregående åren ska ha levt upp till “ett flertal 

av nedanstående kriterier”:

... erhållit statligt, kommunalt, landstingskommunalt, eller annat enskilt 
konstnärsstipendium eller erhållit uppdrag om offentlig utsmyckning eller 
deltagit i utställning på konstmuseum, konsthall, etablerat galleri eller inköpts av 
offentligt museum, Statens konstråd, annan offentlig institution eller på annat sätt 
påvisat att den sökande är etablerad på den konstnärliga kulturarbetsmarknaden. 

(arbetsformedlingen.se)  

För att kunna räknas som konstnär kräver Arbetsförmedlingen således att den 

sökande är etablerad. Det kan liknas vid den bedömningen att ett konstverk inte är 

konst om det inte ingår i ett sammanhang där det visas för en publik. En person är 

heller inte konstnär om denne saknar publik. Alexander använder sig av en mer 

öppen definition utifrån tre grupperingar, framtagna av Jeffri och Greenblatt. De tre 

grupperna är: den marknadsmässiga definitionen, den utbildningsmässiga 

definitionen och en definition utifrån vad personen själv och jämlikar tycker. Detta 

förhållningssätt öppnar för ett något bredare spektrum av vem som kan anses vara 

konstnär. (Alexander, 2003)

Detta examensarbete kommer att använda sig av Becker och Alexanders definition av 

vad som är konst. På så vis blir det extra påtagligt av vikten att nå ut på marknaden, 

inte bara för att sälja men även för att överhuvudtaget kunna kategoriseras som att 

man livnär sig på att tillverka konst. Eftersom vi studerar konststudenter kommer vi 

även förutsätta att det krävs en utbildningsmässig bas för att kunna verka som 

yrkeskonstnär. Dock gör vi ett förbehåll om skillnaden mellan en utbildad konstnär 

och yrkesverksam konstnär. Utbildningen i sig är ingen garanti för en framtid som 

konstnär. För detta krävs det, igen, ett deltagande på konstmarknaden. Precis som 

med konsten - utan publik och marknad finns det varken konst eller konstnärer.
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1.4 PROBLEMDISKUSSION
För att kunna studera konstområdet ur en ekonomisk-strategisk vinkel krävs det att 

det finns någon form av ekonomisk transaktion som placerar fenomenet på den 

ekonomiska marknaden. Det blir därför svårt att räkna in sådan konst som tar sig 

uttryck i form av ett performance eller installationsformat. Utifrån ovanstående 

inledning uppstår det ändå ett flertal intressanta frågeställningar kring 

yrkesverksamma konstnärer, som grupp. Beskrivningar av vad som utgör en 

entreprenör, och egenskaper som dessa har, gör det inte svårt att kategorisera 

konstnären som en sorts entreprenör. Jonas Gustavsson uttrycker tydligt i en artikel 

att det inom entreprenörskapsforskningen finns fåtal kopplingar och teoretisk grund 

mellan entreprenörskap och konstnärer, vilket visar på att det är ett tämligen nytt 

forskningsfält. Ronald Jones, professor på Konstfack säger att det behövs mer 

entreprenöriellt tänkande inom konstvärlden, detta för att skilja sig från bilden som 

den svenska kulturen har av en konstnär som försörjer sig på bidrag.

Daniel Hjort, entreprenörskapsforskare säger att konstnärer och entreprenörer är i 

korrelation med varandra eftersom de båda sysslar med kreativa skapelser och att de 

allt som oftast lever under samma krav. Det gäller för båda att omvandla idéer till 

något konkret. Detta visar på att de båda områdena har mycket att hämta och lära av 

varandra. Konstnären behöver inte förklara nyttan med sitt verk medan 

entreprenören är ständigt beroende av användarnyttan. Vad bör då konstnären göra 

för att bli mer entreprenöriell i sin framtoning? Blir konstnärer från idag, alltmer 

utpräglade företagare? Har det blivit ett krav för överlevnad? (esbri.se)

I likhet med entreprenörer är det kanske inte heller osannolikt att konstnärer då 

också i stor utsträckning är beroende av nätverk för karriärmässig utveckling. Men 

vad ska man tänka på när man bygger ett nätverk? Ska man hålla sig inom sina 

invanda ramar och arbeta utifrån ett personligt nätverk? Finns då kanske risken att 

man bygger ett homogent nätverk, att lika människor dras till varandra, och missar 

vad ett heterogent nätverk har att erbjuda? Och hur går man till väga för att göra ett 

personligt nätverk professionellt? För som Lars Vilks, uppmärksammad svensk 

konstnär uttrycker det, bör en konstnärs huvudregel vara att nätverket är det som 

måste prioriteras före skapandet. (svd.se)

Det finns även ett flertal intressanta vinklar att närma sig konstbranschen ifrån. I en 

uppsats presenterad vid Handelshögskolan i Göteborg hade författarna, Eckerbom 

och Sjöqvist, studerat ett flertal aspekter som påverkade försäljningspriset av tavlor. 

Storlek, motivval och typisk stil för konstnären, var ett par av de avgörande 

faktorerna. Även att försäljningen ägde rum hos ett namnkunnigt galleri eller 
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konsthandlare, spelar in. (dn.se)

Czikszentmihalyi och Robinson fann vid en undersökning att det inte bara är 

konstverket i sig utan även konstnärens personliga egenskaper som spelar in vid 

försäljningen. Om det under utbildningen har varit vad som uppfattas som en typisk, 

bohemisk konstnärsperson som vunnit framgång krävs det vid etablering och 

försäljning på konstmarknaden en utåtriktad personlighet som klarar av att förhandla 

till sig förmånliga priser och låga provisioner. (Alexander, 2003)

Det kan även vara intressant att studera hur det kommer sig att konstmarknaden, om 

konstmarknaden nu skulle kunna liknas vid vilken annan marknad som helst, har så 

svårt med att förutse vad det är kundbasen efterfrågar och är villig att betala för. Om 

det i stället är så att konstmarknaden inte är som vilken annan marknad som helst, 

vad är det då i grunden som särskiljer den? Kanske är det i konstbranschen inte alltid 

eftersträvansvärt att tjäna pengar, att andra belöningar skattas högre? Eller att det är 

olika belöningar för olika aktörer? Pengar för handlarna, erkännande för 

konstnärerna? Hur det nu ska gå att betala hyran på erkännande.

Alexander (2003) fastslår, utifrån en studie av Rosen, att talang inte kan förklara att en 

del konstnärer blir superstjärnor när andra med minst lika mycket talang inte blir det. 

Kanske är det då att en del konstnärer lyckas bättre med att positionera sig i 

förhållande till sina konkurrenter och visa att det de har att erbjuda är av högre 

värde, låt sen vara att värde är öppet för tolkning. Kanske att det också kan spela in 

vem man känner och har i sitt nätverk. Om det är så inom diplomatsverige kan det 

hända att det gäller även inom andra områden.

Att lyckas stort som konstnär är det nog många som drömmer om men desto färre 

som lyckas med. I första hand handlar det om att etablera sig i mindre skala, på en 

marknad som utmärks mer av sin regionala begränsning än av sin globala täckning. 

På en sådan nivå spelar gallerister en betydande roll. Galleristerna kan i sig själva vara 

en del av det nätverk som konstnärerna själva redan är en del av, men de kan också 

erbjuda ännu fler kontakter och ett första steg mot en etablering. För att studera hur 

konststudenter kan arbeta med detta har följande syfte upprättats:

1.5 SYFTE
Hur ser processen från konststudent till framgångsrik konstnär ut och vilken roll 

spelar nätverket i denna process?
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2. METOD

2.1 UNDERSÖKNINGSPLAN
I startblocket för examensarbetet diskuterades möjligheterna att undersöka personer 

med gedigen kunskap inom konstvärlden samt konststudenters syn på huruvida 

strategiskt tänkande tillämpades eller skulle kunna tillämpas i kursutbudet på 

Konsthögskolan i Malmö, för att öka chanserna till överlevnad på konstmarknaden. 

Efter närmre studier av problemområdet upplevde vi att en viktig nyckelgrupp som 

konstnärer och konststudenter kommer i kontakt med vid deras väg ut på 

arbetsmarknaden är gallerister. I och med detta tog arbetet en ny vändning, då vi 

konstaterade att det är själva marknaden i form av gallerister som fokus bör riktas mot 

och inte mot konststudenterna. Detta resonemang grundar sig på den enkla 

anledningen att det är galleristerna som genom sin närvaro och expertis borde veta 

hur marknaden är sammansatt och borde därför kunna bidra med en bild av 

huruvida strategiskt tänkande kan vara användbart för en konstnär. För att kunna 

genomföra förevarande undersökning tog vi oss an de metodiska ställningstaganden 

som krävdes för att prestera en utförlig och genomtänkt undersökning. I kapitlet 

presenteras resultatet av våra metodval gällande både teori och empiri.

2.2 ABDUKTIV ANSATS

Tidigare erfarenheter och kunskaper om hur vissa konstnärer arbetar samt hur vissa 

författare uttrycker sig om konstvärlden bidrog till att undersökandet av syftet 

alternerat mellan empiri och teori. Då vi skiftat mellan teori och empiri faller vår 

ansats inom det abduktiva området. Givetvis medför detta att våra egna tolkningar 

och vår förståelse för den empiri och teori som används får en effekt på resultatet. 

Abduktionen kan sägas vara en kombination mellan induktion och deduktion i det att 

den tar sin utgångspunkt i empirin utan att för den sakens skulle bortse från teorin. 

Det rör sig om en alternering mellan de två områdena, empiri och teori, som därmed 

tolkas och omtolkas i skenet av varandra.(Alvesson & Sköldberg, 1994)
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2.3 VAL AV TEORI
Inledningsvis började sökandet efter potentiella lämpliga teorier med genomgång av 

artikel- och uppsatsdatabaser och sökningar i universitetets bibliotek. Det kunde 

relativt snabbt konstateras att kopplingar mellan konstvärlden och strategiteorin var 

sällsynta och de få artiklar som faktiskt fanns hade flera år på nacken. Således erbjöds 

en spännande möjlighet att knyta samman två områden som tidigare inte haft särskilt 

mycket uttalat samröre i litteraturen. Emellertid kan en sådan situation även medföra 

vissa svårigheter och en hel del extraarbete. Att de två områdena tidigare inte 

sammankopplats i särskilt stor utsträckning medförde att det kändes naturligt att 

inkludera en del grundläggande teori. Främst gällde detta konstvärlden och de 

aktörer som finns och verkar där. Detta ledde till att en del av teorin kom att 

omnämnas som konstteori och en annan del strategiteori.  Följaktligen är konstteorin 

något mer överskådlig medan strategiteorin går mer in på djupet, vilket upplevs 

naturligt då analysen främst gjorts utifrån strategiteorier.

Då området som nämnts ovan är relativt outforskat, fick resultatet från empirin bidra 

till att hitta nya och intressanta sätt att närma sig teorin. Exempelvis kunde teorierna 

kring personliga nätverk utvecklas och väga tyngre då det i empirin framkom att 

dessa eventuellt skulle kunna vara av avgörande betydelse för syftet. Likaså 

bekräftades vissa teorival och teoretiska begrepp så som trade-offs i och med 

intervjuer och enkätundersökningar. Bland annat fann vi att begrepp så som trade-

offs inte användes, men att det för den sakens skull inte innebar att fenomenet som 

begreppet beskriver inte fanns. Då en förhoppning är att kunna sammankoppla 

konstvärlden med vissa strategiteorier för att på så sätt se tydligare mönster och 

mening i det som sker i konstbranschen, var detta en intressant och rolig upptäckt 

som medförde att en del extra krut lades på att förklara och tydliggöra även ”små” 

saker som begrepp.

2.4 EMPIRI
För att infria uppsatsens fastställda syfte genomfördes en undersökning, där det mer 

specifikt valdes att studera galleristerna som en möjlig väg ut på marknaden för 

konststudenterna vid Konsthögskolan i Malmö. För att få en tydligare bild av 

konstvärlden och de verktyg som en nybliven konstnär behöver handskas med valde 

vi att selektivt intervjua personer med gedigen insikt i konstbranschen och/eller i 

undervisningen på Konsthögskolan i Malmö. 

Vid insamlingsförfarandet av det empiriska materialet låg fokus på två metoder, 

enkäter och expertintervjuer. Dessa två metoder valdes eftersom vi dels genom 
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enkäter kom åt en stor skala gallerister i Skåne. Innebörden av de personliga 

expertintervjuer som genomförts var att det gav arbetet en djupare dimension och 

inblick i hur olika intervjuobjekt resonerar kring konstvärlden samt hur de ställer sig 

till syftet. Först och främst kommer det nedan i detta avsnitt redogöras för 

tillvägagångssättet och de ställningstaganden som togs i samband med 

enkätundersökningen, för att efter detta behandla intervjumetodiken och sist men 

definitivt inte minst, diskutera arbetets kvalitetssäkring samt framföra viktiga 

källkritiska aspekter.

2.5 ENKÄTUNDERSÖKNING
Målet var att undersöka en regional marknad för konststudenter, där det i första hand 

då är Konsthögskolan i Malmö som huvudsakligen förser den regionala skånska 

marknaden med aktörer. Det är också häri grunden ligger till varför urvalet 

begränsades till den Skånska gallerimarknaden. Ett större urval hade varit möjligt 

med tanke på tillvägagångssättet för att hitta lämpliga kandidater, men detta hade 

troligtvis medfört att galleriernas förbindelser till Konsthögskolan i Malmö minskat, 

vilket inte vore önskvärt med tanke på målsättningen med undersökningen. Urvalet 

av gallerier till enkätundersökningen baserades på en branschsökning på eniro.se där 

sökordet “gallerier”, begränsat till region Skåne genererade ett sökresultat på totalt 88 

träffar. sökträff ägnades tid, för att analysera huruvida den levde upp till de krav på 

konstnärlig verksamhet som vi ställde. Av dessa 88 träffar motsvarade 66 st gallerier 

de uppställda kraven. Resterande 22 valdes bort delvis på grund av att 

företagsnamnet eller vidare efterforskningar visade på att verksamhetensinriktningen 

var av annan art än vad som efterfrågades. För att kunna kartlägga den skånska 

galleri/konstmarknaden skickades en enkät ut via mail till 66 gallerier i regionen I 

första hand etablerades kontakt med galleristerna via e-post. Det som var avgörande 

var att det var det snabbaste och enklaste tillvägagångssättet för att kontakta ett stort 

antal gallerier, samt att vi inte ville riskera svarsbortfall till följd av att respondenterna 

fann det besvärligt att behöva skicka tillbaka papper till oss. Dock har vi i de 8 fall där 

gallerierna saknade e-postadresser kompletterat med pappersbrev. I arbetet har 15 

stycken enkäter använts som underlag för galleristernas åsikter som sammanställts i 

empirin.

De områden som respondenterna ombads svara på rörde frågor om den egna 

verksamheten, syn på ansvar för nya konstnärer, syn på Konsthögskolan i Malmö och 

vilka nätverk och kontexter galleristerna arbetar i för närvarande. Enkäten är skapad 

utifrån devisen att i största möjliga mån undvika ekonomiska termer för att inte skapa 

missförstånd, då vi inte på förhand hade vetskap om galleristernas kunskaper inom 

företagsekonomi.(Se bilaga 1)
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Med enkät menas här ett frågeformulär som respondenterna själva fyller i och skickar 

in via e-post senast på angivet datum. Detta gjordes för att möjliggöra en lätt och 

snabb administrering av de inkomna svaren under hela svarsperioden. Enkäterna 

lämnades ut i mitten av april där tidsfristen på tre veckor angavs i kontaktmailet och 

på enkäten för att tydliggöra tidsbegränsningen. Genom utskicket av enkäten undgick 

undersökningen att drabbas av en så kallad intervjuareffekt, det vill säga en effekt där 

intervjuaren påverkar respondenternas svar, eftersom vi fysiskt inte var närvarande 

vid undersökningstillfället. För att i största möjliga mån uppnå målet med att praktiskt 

taget eliminera ett större bortfall skickades en påminnelse ut till galleristerna några 

dagar före inlämningens slutdatum. Till följd av att enkäter tillämpades kunde 

frågorna formuleras på samma sätt och på så vis säkerställdes det att respondenterna 

erhöll exakt samma frågor. Viktigt att poängtera här är att frågorna var enkelt 

utformade och inte alltför långa för att undvika så kallad enkättrötthet.(Bryman & 

Bell 2005)

En nackdel som ofta nämns med enkäter är att undersökaren inte har möjlighet att 

hjälpa respondenten med hur vissa frågor ska tolkas et cetera. Denna nackdel 

framträder inte störande i undersökningen, eftersom galleristerna gavs 

kontaktinformation i form av e-post adresser och telefonnummer och därmed gavs de 

full möjlighet att ställa eventuellt uppkomna frågor. Då galleristerna uppgav sina 

namn i enkäten fick vi möjlighet att följa upp frågor av intresse för att inte gå miste 

om tänkbar värdefull tilläggsinformation samt om det fanns frågetecken beträffande 

deras svar. Angående namngivandet i enkäten, garanterades galleristerna fullkomlig 

anonymitet eftersom namnet endast är tänkt för att underlätta vid en eventuell 

uppföljning. Med andra ord är det deras synpunkter och inställningar som är det 

väsentliga. Det finns alltid en liten risk att inte alla frågor blir besvarade på utlämnade 

enkäter, av den enkla anledningen att vi inte fysiskt kunde kontrollera ifyllnaden av 

enkäten. Denna tankegång fanns med vid processen och utvärderingen av 

svarsenkäterna där alla inkomna svar granskades, även om inte alla var fulländade. 

