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Sammanfattning	  

Titel: Konstnärens överlevnad 

 

Syftet med följande studie har varit att utforska konstnärers livsval och arbetssätt av 

idag. Studien tar reda på hur man som konstnär lever sitt liv och hur man tar sig fram i 

yrket. Den övergripande forskningsfrågan är: ”Hur ser en konstnärs liv ut i dagens 

samhälle?”. Studien tittar på anledningen till yrkesvalet och möjligheterna i att 

marknadsföra sig själv och att överleva ekonomiskt såväl som socialt i samhället.  

 

Studien är baserad på intervjuer med tre konstnärer inom måleri, musik och dans. 

Intervjuerna har blivit analyserade och jämförda med varandra och med litteratur som 

behandlar konst/konstnärer och konstnärliga yrkesval på olika sätt. Fem uppfattningar 

har genererats av studiens resultat och besvarar de övergripande forskningsfrågorna. 

Genom de frågor jag har ställt, med tre forskningsfrågor i centrum, har fem kategorier 

dominerat hos konstnären under intervjun: drivkraft, publik, kreativitet, 

stimulering/utveckling och självförverkligande. Eftersom deltagarnas yrken är inom 

olika konstnärliga grenar, växte studiens komplexitet.  

 

En konstnär har olika erfarenheter beroende på just sin specifika genre. Måleri kan vara 

ensamt i en tyst miljö, medan en musiker kan vara beroende av en grupp människor som 

spelar olika instrument. En dansare utgår från ett annat perspektiv än en målare när det 

gäller t.ex. publik o.s.v. I alla tre grenarna; måleri, musik och dans finns gemensamma 

områden kring de ovan nämnda begreppen. Då konstgrenarna har olika sätt att ta sig 

uttryck genom arbetet har begreppens innebörd inte exakt samma utgångspunkt. 

 

Sökord: Drivkraft, publik, kreativitet, stimulering/utveckling och självförverkligande. 

	  

 

  



	  
	  

Abstract	  

Titel: The survival of an artist 

 

The purpose of the present study has been to explore artists and their life-choices in and 

works of today, how to lead a life and how to make a profession count. The all-

embracing research question is: “What does an artist’s life look like in today’s 

society?”. The study looks at the reason that they have chosen their profession and the 

possibilities in promoting themselves and how they survive both economically and 

socially in the society.  

 

The study is based on interviews with three artists. The interviews have been analysed 

and compared with each other and with literature dealing with art/artists and the choice 

of a profession in art in different forms. Five conceptions are the result of the study and 

answer the overall research questions. Through the questions asked with three research 

questions in focus, these five categories have dominated among the artists during the 

interview: the driving force, the audience, the creativity, the stimulation/growth and the 

self-fulfilment. 

 

As the participants´ professions are of different genres of art the complexity of the study 

grew. The artists have different experiences due to the genre of artistic work. Painting 

can for instance be lonely in a quiet environment, while a musician can be dependent on 

a group of people playing different instruments. A dancer emanate from another 

perspective than a painter concerning for example the audience and so forth. In all three 

genres; painting, music and dance, there are common areas of the above mentioned 

conceptions. As the genres differ in ways of working, the conceptions are not projected 

exactly the same, naturally.  

 

Keywords: driving force, audience, creativity, stimulation/growth and the self-

fulfilment. 
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1 Inledning 
Jag har länge fascinerats av människor som väljer ett konstnärligt yrke. Det är, tror jag, 

ett val byggt på grunder som passion, lust, skaparkraft, och drömmar. Många andra 

yrken har säkerligen flera av dessa grunder också. Men ofta brukar det finnas ytterligare 

en anledning till ett yrkesval, nämligen inkomst. Som konstnärligt arbetande människa 

kan man inte räkna med en säker inkomst, eller en inkomst över huvud taget. Valet man 

har gjort, att bli konstnär, bygger på den egna viljan att uttrycka något i första hand. 

Pengar är sällan något som är den primärt drivande kraften i detta yrkesval. 

 

Jag upplever att flera i denna yrkesgrupp har känt en stark lust till sitt val sedan de var 

barn. Kanhända finns även parametern att de inte riktigt fungerar utan att få utöva sin 

konst. Det är helt enkelt något som måste få finnas med i personens värld. Jag trodde 

under lång tid att det enbart var renodlad talang som sedan automatiskt skulle ge 

människan biljetten till framgång. Men ur den bilden upptäckte jag snart att det lika 

mycket verkade handla om att vara slipad i marknadsföring av sin produkt, d.v.s. sig 

själv. 

 

Antingen kan man vara en mycket begåvad artist som är dålig på att marknadsföra sig 

själv. Eller så är man en dålig artist som är talangfull i att göra reklam för sig själv. Och 

så finns det givetvis en mängd olika kombinationer av dessa varianter. Så här kan 

verkligheten se ut för någon som valt en konstnärlig bana. Hur kan vi förstärka det vi är 

sämre på? Hur viktigt är det med den sociala kompetensen? Hur nätverkar man? Vad är 

det som gör oss framgångsrika och vad är framgång för artisten själv, samt för 

publiken? Jag har sett konstnärer (jag använder detta som ett övergripande begrepp på 

alla konstarters yrkesutövare) som lyckats och jag ser de som kämpar utan framgång. 

Jag har också sett de som har gett upp och börjat på en helt annan yrkesbana. 

 

Inom de olika konstarternas genrer har både miljön och förutsättningarna förändrats. 

Exempelvis en musiker arbetar i en helt annan miljö idag än på t.ex. 90-talet då 

skivkontrakt kunde vara det absolut mest eftertraktade för en musiker. Detta kunde ge 

artisten en inkomst som räckte länge och väl. Nu laddas det istället ned musik från nätet. 

Eller så använder man Spotify där en ekonomi har börjat byggas upp. Förutsättningarna 
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har ändrats. Jag har studerat konstvetenskap och läst om utvecklingen från den 

religionsbundna konsten, via kungahusens porträtt till tiden kom då en konstutövare 

kunde bli mer frigjord och arbeta med den egna konsten, istället för med 

beställningsverk. Konsten fick bli friare och modernare. Efter en tid kom dadakonsten, 

popkonsten och idag finns uttryckssätt med ett mycket brett spann. Även i teater- och 

danshistorien ser vi hur förutsättningarna ändrats inte bara tekniskt, kunskapsmässigt 

men också politiskt och kulturellt, och vart detta lett oss idag.  

 

Min tanke är att det inte bara krävs talang och hårt arbete utan också mod, vilja och 

stark tro på sig själv för att ta sig fram i någon utav dessa mer udda yrken. De stora 

artister som arbetat sig upp genom åren måste också försvara sin position, leverera 

något nytt. Färden är alltså inte fulländad för att en lyckad utställning med mycket 

försäljning har ägt rum. En del brukar säga vid framgång: ”Nu börjar arbetet”.  