(Bryman & Bell 2005)

2.5.1 Öppna frågor

Beträffande frågorna i enkäten tillämpades metoden att ställa öppna frågor, vilket 

innebar att respondenten fritt kunde svara på frågorna. De upplevda fördelarna med 

att öppna frågor valdes var att det gav respondenten möjlighet att självständigt 

använda sig av sin egen vokabulär. I och med det lämnades det utrymme för att få de 

unika svar som vi på förhand inte hade insikt om eller förväntade oss, men som var av 

största intresse för undersökningen. Samtidigt var poängen med öppna frågor att inte 

på något sätt leda respondentens tankegång, utan att ge förevarande fullständig frihet 
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att framföra sin kunskap. Detta var framförallt viktigt med tanke på att vi inte sedan 

tidigare hade någon större kännedom om galleristmarknaden. Samtidigt var detta ett 

måste därför att undersökningen berörde galleristmarknaden utifrån ett 

företagsekonomiskt perspektiv, vilket det enligt vår efterforskning inte tidigare gjorts 

några kopplingar mellan och därav lämpade sig öppna frågor mycket väl för att på så 

vis vara mottagliga för det outforskade.(Bryman & Bell 2005)

En huvudsaklig nackdel med öppna frågor i enkäter är att de ofta kan ge upphov till 

problem med bearbetningen av de inkomna svaren. Detta problem var inte 

överhängande vid bearbetningsprocessen (kodningen) då antalet inlämnade enkäter 

inte överskridit 20 stycken. De slutna frågor som fanns med i enkäten kunde på ett 

enklare sätt tydliggöra innebörden av en viss fråga för respondenten samtidigt som 

det underlättade för bearbetning och jämförelse av svaren för att på så sätt skapa en 

intressant analys. En del specifika kvantitativa frågor följdes upp av öppna frågor för 

att få en förklaring och motivering till kvantitativ information med egna ord. 

Fördelarna med att få öppna, spontana och oväntade svar genom icke-ledande frågor 

övervägde  fördelarna till slutna frågor med givna svarsalternativ. Öppna frågor var 

därmed mer lämpade och önskvärda för att besvara den aktuella problemställningen. 

(Bryman & Bell 2005)

2.5.2 Utfall av enkätundersökning

Totalt skickades det ut 66 enkäter till gallerier runt om i Skåne, där åtta av dessa 

kontaktades med vanlig post. Svarsfrekvensen på kontaktmailet låg på 20 stycken, där 

15 stycken av dessa innehöll respons på den utskickade enkäten. Sedermera användes 

dessa 15 svar som underlag för galleriernas åsikter som finns sammanställt i 

empiriavsnittet. Av 15 inkomna enkätsvar, kom tio stycken inom tidsfristen sjunde 

maj, 2008, och före det sista påminnelsebrevet. Inga svar inkom mellan det sista 

påminnelsebrevet och slutdatumet. För att få in de fem resterande enkätsvaren 

krävdes det ytterligare en påminnelse, vilken skickades ut två dagar efter tidsfristens 

utgångsdatum, den nya tidsfristen sattes då till tio dagar, med sista inlämningsdag 19 

maj, 2008. Detta gällde dock bara för de gallerier som blev kontaktade via e-post. 

Bland de enkätsvar som mottogs, kom inte något från de gallerier som blev 

kontaktade med pappersbrev. Det kan möjligtvis ha att göra med att de antingen inte 

fann det intressant att medverka i undersökningen eller att de av bekvämlighetsskäl 

inte ville returnera ett brev. Respondenterna som mottog pappersbrevet gavs dock 

möjligheten att avge svaren via e-post, men då dessa gallerier inte hade någon 

registrerad e-postadress kan det vara som så att de inte är på god fot med de 

modernare kontaktformerna eller att de rentav inte har någon form av datoraktivitet i 

sitt galleri. 
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Bland de fem gallerier som besvarade kontaktbrevet men som avböjde att svara på 

frågorna gjorde det på grund av tidsbrist, sommaruppehåll och en alltför partisk 

ställning. Ett galleri beskrev sig som alltför smalt nischat inom modern textilkonst, 

som de beskrev som en ny konstart i Sverige men stor ute i Europa och som ansåg det 

alltför svårt att svara på frågorna. En annan förklarande faktor till bortfallet var att ett 

galleri uttryckte att de hade en icke-kommersiell utställningsplats. Här förklarade vi 

att dem gärna fick svara på de frågor som dem kunde, men tyvärr resulterade detta 

aldrig i ett gensvar. Anledningarna till varför kvarvarande 46 gallerier inte besvarade 

kontaktmailet eller enkäten kan givetvis endast spekuleras i. Det är mycket troligt att 

en avgörande faktor till bortfallet kan ha varit just tidsbristen. Intresset för att 

engagera sig i en studentundersökning som de kanske inte ansåg ge något direkt 

tillbaka till galleriet, kan även det ha varit avgörande. I vissa fall kan det ha varit så att 

kontaktmailet har fastnat i ett skräppostfilter i galleriernas e-post och därmed tagits 

bort utan närmre inblick i vad e-postmeddelandet handlade om, på grund av rädsla 

för virus. Icke att förglömma är att det kan ha funnits fler gallerier som inte bedrev 

kommersiell verksamhet och som därav ignorerande enkäten. Det hade varit alltför 

tids- och konstnadskrävande att ringa runt och kontrollera vilka gallerier som var av 

kommersiell art.

2.6 EXPERTINTERVJUER
Kvalitativa individuella intervjuer med experter tillämpades först och främst därför 

att vi enbart hade för avsikt att intervjua ett begränsat antal personer. Den öppna 

individuella intervjun gav oss möjligheter att få en bredare inblick i konstbranschen 

och därtill även huruvida det fanns en medvetenhet om strategisk positionering för 

konststudenterna vid Konsthögskolan i Malmö eller inte. En annan bakomliggande 

faktor till att kvalitativa intervjuer med experter användes var för att få deras 

personliga uppfattning om konstvärlden samt vad de anser att nyblivna konstnärer 

som egenföretagare behöver behärska för att lyckas i branschen. Med experter, menas 

i det här fallet personer som besitter kunskap om konstbranschen samt de som deltar i 

och har möjlighet att påverka kursutbudet och innehållet i konststudenternas 

utbildning.

2.6.1 Urval av experter

De experter som är representativa för vårt urval har varierande bakgrunder och 

skilda anknytningar eller inga alls till Konsthögskolan i Malmö. Detta motiveras 

framförallt genom att vi mötte kriteriet för en bred och variationsrik skara av utvalda 

respondenter och på så vis fick vi en mer generell tolkning och uppfattning om vad 
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som krävs av konstnärer för att först och främst ta sig ut på marknaden och för att 

senare kunna överleva och livnära sig på sin konst, då inte enbart utifrån skolans 

perspektiv utan även från en person som inte har några förbindelser eller förpliktelser 

till skolan. (Jacobsen 2002)

Först ut i raden av intervjupersoner var Maud Färnström, universitetslektor med en 

teoretisk inriktning på sociologiska och kulturella studier. Hon undervisar delvis i 

konstvetenskap på institutionen för konst och musikvetenskap vid Lunds Universitet. 

Det som var av största intresse med Färnström var framförallt hennes sociologiska 

utgångspunkter och kulturella perspektiv som är viktiga beståndsdelar i konstvärlden. 

Genom en intervju med henne ville vi få en bild av konstnärens förhållningssätt och 

placering i samhället, likväl som i konstbranschen.

Efter att ha diskuterat igenom Färnströms intervju sökte vi efter en person med 

någon form av anknytning till Konsthögskolan i Malmö. Efter intensivt sökande kom 

vi i kontakt med Måns Holst-Ekström som dels undervisar i konsthistoria på 

Konsthögskolan i Malmö och dels arbetar som vikarierande lektor på Konst- och 

musikvetenskapliga institutionen vid Lunds Universitet. Genom detta fick vi en 

intervju med en person som inte var helt bunden till skolan men som ändå i viss mån 

kunde representera både skolans synpunkter och sina egna gällande utbudet av 

kurser med företagsekonomisk inriktning, konstmarknaden och dess barriärer.

För att ytterligare smalna av fältet och koncentrera oss mot Konsthögskolan i Malmö 

bestämde vi oss för att kontakta skolans föreståndare, Anders Kreuger. Han arbetar 

deltid med att planera för det övergripande upplägget av kurser, inbjudan av 

gästlärare och föreläsare för varje läsår. Han ansvarar även för skolans budget och 

ekonomi. Övrig tid arbetar Kreuger som intendent för utställningar på Lunds 

Konsthall. Det ansvar som Kreuger har för skolan och för den kontakt han har med 

konstmarknaden motiverar i sig varför han blev utvald och intervjuad. Därmed är 

Kreuger inte bara intressant ur den synpunkten att han är starkt knuten till skolan 

utan att han även är en fristående intendent över utställningar, där utställningar kan 

vara en viktig pusselbit för att en konstnär ska bli synlig på marknaden. De 

intervjuade personernas resonemang och tankar presenteras framöver i 

empirikapitlet.

2.6.2 Intervjuteknik och genomförande

Vi utgick från att använda semistrukturerade intervjuer då detta gav möjlighet att 

under intervjuförfarandet följa en viss struktur genom ett förutbestämt tema av 

frågor. Detta gav intervjuerna en dimension av flexibilitet som ansågs vara värdefullt 
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för att fånga det specifika från varje intervju. Flexibiliteten speglades av att vi som 

intervjuare kunde anpassa, styra och följa upp med fler frågor som ansågs nödvändiga 

utefter de svar som respondenten lämnade. Frågorna var inte många till antalet och 

framförallt öppna i sin karaktär för att ge plats åt den individuella uppfattningen och 

de oförutsedda kommentarerna. Varje intervju var cirka en timme lång, vilket också 

var en outtalad tidsbegränsning från vår sida på grund av att det annars blivit alltför 

uttröttande samt tidskrävande att sammanställa informationen. Genom att 

intervjuerna skedde ansikte mot ansikte gick det lättare att skapa en förtroendefull 

relation till intervjupersonen, vilket också bäddade för en öppnare intervju och var 

något som eftersträvades. (Jacobsen 2002)

Fördelen med att använda kvalitativa semistrukturerade intervjuer jämfört med 

enkätundersökningar i just det här fallet, var att den personliga inställningen kom 

fram på ett tydligt sätt genom de högst öppna frågorna, vilket i sin tur var av intresse 

för att infria uppsatsens syfte. Detta ledde till att vi fick fylliga och detaljerade svar som 

kan ställas på sin kant gentemot de svar som insamlats från enkätundersökningen. De 

nackdelar som tidigare beskrevs inom den kvantitativa metoden med 

enkätundersökningar förbigås med de semistrukturerade intervjuerna genom att 

respondenten hela tiden kan fråga om han/hon tolkat frågan rätt och så vidare. För 

att genomföra intervjuerna i en trygg och säker miljö skedde intervjuerna på 

respektive respondents kontorsplats. Arbetsmiljön ses ofta som en konstlad miljö vilket 

skulle kunna ge konstlade svar, men det finns inga platser som är helt neutrala varpå 

vi ansåg att kontoret var den mest lämpliga platsen. (Bryman & Bell 2005, Jacobsen 

2002)

Vid tidpunkten för varje intervju var frågorna noga planerade och allt var förberett 

för att nå målet med intervjun. Målet kunde vi nå genom den semistrukturerade 

metoden där vi lät respondenterna tala fritt, för att komma åt de detaljer och 

områden som respondenterna ansåg vara strategiskt viktiga för en nyutexaminerad 

konststudent. Härmed uteslöts ledande frågor helt och hållet. På ett liknande sätt som 

enkäten, var intervjufrågorna utformade på ett begripligt sätt för att den som 

eventuellt ej var insatt i företagsekonomiska termer inte skulle misstolka frågorna. 

Genom denna metod kunde intervjuerna genomföras på bästa sätt för att i högsta 

grad bidra till ett bra arbete. Varje intervju avslutades med frågan om respondenten 

slutligen hade något mer att tillägga, för att säkerställa att förevarande inte satt inne 

på information som han/hon ville framföra. (Bryman & Bell 2005, Jacobsen 2002)

Den kvalitativa undersökningen som genomfördes utgjorde en komplett grund för att 

skapa detaljerade och väl genomtänkta analyser. För att underlätta bearbetningen av 
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empirin och framförallt understödja analysen tillfrågades varje expert hur deras 

inställning var till att vi registrerade allt som sades med bandspelare. Några problem 

på detta område upplevdes aldrig, varpå varje intervju spelades in. Inspelningen sågs 

som ett viktigt kompelement till de handskrivna anteckningarna som fördes under 

intervjuernas gång, för att garantera att undersökningen inte gick miste om värdefull 

information. Detta förfarande medförde att det vid ett senare skede i 

bearbetningsprocessen blev lättare att ta tillvara på detaljer i svaren från respektive 

experts egna ord, eftersom inspelningen möjliggjorde upprepade genomgångar av 

intervjun.(Bryman & Bell 2005)

Ett steg i processen var att få ut det som vi ansåg vara mest väsentligt i 

datainsamlingen från varje enskild intervju, vilket ägde rum efter transkriberingen av 

allt insamlat material. Transkriberingen var en tidsödande process som var väl värt 

mödan, eftersom den strukturerade avskrivningen skapade gynnsammare 

förutsättningar för sorteringsprocessen. Vi valde att skriva ut allt från intervjuerna för 

att sedan gallra ut den information som låg i linje med vårt syfte samt det som vi ansåg 

vara oväntat och som kunde sätta en intressant prägel på analysen.

2.7 VALIDITET & RELIABILITET
Beträffande den kvantitativa och kvalitativa delen av forskningen kan det diskuteras i 

vilken grad undersökningen har reliabilitet och validitet, begrepp som används för att 

styrka undersökningens kvalitet och trovärdighet. Högst reliabilitet uppnår 

undersökningen främst om resultatet skulle bli oförändrat om undersökningen 

utfördes vid ytterligare ett tillfälle. Resonemanget kring detta angående galleristerna 

är att vi omöjligt kan påstå att resultatet skulle bli likadant vid ett senare skede, med 

tanke på att det ligger utanför vår kontroll om vem som fyller i undersökningarna. 

Detta problem berör främst de öppna frågorna eftersom de slutna är av kvantitativ 

karaktär och har därmed endast ett korrekt svar som förväntas bli det samma vid en 

senare tidpunkt, vilket styrker undersökningens tillförlitlighet. Dock är risken befintlig 

att förutsättningarna skulle bli slumpmässiga. (Bryman & Bell 2005)   

Gällande de kvalitativa detaljerna i enkäten och intervjuerna tillskrivs 

undersökningen reliabilitet genom att forskningsprocessen har presenterats via två 

gruppseminarier samt genom enskild handledning. Innebörden blir därmed att 

pålitligheten i arbetet har präglats och stärkts av de kritiskt granskade processerna 

under arbetets gång, från början till slut. Att ha i åtanke är att arbetet inte har präglats 

av några personliga värderingar eftersom vi gick in i arbetet med obefintliga 

kunskaper och endast en föreställning om hur konstbranschen fungerar. Med detta 

sagt vill vi påvisa och bekräfta att vi agerat i god tro och agerat med största möjliga 
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objektivitet inför uppgiften. (Bryman & Bell 2005)

2.8 KÄLLKRITISKT STÄLLNINGSTAGANDE
Urvalet av empiriskt och teoretiskt material har kontinuerligt ifrågasatts utifrån 

devisen huruvida dessa verkligen kan beskriva den miljö som undersöks. För 

insamlingen av empirisk data valdes, med viss försiktighet och efter diskussion och 

samtal, en liten grupp människor av varierande bakgrund ut. Dessa ansågs vara 

kapabla till att bidra med viktig information för arbetet. Efter första och andra 

intervjun bekräftades urvalet genom något som kan liknas vid snöbollsmetoden, det 

vill säga att vi fick rekommendationer om framtida intressanta intervjuobjekt för 

uppsatsen och som därefter blev intervjuade. Givetvis kan vi omöjligt säga att dessa 

respondenter presenterar en rättvis bild av konstbranschen, alla har en personlig 

åsikt, men genom att de utvalda hade så pass diversifierade bakgrunder kan vi 

åtminstone påstå att de utgjorde en intressant empirisk grund till framtida forskning 

på området. 

Vi ställdes inför en situation vid insamlandet av empirin där det bristande deltagandet 

i enkätundersökningen var tvunget att ifrågasättas. Huruvida kontaktsskapandet via 

e-mail var effektivt eller inte kan vi endast spekulera i, men rent kostnads och 

tidsmässigt var det det bästa tillvägagångssättet. Vi är väl medvetna om det stora 

bortfallet i svarsfrekvensen men vi hade hade förhoppningar om att det skulle 

underlätta för respondenterna att maila tillbaka svaren. Trots de påminnelser som 

utannonserades till gallerierna var det inte många extra svar som inkom, det kan helt 

enkelt betvivlas om våra mail ens nådde deras inkorgar.  

Med tanke på att det är den abduktiva ansatsen som arbetet präglats av har valet av 

teoretiska referenser till stor del valts på grundval av den empiri vi har samlat in 

under processens gång. Utifrån detta har sedan den teoretiska referensramen som 

byggts upp baserats främst på litteratur och artikelstudier. Genom att kontrollera 

förstahandskällor vid andrahandsreferenser har det i så hög grad som möjligt kunnat 

säkerställas att budskapet uppfattats på rätt sätt.
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3. TEORI

3.1 KONSTVÄRLDEN
Examensarbetet kommer fortsätta förhålla sig till konstbegreppet så som det 

definierats utifrån det sociologiska perspektivet i inledningskapitlet. I detta kapitlet 

kommer det presenteras en övergripande modell av konstvärlden och hur de olika 

aktörerna förhåller sig till varandra. Efter detta kommer faktorerna för vad som utgör 

en framgångsrik strategi att tas upp och sedan övergå till en diskussion kring 

entreprenörskap och hur detta är relevant för konstnärer. Därefter kommer vikten av 

nätverk och hur dessa kan utnyttjas affärsmässigt, att tas upp. 

3.1.1 Kulturdiamanten

En lättförståelig och övergriplig bild av hur en konstvärld är uppbyggd och vad de 

olika aktörerna har för relationer till varandra ger The Cultural Diamond 

(kulturdiamanten) av Wendy Griswold. Denna modell förklarar de länkar som finns 

mellan 1) konstnärliga produkter, 2) skapare av konst, 3) konsumenter av konst och 4) 

samhället i övrigt. (Alexander 2003)

Griswolds kulturdiamant (Alexander, 2003)

Alexander anser att Griswolds kulturdiamant behagar genom sin enkelhet men att 

den ändå inte är tillräcklig. Griswolds modell har inte som grund att konst är 

kommunikation och förklarar därför inte att konsten på något sätt måste ta sig från 

skaparen till konsumenten. Alexander har därför tagit sig friheten att utöka Griswolds 

kulturdiamant, genom att inkludera ytterligare en aktör, distributören, som står för 

denna funktion. 
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Alexanders utökade kulturdiamant (Alexander, 2003)

Hur distributionskanalen   är utformad kan variera och detta påverkar storleken på 

och arten av den publik som konsten når ut till. Alexander pekar på tre 

distributionssystem: 

1) Self-support: när konstnären själv, eller i ett nätverk av kollegor, distribuerar sina 
produkter. Detta system erbjuder stor frihet när det gäller de konstnärliga 
aspekterna men till kostnaden av låga inkomster och att dessa måste tryggas på 
andra vägar.

2) Patronage: konstnären tryggar sina inkomster genom inkomster från rika 
privatpersoner eller organisationer. Dessa får tack vare sitt bidrag också inflytande 
över den konst som skapas.

3) Public sale: är en annan beteckning för marknadssystemet och i likhet med alla 
marknadssystem är det lagen om utbud och efterfrågan som styr. I denna kategori 
ingår konsthandlare och gallerister. 

(Alexander 2003)

3.1.2 Belöningssystem

Diana Crane menar i en inflytelserik artikel, Reward Systems in Art, Science, and 

Religion att det är den, eller dem personer, som sitter som gatekeepers, nyckelpersoner, 

inom ett visst kulturområde som bedömer värdet av det som produceras inom 

området. Det som produceras hänvisas till som en innovation. Genom bedömningen 

får även dessa gatekeepers makt över symboliska och materiella belöningar systemet 

har att dela ut. Systemets normer är vad som blir avgörande för hur detta sedan 

brukas. Belöningssystem kan delas in i fyra olika grupper utifrån vem det är som 

utdelar symbolisk (ära, prestige) och materiell (pengar) belöning:

1. Independent reward systems: i detta system är produktionen av innovationer, för 
innovatörer. Gruppen består av personer med likartad position och bildning. Det 
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är alltså den egna gruppen som står för symbolisk och materiell belöning. 

2. Semi-independent reward systems: här sätter innovatörerna normen för vad som är 
en innovation och vad som fördelar den symboliska belöningen. Materiell 
belöning avgörs däremot av kunder som väljer att köpa eller inte köpa 
innovationen och på så vis bidra med resurser att skapa nya innovationer med. 

3. Subcultural reward systems: innovationen som produceras är för en bestämd 
grupp, en subkultur. Det är innovatörer som sätter normerna i subkulturen men 
konsumenter som fördelar både den symboliska och materiella belöningen.

4. Heterocultural reward systems: Innovationer produceras för heterogena publiker. 
Här sätter byråkrater och affärsmän normen och fördelar materiell belöning, 
konsumenter fördelar den symboliska. Crane beskriver denna form som parasitisk 
i det att den tar upp innovationer först efter att dem har gått igenom dem andra 
systemen. 

(Alexander 2003)

Särskilt i heterocultural systems har ekonomiska belöningar en särskild ställning. Det är 

vinstdrivande organisationer som kontrollerar resurser för att producera, visa upp 

och distribuera innovationen. Crane pekar också ut att det inte är helt ovanligt att ett 

område går från att använda ett visst belöningssystem till ett annat. Dock rör det sig 

ofta om att gå från något av de tre första till det fjärde. Konst handlas vanligtvis inom 

ett system som nyttjar ett semi-independent reward system, där personer nära 

produktionen bestämmer vad som är konst, bra konst och så vidare. Sedan är det 

kunder, exempelvis köpare på ett galleri, som fördelar den materiella belöningen. 

(Peterson, 1976)

3.1.3 Konsthandlare och gallerister

Även om konstmarknaden, precis som de flesta andra marknader i dagsläget, är 

berörd av vär ldsekonomins g loba l i ser ing är for t farande de f l e s ta 

konsthandlare   riktade till en lokal marknad. Dessa konsthandlare kan  delas in i två 

huvudsakliga grupperingar. Den första gruppen är konsthandlare som till låg risk 

säljer väletablerade och erkända konstnärers verk - till höga priser. Den andra 

gruppen konsthandlare är den som med högre risk, förknippad med lägre grad av 

erkändhet, säljer ny och samtida konst. (Alexander, 2003)

Alexander menar att konsthandlare och gallerister, för att minska den risken som 

försäljningen av oetablerade konstnärer innebär tar ut höga provisioner som ofta 

ligger på nivåer mellan 30 och 50 procent. Det är upp till konsthandlaren att avgöra 

hur konstnären marknadsförs och konsten visas upp i galleriet. Fast, påpekas det, 
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konsthandlare har ofta ett långsiktigt perspektiv, både vad gäller relationerna till sina 

konstnärer men även med tanke på de relationer som odlas med kunder, samlare, 

curatorer och media. (Alexander, 2003)

Ett annat tillvägagångssätt för att minska risken och osäkerheten kring nya konstnärer 

är för konsthandlare och gallerister att ta hänsyn konstnärens personliga egenskaper 

när de gör sitt urval. Genom att särskilt välja konstnärer som har: en utåtriktad 

personlighet och   förmåga att tala med potentiella samlare ökar säljbarheten av 

konsten. Det gäller alltså för unga konstnärer att lära sig att marknadsföra sig själva, 

för att ådra sig uppmärksamheten från marknadens gatekeepers. (Alexander, 2003)

3.2 STRATEGI
Strategi kan diskuteras både utifrån ett resursbaserat perspektiv (resource based view/

RBV) och ett perspektiv som ser på hur man bör agera utifrån konkurrensen och hur 

branschen som helhet ser ut (industrial organisation/IO).

3.2.1 Resource based view

Den resursbaserade strategiteorin förespråkas bland andra av Jay Barney. Den 

övergripande tanken med det resursbaserade synsättet är att förutsättningen för 

konkurrensfördelar huvudsakligen beror på hur sammansättningen av värdefulla 

resurser ser ut. För att kortsiktiga konkurrensfördelar ska kunna omvandlas till 

varaktiga konkurrensfördelar krävs att resurserna är heterogena och inte är perfectly 

mobile. Detta avser värdefulla resurser som varken är perfectly imitable och inte är lätta 

att ersätta. Genom att olika resurser används och dessa i sin tur inte kan imiteras av 

konkurrenter skapas en konkurrensbarriär som försvårar möjligheterna för andra 

aktörer att ta sig in på marknaden. (Barney, 1991)

Om en konkurrensfördel är varaktig eller ej beror enligt Barney på i vilken 

utsträckning det finns risk att konkurrensfördelarna efterapas av konkurrenter. En 

konkurrensfördel är endast varaktig om den fortsätter att existera efter det att 

konkurrenternas efterapningsförsök har upphört. Barney påpekar även att bara för 

att en konkurrensfördel är varaktig betyder inte detta att den kommer att fortsätta 

vara det för all framtid. Vad som egentligen menas med en varaktig konkurrensfördel 

är helt enkelt att den inte kan bortkonkurreras genom efterapningar av andra aktörer. 

(Barney, 1991)

Det är inte alla resurser som har potentialen att bidra till varaktiga 

konkurrensfördelar. För att en resurs ska ha denna potential måste den uppfylla de 
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följande fyra kraven: (1) resursen måste vara värdefull i hänseendet att den utnyttjar 

möjligheter och/eller neutraliserar hot i omgivningen. (2) Resursen måste vara ovanlig 

bland både nuvarande och potentiella konkurrenter. (3) Resursen måste även vara 

imperfectly imitable och (4) slutligen får det inte finnas strategiskt likvärdiga substitut för 

resursen som är värdefulla men vare sig ovanliga eller imperfectly imitable. 

Sammantaget så blir kraven på resurserna alltså VRIS: valuable, rare, imperfectly 

imitiable och (non) substitutable. (Barney, 1991)

Det resursbaserade synsättet understryker vikten av det som Barney kallar 

resurskapital, resource endowments, för varaktiga konkurrensfördelar. Det går inte att 

köpa varaktiga konkurrensfördelar, utan sådana fördelar måste hittas i de egna 

befintliga resuserna. Unika, värdeskapande resurser kommer att generera en varaktig 

konkurrensfördel i den utsträckningen att ingen annan aktör/konkurrent har 

möjlighet att använda samma typer av resurser, vare sig genom att överta resurserna 

eller att imitera dem. För att utvärdera resursernas varaktiga konkurrenspotential är 

det således lämpligt att använda Barneys VRIS-modell.

3.2.2 Aktiviteter och positionering

En stark förespråkare för IO är Michael Porter som säger att en konkurrenskraftig 

strategi handlar om att vara annorlunda för att kunna särskilja sig från sina 

konkurrenter. Givet att alla aktörer inom en given bransch konkurrerar med samma 

egenskaper är det egentligen bara den allmänna standarden på marknaden som blir 

högre, ingen ligger faktiskt i framkant. Således är ett försprång, och möjligheten att 

bibehålla detta försprång, gentemot andra inom samma bransch en 

grundförutsättning för en lyckad strategi. Om det inte finns en tydlig vision om hur 

man ska särskilja sig från mängden, och vara unik genom att erbjuda något annat än 

konkurrenterna, har man inte en chans gentemot sina rivaler. (Porter, 1999) 

I huvudsak handlar en effektiv strategi om unika aktiviteter, positionering, trade-offs 

och en fit eller ”passning” mellan de unika aktiviteterna. Porter menar att kärnan i 

strategi ligger i att utföra aktiviteter på ett annat sätt än konkurrensen, eller att helt 

enkelt utför andra aktiviteter. Det är bara genom att medvetet välja andra aktiviteter 

som det blir möjlig att erbjuda konsumenterna någonting unikt. Med hänsyn till en 

annorlunda kombination av aktiviteter skapas en unik och värdefull position. 

Positionering handlar alltid om utbudssidan, sammanlänkat med de aktiviteter som 

har valts att fokusera på. (Porter, 1996)

Porter redogör för tre typer av positionering: 
Variety-based: första typen av positionering innebär att positionen väljs utifrån vad 
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man bäst kan producera givet de unika aktiviteterna.

Needs-based: andra positioneringstypen handlar om att man väljer position utifrån 
den valda kundgruppen och då vilka aktiviteter som behöver utföras för att denna 
bäst ska få sina behov tillgodosedda.

Access-based: tredje och sista typen av positionering har att göra med att kunderna 
är liknande eller har liknande behov, men att det behövs olika slags aktiviteter för 
att nå dem. Ett exempel på denna typ av kund kan vara kunder som skiljs åt 
genom exempelvis geografisk placering. 

(Porter, 1996)

Porter påpekar att viljan att växa och utöka ofta medför en breddning av positionen, 

ökning av antalet produkter och imitation av konkurrenters populära egenskaper och 

aktiviteter. Detta försök och denna vilja att tillfredsställa allt fler leder ofta till att det 

som tidigare varit kärnområdet nu istället urvattnas. Ansträngningar att växa kan leda 

till att det som är unikt suddas ut, kompromisser uppstår och passningen mellan 

aktiviteter minskar och slutligen försvagas konkurrensfördelarna. Lösningen är att 

istället fördjupa strategin, inte bredda den. Ofta är det därför enligt Porter bättre att 

expandera globalt, än att öka lokalt. På så vis kan en smal strategi och position 

behållas, samtidigt som man kan möta fler kunder. (Porter, 1996)

3.2.3 Trade-offs

En hållbar strategisk position kräver trade-offs med andra positioner. I grund och 

botten handlar trade-offs om att prioritera bort vissa saker – mer av en sak kräver 

mindre av en annan. Porter menar att detta skapar ett behov av att välja och skyddar 

mot imitatörer som försöker roffa åt sig många olika positioner samtidigt utan att göra 

trade-offs. 

Det finns tre orsaker till att trade-offs uppstår: Om man inte håller fast vid den 

bestämda linjen riskerar man att uppfattas som inkonsekvent och detta kan skada 

varumärke, image och rykte. Genom de aktiviteter som väljs uppstår trade-offs. Olika 

positioner kräver olika uppsättningar aktiviteter och dessa kräver olika resurser, 

utrustning, beteende etcetera.

Trade-offs uppstår till följd av begränsningar av koordinering och kontroll. Försöker 

man vara allt åt alla kunder gör man det svårt att agera utifrån starka riktlinjer vilka i 

sin tur underlättar initiativ och kundbelåtenhet. (Porter, 1996)

Utan trade-offs går det aldrig att uppnå varaktiga konkurrensfördelar, det blir istället 
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nödvändigt att kontinuerligt sträva efter att öka takten för att behålla ledningen. 

Porter säger att strategi är att göra trade-offs när det handlar om en tävlings- eller 

konkurrenssituation. Själva kärnan ligger i att välja vad man inte ska göra. Utan 

trade-offs skulle det inte finnas en bakgrund till att välja och utan val, ingen strategi. 

Då skulle alla bra idéer kunna identifieras snabbt och operationell effektivitet skulle 

vara den viktigaste konkurrensfaktorn. (Porter, 1996)

Porter påpekar att det är vanligt att tro att hoten mot en framgångsrik strategi 

kommer från den externa miljön. Det största hotet ligger emellertid ofta internt. Det 

kan då handla om e xempelv i s mi s suppfa t tn ing av konkur rensen , 

organisationsmisslyckanden och vilja att växa och expandera.  Missuppfattningen är 

ofta att trade-offs skulle vara ett tecken på svaghet, trots att det egentligen har 

avgörande betydelse för strategins möjliga framgång. Vanligtvis handlar det om att 

man att inte vill göra några val alls av rädsla för att välja fel. Detta leder in i en ond 

cirkel som inte är till fördel för en själv och i slutändan underminerar en potentiellt 

framgångsrik strategi. (Porter, 1996)

3.2.4 Passning

Val av position avgör inte bara vilka aktiviteter som man åtar sig men även hur dessa 

aktiviteter samverkar med varandra. Strategi handlar om att kombinera aktiviteterna 

och involverar därmed ett helt system av aktiviteter, inte bara en samling av enskilda 

delar. Konkurrensfördelar uppstår utifrån hur dessa aktiviteter passar ihop och 

förstärker varandra. Genom att skapa en stark sammanlänkad aktivitetskedja låser 

man ute imitatörer. Kombinationen av aktiviteter kan öka mottagarens upplevda 

värde, det är på detta vis som strategisk passning skapar konkurrensfördelar, och i 

förlängningen överlägsna fördelar. (Porter, 1996)

Den viktigaste typen av passning är strategisk-specifik för att den förstärker 

positioneringens unikhet och trade-offs. Det finns tre sorters passning, och dessa 

utesluter inte varandra:

1. - simple consistency: enkel överensstämmelse mellan varje aktivitet och den 
övergripande strategin. Överensstämmelsen försäkrar att konkurrensfördelarna 
för aktiviteterna ökar, istället för att ta ut varandra. Det blir enklare att 
kommunicera ett enhetligt budskap till kunder, anställda och investerare.

2. - activities are reinforcing: aktiviteterna förstärker varandra.
3. – optimization of effort: de mest elementära sorterna är att koordinera och ha 
information mellan aktiviteterna för att utesluta överflöd och minimera 
bortkastade ansträngningar. På högre nivå ligger beslut om produktdesign för att 
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utesluta bl.a. service efter försäljningen, eller möjliggöra för kunderna att 
genomföra servicen själva. 

(Porter, 1996)

Strategisk passning mellan aktiviteterna är grundläggande, inte bara för 

konkurrensfördelar men även för hållbarheten. Det är svårare för konkurrenter att 

kopiera en samling av sammansvetsade aktiviteter, än att kopiera enskilda specifika 

aktiviteter. Porter påpekar att hela system är mycket mer hållbara än individuella 

aktiviteter. Sammansvetsade aktiviteter, kompetenser och resurser kan inte skiljas från 

helheten och samtidigt behålla sitt värde. Detta gör att konkurrenters 

efterapningsförsök försvåras. Att lyckas imitera ett helt system är i det närmsta 

omöjligt. Strategi handlar således också om att skapa passning mellan de unika 

aktiviteterna. Framgången av en strategi hänger på att göra många saker bra, och 

integrera dessa. Om det är låg grad av passning mellan aktiviteterna, saknas en 

distinkt strategi och det finns väldigt lite hållbarhet. Uteblir detta blir resultatet att 

operationell effektivitet styr prestationen. (Porter, 1996)

3.2.5 Extern passning

Precis som Porter menar att ett företags aktiviteter måste vara internt passade för att 

uppnå strategiska konkurrensfördelar måste det, enligt Charles Fine, finnas passning 

mellan företagets aktiviteter och dem aktörer som bidrar till slutproduktens värde. 

Det blir extra viktigt, menar Fine, när alla aktiviteter inte kan skötas inom företaget, 

att se över sina leverantörer och hur väl dem passar ihop med det interna arbetssättet. 

Fine menar att det måste finnas alignment, extern passning. Den externa passningen 

tillåter företaget bibehålla sin affärsmodell. (Fine, 2005)

Charles Fine använder termen arkitektur för att beskriva ordningen av komponenter i 

ett system och hur dessa komponenter förhåller sig till varandra. Dessa termer är i 

Fines teori kopplade till tekniska industrier. Det Fine argumenterar för är att oavsett 

vad för sorts värdekedja ett företag har och oavsett vad som tillverkas inom företaget 

och vad som köps in, gäller det att dessa komponenter är externt passade. Företag 

som inte regelbundet ser över sin verksamhet och värdekedja riskerar att försätta sig i 

en situation där hela affärsmodellen raseras, som en följd av att komponenterna inte 

är anpassade till varandra och valda utifrån de resultat företaget vill uppnå. I stället 

skenar kostnader, prissättningen blir fel, kundönskemålen blir förbisedda och 

kvaliteten blir lidande. 
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3.2.6 Entreprenörskap

Det finns framförallt två ledande synvinklar på entreprenörskap, den 

schumepeterianska synen och den kirznerianska. Enligt den schumpeterianska synen, 

symboliseras entreprenörskap av upptäckande, organisering och exploatering av nya 

affärsmöjligheter, där entreprenören bryter den ekonomiska jämvikten genom att 

introducera innovationer. Affärsmöjligheter karaktäriseras av att nya kombinationer 

av resurser används på ett nytt sätt.  Till skillnad från denna, beskriver Kirzner 

entreprenörskapet som ett sätt att ta till vara på och vara observant på 

informationsasymmetrier samt att vara en medlare i mötet mellan utbud och 

efterfrågan. Affärsmöjligheter enligt den kirznernianska synen karaktäriseras av en 

koordinering av existerande resurser på ett effektivare och mer optimalt sätt, där 

entreprenören i sig är aktiv och kreativ med vetskap om speciella brister och har en 

förmåga att upptäcka affärsmöjligheter när resurser inte utnyttjas på bästa sätt. 