 

I en intervju med skådespelaren Leonardo Di Caprio (Youtube-klipp,) sade han sig vara 

”constantly unsatisfied” och att det är det som är hans drivkraft; att ständigt förbättra sig 

själv och att det får honom att vilja fortsätta. Jag ser att det är en svår väg men det har 

också väckt mina frågor kring den vishet och de unika sidor människor har som kämpar 

för det de tror på. Drömmen. Och för vad de är bäst på. I musikvärlden finns många 

exempel på människor som trott på sin grej så starkt att de aldrig någonsin tvivlat eller 

funderat på att ge upp. Några bekanta som är konstnärer/musiker har gett sin bild av hur 

det kan vara emellanåt.  Att det är svårt att få det att fungera ekonomiskt och att känna 

en tillfredställelse mellan varven.  

 

Min tid på Musikhögskolan i Malmö gav mig ännu en bild av livet som 

musiker/pedagog och intresset för att komma lite närmre denna yrkesgrupp uppstod. Att 

ta reda på hur deras val av yrke påverkar dem. Hur en bra konsert de gjort givit dem en 

väldigt speciell lyckokänsla, hur viktigt det är att ge plats åt den energi som uppstår 

under en skaparperiod och när dagen är kommen för uppvisning. Passionen för yrket, 

den inre kraft som driver fram nya idéer och som bereder plats åt nya verk är en skatt 

som inte alla är berikade med. Det är något mycket speciellt att äga en sådan gåva. Och 

själva utmaningen är att försöka förvalta den. Trots att inkomsten är osäker så kan det 

vara värt ett försök. Dessa aspekter är grunden till att jag valt att göra en undersökning 
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av livet som konstnär, deras arbetsmetoder och strategier samt överlevnad såväl 

proffessionellt som privat. 
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2 Utgångspunkt 
För en konstnär kan den inre lusten att skapa vara starkare än behovet av ekonomisk 

trygghet och stabilitet i tillvaron. Ett ”vanligt nio till fem jobb” kanske inte existerar hos 

en konstnär. Val och prioriteringar, drivkraft, inspiration, motgångar och fortsatt kamp 

för att överleva är några av de delar som denna undersökning tar upp.	  Jag har valt att 

göra en kvalitativ intervjustudie där tre yrkesutövande konstnärer inom olika genrer ger 

sin berättelse av yrket och livet. De konstgenrer jag valt att studera är måleri, musik och 

dans. Nedanstående resonemang och frågor är vad studien syftar till att undersöka.  

 

Det kan ses som att man är lyckligt lottad om man får utöva ett konstnärligt arbete. Att 

det verkar innehålla så mycket fri tid, eget ansvar och inga fasta tider. Det kan också 

generellt finnas en romantisk och ibland typisk bild av att det är så lustfyllt, bohemiskt 

och spännande att vara konstnär. Det är också ett yrke som för många reprensenterar 

avkoppling, frihet eller underhållning. Att gå på en dansföreställning, en konsert, ett 

galleri eller en konstutställning är något som förknippas med nöje. Publiken är 

konstnärens kunder. Publiken köper sitt nöje och har förväntningar. Man söker en 

givande konsertkväll eller hoppas på att konstverket man köper ska passa i 

vardagsrummet. Man vill se en dansföreställning som berör! 

 

På andra sidan finns en arbetande människa som har ett konstnärligt yrke i vilket 

han/hon måste representera sig själv men också upprätthålla sin konstnärliga integritet 

och samtidigt sträva efter att trollbinda sin publik. Och förhoppningsvis utöka den. Det 

ska också ske en försäljning, pengarna är trots allt en faktor för en konstnärs 

överlevnad. Det är ett tufft uppdrag som kräver många kompetenta delar av en och 

samma person. De som lyckats få större framgång har råd att anställa folk som utför en 

del av marknadsföringsarbetet och förr i tiden även det faktiskta hantverket (t.ex. 

målning/skulptur). Men de flesta gör hela arbetet själv.  

”Det vore naivt att tro att en traditionell musikerutbildning kläcker färdiga artister” 

(Irving, 1986, sid 9). Hon skriver att vår syn på publiken och vårt förhållande till den är 

viktig, då detta har ett samband till varför vi blir musiker.  
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Vi måste alltså fråga oss: Spela för vem? Måla för vem? Dansa för vem? osv. Vi har ett 

ansvar och samtidigt en utmaning i att skapa oss en målgrupp för själva upplevelsen. 

”När man funderar på vad vi kan erbjuda en publik förutom musiken är svaret-oss 

själva. Vårt intresse för andra människor och deras situation, vår humor, värme, 

känslighet, fantasi och vår kunskap. Allt detta och musik därtill.” (Irving, 1986, s.10) 

 

I konstutbildningar ges verktyg till själva konstutövandet som konstnären förkovrar sig i 

under flera intensiva år. När de gått färdigt skolan kan verkligheten komma som en 

chock. En helt annan värld kanske visar upp sig. Kanske var det svårare än man räknat 

med. Den inre bilden har möjligen varit en aning glamoriserad. Eller så gick det istället 

bättre än förväntat. En del historier förtäljer att det faktiskt finns bananskal och att ”jag 

blev uppringd”-scenariot ägt rum. Oavsett hur tillvaron ter sig är det angeläget att kunna 

ta sig fram och att skapa kontakter. Människor har olika förutsättningar för detta. Alla är 

inte sociala varelser, en del flyttar ut på landsbygden och lever som ensamvargar men 

klarar sig fint ändå. 

 

Denna undersökning kan vara av intresse då den tar upp frågeställningar de flesta 

konstnärer hamnar i. Det är också relevant för att kunskapen ska öka kring hur ett 

konstnärligt yrkesliv kan se ut. Det kan ligga till grund för eventuella studier och idéer 

till hur vi bättre ska ta oss fram, med hjälp av olika medel för att skapa goda 

förutsättningar för konserttillfällen, utställningar o.s.v. Kurser/workshops skulle kunna 

ges i ämnet på gymnasiets estetiska program och på de konstnärliga högskolorna. Något 

som är väsentligt att diskutera är den avgörande faktorn till vårt val: lusten, passionen 

och skaparkraften, dess känslighet, svår-eller lättillgänglighet. Var hämtar vi 

inspiration? Under vilka förutsättningar skapar vi bäst och vad plockar fram eller 

hämmar det kreativa i oss? Hur kan man hitta rätt förutsättningar för sitt eget skapande? 

Både psykologiska och sociala faktorer väger in. 

 

2.2 Forskning som gjorts i ämnet  
Det finns en del forskning kring musikers arbete, omgivning och påverkan och hur man 

förbereder sig inför konserter etc.	  Det finns uppsatser, artiklar, avhandlingar såväl som 

biografier inom mitt ämnesområde. Exempel på forskning som gjorts inom ramen för 
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det område jag undersöker är: Flisbäck ”Att lära sig konstens regler”, Knuts ”Det har 

blivit bättre”, Sjögren & Nilsson ”Gratis är gott”.	  	  
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3 Syfte 
Studien syftar till att ge en inblick i livet som konstnärligt yrkesarbetande människa. 

Undersökningen fördjupar sig i vad som driver en konstnär att utöva sitt yrke och vad 

som krävs för framgång. Studien tar upp yrkesvalet och den fortsatta kampen för något 

som ligger henne närmst. Eller att fundera på ett annat liv. Är det svårare att lyckas 

försörja sig som konstnär/artist än inom vanliga yrken och isåfall varför? Måste man 

kompromissa? 

 

Konsten är viktig för människan på jorden. Det skulle vara svårt att leva utan någon 

form av konst i livet; musik, dans, måleri, teater, skulptur, fotografi etc. Vi omger oss 

alla av detta på något sätt i någon form, helt naturligt. Vi kan se att människan 

uppenbarligen är en skapande varelse. Ett kreativt tänkande väsen.  

 

Undersökningen vänder sig till tre utvalda konstnärer och utgår ifrån de övergripande 

forskningsfrågorna:  

 

• Varför väljer man att bli konstnär/artist?  

• Hur tar man sig fram inom ett konstnärligt yrke?  

• Hur överlever man som konstnär/artist i samhället?  

 

Tillsammans med litteratur i ämnet är studien grundlagd på de berättelser som tre 

yrkeskonstnärer/artister givit. Ger litteraturen och intervjuerna en klar bild av hur det 

kan vara att leva och arbeta som konstnär/artist? Anledningen till yrkesvalet samt dess 

förutsättningar och konsekvenser undersöks. Att vara på rätt ställe, vid rätt tidpunkt 

kanske går att styra som konstnär. Undersökningen tittar på om de konstnärliga yrkena 

har en gemensam baksida och om så är fallet, hur svårigheterna tacklas utifrån vår 

personliga läggning. 
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3.1 Studiens avgränsning 
Arbetet avser att ta upp en fördjupning i det konstnärliga yrket. I denna studie har jag 

valt att utföra tre intervjuer med människor som arbetar inom fältet. Jag valde personer 

med olika inriktningar inom det konstnärliga yrket: målning, musik och dans. 

Avgränsningen ger stickprov som lyfter fram en variation i konstnärers olika 

förutsättningar att arbeta. 

 

En intervju ger en subjektiv uppfattning av något och därför kan den jämföras med 

andra intervjuer för att se på gemensamma eller olika uppfattningar inom ett och samma 

ämne. Detta avser leda fram till tydligare gemensamma punkter i ett konstnärligt liv och 

arbete, oavsett genre. 

 

3.2 Disposition 
I kapitel fyra presenteras huvudpunkterna och innehållet ur litteraturen i 

undersökningen. En redogörelse följer i femte och sjätte kapitlet av studiens 

genomförande och metodval, de frågor som använts samt vem som medverkat i 

undersökningen. Det framgår även vilka etiska överväganden som gjorts. I kapitel sju 

t.o.m. nio ställs resultaten upp som behandlar de viktigaste delarna av studien. Utifrån 

dessa delar görs en sammanfattning som besvarar forskningsfrågorna. Avslutningsvis 

sker en diskussion om de aspekter som varit tydligast och mest belysta i studien och hur 

vidare forskning är möjlig i ämnet. 
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4 Litteratur 
Jag har inte hittat någon forskning på just det jag undersöker. Varken på nätet, i arkivet 

för kandidatuppsatser på Musikhögskolan  i Malmö eller genom sökningar på databasen 

på Malmö stadsbibliotek. Ett antal olika böcker har använts för denna uppsats. Valet av 

litteratur har gjorts med tanken att det ska bygga på en grund i både biografi av 

specifika konstnärer som ger ett personligt porträtt av en konstnärs liv och ökad 

förståelse i ämnet. Men också beskrivande litteratur i hur det kan se ut för konstnärer i 

världen, både informativ som betraktande litteratur. 

	  

Pedagogisk litteratur finns med som en viktig del i hur vi påverkas och väljer yrke och 

hur vi arbetar utifrån förebilder/lärare. Under vår uppväxt och utbildning träffar vi 

nästan dagligen lärare och olika ledare som har varierande betydelse i våra liv. Därför 

ville jag lyfta fram en bok i detta ämne. Vidare finns också instruktiv litteratur som ger 

en vägvisning till hur framgång kan nås som konstnär. Litteraturens genomgång av t.ex. 

yrkesval, arbete, motgångar, och förebilder kan kopplas till studiens frågor som 

övergripande fokuserar på bl.a drivkraft, kreativitet och självförverkligande. 

 

I denna undersökning presenteras tre utvalda böcker som använts. De två första 

böckerna har valts för att belysa livet som musiker samt hur konst (t.ex. musik, måleri 

och dans) kan vara en flykt såväl som en nödvändig yttring. Övrig litteratur som bl. a. 

består av biografier refereras inte i studien, men ligger till grund för en stor del av såväl 

inspiration till ämnesval samt förförståelse av den givna studien. Exempel på denna 

litteratur är: Norrman och Wickman (2008) Signe Persson-Melin: Keramiker & 

Formgivare, Baldassari (2006) Picasso, Love and War 1935-1945, Vilks (1999) Det 

konstnärliga uppdraget, Röjerås (2007) Svenska konstnärer, Borzello (2000) A world of 

our own, Women as Artists. 
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4. 1 Musikliv 
Den första boken heter ”Musikliv”och är skriven av Lars Lilliestam (2006). Lilliestam 

talar om musikern som den mångfacetterande utövaren. Ofta har musikern många 

verksamheter såsom musiker, komponist, arrangör eller pedagog som kan vara 

nödvändigt som födkrok. Han tar upp klimatet för en turnerande musiker, hur det kan te 

sig i sociala sammanhang, relationsmässigt, att man ofta är hemifrån, arbetar kvällstid, 

har tunga lyft, mycket resor, psykisk press, risk för tinnitus. Lilliestam skriver om hur 

droger och alkohol lätt kan komma in i bilden för att dämpa nervositet och oro inför ett 

scenframträdande.  

Trots detta är det lockande för många i branschen eftersom det kan ge så många positiva 

upplevelser. Lilliestam tar upp synen på musiker, hur de kan ses som bohemer, eller att 

de inte har något riktigt yrke, att de är konstiga och avvikare. Musikern förväntas spela 

gratis, man anses ju ändå själv ha skoj när man är på jobbet. Han menar att detta 

resonemang aldrig skulle kunna appliceras på andra yrkesgrupper såsom t. ex. snickare.  

 

Lilliestam talar om det kommersiella spelet, att det inte går att ställa sig vid sidan om 

kommersialismen om  man vill lyckas. Det handlar om att ha en säljbar produkt. Han 

beskriver fakta kring försäljning i skivbranschen. T.ex. 2001-2004 sjönk 

skivförsäljningen med 33,6 %. Medierna har ökat, datorer, mobiltelefoner, dataspel. En 

annan kraftig förändring skedde i samband  med att ljudfilmen slog igenom kring 1930-

talet. Flera tusen biografmusiker blev arbetslösa på bara några få år. Branschen är 

föränderlig och flexibilitet är ett måste för överlevnad. Sony/BMG, EMI, Universal och 

Warner som skivbolag står tillsammans för 85 % i marknadsandelar. Trenden går åt att 

bilda egna skivbolag för att få större kontroll.  

 

I kapitlet musik och identitet diskuteras vem vi är utifrån musikgenre. ”Visa mig din 

skivhylla och jag ska säga dig vem du är” (Lilliestam, 2006, s 129). Det finns också en 

myt om dem lidande konstnären- att man skapar som bäst när man mår som sämst. Det 

kan vara en föreställning men också en sanning. Han menar att stor musik/konst måste 

innehålla åtminstone någon ton av svärta. 