(Gabrielsson 2008)

Att känna igen affärsmöjligheter är en av de viktigaste delarna i en entreprenörs 

vardag. Tidigare forskning har lett fram till en identifiering av tre faktorer som spelar 

en viktig roll vid upptäckter av nya affärsmöjligheter för nya företag. Dessa tre består 

av att aktivt engagera sig för att söka efter möjligheter, vara uppmärksam för 

möjligheter samt vikten av tidigare kunskap och erfarenheter om marknaden, 

industrin eller kunder. Tidigare har dessa faktorer endast studerats separat men  

Baron valde att presentera dem som integrerade enheter och kom att kalla detta för 

mönsterigenkänning. Mönsterigenkänning beskrivs här som en process genom vilka 

specifika personer förstår komplexa och irrelevanta händelser och som därigenom 

formar identifierbara mönster. Dessa mönster skapar då uppfattbara figurer, som i det 

här fallet sammanlänkar ett och annat, ”connect the dots” där entreprenören 

sedermera kopplar mönstret till nya affärsmöjligheter. (Baron 2006)

Det är bevisat att mönsterigenkänning har en viktig del i att uppfatta 

affärsmöjligheter, dels för att möjligheterna existerar i omvärlden långt innan de 

upptäcks och utvecklas till något konstruktivt samt att det ger belägg för att 

människor söker efter mönster i det som sker runt omkring i den externa miljön. Att 

känna igen möjligheter är endast startskottet i en ständigt pågående process i att 

utveckla sitt entreprenörskap. Det finns två modeller för mönsterigenkänning som 

både ger viktiga inblickar och beskriver hur möjligheter upptäcks. Frågan som 

besvaras i modellerna är huruvida specifika personer uppfattar förbindelser mellan 

irrelevanta och olika händelser som kan leda till specifika affärsmöjligheter.
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En av dessa två modeller beskrivs som prototype models där individer använder sig av 

prototyper för att känna igen mönster. Vilket kort och gott innebär att entreprenören 

har en mental struktur där nya händelser jämförs med existerande prototyper för att 

fastställa huruvida identifierbara mönster på något sätt kan sammanlänkas. Den andra 

modellen, exemplar models belyser vikten av specifik kunskap för att se mönster ur ett 

nytt perspektiv.  Detta betyder att entreprenören jämför nypåträffade händelser eller 

stimulanser med tidigare exemplar från ett givet koncept, som ligger sparat i 

entreprenörens minne. 

Att se mönster handlar om att se att två eller fler variabler är relaterade till varandra, 

men forskningen visar på att det allt som oftast krävs ytterligare information och 

erfarenheter för att kunna sammanlänka dessa variabler till att bli en konstruktiv 

affärsmöjlighet för entreprenörer. Det är på detta sätt som möjligheter utvecklas och 

förändras, precis som växande företag gör. Med andra ord innefattar igenkänning av 

möjligheter ett antal ständigt återkommande steg där entreprenören allt tydligare 

uppfattar möjligheterna och därefter anpassar sin företagsmodell och sina mål utefter 

detta. 

Utöver de tre faktorer som tidigare nämnts beträffande upptäckter av nya 

affärsmöjligheter kan ytterligare två läggas till. Den första som nämns är 

entreprenörers sociala nätverksbredd vilket också är mycket essentiellt vid 

igenkännande av möjligheter. Detta eftersom flera studier har visat på att desto 

bredare en entreprenörs sociala nätverk är, desto fler möjligheter upptäcker de. 

Sociala nätverk är viktiga då de ofta är viktiga informationsbärare och 

informationsspridare vilket kan bistå entreprenören med kunskaper som utvecklar 

deras kognitiva strukturförmåga samt att det förädlar prototype och exemplar 

modellerna. Det konstateras att inte alla mönster som kopplar samman olika 

händelser och förändringar leder till affärsmöjligheter och uppstartande av nya 

företag. Sådana mönster leder endast till nya företag när de representeras av nya 

produkter eller tjänster som är tekniskt och praktiskt genomförbara. Om dessa 

uppkomna mönster inte innebär introduktion av nya produkter eller tjänster 

tenderar de att negligeras av nuvarande och potentiella entreprenörer. 

Sammanfattat handlar det om att vissa individer kan uppfatta specifika möjligheter 

som många andra missar helt och hållet, därför att de besitter en kognitiv struktur för 

att uppfatta mönster ibland händelser som kan anses vara totalt irrelevanta.(Baron 

2006)
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3.2.7 Personliga nätverk

I grund och botten är nätverkande något som uppkommer i diverse relationer 

människor eller företag emellan där utbytet och förbindelsen i nätverket under lång 

tid generar värde för alla inblandade, i form av exempelvis kontaktnät, inspiration, 

expertis och där vägar öppnas upp för nya affärsmöjligheter. Detta kan framförallt 

beskrivas som en dyad i det personliga nätverket, det vill säga en parvis relation med 

gemensamma intressen. (Harding 2007, Johannisson & Lindmark 1996)

Relationsbyggandet kan även leda till att det inom ett socialt och icke affärsrelaterat 

nätverk frodas kontakter som kan få en yrkesmässig karaktär. Detta visar på att 

personliga relationer tar sig olika formationer, så som rent sociala och affärsmässiga 

relationer där kombinationen av de båda har en nyckelroll i ett företags framgångar. 

Framförallt utgör sociala relationer ofta en bas som garanterar en framtid för den 

affärsmässiga förbindelsen. Den specifika utvecklingen från socialt till affärsmässigt 

nätverkande kännetecknas ofta av företag i den inledande fasen i ett nystartat företag. 

Syftet med nätverket är att det ska verka som en stomme under utvecklingsfasen i det 

entreprenöriella arbetet för att underlätta exploateringen av observerade 

affärsmöjligheter. (Landström 2005, Kinney 1997, Johannisson & Lindmark 1996)

Denna omvandling är framförallt framträdande för entreprenörer, som ständigt 

kämpar med risker. I större företag kan risken lämpas över på andra aktörer genom 

exempelvis outsourcing om inte aktiviteten effektivt bidrar till kärnverksamheten och 

därmed hoppas man uppnå önskvärt resultat. Det bästa sättet för en entreprenör att 

hantera risker är genom att bygga ett personligt nätverk. Genom detta förfarande blir 

de sociala relationerna verksamma som en sorts ekonomisk försäkring. Dessa 

personliga nätverk är, framförallt i uppstartsfasen, av en mer informell karaktär, där 

entreprenörer hjälper varandra för att uppnå sina egna målsättningar. Aktörerna i 

detta sociala nätverk utnyttjar sina kontakter och kunskapen om desamma för att 

stärka sin egen ekonomiska position, med följden av att de allt som oftast mynnar ut i 

affärsmässiga relationer under årens lopp. Värdet av att känna andra som har varit i 

samma situation och upplevt samma duster kan inte underskattas. (Harding 2007, 

Biggart & Castanias 2001)

Icke att förglömma är vikten av att som entreprenör, i ett senare skede i sitt 

företagande, bibehålla tidigare relationer med institutioner som exempelvis skola och 

näringsliv där det frekvent utbyts information och erfarenheter. Detta ses främst som 

viktigt då företag ständigt ställs inför nya situationer. Därmed blir de sociala 

relationerna som en verktygslåda att plocka ur när de behövs vid en specifik tidpunkt 
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och därmed blir de också strategiskt viktiga och användbara för att nå potentiella 

framgångar. (Biggart & Castanias 2001, Granovetter et al 2000)

Nyttan och förmågan att i sitt företagande skapa relationer ses som en vital 

framgångsfaktor. Vissa går så långt som till att säga att ett företags relationer anses 

vara oumbärliga och de mest värdefulla resurser ett företag kan åtnjuta. Med 

bakgrund i att nätverket ses som en viktig resurs för företagen blir betydelsen av 

kompositionen än mer central. (Dulworth 2008 , Ritter et al. 2004, Johannisson & 

Lindmark 1996)

Sammansättningen av individer i ett nätverk är mycket viktigt då ett välfungerande 

kontaktnät kan liknas vid ett förfogande över en arsenal av personliga konsulter som 

ställer upp just för dig vid behov. Definitionen på ett nätverk som generar störst värde 

för alla parter, är ett nätverk som består av en heterogen grupp av människor med 

olikartade bakgrunder som kan bistå med vitt skilda erfarenheter och kunskaper som 

kan gynna parternas företagande. Om alla individer i nätverket agerar på samma sätt, 

ifrågasätts det huruvida individerna kan lära sig något nytt, upptäcka nya 

affärsmöjligheter eller gå i nya riktningar. (Dulworth 2008, Parker 2004)

Förutom angelägenheten att ha en bredd i nätverket nämns även andra 

nyckelfaktorer som spelar in. Kvaliteten i nätverket är viktig och upprätthålls genom 

att erfarna och kunniga personer medverkar, samt att varje enskild individ i nätverket 

vid sidan om har ett separat utvidgat nätverk som kan vara betydelsefullt. Sist men 

inte minst, sägs det att omfånget av nätverket spelar roll. Möjligheterna att upptäcka 

nya möjligheter, dra till sig ny kunskap och nya talanger är avhängande antalet 

personer i nätverket.(Dulworth 2008) 

Granovetter understryker att en precisering av vilka egenskaper ett fulländat nätverk 

ska innehålla kan vidareutvecklas till det som han diskuterar kring huruvida starka 

eller svaga relationer ses som mest värdefulla i det personliga nätverket. Det som kan 

konstateras i denna forskning är att ett stort antal svaga relationer har en större effekt 

för nätverket i sig än vad ett fåtal starka relationer har. Detta grundar sig i den enkla 

anledningen att i en stark vänskapsrelation är individerna oftast ganska lika varandra 

och vänners vänner likaså. Sett ur detta resonemang, skulle det ha till följd att det 

personliga nätverket blir högst limiterat. Mycket vital information flödar genom 

centrala aktörer i ett socialt nätverk, därför är det viktigt för en entreprenör att ha en 

tät och nära kontakt med dessa inflytelserika personer. Trots vikten av centrala aktörer 

har en bekantskap som syftar till en svagare relation, som grund en större möjlighet 

att tillföra nya kontakter, impulser och idéer som skapar mervärde i nätverket. 
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(Landström 2005, Granovetter 1973 & 2000)

Förtroende handlar i grund och botten om en slags försäkran i ett transaktionsutbyte 

mellan två parter, där förtroendet skyddar parterna mot opportunistiskt beteende. 

Det vill säga att förtroende kan beskrivas som sannolikheten att motparten agerar på 

ett sätt som åtminstone inte skadar den andre måste vara tillräckligt hög för att 

parterna ens ska överväga att gå in i ett samarbete. Förtroendeskapandet ligger ofta i 

parternas intresse för att ekonomiskt gynna en långsiktig relation, vilket också är tänkt 

för att främja framtida transaktioner och informationsutbyten. Förtroendet i 

relationer behöver inte alltid ha ekonomiska drivkrafter, utan kan som vid 

affärsmässiga relationer likväl vara underbyggda av en social relation, vilket ger 

utrymme för underliggande förväntningar om ett ömsesidigt förtroendeförhållande 

samt ett avståndstagande från opportunistiskt agerande. (Wilson 2007, Williamson 

1993, Granovetter 1985)

Huruvida förtroendet förstärks och utvecklas i ett nätverk beror mycket på nätverkets 

struktur, exempelvis kan fakta rörande personers anseenden av olika karaktär spridas 

snabbare i ett tätt nätverk med många förbindelser och därmed påverka förtroendet 

positivt eller negativt.(Wilson 2007, Granovetter 2000)

Viktigt att poängtera i samband med detta är att förtroende i sig inte är förblindande 

vid affärer, utan att förtroendet är något som sätts på prov och granskas periodvis. 

Detta görs med tanken på att varje individ ständigt lockas av att förbättra sin egen 

situation och därför bygger förtroendet inte bara på tidigare insatser. (Wilson 2007, 

Granovetter 2000)

För att förtroendet ska förstärkas inom relationer i nätverket krävs det en gemensam 

ömsesidighet mellan personerna. De ömsediga relationerna baseras på att parterna 

ställer upp för varandra trots att de är ovetandes om deras prestationer blir belönade 

eller inte. Anledningen till varför parterna agerar som de gör är för att de förlitar sig 

på att de inom sin tid får igen tjänsten när tillfälle ges. (Parker 2004)
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3.3 PROCESSEN FÖR FRAMGÅNG

Även om det kan diskuteras om all konst är bra eller 

inte krävs det att konstnärer har talang för vad dem 

sysslar med. Barney menar att resurser är nyckeln 

till varaktiga konkurrensfördelar och därmed 

nyckeln till eventuell framgång. För att en resurs ska 

kunna ses som en potentiell konkurrensfördel krävs 

det att den uppfyller VRIS-kraven: resursen måste 

vara värdefull/valuable, ovanlig/rare, oefterhärmlig/ 

imperfectly imitable och ej vara substituerbar/non 

substitutable.

Den tidigare forskningen påtalar vikten av att 

konstnärer inte bara skapar verk som kan säljas, utan 

även att konstnärer kan marknadsföra och sälja sig 

själva. Genom att besitta denna förmåga är det också 

lättare att vinna stöd från distributörer. Konstnären 

som person är starkt förknippad med konstverket 

som objekt.

Ju större insikt konstnären har om vilken position 

han/hon upptar på konstmarknaden, vilka trade-offs 

konstnären gör, ser till att val av aktiviteter, material och motiv är passade och ser till 

att fokusera på allt detta, desto större trovärdighet kan konstnären också uppnå. Både 

vad gäller dem skapade konstverken och i projektionen av den egna 

kontnärspersonligheten. Genom att sätta sin prägel utifrån dessa fyra faktorer kan 

konstnären skapa sig en hållbar strategi som utmärker sig i jämförelse med andra 

aktörer i samma bransch och på samma marknad.

Värt att understryka är att det givetvis förekommer fallgropar på vägen till en 

framgångsrik strategi. Dessa handlar främst om vikten av uppmärksamhet vid 

utökning av den existerande verksamheten och risken att inte välja bort något av 

rädsla för att missa andra möjligheter. Som Porter påpekar är det viktigt att bibehålla 

en smal strategi och position och här spelar givetvis trade-offs en avgörande roll. 

Enligt Porters tankar kring strategi går det som nämnts inte att exempelvis ta enskilda 

aktiviteter från en konkurrents strategi och tro att det automatiskt ska medföra 

framgång på en ny marknad. Det är i den övergripande passningen mellan alla delar 

som strategin har sin styrka. 
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Kulturdiamanten visar på de förhållanden som råder 

på konstmarknaden. Denna modell kan sägas vara 

det nätverk en konstnär har att röra sig inom för att 

få sina verk utställda, nå en publik och kunder. 

Konstmarknaden består av ett flertal aktörer som 

samverkar. Det gäller för konstnärer att via 

konsthandlare nå ut till en publik och konstköpare. 

Konstmarknaden regleras som alla andra marknader 

av utbud och efterfrågan. Den som säljer konsten har 

även kontakter med andra viktiga personer inom konstvärlden som ytterligare kan 

bygga upp konstnärens rykte och därmed öka försäljningen, vilket kan leda till ännu 

en konstnärlig frihet. Här gäller det att som konstnär kunna nyttja sig av sina 

kontakter och underhålla nätverket både på ett socialt och ett professionellt plan. 

För entreprenörer handlar det främst om att finna nya kombinationer av resurser och 

på så sätt upptäcka nya affärsmöjligheter. Att vara aktiv, kreativ och uppmärksam för 

möjligheter är viktiga egenskaper som krävs av en entreprenör för att lyckas se 

kopplingar mellan osammanhängande händelser och se ett mönster som skapar 

utrymmen för att utforska affärsmöjligheter. Mönsterigenkänning är således en 

ständigt pågående process där entreprenören så att säga connect the dots. Likaså är det 

viktigt för en entreprenör att affärsmöjligheter är i samspel i passningen med 

entreprenörens strategiska profil för att framgångsrikt ta nytta av nya 

resurskombinationer.

Samtidigt är det viktigt för entreprenören att bygga upp ett brett socialt nätverk då 

detta fungerar som informationsbärare och informationsspridare, vilket är till stor 

nytta då det bidrar med kunskaper och insikter till entreprenören för att upptäcka 

nya affärsmöjligheter. Förmågan för en entreprenör och likväl för en konstnär, att 

kunna använda och utnyttja sina personliga kontakter professionellt och på så vis 

bygga in en social nivå i det professionella nätverket bäddar för att försäkra sig om ett 

starkt förtroendeförhållande för affärsverksamheten. Förtroendet i relationerna 

parterna emellan återkopplar även till strategin och hur strategin upplevs av 

omgivningen. Är inte strategin starkt passad så inger den heller inte förtroende. 

Förtroendet är särskilt viktigt för att konstnärer likväl som entreprenörer ska kunna 

gagnas av långsiktiga relationer. 

Identifieras konstnärer, så som de i denna uppsats identifieras, som entreprenörer så 

går det att se att dessa bör tänka taktiskt vid val av galleri, utställare, konsthandlare, 
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utbildning och så vidare. Ses konstnärerna som entreprenörer likväl som konstnärer 

är det möjligt att exempelvis utbildningsinriktning och framtida trade-offs 

avdramatiseras och att den romantiserade bilden av konstnären får mindre betydelse 

än önskad framgång och eftersträvad belöning.