 

I kapitlet ”Artistisk integritet” tar Lilliestam upp Elvis Presley som ett exempel på hur 

en artist kan bli styrd med järnhand, i detta fall av Tom Parker. Motsatsen är U2 och 



11	  
	  

Madonna t.ex. som har full artistisk kontroll. Kent har inte heller kompromissat en 

millimeter från överenskommelser kring kontraktskrivande. Bluesmusikern Rolf 

Wikström sade: ”Trovärdigheten hos en musiker kan ta tjugo år att bygga upp. Sen kan 

det räcka med tjugo sekunder för att rasera allt.” ( Lilliestam, 2006, s. 233). 

 

Lilliestam belyser hur viktigt det är att vårda sitt artistskap och inte uppträda i fel 

sammanhang. Autenticitet är ett kapitel som tar upp längtan efter äkthet, det icke-

manipulerande, en sanning som inte är tillgjord eller ytlig. Han menar att många håller 

fast vid en tro om att man kan skilja på äkta konstnärlig musik från hjärtat och musik 

som är skapad enbart för kommersiella syften. Att det ska finnas ett samband mellan 

artisten och folket, att de hör ihop med den som uppträder. Han nämner Joni Mitchell, 

Springsteen och Kent som exempel.  

 

Lilliestam menar att bra/dålig musik kan studeras ifrån olika håll; politiska, 

kunskapsmässiga, kulturella, humoristiska och religiösa synvinklar. Att det finns musik 

i alla former och för alla folk. Men hur det uppfostrande Sverige betonade två 

eventuella sidor av musiken-dragspelet och schlagern kontra symfoniorkestern och 

operan. Detta kunde ses som musik man förstår och musik för den bildade högre eliten. 

Lilliestam skriver vidare om prestation, hur stor betydelsen är av att vara skolad eller 

autodidakt, om ett musikarbete som tar lång tid är bättre än något som rafsats ihop på 

fem minuter.  

Givetvis kan man se självklarheten i att ju längre och svårare en utbildning är och ju 

mer man måste öva desto större är prestationen. Han talar också om att alla kulturella 

fenomen  inklusive musik präglas av mönster i det samhälle de uppkommit i. Social oro, 

konflikter, motsättningar, förändringsprocesser, kriser. Från konst/musikutövaren kan vi 

höra uttrycken ”Att skapa, musicera är ett måste”, och Lilliestam menar att vi inte hör 

detta uttryck lika ofta i andra yrken, såsom advokat, vårdbiträde m.fl. 

 

4.2 Flykten till konsten 
Den andra boken som använts är Torsten Bergmarks (1984) bok ”Flykten till konsten”. 

Bokens ålder ger en viss begränsning gällande nuvarande samhällsklimat. Men den 

visar på flera för studiens inriktning relevanta delar och tar upp viktiga 

samhällstendenser i vår utveckling som kan öka förståelsen av dagens 
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konstnärsutövande. Han beskriver bl. a. konstens fenomen i samhället. Att vi flyr till 

konsten kan innebära att vi flyr från samhällets och livets tunga realiteter. Det kan bli en 

flykt till en livsform som kan vara värdigare och väsentligare. Han talar om den 

spridning av konstaktiviteter utöver det utvalda fåtalet som kan få begrepp och 

maktstrukturer att ändra form och plockas isär. Bergmark tar upp frågan kring varför vi 

utbildar konstnärer, att vi utbildar människor till ett yrke som inte finns längre. Han tar 

oss igenom den historiska utveckling som skett från de gamla mästerverkstädernas tid i 

de första akademierna-där det var en självklarhet att utbildas i de metoder som användes 

för en specifik stil. En mer eller mindre övergripande stil som från början var ett sätt att 

se och uppfatta världen. Utifrån stilen var det sen möjligt att säga vad som var rätt eller 

fel. Makten uppifrån, beskriver Bergmark styrde de sociala normerna, ideologin och 

anspråket på underkastelse. Konsten visade i sin stil sättet människor skulle uppföra sig, 

se och tänka. Stilen  blev all världens måttenhet och enhetssymbol i förhållande till den 

verkliga världen. Nu finns det ingen värdeliknande stil i konsten. Enligt Bergmark är 

upplösningen av de konstnärliga värdena något som skett i takt med upplösningen av 

den borgerliga ideologin som varit den sammanhållande kraften i samhället. Idag, säger 

han, borde konstnärer utbildas i hur de bäst marknadsför sina produkter.  

 

När konstcentrat flyttade från Paris till New York skedde en explosionsartad  

blomstring av gallerier. Uppgången på konstmarknaden  innebar en stegring av priser på 

samtida konst och en osannolik blandning av alla slags spekulativa företag började 

handla med konst. Bergmark menar att eftersom vilken bild eller sak som helst idag 

skulle kunna bli konst så är det upp till konsthandlarna och kritikerna att visa intresse 

och utnämna det till ett konstverk. Konstnären måste alltså vara medveten om 

marknadsföringens spel och kunna spela det själv för att vinna framgång. 

 

Bergmark talar om att det är något specifikt för människan att göra konst. Han säger att 

djur gör inte konst, åtminstone inte på samma medvetandeplan  som hos människan. 

Han uttrycker att i det ögonblick människan började göra konst kanske var just då hon 

blev människa. Kommunikationen i begynnelsen skulle kunna vara, som ett exempel 

från Bergmark, att människan är ensam, ser månen, solen, havet m. m. Hon tecknar 

detta i sanden. En annan ensam  människa ser detta och mottar alltså denna bild, d.v.s. 

bilden kom före ordet. Häri utvecklar han att konsten föds ur en ofullkomlighet och att 

den på så sätt utgör första steget till människoblivandet. Att människan upprättar en 
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gemenskap på grundval av en objektivering av något som tidigare bara fanns inuti 

henne: bilden som objekt för utbyte, för kommunikation. Du ser vad jag ser och detta 

bekräftar tingens existens och också samtalets och gemenskapens möjlighet.  

 

Bergmark menar att det finns en växande ovilja mot de flersta former av vanligt 

lönearbete. Att tryggheten har börjat förlora sin lockelse. En mera ”från dag-till-dag, ur-

hand-i-mun ”-tillvaro har börjat uppstå. Det finns en misstro mot samhället, mot 

etablerade värden och strukturer och hur det politiskta klimatet ser ut. En flykt till 

konsten blir en attityd och värderingsförändring menar han. Men det är också en vilja 

till ett kreativt liv, viljan att söka kunskap och skapa från det egna jaget, låta lusten ta 

plats, aktivera sig, kanske finns det en vision av ett annat samhälle.  

 

Bergmark beskriver hur konsten kan ha en väldigt positiv kraft för både professionella 

konstnärer och amatörer. Frihet, skapande, självbestämmande och behovet att bli mer 

komplett och hel som människa driver många till konstutövande. Det kan, menar 

Bergmark vara lättare för amatörer då de inte har yrkesambitioner och karriärtvång. Den 

ekonomiska utdelningen är väldigt sällan befintlig men ändå vill allt fler syssla med 

konst. 

 

Förhållandet mellan professionella och amatörer diskuterar Bergmark också. 

Konstnären kan vara mån om sitt privilegium och har en större yrkeskunnighet och 

utbildning. En del konstnärer kan därför se fientligt och föraktfullt på amatören och se 

deras försök som illojal konkurrens. 

 

4.3 Visst är läraren viktig 
”Visst är läraren viktig” av Stellan Sjödén (1997) är tredje boken jag valt då jag anser 

att våra yrkesval och förmågor att förverkliga tanke till handling påverkas av lärare och 

förebilder vi haft och har. En bok som belyser pedagogen och en förebilds inverkan på 

människan. Vilka signaler, normer och tankar en pedagog för vidare till den studerande. 

Eleven. Hur läraren kan uppmuntra eller nedslå en ung människas drömmar och vad det 

kan leda till. En mycket viktig grund till valet att bli konstnär kan ligga i just 

pedagogens arbete.  
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I boken talar Sjödén bl.a. om jantelagens påverkan, om våra attityder, positivt tänkande, 

om stabilitet och förändring. Han diskuterar våra sociala förmågor och synen på oss 

själva som oftast också gör att vi applicerar ett likadant tankemönster på våra 

medmänniskor. Han ger exempel som ”Ingen ska Någonsin Tro Att Någon Någonsin 

Kan Bli Någonting”. Många kan bli eller har blivit nedtryckta inte enbart i skolan men 

kanske hemma. ”Det är ingen idé/ Nej jag orkar inte”/ ”Varför skulle jag?” kan bli 

reaktionerna. Man blir passiv, man drabbas, man lägger makten i andras händer. Och 

blir likadan mot andra. Man föraktar deras idéer. ”De ska inte tro att de kan, sådan 

självgodhet, sådana dumheter!”. Så här kan, menar Sjödén tankemönster uppstå och om 

de får upprepas sätter de sig hårt. Men de som vägrar låta sig besegras vill bevisa 

motsatsen. Seghet, motkraft och modet att inse att man är Något är det viktiga!  

 

Sjödén talar om att våra tankar är oändligt mycket mer än de enskilda neuronernas 

kemi. Individen är någonting mycket mer än sin inre kemi. ”Det är därför det händer 

lustiga, märkliga saker inom varje individ”. I en skolklass på ett vis, i en annan klass på 

ett annat vis. När flera individer slås samman blir det en viss konstellation. Som att 

många atomer ihop beter sig annurlunda än de enskilda som fysikerna studerar. Sjödén 

uttrycker det i en liknelse av hur atomer som sätts ihop på olika vis blir olika molekyler. 

Och därmed något nytt. Människans kapacitet att lära sig saker pågår ständigt och 

förändringar inom oss kan då också ske.  

 

I kapitlet ”stabilitet och förändring” menar Sjödén att den trygga vågar undersöka det 

okända med den egna självkänslan som bas-vidgande sina cirklar. Han beskriver här hur 

lärande till ett självständigt liv sker genom hur en organisation kan vara uppbyggd: 

 

1. Instabilitet och förändring 3. Instabilitet och stagnation 

2. Stabilitet och stagnation  4. Stabilitet och förändring 

 

Han menar att nr 4 är varaktigt och positivt; att en önskan om förändring kan  komma ur 

stabilitet. Men att en önskan om stabilitet också kan ske genom förändring. Att 

människan alltid vill finna inre jämnvikt och då söker hon sig vidare. 

 

I kapitlen ”Positivt tänkande” och ”Optimist/Pessimist” talar Sjödén om vikten av hur vi 

kan påverka våra liv genom vår inställning. Att positivt tänkande inte innebär att man 
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okritiskt accepterar eller lägger sig platt och flämtar ”Det är OK”. Hoppet är en viktig 

ingrediens för att ha ett positivt tänkande. Elever strävar ofta efter det andra strävar 

efter, i tron att det är meningen med livet. Man lär sig att konsumera-det är lyckan. Man 

lär sig att följa massan likt lämlar på väg mot sin undergång, som Sjödén uttrycker det. 

Och det är lätt att tänka okritiskt, att inte blicka bortom horisonten och utforska sina 

möjligheter, om inte någon öppnar dörren för ett sådant tankesätt. Det kan sluta med att 

man finner livet meningslöst och styrt av andra.  

”Chanser får man inte, de tar man”(okänd). 

 

Självständighet är viktigt som konstnär. Hur en negativt styrande påverkan förändrar 

människan tar Sjödén upp genom en beskrivning av socialpsykologen Stanley Milgram. 

Han har studerat auktoritet och lydnad. Underkastelse under en auktoritet kan enligt 

Milgram göra att ens ansvarskänsla försvinner. Man betraktar sig inte längre som en 

självständigt handlande individ utan man utför enbart någon annans önskningar. I ett 

experiment visade det sig att en auktoritet kunde få människor att begå handlingar mot 

den egna moralen. Man överlät det moraliska ansvaret på auktoriteten. Den lydiga 

betraktade sig därmed som icke-ansvarig för sina handlingar. 

 

Sjödén diskuterar också vår förmåga eller oförmåga att anpassa oss i samhället och att 

vi måste tränas till att kunna samarbeta. Misslyckade försök att anpassa sig är ofta skälet 

till att folk tappar motivationen för sitt arbete och inte tror sig klara av det och förlorar 

självförtroendet. Men om vi lyckats uppnå att vara självständiga och har fått en inre 

trygghet ger det också frihet åt andra. Sjödén  säger att hon som har ögonen öppna utåt 

men är blind inåt mot sig själv=”du ska göra det hon i sin tysthet hoppas på”.  Han 

menar att den som inte tror sig ha några brister ser endast andras svagheter, minns 

upplevda oförätter i åratal och försöker blåsa upp bilden av sig själv. Vidare talar 

Sjödén om att bygga på det starka och inte fokusera på misslyckanden, svagheter, 

problem. För att bli en överlevare måste vi ha ett starkt jag, vara fulla av självtillit, ha 

hög egenaktning och vara toleranta. Att se problem som en form av omstrukturering och 

att vara inifrånstyrd och vägra låta sig styras av sociala normer. Det är också tydligt 

menar Sjödén att en känsla av sammanhang kan stärka hälsan. Man tycker då livet är 

meningsfullt, engagerar sig i människor och aktiviteter och det minskar oron. Kroppen 

mår bra när hela mitt jag gör det! 
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5 Metod 
Det finns många olika vetenskapliga förhållningssätt. Patel & Davidson (2003) ger 

exempel på detta. Positivism härstammar från 1800-talet med fysiken som förebild. För 

att bli positiv skulle vetenskapen vara nyttig och kunna förbättra människan och 

samhället. Man ville bryta ner helhetens beståndsdelar, studera dessa och på så sätt lösa 

problemen. Positivismens motsats är holism, d.v.s. helhet. Då bygger man istället 

vetenskapen på att vara öppen, subjektiv, förstående och empatisk. Avsikten är ej att nå 

heltäckande teoretiska lagar, utan att kunna presentera olika tolkningar. Då närmar vi 

oss förhållningssättet hermeneutik som betyder tolkningslära.  

 

Den hermeneutiska spiralen innebär att man ser delar i en helhet som ständigt växer och 

utvecklas, som är ett uttryck för det genuint mänskliga. En hermeneutiker menar att 

ingen betraktare kan vara objektiv då de lever och verkar i en social omgivning och 

påverkas av de mönster som finns i den sociala världen. 