Alla konstnärer mäter inte sin framgång i monetära 

termer. Diana Crane pekar på vikten av både 

ekonomisk och symbolisk belöning, där den 

symboliska belöningen kan bestå av hög status och 

erkännande inom den egna gruppen. Detta kan vara 

en nog så viktig drivkraft för skapandet av konst. 

Däremot går det inte att undvika att pengaförtjänst 

ger konstnären möjlighet att vara verksam, utan att 

lägga tid på andra inkomstkällor, och pengar ger även 

konstnären friheten att i lägre grad bry sig om vad marknaden efterfrågar och på så 

vis skapar pengar friheten för vidare innovationer. Samtidigt som det finns vad som 

skulle kunna ses som en risk, att konsten blir komersiell, på bekostnad av det 

nyskapande.

Ovanstående leder oss fram till den process en konstnär måste gå igenom för att ta sig 

från att vara talangfull, till att bli en framgångsrik konstnär. Tidigare forskning 

antyder att det inte är tillräckligt att vara talangfull. För att vidare kunna studera vad 

det i stället är som spelar roll har detta examensarbete därför valt att studera hur 

talang kan få skjuts på vägen genom en genomtänkt strategi, grundad i genuin 

kunskap och hur ett nätverk kan bidra till en säker resa på vägen mot framgång för 

att kunna svara på syftet: Givet att talang inte är den avgörande faktorn, hur ser 

processen från konststudent till framgångsrik konstnär ut och vilken roll spelar 

nätverket i denna process?

Processen för framgång (Duarte, Norgren, Thorngren 2008)
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4. EMPIRI

4.1 KONSTHÖGSKOLAN I MALMÖ
Konsthögskolan i Malmö (KHM) utgör en av fem högre utbildningar för fri konst i 

Sverige där de andra är Konsthögskolan Valand i Göteborg, Kungliga konsthögskolan 

och Konstfack i Stockholm och Konthögskolan vid Umeå universitet. Utbildningen är 

uppdelad i en treårig bachelor- och en tvåårig masterexamen. Varje år söker mellan 

500 och 600 personer till de tolv platser som erbjuds. Alla platser tillsätts utifrån 

arbetsprover och personliga intervjuer. Antagningsprocessen till Konsthögskolan 

börjar med en ansökan med arbetsprover och en skriftlig motivering. Ungefär 25 

personer blir sedan uttagna till intervjuer, varav cirka tolv slutligen erbjuds en plats 

vid skolan.

Skolan erbjuder kurser som Analys av det egna konstnärliga arbetet där innehållet är 

upplagt för att träna upp förmågan att analysera egna och andras bilder. Det 

inkluderar även att höra andra tolka ens konstnärliga verk. Det erbjuds även kurser 

som Ekonomi och juridik för konstnärer. Denna kurs lär ut grundläggande kunskaper i 

bokföring men även olika bolagsformer med ansvarsförhållanden, skattelagar och hur 

immaterialrätten förhåller sig och skyddar det konstnärliga skapandet med 

upphovsrätten. 

Vidare tar kursen Att klara sig som konstnär: administration och annat upp moment som 

hur det går till att sammanfatta sin karriär på ett CV och att skriva 

pressmeddelanden. Det tas även upp vilka olika källor det finns till att söka 

ekonomiskt stöd hos, stat, landsting kommun och olika fonder, men även hur det går 

till vid olika utställningsformer som biennaler, grupputställningar och 

separatuställningar. (khm.lu.se) 

Det avslutande året ägnas åt att färdigställa en egen utställning. Det ingår då att både 

skapa verken som ska ställas ut och att leda hela det projekt som det innebär att ordna 

utställningen. Eleven ska då även skriva en essä på ett tiotal sidor som är en text om 

det egna konstnärsskapet. Denna text presenteras också två gånger, en gång på skolan 

och den egna gruppen och en gång för allmänheten. (khm.se, Kreuger 080429)

4.2 RESULTAT AV INTERVJUER & ENKÄT
Utifrån den insamlade empirin, intervjuer och enkätundersökning, kunde det 
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identifieras fyra huvudområden som materialet rörde sig kring. Dessa var skapare, 

positionering och trade-offs, gatekeepers och nätverk. Även om detta inte är termer 

som uttalat används av respondenterna så har det gjorts ett val att presentera det så 

att läsaren lättare kan koppla det till det teoretiska upplägget.

4.2.1 Skapare

Ett övergripande intryck från det empiriska materialet är att konst är något som 

skapas för att kunna tjäna pengar på det, inget nödvändigt men dock en möjlighet.  

Detta understryks av Maud Färnström som menar att konsten i sig symboliseras av 

den kollektiva handlingen där man som konstnär måste nå ut till en publik för att 

konst ska bli konst. Färnström säger att de sociologiska aspekterna spelar in, har man 

ingen publik då är man heller ingen konstnär. 

Om vi bara målar här och låter det stå här ja då är det ingen som kan säga 
att vi är konstnärer bara för att vi kliver ut genom rummet.

(Färnström, 080421)

Färnström gör gällande att ett rykte kan leda till att vem som helst springer och köper 

konst med en baktanke och förhoppning om att verket stiger i värde under förslagsvis 

en tioårsperiod, för att sen kunna sälja det vid behov. Även om köparen hatar objektet 

blir det attraktivt ändå, fast möjligen ur en annan synvikel. Med detta sagt vill 

Färnström framföra att konsten då blir en ren handelsvara, och hon ställer på ett 

teoretiskt plan frågan om detta då kan fortsätta kallas för konst. Enligt Färnström är 

detta är något som filosofer har diskuterat i alla tider, när konst per definition övergår 

till en handelsvara övergår det då från att vara konst till någonting annat, och vad i 

sådana fall? Att det sen tidernas begynnelse har skapats saker och tjänats pengar på 

det som vi idag kallar för konst kan lättast förklaras ur konsthistorien. Färnström 

berättar att det till en början skapades exempelvis religiösa bilder på uppdrag av 

någon, ofta i utbyte mot mat eller pengar. Dessa bilder har på senare tid kommit att 

uppfattas som stor konst. På 1700-talet förändrades synen på konst och för första 

gången i världshistorien bedöms konsten alltmer som en handelsvara. Människorna 

insåg att en målad bild kunde stå kvar i ateljén för att senare på marknaden i stan 

ställa ut och sälja konstobjektet. Färnström tror att denna intressanta utveckling har 

format konstvärlden som än idag är ett komplicerat område, där det ständigt råder 

delade meningar om vad konst egentligen är. 

Måns Holst-Ekström konstaterar att konst, i vad han talar om som dagens 

ultrakapitalistiska samhälle, naturligtvis blir en handelsvara. Holst-Ekström påpekar 

43



emellertid att detta inte utesluter att konsten fortfarande kan betraktas som konst. 

Konsten kan vara flera saker samtidigt. Det handlar om att avromantisera konsten, 

något som Holst-Ekström påpekar att Andy Warhol arbetat mycket för. Den 

romantiserade bilden av den lidande konstnären som endast lever för sin konst är en 

produkt av 1800-talet och sent 1700-tal då romantiken präglade samhället. Denna bild 

har länge format den moderna konstnärsrollen men det senaste decenniet har det 

skett en förändring och där har Warhol spelat en viktig roll. Holst-Ekström säger att 

den generella förändringen har varit att konstnären har blivit allt mer fri i sitt arbete, 

både organisatoriskt och rent uttrycksmässigt. Det är viktigt att förstå sammanhangen 

och att förstå hur konstnärsrollen har förändrats.

Holst-Ekström påpekar att Warhol och till viss del även Jeff Koons verkligen lyckats 

utnyttja systemet till sin fördel genom den kapitalistiska produktionsmodellen. 

Exempelvis använde Warhol massproduktion då han på något sätt hade en strävan att 

ta bort avtrycket av konstnären. Paradoxalt nog så kom detta att bli ett mycket starkt 

avtryck i Warhols konst. Ironin är framträdande: I Warhols strävan att ta bort en form 

av karisma ur konstverken och avdramatisera dem blev detta istället än mer förstärkt.

Anders Kreuger har ett intryck av att konstnärsrollen har förändrats och blivit mer 

entreprenöriell. I dagsläget har det blivit allt svårare att som konstnär säga: ”Här är 

mitt verk och jag säger ingenting.” Det har att göra med att konst även är ett socialt 

fält och då måste konstnären också arbeta sig in i det fältet. Tidigare gick det att avstå 

helt från detta, men Kreuger och Holst-Ekström berättar att för att utbildningen ska 

ligga rätt i tiden uppmuntras och utbildas studenterna på KHM att kunna tala för sin 

konst, förstå och diskutera den med andra, vilket också är viktigt för att lära sig att 

organisera projekt och om möjligt starta institutioner. Att lära sig tänka kring konst 

och att kunna koppla ihop tanke och hand är något som KHM eftersträvar genom 

mycket teoriundervisning. Holst-Ekström tror att framförallt KHM ligger i framkant 

med detta tänk i förhållande till andra konsthögskolor i Sverige.

Inom konstvärlden, framhäver Kreuger, finns det flera olika sätt att försöka mäta 

konstnärlig framgång. Ett begripligt och användbart alternativ är CV-granskning. En 

konstnär som har ett tunt CV med få utställningar, få skriverier, bristfällig 

självpresentation och ett knappt deltagande i utställningar eller evenemang kan tolkas 

som att konstnären inte riktigt lyckats ta sig in i den sociala miljö som konstlivet är. 

Detta skulle likväl kunna betyda att konstnären arbetat med att utveckla sig själv och 

sitt konstnärskap för att göra sig redo för att synas, vilket inte behöver betyda att 

konstnären har misslyckats. 
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Det empiriska materialet ger inget enhetligt svar på vad framgång är, det är en 

subjektiv bedömning, därför behöver det inte betyda att det alltid är de stora och 

starkt ekonomiska institutionerna som visar vägen framåt. Kreuger förklarar detta 

med att det för framgång på längre sikt helt enkelt kan vara viktigare att ha 

trovärdighet i en mindre miljö än att ställa ut på en institution som når väldigt många 

besökare. I själva verket innebär detta att framgång blir en strategiskt viktig fråga. 

Därmed är det viktigt att lokalisera hur väl man som konstnär ligger positionerad 

inför framtiden och försöka analysera utifrån detta.

Om en konstnär tjänar mer pengar än andra konstnärer, är man mer 
framgångsrik då?

(Kreuger, 080429)

Mot den del av konstvärlden som KHM utbildar sina studenter är det inte monetära 

belöningar som mäter framgång. Det kan få en negativ klang att ställa ut tidigt och 

tjäna pengar, både för ryktet och för framgången på lång sikt. 

Det som utgör framgång i konstbranschen beror för det första på vilken hållning 

konstnären intar i de olika segment som omger konstvärlden. För att kunna bedöma 

framgång och vad som är belöning för en konstnär krävs det att konstvärlden 

betraktas ur en sociologiteoretisk synvinkel. Färnström pekar på att det finns olika sätt 

att utvärdera framgång, en del konstnärer skapar bara för kapitalets skull och når 

framgång på så vis. Färnström menar att deras anseende är inte särskilt högt bland 

den skara konstnärer som kämpar på och vill förändra samhället med sin obegripliga 

konst och som kanske får klättra hela livet bara för att komma upp till livsnivå, eller 

komplettera sitt konstnärskap med en anställning vid sidan om. 

Kreuger säger sig se fyra karaktärsdrag som specifikt symboliserar konstnärerna: 

• Det finns konstnärer som enbart är ute efter att sälja

• Det finns konstnärer som bara är ute efter publicitet till vilket pris som helst

• Det finns konstnärer som satsar på att bli erkända internationellt

• Det finns konstnärer som endast satsar på den nationella marknaden. 

Som exempel på de två sista karaktärsdragen kan sägas att det finns konstnärer som 

är oerhört kända i Sverige som säljer sina målningar till väldigt höga priser, men som 

är helt okända utomlands, sen finns det konstnärer i Indien som tjänar tio-femton 

gånger mer än de mest kända konstnärerna i Europa och USA, men som ändå är helt 

okända utanför Indien och Gulfstaterna. Det som är avgörande i dessa avseende är 

företrädesvis vilken marknad konstnärerna har valt att placera sig på och om dem har 
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satsat på museerna, utbildningssektorn, skribenterna och/eller de oberoende 

curatorerna. Kreuger konstaterar att det helt enkelt finns många olika undersektorer i 

konstvärlden där framgång inte uppfattas på ett och samma sätt. Kreuger menar att 

tolkningen av framgång beror på vilket segment konstnären inriktar sig på och vems 

uppfattning och uppskattning han eller hon eftersöker. 

Kreuger tror att allt detta beror på att konstvärlden har utvecklas så att det i dagsläget 

finns flera olika sätt att se på konst, flera olika sätt att göra konst och flera olika sätt att 

presentera konst på, detta skapar i slutändan egna kluster. Kreuger pekar ut 

ytterligare en förändringsfaktor, nämligen att andra delar av världen, så som Kina och 

Indien, blivit både konstnärligt och ekonomiskt aktiva i det internationella konstlivet. 

Detta leder till att konstnärer vill ta klivet från att vara nationellt erkänd till att skapa 

sig en internationell karriär. Kreuger menar att en av konsekvenserna med att satsa 

på en internationell marknad är att konstnären ofta tvingas växla ner i inkomst i 

utbyte mot att nå framgångar som kan vara mer betydelsefulla på längre sikt. 

Bevisligen är marknadsföringen i konstvärlden väldigt komplex och det blir inte 

mindre komplicerat av att människor som tjänat stora pengar i andra branscher ger 

sig in som aktiva aktörer i konstlivet.

4.2.2 Positionering & trade-offs

Färnström tror att det för blivande konstnärer framförallt är viktigt att få en bred 

bildning kring de teoretiska perspektiven och inte bara praktisk kunskap. Färnström 

hävdar att som blivande konstnär måste man göra sig synlig på en internationell 

marknad och ha en djup bildning inom den postmoderna diskursen för att lyckas. På 

så vis går det att nå framgång genom att skapa konst som accepteras på den marknad 

där konstnären väljer att positionera sig. 

På frågan hur betydande det är för en konstnär att synas och framförallt att då vara 

känd i den stora massan svarar Färnström att hennes uppfattning är att konstnärer i 

stort sett bortser från den stora massan. Hon menar att de bryr sig mer om hur deras 

objekt klassificeras. Färnström säger att den stora massan i grunden är känslolös inför 

konsten och köper den endast i spekulation. Härmed menar Färnström att hon tror 

att det är viktigare för en konstnär att vara någon i den närmsta kretsen runt sig själv 

än att vara känd i stora sammanhang. Genom att vara liten på marknaden och 

värdefull för en mindre skara konstälskare hoppas konstnären uppnå högre status.

Allmänheten har vissa förväntningar på konst och vad en konstnär är, det vill säga hur 

man som konstnär placerar sig i konstvärlden. Vad en konstnär egentligen vill med sin 

konst är en av de viktigaste frågorna en konstnär bör ställa sig enligt Färnström. På 
46



detta följer frågorna Vad är motivationen för att göra det han/hon gör? Och hur stor 

roll spelar intentionen för en konstnär? Färnström menar att svaren på dessa frågor 

inte går att generalisera utifrån konstvärlden som grupp, utan varje konstnär har 

givetvis en individuell uppfattning. En del konstnärer väljer att skaffa pengar på 

hederligt arbete och vid sidan ägna sig åt sitt konstnärskapande, som en hobby. Här 

ser Färnström att det finns ett val som varje konstnär måste ta hänsyn till: pengar 

kontra frihet. 

Enligt Färnström bör varje konstnär kunna behålla sin konstnärliga frihet och inte 

behöva kompromissa för någon. Färnström hävdar att det är en öppen fråga: När 

man börjar tjäna pengar på sin konst, är man då ofri? Är man då en slav? Det finns 

inget direkt svar utan det är upp till varje konstnär att själv ta ställning till situationen 

och göra dessa medvetna val. 

Färnström säger att ställningstagandet mellan pengar och frihet är något som ständigt 

har florerat i konstvärlden. I denna värld ses pengar ofta som något fult, pengar är 

bara spekulativa ting och att spekulera uppfattas här som fult menar Färnström. 

Frihet är ett ord som noga efterlevs och diskuteras flitigt bland konstnärer. Konstnärer 

anser, enligt Färnström, att de själva går miste om friheten när de får medial 

uppmärksamhet samtidigt som det ger klirr i kassan. Kort och gott måste en konstnär 

som vill bli berömd eller åtminstone livnära sig på sin konst vara beredd på att ge upp 

sin konstnärliga frihet och vise versa. Konstnären måste hitta en balans där han eller 

hon känner sig tillfreds. 

Kreuger påpekar att en del av studenterna ibland väljer att aktivt arbeta med olika 

projekt relaterade till konstvärlden och därigenom få fantastisk erfarenhet genom 

learning by doing. Men valet att inte fokusera fullt ut på utbildningen gör att den 

värdefulla tiden på skolan blir lidande och det är inget som KHM aktivt uppmuntrar. 

Anledningen till detta, menar Kreuger, är att själva idén med att vara på skolan är att 

man ska ha tid att tänka och koncentrera sig på utbildningen istället för att behöva 

producera för andra. Skolan vill att studenterna ska använda sig av den tid de har för 

att ta till sig så mycket som möjligt av det som KHM erbjuder, men det är ett val som 

studenterna själva får stå för. Härmed kommunicerar Kreuger värdet av att först 

bygga upp en grund att stå på och därmed vänta med att vara en hyperaktiv konstnär. 

Kreuger påpekar att det inte nödvändigtvis ska vara galleristerna som ska kunna 

bestämma över hur konststudenternas skapande ska utvecklas just under studietiden. 

Han tror att det kanske helt enkelt är bättre för studenterna själva om dem istället 

lyssnar på de intellektuella som skolan betalar för att föra ett resonemang med 

studenterna. 
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Kreuger tror att det som gör en konstnär riktigt stark i det internationella konstlivet 

är just själva förmågan att kunna säga nej till saker och ting. Trots tidigare 

funderingar kring internationalisering ser Kreuger ingen mening med att finnas 

överallt utan att vara närvarande på rätt plats där konstnären själv, endast finns 

representerad, det är målet. På så vis kan konstnären skapa sitt oberoende i att 

förverkliga något som enbart bestämts utifrån egna premisser. Härmed framhäver 

Kreuger att konstnären blir oberoende till innehållet, till marknadsföringen och i 

förhållandet till nätverket. Det handlar inte nödvändigtvis om personen utan om just 

känslan av oberoende. Kreuger understryker det hela genom att konstatera att om 

man är oberoende så kan man också göra politiskt svåra projekt utan att hamna i ett 

eller annat läger. Detta menar Kreuger är väldigt svårt att prissätta.

4.2.3 Gatekeepers

Färnström lägger tyngd på att distributionsfältet för en konstnär har förändrats under 

de senaste åren, hon menar att galleristerna fått en allt mindre betydelse. Färnström 

anser istället att gallerister är alltmer sammankopplade med massmedia. Galleristen 

kommer ingen vart om han eller hon inte samarbetar med massmedia som i dagsläget 

har en allt större makt. Varje människa som inte syns, oberoende av storlek, förblir i 

skymundan. Inte att förglömma är att vissa konstnärer väljer att förbli i skymundan 

med tanke på just valet av frihet. Färnström tror att alla individer innerst inne har 

någon vilja att synas, men när den positionen är nådd, finns det då några drivkrafter 

kvar frågar hon sig.

Relationen till media och kritiker beskrivs av galleristerna i enkätundersökningen, 

antingen som väldigt god eller helt enkelt obefintlig. Vissa upplever ingen medial 

uppmärksamhet på hemmaplan bortsett från den lokala pressen medan andra har 

utställningar som recenseras och presenteras i större sammanhang och vissa har för 

vana att skicka inbjudningar till pressvisningar. På frågan om massmedial 

uppmärksamhet generat någon märkbar ökning i besökarantal och försäljning är 

svaren väldigt varierande. En gallerist upplever att recensioner kan medföra ökat 

besökarantal men som inte markant påverkar försäljningen. En annan gallerist anser 

att den minimala uppmärksamheten inte ger någon direkt påverkan på besöken. Det 

är övervägande i tidningar som gallerierna har representerats.

Även om konstnärens väg ut på marknaden inte alltid domineras av gallerister, går 

det inte att bortse från att dessa kan vara en möjlig inkörsport. På frågan rörande 

typiska kriterier eller egenskaper som kan vara särskilt eftersökta vid val av nya 

konstnärer blir galleristernas svar väldigt spridda. Eftersökta egenskaper eller 
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särskilda kriterier verkar vara något som är en högst individuell bedömningsfråga för 

de flesta, medan vissa redan har färdiga mallar med urvalskriterier. Några av 

egenskaperna som lyfts fram är: att kunna tänka outside the box, intelligens förenat med 

ett personligt språk, att de sticker ut och att arbetet håller hög kvalitet, samt vilda och 

äventyrliga människor som skapar glädje snarare än att passa in i ett förutbestämt 

mönster och då bryter sig fria från den stereotypa modellen av en konstnär.

Galleriernas egen sammansättning av andel etablerade och nya konstnärer skiljer sig 

mycket åt. Vissa satsar på att lyfta fram nya konstnärer och känner ett stort ansvar för 

att just få fram nya konstnärer på marknaden. Vissa frånsäger sig emellertid att de 

som gallerister skulle ha något personligt ansvar för att lyfta fram konstnärer och visar 

ytterst få nya konstnärer i sina gallerier i förhållande till redan etablerade konstnärer. 

En tredje grupp ger uttryck för en önskan om att vilja underlätta för nya konstnärer 

men att de på något sätt fastnat i gamla mönster. Galleriernas etablerade kundbas 

verkar i ytterst få fall spela någon som helst roll vid valet av konstnär. Här är en 

övervägande majoritet överens. En gallerist beskriver att kundbasen inte spelar någon 

roll då konst knappast går att jämföra med mineralvatten.

De huvudsakliga uppgifterna för en gallerist är, enligt de flesta i undersökningen, att 

fungera som en kanal som förmedlar bra konst och som marknadsför och intresserar 

sig för konstnärerna. De flesta gallerier tar någon form av provision, men andelen de 

tar ut varierar kraftigt. Förutom några få som inte tar provision sträcker sig andelen 

som galleristerna tar mellan 20-50 procent, trots att vissa berättar att det helt varierar 

från fall till fall.

Något som galleristerna generellt sett är eniga om är möjligheterna för nya 

konstnärer att ta sig ut på marknaden. Konstmarknaden beskrivs som väldigt svår att 

lyckas på, framförallt om man inte har utbildning. Det ges även uttryck för att mycket 

av möjligheten att lyckas ligger hos konstnären själv. Det är viktigt att vara aktiv, söka 

utställningar och bilda nätverk och kontakter. Vissa gallerister ställer sig kritiska till 

hur få gallerister som vågar satsa på outbildade konstnärer och/eller unga konstnärer. 

Flera gallerier har samarbete med andra konsthandlare och gallerister, både 

internationellt och nationellt. Samarbetena kan variera väldigt, det kan handla om allt 

från tips på konstnärer som bör lyftas fram till utlåning av utställningar. Många har 

även återkommande samlare och relationerna till dessa beskrivs generellt som bra och 

långsiktiga med ömsesidigt förtroende och diskussioner om framtida möjligheter.

På frågan om galleristernas syn på KHM och studenterna som utbildas där, varierar 

svaren en del. En gallerist uttrycker att eleverna förmodligen får en gedigen 
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utbildning med hög kvalitet men att det kanske läggs för lite vikt vid måleriet, medan 

en annan gallerist ställer sig mer kritisk till utbildningar inom konst överhuvudtaget. 

Denne uttrycker att sådana utbildningar, inom exempelvis konst eller fotografi, har en 

tendens att skapa tennsoldater av studenterna. Ytterligare en annan uttrycker att det 

borde göras mer reklam för KHM eftersom det är få som känner till mer än att det 

bara finns en konsthögskola i Malmö.

Rörande studenternas potential som konstnärer ställer sig de flesta galleristerna i 

undersökningen positiva. Någon lyfter fram hur viktigt det är att studenterna ska 

hålla sig till sin egen drivkraft och förstå vikten av att "branda" sig som konstnär. 

Generellt sett så anses studenterna ha mycket bra och hög potential även om det för 

den sakens skull inte gör det självklart att de kommer att lyckas då det enligt en 

gallerist är väldigt få som verkligen gör det. Vidare påpekas det också att studenterna 

vid KHM har ett bättre utgångsläge än andra konstnärer som är självlärda, så kallade 

autodidakter.

Intrycket av KHM i förhållande till andra konsthögskolor i Sverige är något som har 

givit väldigt blandade reaktioner. Medan någon framhåller att det är den bästa i 

landet för tillfället tycker någon annan att den är för teoretisk och flummig. Samtidigt 

uttrycks det av vissa att det finns många bra konsthögskolor i Sverige och att KHM 

inte utmärker sig åt vare sig det ena eller andra hållet, den är likvärdig helt enkelt. 

Ytterligare några meddelar att de inte känner till skolan tillräckligt väl för att bedöma 

det, men att det nog ändå är Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, Mejan, som 

räknas.

Förutom gallerister så är skolan en viktig gatekeeper där årsutställningarna samt 

avgångsutställningarna är viktiga inslag i konststudenternas kontakt gentemot 

allmänheten då det främst är genom dessa två evenemang som de får 

uppmärksamhet. Avgångsutställningarna är framförallt inga anonyma tillställningar 

då det ofta skrivs om dem i exempelvis Sydsvenskan. Kreuger lyfter även fram de 

externa examinatorerna som en sorts externa arbetsmarknadsrepresentanter med 

internationell expertis. Via dessa får studenterna curatorssamtal där de får möjlighet 

att praktisera sina kunskaper i att presentera och marknadsföra sig själva. Ett annat 

sätt som studenterna marknadsförs på är genom den återkommande årsboken som 

innehåller dokumentation av studenternas avgångsarbeten.

4.2.4 Nätverk

Av egen erfarenhet har Holst-Ekström upplevt att kontaktnätet för en konstnär som 

är ute i konstlivet och vill göra karriär kan spela en avgörande roll. Det finns 
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emellertid variationer på hur dessa kontaktnät byggs upp. Som konstnär kan man 

välja att fokusera på olika delar av kontaktnätet. Exempelvis kan en konstnär satsa på 

att få ett stort och brett kontaktnät bestående av många olika typer av människor, 

alternativt så kan konstnären vara mer fokuserad och selektiv och se till att skaffa sig 

ett litet kontaktnät med verkligt tunga namn. Det är helt enkelt olika strategier 

konstaterar Holst-Ekström.

Många av de studenter som har gått på KHM blir ofta kvar i Malmö även om dem 

inte kommer därifrån vilket får till följd att studenterna bildar ett eget, väldigt viktigt 

nätverk. Precis som Holst-Ekström, anser Kreuger att det är väsentligt att 

konststudenterna redan under skoltiden börjar bygga sina kontaktnät. Framförallt 

handlar det inte bara om nätverkandet med exempelvis lärare, konstnärer och 

gallerister utan kontaktnätet med skolkamrater är minst lika viktigt. Kreuger menar 

på så vis att detta nätverk bildar en konstpublik framförallt för de institutioner som 

sysslar med samtida och lite mer experimenterande konst. Även om vissa konstnärer 

föredrar att arbeta själva finns det ingen som inte behöver vissa kringfunktioner och 

på så sätt är det ingen som egentligen kan arbeta helt ensam. 

Holst-Ekström pekar ut en ytterligare grupp konstnärer som föredrar att arbeta i 

gruppering som en slags motpol till den ensamme konstnären. Holst-Ekström tycker 

sig ha sett att en del sådana grupperingar formas redan under skoltiden och dessa kan 

komma att bli väldigt viktiga för de enskilda konstnärerna. Denna typ av samarbete 

kan leda till att studenterna senare skapar ett gemensamt konstnärsdrivet galleri och 

har det som en samlande enhet efter att skoltiden är avslutad. Holst-Ekström 

poängterar att mycket av konstnärens arbete tyvärr är oavlönat, särskilt i början av 

karriären, och då kan det vara bra att ha kollegor och vänner som hjälper till att 

exempelvis bygga utställningar. Det finns flera exempel på att studentgrupper efter 

utbildningen har startat egna gallerier, exempelvis Lilith Performance Studio och 

Signal. Det som kan konstateras är att utbildningen är yrkesförberedande men 

återigen påpekar Kreuger att fokus ligger på konstnärskapet. 

Holst-Ekström anser att nätverksbyggandet verkligen bör uppmuntras i utbildningen 

på KHM. I dagsläget finns det möjlighet för eleverna på konsthögskolan att själva 

boka in tid för ateljésamtal med exempelvis lärare, professorer och handledare. Dessa 

är oftast även själva konstnärer. Då det är en väldigt hög lärartäthet och mycket 

individuell handledning på utbildningen finns det goda möjligheter för eleverna att 

bygga upp personliga kontaktnätverk.

Det viktigaste nätverket som studenterna på KHM tar del av är det samlade 
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professionella nätverk av skribenter, curatorer, professorer, museichefer och så vidare 

som är eller har varit knutna till skolan under årens lopp. Det är svårt att kvantifiera 

nätverken och Kreuger uttrycker att det finns andra nätverk av mer formell karaktär 

som omger Konsthögskolan i Malmö. Ett av de viktigaste formella nätverken som 

Kreuger nämner är kontakten med utbytesinstitutioner. Detta innebär att studenterna 

har möjlighet att utbyta studieplats under en termin med folk från andra skolor 

utomlands. På så vis öppnar det upp för studenterna att bredda sina personliga 

nätverk genom de internationella kontakter de knyter under sitt utbyte. Kuna är ett 

annat formellt nätverk som KHM är en del av, där Kuna är en sammanslutning av 

konstakademierna och konsthögskolorna i de nordiska och baltiska länderna. 

Ytterligare ett nätverk som Kreuger nämner, är European Art Research Network som 

mer riktar sig mot forskningssidan. 

Kreuger nämner behållningen av nätverken med att konstatera att studenterna har en 

direkt nytta och glädje av både de formella och informella nätverken. Som ett led i att 

förbättra utgången för konststudenterna har professorer av och till varit aktiva i att 

hjälpa studenterna med kontakter till gallerier, curatorer och institutioner. Kreuger 

påpekar att all denna kontakt sker på en informell nivå som är beroende av varje 

enskild students relation till handledaren eller professorn.
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5. ANALYS

5.1 TALANG
Söktrycket till KHM är som nämnts väldigt stort, närmre bestämt 

söker mellan 500 och 600 personer till utbildningen varje år. 

Endast tolv av dessa blir antagna. Antagningsbeslutet fattas 

utifrån arbetsprover och personliga intervjuer. Trots att bra 

konst är en högst subjektiv fråga utgör arbetsproverna ett tillfälle för 

antagningsnämnden att se vilka sökande de upplever ha bäst kapacitet att 

tillvarata vad utbildningen har att erbjuda. På detta resonemang följer att 

konstnärens talang blir en grundförutsättning för att få möjlighet att utbilda sig vid 

KHM. Konstnärens talang blir således de blivande konstnärernas värdefullaste resurs. 

Dock ska det poängteras att det inte bara är den konstnärliga talangen som bedöms 

vare sig av gallerister eller av antagningsnämnden på KHM. Precis som tidigare 

forskning visat så tas det hänsyn till hur väl konstnären kan tala om både sig själv och 

sitt skapande, samt personlighet 

För att en resurs ska kunna vara en potentiell konkurrensfördel måste den, enligt 

Barney uppfylla VRIS-kriteriet: värdefull/valuable, ovanlig/rare, oefterhärmlig/

imperfectly imitable, osubstituerbar/non subsitutable. Talang kan i högsta grad sägas 

uppfylla detta kriterium. En konstnärs talang är ytterst värdefull då den kan ses som 

en av grundförutsättningarna för att kunna verka som konstnär. Talang är också 

ovanlig, detta visar sig inte minst i det breda spektra av konstnärer som är och har 

varit verksamma genom tiderna. Talang kan således sägas vara ovanlig då den är 

ytterst individuell och ger uttryck på oändligt många olika sätt. Vidare går det inte att 

imitera eller efterapa talang. Möjligen går det att härma en viss konstnärs sätt att 

uttrycka sig, men detta är trots allt bara en efterapning av ett existerande konstverk 

och konstverket i sig är egentligen bara en produkt av konstnärens talang. Att det 

skulle gå att substituera talang mot någon annan egenskap förfaller orimligt. 

Sannolikt finns det många olika egenskaper som i kombination med talang bidrar till 

att en konstnär på något sätt ses som framgångsrik, men det innebär inte att talangen 

är utbytbar eller möjlig att ersätta med någon annan egenskap.

Beaktas endast resonemanget ovan går talang ovillkorligen att ses som en varaktig 

konkurrensfördel. Emellertid är talang inte det enda som behövs för att bli en 

framgångsrik konstnär. Talang är i detta fall konstnärernas resurs på väg till 

utbildningen vid KHM. Således blir resursen, i detta fall talang, endast en 
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grundförutsättning för att överhuvudtaget vara en av aktörerna på marknaden och 

kunna tränga in i systemet.

5.2 KUNSKAP
Att en konstnärs uppgift endast skulle bestå av att skapa sin konst 

är förmodligen en av de mest förlegade föreställningarna kring 

konstnären idag. Konstnärens vardag består till lika stor del av att 

marknadsföra och sälja sig själv. Som Czikszentmihalyi och Robinsons 

undersökning visade är det inte bara konstverket utan lika mycket konstnärens 

personliga egenskaper som spelar in vid försäljning. Det krävs helt enkelt en 

utåtriktad person som har förmåga att förhandla sig till förmånliga priser och låga 

provisioner. Denna tanke understryks av Holst-Ekström, så väl som av Kreuger, som 

påvisat att studenterna vid KHM måste kunna tala för sin konst, samt förstå och 

diskutera den med andra. Uppfattningen bland galleristerna är att konstmarknaden 

är väldigt svår att lyckas på och att möjligheten att lyckas i stort ligger hos konstnären 

själv. Det är viktigt att vara aktiv, söka utställningar och bilda nätverk och kontakter. 

Konst är således också ett socialt fält och konstnären måste behärska även detta. 

Föreställningarna om konstnärer är många och något som ofta lyfts fram är bilden av 

den svältande konstnären som endast lever för sin konst. Givetvis är ekonomisk 

förtjänst inte den enda sortens framgång som eftersträvas då alla aktiva konstnärer 

har olika bilder av vad framgång för dem skulle kunna innebära. Emellertid blir den 

ekonomiska aspekten särskilt framträdande då den sätts i kontrast mot begreppet 

konstnärlig frihet. Kreuger påtalar den unika möjlighet som studenterna vid KHM 

har. Under utbildningen så har studenterna möjlighet till konstnärlig frihet utan att 

den ekonomiska aspekten behöver vara ett problem. Denna typ av oberoende är svårt 

att uppnå ute i verkliga livet om man som konstnär ämnar livnära sig på sin konst. 

Detta är något som även Färnström påpekar och hon anser att varje konstnär måste ta 

hänsyn till denna paradox. Enligt Färnström har pengar ofta framstått som något fult 

i konstvärlden. Denna uppfattning verkar grunda sig i att konstnären går miste om 

sin frihet om de når massmedial framgång och därigenom tilltagande ekonomisk 

vinning. En konstnär som vill kunna livnära sig på sin konst måste vara beredd att ge 

upp sin konstnärliga frihet och vice versa. Det handlar följaktligen om en sorts trade-

off som konstnärer ställs inför. Denna argumentation förs även fram av Alexander som 

talar om patronage som en av de tre typerna av utformning som distributionskanaler 

kan anta. Enligt denna tanke kan en konstnär trygga sina inkomster genom inkomst 

från exempelvis ekonomiskt starka privatpersoner eller organisationer. Genom dessa 

monetära bidrag får privatpersonerna eller organisationerna inflytande över 
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konstnärens skapande, och därmed blir konstnären inte längre fri eller obunden i sitt 

konstnärliga arbete.