Vid forskning utgår man ifrån ett problem. Under arbetets gång skaffar man kunskap 

som skall ligga till grund för lösningen på problemet. Vilken metod man använder beror 

på vad som ska undersökas.  

Generellt gäller följande: 

Enbart statistiska analyser= kvantitativt inriktad forskning. 

Enbart verbala analyser=kvalitativt inriktad forskning 

Kvantitativt inriktad forskning innebär att datainsamling mäts, bearbetas statistiskt och 

analysmetoder tillämpas. 

Kvalitativt inriktad forskning innefattar datainsamlingar av mestadels mjuk data såsom 

personliga intervjuer, tolkande analyser, och verbala analysmetoder av textmaterial. 

Däremellan kan det tendera åt det ena eller det andra hållet. I den empiriska delen av 

denna undersökning har en kvalitativ intervjustudie gjorts. Detta med bakgrund av 

litteratur inom forskningsmetodik samt val av ämne som ska undersökas. 

”En kvalitativ intervjumetod har så gott som alltid en låg grad av standardisering, d.v.s. 

frågorna som intervjuaren ställer ger utrymme för intervjupersonen att svara med egna 

ord.” (Patel & Davidsson, s.78, 2003). Denna metod har lämpat sig bäst för den givna 

studien då målet är att samla information om intervjudeltagarnas bild av något. ”Syftet 

med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheter 

hos något, t. ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen. Detta 
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innebär att man aldrig i förväg kan formulera svarsalternativ för respondenten eller 

avgöra vad som är det ”sanna” svaret på en fråga. I denna mening är en kvalitativ 

intervju riktad mot ett induktivt eller abduktivt arbetssätt. ” (Patel & Davidsson, s.78, 

2003)  

 

Patel & Davidsson beskriver vidare att det är intervjuare och intervjuperson som båda är 

medskapare i ett samtal men att det är till intervjuarens fördel att skapa en avslappnad 

stämning. De tar upp att en kvalitativ intervju kan ge nyanserade beskrivningar av 

allmänna och vardagliga företeelser såväl som det speciella genom att belysa undantag.  

Detta ger en rikare bild och hänger samman med uttrycket ”thick descriptions” som är 

den fylliga beskrivning forskaren arbetar med i analysen. Det ger läsaren en bättre 

förståelse av tolkningen.  

 

Skulle intervjuaren misslyckas med att få deltagarna att uttrycka sig mer ohämmat, 

färgar detta intervjun och ger kanske ett ytligare resultat. Förmåga till medkänsla som 

intervjuare beskrivs av Patel & Davidsson som central om den kvalitativa intervjun har 

en hermeneutisk inriktning. Man vill då nå en djupare förståelse av deltagaren och 

dennes upplevelser. Denna studies vetenskapsteoretiska utgångspunkt arbetar utifrån ett 

hermeneutiskt perspektiv då den handlar om människor och deras upplevelser och 

perspektiv. Människan lever i en föränderlig process genom livet. 

 

Ser man på de olika empirinära forskningsansatser som finns, angränsar denna studie till 

fenomenografin. Den tyske filosofen Husselr skapade under tidigt 1900-tal ett 

förhållningssätt; fenomenologi, där man studerar uppfattningar som utgångspunkt till 

våra handlingar och resonerande. Det resulterar inte i några slutgiltiga teorier eftersom 

vi hela tiden förändras. Vidare utvecklade Marton, en svensk pedagog inom 

fenomenografin på 70-talet, en ansats som är ett vetenskapligt förhållningssätt och 

räknas till en av de empirinära ansatserna.Gemensamt med fenomenologin är att 

uppfattningar studeras. Det är en kvalitativ metod som går ut på att undersöka lärande, 

inte hur mycket utan vad. Men syftet med denna typ av analys är också att studera hur 

fenomen i omvärlden uppfattas av människor menar Patel & Davidson (2003). 
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5.1 Intervjufrågor 
”Hjärtat har sina skäl som förnuftet inte förstår” (Blaise Pascal, textiltryck) är ett citat 

som kan visa på att mycket inte går att svara på. Allt är inte mätbart eller förståeligt. Vi 

lever i en värld av både känsla och förnuft. Genom att intervjua tre personer som alla 

arbetar inom en konstnärlig gren vill jag försöka ta reda på hur en konstnär arbetar, 

tänker, samverkar i sociala nät och överlever ekonomiskt.  

 

Intervjuerna kommer att ge deras subjektiva uppfattning i olika frågor och kan sedan 

jämföras med varandra för att finna eventuella likheter i övergripande 

kategorier/frågeställningar. Frågorna har konstruerats utifrån vad jag ansett vara av vikt 

för att bygga en så helhetlig bild som möjligt av det jag ämnar undersöka. Genom 

litteratur jag studerat, till stor del biografier av konstnärer i olika genrer har ytterligare 

frågeställningar uppkommit.  

 

Något som också bidragit till en förförståelse, är de många utställningar jag besökt 

under studiens gång. Exempel på detta är Prins Eugens Waldemarsudde, 

Nationalmuseet och Moderna museet i Stockholm samt dansföreställningar och 

konserter jag närvarat vid. Genom att ställa många frågor kan en djupare analys 

framkomma. Mängden frågor kunde möjligen ha minskats något för att istället låta 

intervjudeltagaren berätta utförligare vid färre frågor. Processen har innehållit 

intervjutillfällen som alla varit av olika karaktär. Min intention har varit att 

sammanställa frågor i en specifik ordning till alla deltagare. Dock stannade deltagarna 

olika länge kvar vid varje fråga och det kunde också uppstå nya angelägenheter i 

samband med deras svar. 

 

De tre intervjuerna som genomförts har innefattat många spörsmål av olika karaktär.  

Både av ja- och nejkaraktär samt av öppen karaktär som kan ge ett mer mångbottnat 

svar. Jag ville genom att ställa ett stort antal frågor få en så bred beskrivning av de 

medverkande som möjligt i ämnet. För att finna en tydlighet i studien har jag valt ut 

några övergripande frågor som är huvuddelarna för intervjun: 
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Varför valde du att bli konstnär/artist? 

Vad är din drivkraft? 

Hur håller du dig kreativ? 

Har du förebilder? 

Hur marknadsför du dig själv? 

Vilket/vilka mål har du med ditt arbete? 

Vad är svårt i ditt yrke? 

Vad positivt i ditt yrke? 

Hur ensamt är ditt arbete? 

Handlar ditt arbete om att förverkliga sig själv ellet att föra fram ett budskap? 

Hur möter du din publik, vad är viktigt? 

När upplever du att du får belöning? 

Hur överlever du ekonomiskt? 

Har du funderat på att ge upp? Beskriv! 

 

Samtliga intervjufrågor återfinns i  bilaga 11.3 (s.72-73) 

 

5.2 Intervjudeltagarna 
Med utgångspunkt i konsten i dess bredaste bemärkelse tog jag ett beslut att välja ut 

personer som arbetar som konstnärer/artister inom någon konstnärlig gren. För att få en 

så vid insyn som möjligt i hur villkoren kan förhålla sig i ett konstnärligt yrke såg jag 

det som en stor fördel och som en mer komplett studie om jag undersökte flera olika 

grenar av yrket. Därför har jag valt ut en oljemålare, en musiker och en dansare.  