Precis som Alexander är inne på en trade-off när det gäller patronage är det enligt 

Färnström en trade-off mellan konstnärlig frihet och pengar som är av yttersta vikt för 

förstärkandet av en konstnärs roll i ett visst givet sammanhang. Trade-offs förstärker 

konstnärens position genom att konstnären aktivt väljer bort sådant som inte ligger i 

linje med den valda positionen. Exempelvis skulle det kunna bli svårt för en konstnär 

som önskar uppnå status inom mindre konstkretsar att samtidigt massproducera 

konst för till exempel IKEA. Detta kan sägas vara en av orsakerna till att trade-offs 

uppstår. Om inte den sedan tidigare bestämda inriktningen bibehålls riskerar 

konstnären att uppfattas som inkonsekvent vilket kan skada varumärke, image och 

rykte. För en konstnär skulle detta givetvis kunna vara förödande.

Det är emellertid inte enbart i dragkampen mellan konstnärlig frihet och pengar som 

det går att finna viktiga områden för trade-offs. Under utbildningen på KHM uppstår 

kontinuerligt situationer i vilka studenterna tvingas göra och handskas med trade-offs 

för att förstärka sina respektive positioner. Kreuger belyser en sådan situation då han 

talar om möjligheten för studenterna att ställa ut konst parallellt med utbildningen på 

skolan. Det är möjligt att denna trade-off inte lika märkbart skulle ge synbara effekter 

på konststudenterna status i sin målgrupp, men som Kreuger påpekar så är tiden på 

KHM möjligen den tid då studenterna kan vara som friast i sitt skapande. Likväl 

behöver denna åsikt inte delas av studenterna. Det är möjligt att en konststudent vid 

KHM har som främsta ambition att få ut sin konst på marknaden så snabbt som 

möjligt. Då skulle det strategiskt bästa alternativet kunna vara att ta tillfället i akt att 

ställa ut på ett galleri om en sådan möjlighet visade sig. Kunskap och medvetenheten 

kring vilken position man eftersträvar blir således av största vikt för varje trade-off 

som måste göras för att upprätthålla denna position.

Resonemanget ovan påvisar att trade-offs görs för att upprätthålla och förstärka en 

position. Men vilka faktorer är det då som påverkar vilken position som inledningsvis 

väljs? Enligt Porter handlar det om en annorlunda kombination av aktiviteter som 

skapar en unik och värdefull position. För konststudenterna kan dessa aktiviteter 

exempelvis röra sig om materialval eller val av motiv, olika sammansättningar av 

kurser och utbytesår utomlands med åtföljande internationella kontakter. Men för att 

positionen ska vara en del av en framgångsrik strategi krävs det att aktiviteterna 

sammankopplas och att det således finns en passning som gör att de olika aktiviteterna 

förstärker varandra.
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Det är möjligt att man som blivande konstnär, i början av sin karriär, inte har en 

bestämd uppfattning av var man vill eller kanske bör positionera sig, givet sina 

förutsättningar och mål. Detta kräver sannolikt en viss kunskap och medvetenhet 

rörande de olika potentiella positionerna för att valet ska bli så lämpligt och så 

framgångsrikt som möjligt. Här kan konsthögskolor så som KHM troligen spela en 

viktig roll. Kreuger påpekar vikten av learning by doing för studenterna, exempelvis 

genom arbete med olika projekt som är relaterade till konstvärlden. Vidare menar 

Kreuger att det också är viktigt att först bygga upp en grund att stå på och därmed 

vänta med att vara en hyperaktiv konstnär. Möjligheten till utbyte och resonemang 

mellan de intellektuella som skolan betalar och konststudenterna bidrar till att vidga 

vyerna och upptäcka nya områden som studenterna kanske inte visste fanns.

Det verkar som att kunskap är en viktig del på vägen till den framtida positionen som 

konstnär. Emellertid kan det även vara befogat att lystra till vad någon som, till 

skillnad från Kreuger, inte själv står med ena foten i skolans värld. Galleristerna som 

deltagit i enkätundersökningen har delade meningar om konsthögskolor i allmänhet 

och KHM i synnerhet. Det påpekas bland annat att blivande konstnärer som studerar 

vid KHM förmodligen har bättre chanser att lyckas än självlärda konstnärer. 

Emellertid ges det också uttryck för en viss oro att utbildningar inom exempelvis 

konst kanske skapar alltför lika konstnärer eftersom de ”stöps” i samma form och att 

det möjligen läggs för lite vikt vid måleriet.

5.3 NÄTVERK
I Alexanders tillägg till Griswolds kulturdiamant presenteras tre 

olika vägar via vilka konstnären förser konstmarknaden med 

sina verk och därigenom når konsumenterna. Alexander menar 

på att det delvis finns konstnärer som själva eller tillsammans med 

sina kollegor skapar ett litet nätverk genom vilket de presenterar fram sin 

konst för marknaden, där lägre inkomster ges på bekostnad av en större 

konstnärlig frihet. Det här ligger delvis i linje med det som framkom under 

intervjuerna beträffande KHM studenternas relationer till varandra, hur värdefullt 

det är att de så att säga bygger broar mellan varandra redan under studietiden. 

Framförallt kan detta härledas till att konstnärer som självförsörjande individer med 

slutna nätverk är betydelsefulla, men att det lilla nätverket eller den enskilda 

konstnären behöver vara en del i ett större perspektiv om man ska kunna leva på sin 

konst. Kreuger bekräftar denna tro om att en konstnär i grund och botten inte kan 

agera helt på egen hand utan denne måste mer eller mindre ta hjälp av vissa 

kringfunktioner. 
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Det som Holst-Ekström framhäver är att studenterna bildar grupperingar som riktar 

sig till samma konstpublik och som genom detta skapar egna institutioner för samtida 

konst, ett så kallat konstnärsdrivet galleri. Vidare talar detta för att ett litet slutet 

nätverk av individer med samma fokus kan nå synergieffekter, framförallt genom att 

det är fler som delar på den ekonomiska risken vid bildandet av exempelvis ett galleri 

men även genom utbytet av kunskap och erfarenheter för att stärka den ekonomiska 

positionen. Detta är vad Biggart & Castanias samt Harding menar är ett risk avert 

beteende och ett bevis på förståelsen för personliga nätverk, vilket med anknytning 

med Holst-Ekström uttalanden förstärker bilden av konstnären som en entreprenör. 

Det bevisar på att Alexanders teori om self-support konstnären blir bekräftad men där 

verkligheten till viss del utesluter konstnärens ogynnsamma situation med exempelvis 

extra anställning vid sidan om skapandet. Nätverket ger uppenbarligen effekter som 

öppnar upp nya möjligheter för konstnären att ägna sig fullt ut åt sitt skapande. Det 

ska dock inte stickas under stol med att som Holst-Ekström säger, så kantas en 

konstnärs start i karriären oftast av lågavlönat arbete. För att konstnären sannolikt ska 

kunna avstå från andra inkomstkällor krävs det alltså att risken delas på flera eller att 

den enskilda konstnären redan har en stark ekonomi att delvis luta sig tillbaka på.

Granovetter menar på att ett större antal svaga relationer genererar mer värde till 

nätverket än fåtalet starka relationer gör. Detta eftersom människor i 

vänskapsrelationer allt som oftast är väldigt lika varandra där likaså vänners vänner är 

lika varandra. Det här menar Granovetter leder till att nätverket blir högst begränsat. 

Eftersom studentgrupperna grundar sig i, får vi tolka, starka vänskapsrelationer, finns 

det risk för att nätverket blir begränsat eftersom de kommer från samma skola där 

sannolikheten att de har liknande relationer till samma människor som de kommit i 

kontakt med under studierna är stor. Ur en tänkbar situation riskerar de att delvis gå 

miste om de värdefulla egenskaper som ett professionellt nätverk grundat på sociala 

relationer för med sig.

Det här med att studenterna går samman och bildar en egen enhet, ett eget nätverk, 

och därigenom ser en affärsmöjlighet kan relateras till Barons forskning om 

mönsterigenkänning. Detta visar på att studenterna uppenbarligen tar kunskapen till 

sig och förstår att ensam inte alltid är stark. När studenterna på det här viset kan 

sägas knyta samman ett och annat som tidigare inte hade någon relevans lyckas de 

forma identifierbara mönster. Ett mönster som sedermera resulterar i upptäckten av 

en affärsmöjlighet. Det här beskrivs i forskningen som en process, en process som 

studenterna i nätverket i det här fallet sannolikt genomgått under större delar av sin 

studietid där de inhämtat kunskap och sett mönster i det som sker runt omkring dem. 

Huruvida studentgrupperna uppfattar mönster utifrån Barons, protoype model eller 
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exemplar model går inte att avgöra, grundat på att vi inte vet något specifikt om 

studenterna i fråga. Med största sannolikhet kan det sägas att studenternas enskilda 

och säkerligen även samlade vision av affärsmöjligheten förändrats med tiden. 

Eftersom studenterna hela tiden inhämtar ny information och blir allt rikare på 

erfarenheter under årens lopp förändras troligen också verksamhetsbilden med 

uppsatta mål och verksamhetsinriktning, vilket tydliggör bilden av entreprenöriellt 

agerande bland konststudenterna. Det är här nätverket återigen kommer in i bilden 

som en vital framgångsfaktor, vilket bekräftas både i forskningen och bland 

experterna på området. Framförallt kan det sociala nätverket här i form av 

studentgrupperna, sägas agera informationsbärare och informationsspridare, vilket 

enligt studier har visat sig ge upphov till fler upptäckter av affärsmöjligheter. 

Bevisligen skapar relationerna ytterligare positiva effekter för konstnärerna eftersom 

sociala nätverk enligt Baron gynnar entreprenörens kognitiva strukturförmåga. 

Ett konstnärsdrivet galleri som startas upp av studiekamrater efter studietiden 

tydliggör bilden av hur pass viktiga sociala relationer kan vara för framtiden. 

Processen som studenterna genomgår belyser klart och tydligt det som forskningen 

bevisat, att sociala relationer i ett nätverk kan utvecklas till att få en mer yrkesmässig 

karaktär längre fram och därigenom få formen av ett professionellt nätverk. Dessa 

studenter har således visat prov på förståelsen för att sociala och professionella 

relationer tillsammans spelar en viktig och värdefull roll i nätverket där båda bäddar 

för framtida affärsrelationer. Denna förändring i nätverket kännetecknas ofta av 

nystartande företag som genomgår samma typ av bataljer och som därmed kan dela 

med sig av sina erfarenheter och på så vis generera värde till nätverket.

Precis som i ett socialt nätverk krävs det hög grad av förtroende i ett professionellt 

nätverk. Förtroende handlar om en försäkran mot opportunistiskt beteende parter 

emellan. Som forskningen visar är en affärsmässig relation inte enbart uppbyggd av 

ett förtroende om ekonomiska drivkrafter. En affärsmässig relation kan även som 

tidigare nämnts byggas upp av vänskapliga sociala relationer vilket givetvis ger 

parterna förväntningar om ett ömsesidigt förtroendeförhållande. Expertintervjuerna 

gav inget uttryck för vikten av förtroende i sociala eller affärsmässiga nätverk, men det 

kan tolkas som att det finns en underförståelse bland experterna, att det specifikt 

bland studenterna sannolikt finns förtroenderelationer som ständigt prövas och 

utvecklas under studietiden, precis som i vardagen. Förändringen från ett socialt till 

ett affärsmässigt nätverk underlättas därmed av att studenterna vet vad de kan 

förvänta sig av varandra när de går in i sitt företagande. Detta leder till att de kan 

erhålla fördelar genom att de inte direkt behöver bekräfta förtroendeförhållandet 

mellan varandra genom transaktionsutbyten, utan förtroendet finns där redan från 
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början. Det här förstärker teorierna om att affärsmässiga relationer i professionella 

nätverk finner stort värde i att de underbyggs av sociala relationer. Experternas 

inställning till förtroende i ren allmänhet är inget vi kan spekulera i, men vi kan tolka 

deras uteblivande kommentarer som att förtroende är något som existerar men att 

det inte är något som konstvärlden i sig reflekterar över. Konstvärlden kanske rentav 

tar det för givet. Det är i princip högst osannolikt att konstmarknaden skulle vara helt 

fri från opportunistiskt beteende. 

En annan distributionskanal som Alexander riktar uppmärksamheten på i 

kulturdiamanten är public sale, vilket är en sammanfattande beskrivning av 

marknadssystemet med lagen om utbud och efterfrågan som på konstmarknaden styrs 

av konsthandlare och gallerister. Konsthandlare och gallerister agerar som gatekeepers 

på konstmarknaden som symboliserar knutpunkten med viktiga kontakter för 

konstnärer, med allt ifrån samlare till medias kritikerkår. Färnström menar att 

distributionskanalen däremot har förändrats under senare år. Från det att 

galleristerna i sig själva har haft stor betydelse för en konstnärs inträde på 

konstmarknaden som Alexander framhåller, ser Färnström idag istället att galleristen 

inte är lika värdefull så till vida den inte har bra relationer med media. Färnström 

menar att om man inte syns förblir man i skymundan, vidare påpekar hon dock att 

vissa konstnärer vill förbli obemärkta i en större skala. Alexander menar att gallerister 

kan ta sig an två olika riskprofiler, antingen sälja kända konstnärers verk till höga 

priser – låg risk, eller mindre kända konstnärer till lägre priser men till en högre risk. 

Vid en bedömning av Färnströms uttalanden och det som Alexander förespråkar går 

det att tyda som att en gallerists risk möjligtvis kan minimeras med hjälp av goda 

relationer till media. Den mindre erkända konstnären kan då genom sitt galleri bli 

mer erkänd via publicitet i media, varpå galleriet kan förvandla en högrisk-konstnär 

till en konstnär som medför lägre risk för galleristen som då sannolikt kan ta ut ett 

högre pris för konstnärens verk. Det blir helt enkelt en win-win situation där 

konstnären, men där konstnären till en början blir avhängd av galleristens relationer 

och nätverksskapande till olika mediakårer. Givetvis ska det inte stickas under stol 

med att konstnären likväl kan ha en god relation med personer inom media. Genom 

att konstnären då är knuten till ett galleri får galleriet troligtvis ta del av det nätverk 

som konstnären har skapat och vice versa. Detta till trots, så visade 

enkätundersökningen på väldigt varierande svar gällande betydelsen av galleristers 

och konstnärers relation till media. En del upplevde att den mediala 

uppmärksamheten kunde leda till högre besökarantal men att det inte resulterade i 

förändrad försäljning. Medial uppmärksamhet behöver inte leda till drastisk ökning i 

försäljningen på kort sikt, utan det behöver finnas en långsiktig satsning enligt det 

gamla ordspråket: Många bäckar små.
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Alexander hävdar vidare att just gallerister och konsthandlare har för avsikt att skapa 

långsiktiga relationer med konstnärer samt med kunder, media och curatorer, för att 

nämna några. I den här delen av Alexanders teori finns det likheter med teorierna 

kring personliga nätverk och dess effekter. Även om Alexander inte direkt använder 

termen nätverk så är det underförstått att värdet av dessa relationer i en konstnärs 

nätverk är högt. Holst-Ekström går så långt som att säga att nätverk till och med kan 

ha en avgörande roll i en konstnärs karriär. Sett till de aktörer som styr 

konstmarknaden så är det ganska uppenbart att konstnärens kontaktnätverk är exakt 

så betydelsefullt som Holst-Ekström hävdar att det faktiskt är. Enligt forskare ses 

relationer i ett nätverk som en ovärderlig resurs för företaget samt som en central 

framgångsfaktor, vilket ytterligare förstärker Holst-Ekströms teori om nätverkets 

positiva effekter för en konstnär. 

Forskarna talar dock inte bara om vikten av ett utbrett nätverk, utan de förespråkar 

även att varje individ måste se till att få ut det maximala av relationerna i nätverket. 

För att uppnå detta krävs det att sammansättningen av individerna är diversifierat. 

Vid strävan efter att få ut maximalt av ditt nätverk krävs det ett strategiskt 

ställningstagande om vilka individer konstnären ska och vill ha med i sitt nätverk samt 

hur många. Återigen är Holst-Ekström inne på samma spår som forskarna, han 

belyser att konstnären står inför ett val beträffande sitt nätverk och dess komposition. 

Holst-Ekström konstaterar att konstnärer har att välja mellan att satsa på att få ett 

stort och brett kontaktnätverk eller så kan konstnären vara mer selektiv och satsa på 

ett smalt nätverk med verkligt inflytelserika namn. Denna reflektion vittnar åter om 

att konstnärens strategiska förmåga att välja sätts på prov. Holst-Ekström pratar dock 

om de två extrema fallen av kompositioner i ett nätverk. Han utelämnar dock att säga 

något om själva variationen i nätverken, något som forskarna däremot kommenterar. 

Ett personligt nätverk kan därmed liknas vid en verktygslåda. För att kunna utföra 

projekt på bästa sätt krävs det oftast många olika verktyg, där varje verktyg tillför 

något unikt. Likadant är det med variationen av människor i ditt nätverk, där olika 

erfarenheter och kunskaper generar mervärde för parterna i nätverket. Om en 

konstnärs nätverk består av likasinnade individer som agerar på samma sätt, vare sig 

det är brett, eller smalt och selektivt, så kan det ifrågasättas huruvida nätverket i sin 

helhet i sådana fall för med sig något nytt i form av affärsmöjligheter eller nya 

strategiska vägval, vilket forskarna hävdar. 

Detta kan tolkas som att konstnären hela tiden måste vårda och övervaka sitt nätverk 

för att se till att sammansättningen är den rätta. På så sätt är konstnären själv ansvarig 

för att denna befinner sig i en social och affärsmässig miljö där utveckling stimuleras 
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och där det finns potential och möjligheter för att göra karriär. Med andra ord gäller 

det för konstnären att se till att ha en extern passning med de aktörer som finns i 

nätverket, det vill säga att konstnären skapar och formar sitt nätverk utifrån de 

uppsatta målen. Det är precis vad Fine framhåller, att är oerhört betydelsefullt att det 

finns en passning mellan aktiviteterna och de aktörer som är en del av värdekedjan. 