Deltagarna kallas ej för sina riktiga namn utan istället för A, B och C. 

 

Då jag själv sysslar med musik föll det sig naturligt att välja en vän till mig som är 

musiker, deltagare B att medverka. Oljemålaren, här vid namn A kontaktade jag genom 

en vän och deltagare C, är dansare och en kontakt jag fått genom att söka efter dansare. 

Intervjuerna utfördes under en tvåveckorsperiod en eftermiddag per tillfälle. De tog en 

till två timmar per deltagare att genomföra. Intervjuerna skedde i hemmet hos två av 

deltagarna samt på ett café med den tredje deltagaren. Jag valde att inte spela in 

intervjuerna utan istället anteckna mina svar så noggrannt som möjligt. En inspelning 

kan ge en ytterligare skärpa hos såväl den som utför intervjun som hos deltagaren, då 
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det är ännu ett öra som lyssnar. Men det kan likaväl skapa en spänd mer hämmad 

situation. Vid längre utläggningar tog jag mig tid att skriva ned deras ord i de fall jag 

ville citera hela deras uttalanden. Det fungerade bra att anteckna svaren och jag har 

överlagt med respektive medverkande att citaten och uttalandena varit korrekt 

nedskrivna och uppfattade. Analysarbetet innebar att försöka se likartade upplevelser 

hos de tre medverkande men också att föra fram skillnader i deras uttalanden och 

erfarenheter. Då två av deltagarna är en vän samt en bekant var jag medveten om att det 

innebar större svårighet att hålla sig objektiv under intervjun. Det kan ge intervjuaren en 

mer okritisk hållning, vilket jag tagit hänsyn till. Fördelen med att känna/vara bekant 

med en deltagare är dock å andra sidan att det ger en avhämmande effekt och en möjlig 

fördjupning i frågorna och även svaren. Detta kanske inte skulle skett med en främling.  

Analysarbetet är således delvis färgat av min bekantskap med två deltagare. Jag har 

försökt att förhålla mig så objektiv som möjligt och har använda mitt kritiska tänkande i 

möjligaste mån.  

	  

Här följer en beskrivning av deltagarna.	  
Oljemålaren, konstnären A bor på Österlén, 53 år gammal. Han växte upp i en 

konstnärsfamilj där båda föräldrarna arbetade som målare. Han utbildade sig till målare 

i Kristianstad. Sin första utställning hade han som 4-åring i ett höghus i Nyköping där 

han bodde en period som barn. Hans pappa satte upp bilder i parspartou. Sedan tidig 

ålder blev han uppmuntrad till att skapa. Han har sedan 11-årsåldern bott och verkat 

mestadels i östra skåne. Han är medlem i ÖSKG-Östra Skånes Konstnärsgille som har 

sin höjdpunkt framför allt under påsken då alla dess medlemmar och även amatörer i 

regionen har sin utställning under ca två veckors tid. Detta är känt som konstrundan på 

Österlén. Han har framför allt sysslat med landskapsmåleri där han skickligt arbetar 

med färg och tjocklek. Han har ställt ut på gallerier i bl. a. Stockholm och Malmö och 

har en kommande ustställning i Moskva, utöver de årliga påskutställningarna. 

 

Sångaren och låtskrivaren B bor i Malmö, 29 år gammal. Han växte upp i 

Södermanland i en mindre ort med sina båda föräldrar och sin storasyster. Musiken 

fanns alltid runt honom i hans liv. Hans båda föräldrar dansade folkdans i den 

internationella folkdansklubben i Stockholm med mestadels balkaninriktad dans och 

musik. De gjorde uppträden på bl.a. Södra teatern, och också tillsammans med 

Orientexpressen. Det dramatiska och det sorgliga steg fram ur musiken och påverkade 



21	  
	  

honom musikaliskt som barn där han fick vara med vid dansträffarna, redan som 4-5-

åring. Detta väckte en känslighet och inte bara ett gehör berättar han. Han sökte sig till 

konst&form- och musik-inriktning på gymnasiets estetiska program. Han kom in på 

musikestetiska programmet och berättar att det öppnade upp hans musikaliska värld.  

Sedan dess har han utbildat sig vidare och bedrivit universitetsstudier på musikerlinjen 

på musikhögskolan i Malmö, där han studerat med sångprofil. Han skriver egna verk 

och har ett band som han ger konserter med med jämna mellanrum. Han har också blivit 

lanserad i Japan som soloartist nyligen och kommande projekt ska realiseras i New 

York. Detta är bara en del i hans musikaliska processer och han vill helst arbeta med sitt 

fasta band som han komponerar all musik till. B står också för allt textförfattande. 

 

Dansaren C bor också i Malmö, 34 år gammal. Hon är uppvuxen i en mindre tätort i 

Skåne med sina föräldrar och sin äldre bror. Hon började som 15-åring att dansa salsa 

och något år senare började hon dansa andra stilar som jazz och balett. Det är i 

dansvärlden ganska sent att börja vid 15 års ålder och det krävs som i detta fall att man 

har en naturlig fallenhet för dans. Hon var en naturtalang. Fadern var som ung 

elitgymnast och började efter sin gymnastkarriär arbeta som idrottslärare. Modern är, 

berättar C lärare i yngre åldrar, och är en väldigt positiv människa som uppmuntrat C att 

göra det hon vill! Hon beskriver att hon halkade in på dansen och att det bara kändes 

helt rätt. Wallmans som är en plats där show och middag kombineras, öppnade i Malmö 

och hon var med i första kullen och arbetade där ett år. Vid 21 års ålder kom hon in på 

Balettakademien i Stockholm som är den utbildning många dansare söker sig till inför 

det kommande yrkeslivet. Hon har sedan medverkat i en rad olika föreställningar, 

alltifrån musikaler till shower med Jonas Gardell och TV-föreställningar. För tillfället 

arbetar hon som danspedagog på olika dansskolor i Skåne. 
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6 Etiska överväganden 
 

Häger (2001, s. 178) beskriver tre utgångspunkter och regler för etiska överväganden 

vid intervjuer: 

Tala om vad intervjun är till för. 

Visa hänsyn mot ovana intervjuobjekt. 

Förfalska inte intervjuer. 

 

För att utföra ett så gott arbete som möjligt följde jag dessa förhållningssätt. Före 

intervjutillfället berättade jag vad jag tänkt undersöka och varför, hur detta sedan skulle 

publiceras och hur lång tid intervjun skulle ta. Jag förklarade att intervjuerna är 

konfidentiella och att de medverkande är anonyma. Samtliga tillfrågade accepterade 

detta. Medverkande A och B intervjuades i sina hem på Österlén respektive i Malmö, 

medverkande C på ett café i Gamla väster i Malmö.  

 

Att komma väl förberedd inför träffen var en självklarhet för mig, så att ett så avspänt 

och gynnsamt möte skulle uppstå. Det är viktigt att den som utför en intervju intar 

platsen som åhörare och upprätthåller en ödmjuk och respektfull inställning till 

intervjupersonen. Det var en hjälp att jag arbetat tidigare som intervjuare på ett företag, 

där jag utförde många enskilda intervjuer. Jag har också arbetat som skribent på en 

tidning, där jag intervjuat och skrivit porträtt av artister. Med dessa sammanhang i 

bakgrunden kände jag mig van och lugn under intervjutillfället. Stor noggrannhet har 

vidtagits vid nedskrivning och analys av de medverkandes svar.  