Extern passning är något som genomsyrar konstnärens verksamhet, vare sig de 

representerar sig själva eller i grupp. 

Studenterna vid KHM erbjuds under sina studieår oerhört många möjligheter att 

knyta an viktiga personer till sina nätverk. Som Kreuger säger så är det upp till varje 

enskild student att bearbeta och skapa relationer till de professorer, curatorer, 

museichefer, skribenter och med flera, som är eller har varit knutna till skolan. Redan 

under studietiden sätts alltså konstnären på prov med att strategiskt skapa relationer 

till personer som kan vara värdefulla idag och för framtiden. KHM erbjuder 

studenterna möjligheter att diversifiera sitt nätverk samtidigt som skolan i största 

möjliga mån försöker locka till sig tunga namn som kan bidra med värdefull 

information och erfarenhet till studenterna. Det vittnar om att skolan medvetet och 

strategiskt lockar till sig personer för att stärka kvaliteten i skolans nätverk. Som 

forskarna antyder är kvaliteten i nätverket mycket betydande, det vill säga att 

konstnärerna i det här fallet har erfarna och starka namn i sitt nätverk. Dessa 

betydelsefulla män och/eller kvinnor har i sig andra nätverk som kan komma väl till 

hands för konstnären. Dulworth säger däremot att antalet personer i nätverket är 

avgörande, ju fler desto bättre är hans filosofi. Det här tankesättet går lite utanför 

Holst-Ekström ena tankemönster som beskrev att konstnären kan ha ett smalt elitiskt 

och selektivt nätverk. Dulworth är inte inriktad på någon specifik bransch utan 

framför en mer generell bild av nätverkets sammansättning, varpå det ska sägas att 

Holst-Ekström som är aktiv inom konstvärlden, därför bör ha en bättre inblick i vad 

som är viktigt i en konstnärs nätverk. Häri framträder i sådana fall skillnader mellan 

den generella teorin och verklighetens konstvärld. Frågan som uppkommer är 

huruvida en konstnärs nätverk kan vara både brett diversifierat och med selektivt 

starka namn, eller rör det sig om ett antingen eller faktum. Rimligtvis är det svårt att 

avgöra, då det är upp till varje enskild konstnär att skapa ett nätverk som passar 

verksamhetens inriktning och mål på bästa sätt. 

Utöver de kontakter som studenterna på KHM skapar med sina handledare och 

andra personer med anknytningar till konstvärlden kommer de under studietiden 

även i kontakt med nätverk som är av mer formell karaktär och som omger KHM. Ett 

av de mest centrala nätverken som Kreuger talar om är de utbytesinstitutioner som 

skolan har samarbete med. Genom att studenterna ges möjlighet att utbyta studieplats 

61



en termin utomlands får de därigenom möjligheter att bredda sina nätverk och på så 

sätt skapa internationella kontakter som kan vara av vikt i framtiden. 

Sammanslutningen av konstakademierna i de baltiska och nordiska länder, kallat 

Kuna, är ett annat viktigt nätverk som Kreuger framhåller som centralt för 

konststudenterna på KHM. Som nämnts tidigare så ges studenterna på KHM 

möjlighet att via informella relationer till aktiva professorer få hjälp med kontakter till 

gallerier, curatorer och institutioner. 

Att döma av detta, är det sedermera upp till studenterna att vidmakthålla dessa 

kontakter och att skapa en bra relation som kan komma väl till användning senare i 

karriären som konstnär. De kontakter som studenterna skapar i skolans formella 

nätverk som Kreuger talar om, är något som studenterna i allra högsta grad bör 

bearbeta och bibehålla när det väl är dags att lämna skolans trygga vrå bakom sig. Det 

här visar på att konstnärer bör ha en förståelse för det som Granovetter samt Biggart 

& Castanias framhåller om vikten av att som entreprenör bevara tidigare relationer till 

institutioner som skola och näringsliv, eftersom det kan vara betydande i karriären. 

Med tanke på att skola och näringsliv är platser där det ständigt utbyts information 

och erfarenheter blir det givande för konstnären som entreprenör att bevara dessa 

relationer utifall att denne ställs inför situationer som han/hon inte tidigare stött på. 

Nätverket kan möjligtvis därigenom bidra med värdefull rådgivning som gynnar 

konstnärens agerande på marknaden. Härmed blir det synbart hur pass strategiskt 

viktigt det är för konstnären att tidigt vara aktiv, värnande och selektiv i sitt 

nätverkande för att se till att skapa kontakter som ligger i linje med den interna och 

externa passningen i verksamheten för att uppnå de mål som konstnären eftersträvar. 

Likväl som att det är strategiskt viktigt att ha rätt personer i nätverket så är det av 

största vikt, sett till de formella nätverk som studenterna på KHM kommer i kontakt 

med, att de skapar ett förtroende för varandra. Det är inte helt osannolikt att anta att 

konststudenterna har en viss nivå av förutfattat förtroende för de professorer, 

curatorer, museichefer och så vidare som de möter under studiernas gång. Därmed är 

det upp till konststudenterna att skapa samt vidmakthålla ett inbördes 

förtroende parterna emellan, vilket är väsentligt för att skapa en långsiktig 

relation.

5.4 KARRIÄR
Vad som utgör framgång och som därmed ligger till grund för en 

konstnärskarriär är en högst individuell fråga. Även om det ur ett 

företagsekonomiskt perspektiv är lönsamhet som är varje verksamhets 

grundmål och framgång mäts i termer av vinst så är det inte alltid pengar som 
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utgör målet för en konstnär. Detta hänger dels ihop med det distributionssystem som 

kontnären väljer att agera inom, om det är self-support, patronage eller public sale. Det 

väger också in vad det är för belöningssystem som är gällande på den del av 

marknaden som en viss konstnär har valt att rikta in sig på och vad denna marknad 

har för uppdelning av symbolisk och materiell belöning. 

Att känna igen affärsmöjligheter är en av de viktigaste delarna i en entreprenörs 

vardag och även om pengar inte är lika viktigt för alla konstnärer som, låt oss säga, 

erkännande av sina jämlikar, så går det inte att bortse ifrån att ekonomisk vinst bidrar 

till att skapa utrymme för konstnärlig frihet. Dock gäller detta först när konstnären väl 

har börjat tjäna pengar, den som har en tryggad ekonomi har också större möjlighet 

att välja väg. För att detta ska bli möjligt krävs initialt ett val mellan just pengar och 

frihet. Konstnärer som inte läser av vad marknaden efterfrågar och därmed inte 

skapar konst som säljer kommer tvingas finna alternativa inkomstkällor. Om det så är 

stipendier, bidrag eller andra jobb så kommer detta bidra till att minska den tid som 

går att lägga på konstutövandet. Färnström belyser att det gäller att finna en balans 

där konstnären känner sig tillfreds med uppdelningen pengar/frihet.

Genom definitionen av konst som en produkt som skall kommuniceras offentligt krävs 

det att konsten i någon mån når publika framgångar. Om inte annat så för möjigheten 

att få ställa ut igen. Kreuger framhåller att en konstnär som har ett tunt CV med få 

utställningar, få skriverier, bristfällig självpresentation och ett knappt deltagande i 

utställningar eller evenemang kan tolkas som att konstnären inte riktigt lyckats ta sig 

in i den sociala miljö som konstlivet är. Detta är ett säkert hinder i en konstnärskarriär 

och erbjuder inte vägar mot framgång, vare sig vad gäller erkännande eller förtjänst 

av pengar. Att ta sig in på en konstutbildning som i alla fall garanterar en 

avslutningsutställning kan vara ett bra sätt att förebygga detta. Fast det förutsätter ju 

självklart att man först lyckas just med att ta sig in på utbildningen. Att vara en av flera 

hundra sökanden till dem tolv platser som KHM har att erbjuda är bara det första 

steget i utgallringen i ett sökande efter personer som kan leva upp till kraven som 

ställs på den som vill satsa på en karriär med framgång inom det mer teoretiska 

konstskapandet. Något som i sin tur inte gillas av alla, vilket enkätundersökningen 

visar på. 

I intervjun med Kreuger så påpekar han att det inte är mot den del av konstvärlden 

som mäter framgång i monetära termer som studenterna på KHM utbildas. De 

studenter som kommer in på KHM utbildas i första hand för en marknad där 

erkännande och gillande av jämlikar väger tyngre än vad ekonomisk vinning gör. Det 

understryks att snabb framgång och höga inkomster i stället kan vara ett farligt 
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moment, om det är en långsiktig karriär man är ute efter. För långvarig och långlivad 

framgång är det viktigare att ställa ut i en mindre miljö som inte når en så stor publik. 

Även om detta säkerligen inte utgör universalreceptet för alla aspirerande konstnärer. 

Fastän det ur en ekonomisk synvinkel är lönsamhet som är själva syftet med en 

strategi, passar KHM:s lågsiktiga perspektivet väl in med Barneys syn på hållbarhet i 

dem val som måste göras. Inte minst är detta viktigt för uppbyggandet av 

trovärdighet, som blir en förutsättning för att kunna vara förtroendeingivande, vilket i 

sin tur är en viktig del av nätverksbyggande. Det är viktigt att konstnären väljer sin 

marknad, gör noga avvägda val i fråga om aktiviteter att utföra och genom 

passningen, dessa aktiviteter emellan, bygger upp en trovärdighet rörande den egna 

verksamheten som resulterar i att kunder kommer välja en viss leverantör/konstnär 

framför alternativa sådana. Vad Kreuger unverstryker är just vikten av att lokalisera 

hur väl man som konstnär ligger positionerad inför framtiden och att ha i åtanke att 

framgång nu inte är någon garanti för framgång sedan. 

Empirin framhåller att konstmarknaden är en komplex och dynamisk 

sammansättning av flera olika arenor, där det som konstnär går att rikta in sig mot ett 

flertal olika konsumenter. Förutom en mer eller mindre konsumtionsinriktad publik 

och gallerister går det även att satsa på museer, konsthögskolor, skribenter och 

oberoende curatorer. Och alla har dessa olika sätt att uppfatta och dela ut belöningar 

och på så sätt skapa sina egna framgångsrika konstnärer. En konstnär med hög 

framgångsfaktor inom akademiska kretsar har troligtvis ingen större förståelse för en 

konstnär som uppnått hög populär och komersiell framgång.

På samma vis som det i sådana fall kan vara attraktivt för en konstnär att uppnå stora 

vinster för att få en ekonomisk frihet kan det även vara intressant för en konstnär att 

vandra en väg som ger statusmässig frihet. En konstnär som satsar på att göra karriär 

utifrån vad som ger status inom den egna gruppen kan kanske då till slut uppnå en 

nivå där det anses tillåtet att tjäna pengar på konsten. Samtidigt finns det en risk att av 

den egna gruppen betraktas som en sell-out. 
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6. SLUTSATSER

Hur ser processen från konststudent till framgångsrik konstnär ut och vilken roll 

spelar nätverket i denna process? 

Inledningsvis hade vi som uppsatsförfattare en föreställning, utifrån artiklar och 

teorier vi tagit del av att gallerister utgjorde en central aktör på konstmarknaden. 

Även om vi inte hade någon uppfattning om att konstmarknaden skulle vara 

homogen så var detta en något överilad fördom. Misstaget hade kanske sitt ursprung i 

att vi överhuvudtaget talade om konstmarknaden i singular. Med detta inte sagt att 

gallerister inte spelar en central roll, på sin del av marknaden. Däremot att gallerister 

inte i så stor utsträckning försörjer sig med konstnärer från de stora konthögskolorna 

vilket är uppfattningen vi fått under studiens gång. Detta faktum till trots har vi ändå 

fått fram intressant material som ger inblickar i ett område tidigare inte så väl 

undersökt inom det företagekonomiska fältet, samtidigt som det ger kopplingar ur 

motsatt vinkel med möjliga strategiska vinklingar för konstnärer. 

Även om talang inte är nyckeln till framgång så går det inte att bortse ifrån att talang 

ändå utgör en förutsättning för att kunna vara verksam som konstnär. Låt sedan vara 

att talang kan sträcka sig över ett brett spektrum av förmågor med allt ifrån 

handgripligt skapande, till abstrakt tänkande kring det hela, för att inte glömma 

förmågan att sälja in sina egna idéer hos andra. Denna talang kan sedan få mölighet 

att utvecklas i samband med att den byggs på med kunskap. Kunskapen kan förvärvas 

både genom praktisk erfarenhet men byggs kanske ytterst på för dem som får 

möjligheten att dra nytta av det samlade kunnandet som erbjuds vid en 

konsthögskola. Det erdjuds ständigt möjligheter där individen kan träffa personer 

som kommer att ingå i det sociala nätverket, något som erbjuder vidare möjligheter att 

utveckla dessa till professionella kontakter, förutsatt att individen vet att utnyttja detta. 

Ett starkt nätverk ökar även chanserna för att nå framgång, vare sig det individuella 

målet för framgång är att uppnå höga försäljningsbelopp, stort erkännande från den 

egna gruppen, eller en akademisk karriär. Det gäller alltså även att ha kunskap om 

hur man ska bygga och förvalta sitt nätverk. Att inte fastna i ett kompisnätverk men 

att ta tillvara möjligheter som bjuds och att styrkan ligger i många svaga relationer, 

inte i ett fåtal starka. Vetskap om dessa förhållanden är vad som kan bana väg för 

framgång. Nätverk är inget man passivt kan hålla sig med utan måste vara en aktiv 

process där man agerar utifrån sin strategi för att nå sina mål, både vid val av interna 

aktiviteter som vid användandet av kontaktnätet. Dock är det viktigt att hela tiden 

65



tänka på betydelsen av förtroende för att inte förbruka sina kontakter. Det gäller alltså 

både att vara konsekvent i sitt eget agerande och att vara villig att ställa upp för andra. 

Görs detta på rätt sätt finns det inget som hindrar att nätverket kan ta en dit man vill 

komma. Denna process kan klargöras av den modell som finns här intill. Här framgår 

det att grunden alltid är den individuella talangen, som byggs på av kunskap och 

toppen är framgång. Vägen dit kan underlättas av nätverket. 

Reviderad processen för framgång (Duarte, Norgren, Thorngren 2008)

Vid egna reflektioner av vår studie upplever vi inte att det i egentlig mening finns 

några större skillnader mellan konstnärer och andra företagare, än kanske just när 

det gäller själva produktionen av den vara som säljs. Det gäller att tänka strategiskt 

och planera långsiktigt för att bygga sitt varmumärke. Därtill måste även finnas en 

passning i allt detta, för att upplevas som trovärdig. Dock betonar konstvärlden 

värden som inte alltid kan mätas i ekonomiska termer. Kanske finns det här en lärdom 

att dra för företagare, särskilt i tider av finansoro. Det är inte alltid den kortsiktiga 

vinningen som är eftersträvansvärd, det finns värdefullare mått på framgång än rent 

monetära. 

Vad gäller Konsthögskolan i Malmö upplevde vi att det från skolans ansvariga fanns 

en medvetenhet om vikten av strategi, positionering, trade-offs och nätverk, även om 

det saknades ett språk för att kunna möta detta på ett handgripligt sätt och komma 

med konkreta råd för sina studenter att handskas med detta. Även om 

konsthögskolans personal och studenter kommer i kontakt med dessa företeelser 

dagligen tror vi att det skulle vara lättare för dem att möta dylika situationer om dem 
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hade en enklare uppsättning av företagsekonomiska termer, med vilka dem sedan kan 

ta sig uppför berget av framgång. 

6.1 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING
Med denna studie är ämnesområdet långt ifrån uttömt. Det finns fortfarande åtskilliga 

apekter värda att undersökas. Vi skulle gärna se en vidareutveckling av följande 

områden:

• Närmare studier av möjligheten att framgångsrika konstnärer har likartad 

bakgrund och egenskaper och likartade sätt att närma sig strategi. 

• Vidare hade det även varit intressant att jämföra konstnärer som gått på högskola 

med konstnärer som inte gjort det. Spelar dem på samma marknad? 

• Vad finns det för skillnader och likheter mellan konstnärer och entreprenörer ur ett 

företagsekonomiskt perspektiv. 

• Studien som gjorts här hade även kunnat utvecklas med en jämförelse mellan alla de 

svenska konsthögskolorna för att se om det finns några större skillnader dem 

emellan och hur gallerimarknaden ser ut ur ett heltäckande nationellt perspektiv.
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BILAGA 1

Enkätundersökning – gallerister i Skåne

Konsthögskolan i Malmö

Vad är er syn på Konsthögskolan i Malmö och studenterna som utbildas där?

Vad bedömer ni att studenterna har för potential som konstnärer?

Hur uppfattar ni Konsthögskolan i Malmö i förhållande till andra konstskolor i Sverige?

Nya konstnärer

Vad finns det för möjligheter för nya konstnärer att ta sig in på marknaden?

Vilka kriterier och egenskaper tittar ni efter när ni tar in nya konstnärer?

Hur ser er sammansättning av etablerade och nya konstnärer ut?

Känner ni något ansvar för att lyfta fram nya konstnärer?

Hur stor roll spelar er etablerade kundbas vid valet av konstnär?

Verksamhetens uppbyggnad

Vilka är de huvudsakliga uppgifterna som gallerist?

Hur stort antal besökare har ni per år och per utställning (cirka)?

Vad har ni för omsättning?

Säljer ni på provision?

Om ja, hur stor provision tar ni?

Nätverk & kontext

Har ni samarbete med andra konsthandlare/gallerier?

Har ni samarbete med andra konsthandlare/gallerier från andra städer?

Om ja, vilken typ av samarbete har ni?

Om nej, varför inte?

Har ni någon samverkan med museer?

Har ni återkommande samlare?

Och i så fall vad har ni för relation till dem?

Vad har ni för relation till media/kritiker?

Har någon av era utställningar uppmärksammats i media och i så fall har ni märkt 
någon ökning i besökarantal och försäljning?

Vilken typ av media har ni representerats i?

Namn:
Galleri:
Kontaktuppgifter:
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