23	  
	  

7 Resultat Intervjuperson A 
 

Efter en sammanställning och analys av intervjuerna har följande kategorier 

framkommit: Drivkraft, Utveckling/Stimulans, Kreativitet, Publik och 

Självförverkligande.  

Dessa kategorier kommer att stå som rubrik för studiens resultatdelar.  

De tre övergripande forskningsfrågorna kan besvaras i ovanstående resultats kategorier.  

 

Forskningsfrågan:”Varför väljer man att bli konstnär/artist? kan kopplas samman med 

kategorierna ”Drivkraft”-grunden och viljan till att förverkliga yrkesvalet, och 

”Självförverkligande”-identiteten och dess utveckling som ligger i det konstnärliga 

yrket. Att förverkliga ett inneboende behov att få uttrycka sig konstnärligt.  

Forskningsfrågan:” Hur tar man sig fram inom ett konstnärligt yrke?” kan besvaras 

under kategorierna ”Kreativitet”- att vårda och bejaka källan att ösa ur som skapar 

resultat i konsten. Frågan besvaras också under kategorin ”Publik”- det skapade 

resultatet behöver av sin natur en publik. Det utmanar förmågan till det sociala 

nätverkandet och måttet av den egna självkänslan, tron på sig själv. 

Forskningsfrågan: ”Hur överlever man som konstnär/artist i samhället?”  

Denna forskningsfråga besvaras under ett flertal av kategorierna: 

”Utveckling/Stimulans”- att upprätta mål för att kunna fortsätta skapa och utvecklas. En 

utveckling kräver utmaningar ekonomiskt men även konstnärligt för att kunna generera 

bättre resultat. Svar finns också under kategorin ”Kreativitet”-att ge plats åt skapandet 

som ofta är ett behov, trots motgångar. Samt ”Drivkraft”-viljan att bibehålla riktningen 

framåt utan att ge vika för t.ex. bristande ekonomi. 

 

Intervjun med A ägde rum på eftermiddagen hemma hos honom i hans trädgård. 

 

7.1 Drivkraft 
Varför valde du att bli konstnär? 

A:”Det var inget kall utan en mer eller mindre jämn utveckling från barndomen och 

framåt. Jag växte upp i en konstnärsfamilj, fri att vara kreativ. I 14-15-årsåldern 
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funderade jag över vad jag skulle bli. Jag gjorde en avstickare på gymnasiets 

ekonomiska linje som jag sedan hoppade av. Jag pryade på en reklambyrå där jag fick 

studera ett hantverk som då inte var digitaliserat. Jag arbetade bl.a med en stor 

uppsättning färger i tusch under kopieringsprocessen. Senare när jag var 20 år och hade 

gått folkis och provat på konsten kände jag mer på allvar”nu ska jag bli konstnär”. 

Någon speciell drivkraft? 

”Att bli tillfredställd av något jag till viss mån behärskar. Självförtroendet i det gör att 

jag väljer konsten.” 

Vad har konsten för mening i ditt liv? 

”Det är A och O för min självbild. Men det går ej att klippa ut den till en speciell sfär. 

Hela mitt sätt att leva är inbegripet i mitt yrke. Valet att låta mig påverkas av 

förhållanden och personer runtom mig, ger till min konst.” 

Längtar man inte efter bekvämlighet och trygghet? 

”Nej. Men när det har varit som mest besvärligt och när barnen var mindre har jag tänkt:  

”Hur länge ska jag orka hålla på så här?” Ekonomiskt blev det sämre efter skilsmässan 

men jag tog valet att gå tillbaka till mig själv och den jag var före äktenskapet.”  

A talar om livets kompromisser, att jämka och att vara anpassningsbar vilket krävs i ett 

förhållande. Hur konsten inte får bli underprioriterad men han menar att det i ett 

familjeliv inte alltid varit lätt att avsätta tid till både ock. Vidare talar han om orättvisor 

som upplevts, huruvida man gör avkall eller ej på sin konst. Men kvar finns 

skapandeviljan som ständigt pockar och vill kommar fram. 

Någon gång funderat på att ge upp? 

”Inte riktigt ge upp. Hade inte kunnat fimpa det helt. Att ta ett annat jobb skulle ha gjort 

att jag hade tappat trådarna helt till konsten.” 

 

7.2 Publiken 
Beskriv mötet med din publik! 

”Vernissagepubliken-”de som är något” har det där jobbiga leendet. Krystat. Förr tog 

jag ofta första steget att tala och vara representativ. Nu är jag mer slapp. En dag på 

galleriet kom jag en timma för sent och före min ankomst hade tre tavlor sålts. När jag 

kom såldes inget. Jag kom med min fula nuna, haha.  
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En gång vid ett personligt möte med en flicka berättade hon sin upplevelse om svanen-

ett av mina verk och att det berörde henne till tårar. Men för mig hade det bara varit en 

rörelse eller en flykt i tavlan. Hon fick mig att se och känna något nytt. Det är positivt i 

ett möte.” 

Hur vill du kommunicera? 

”Jag vill nog dra mig mer tillbaka. Förr var jag mer ängslig på utställningar. Nu känns 

det bättre att jag är lugnare. Ibland blir det bara prat när det borde vara tyst. En känsla 

av obekvämlighet får mig att att prata strunt ibland. Och det fortsätter i rundgång, det 

blir svårt att bryta det. På utställningar tycker jag det är ett krav att hålla sin värdighet så 

att man inte gör bort sig.” 

A talar om värdighet, integritet, vikten av det och förtroendeingivandet, trovädigheten 

som speglas ganska så direkt på exempelvis en vernissage. Vidare talar han om hur 

mycket allvar det ligger i denna del av konstnärskapet och vad för konsekvenser det kan 

skapa. 

 

7.3 Utveckling/Stimulans 
Hur finner du stimulans? 

”Mest under själva arbetet. Jag har en öppenhet i arbetets gång. Det kan hända grejer. 

Annars får man revidera och förändra sitt synsätt. Försöka utnyttja det föränderliga. Det 

är en väg på konstens villkor.” 

Hur utvecklas du? 

”Genom att upptäcka saker, samband mellan olika ting. Konstnärsskapet är en del av 

livet samtidigt som det är en del av livet som kan återge livet.” 

Kritik, är det viktigt? 

”Ja, den tvingar sig på mig. Vad gäller självkritik-när tillräckligt med tid har gått så 

omvärderar jag saker. Jag undrar ibland hur fan jag har tänkt. Man kan väl lura sig själv. 

Ett sätt att få det uppdagat för sig själv är att hålla en utställning. Att få visa det för 

andra-upphängt för beskådan.”  

Inspiration, förebilder? 

”Många kompisar har betytt mycket. August Renoir-impressionist, svenska 

landskapsmålare, Rembrandt, jag målade av hans tavlor. Fermét, grottmålarna för 10 

000 år sedan!” 
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7.4 Kreativitet 
Nio till fem eller låta det komma till dig? 

”-Supa till ordentligt så i våndorna nästa dag kan jag göra något! Nä, jag kan inte sitta 

och vänta tills det känns bra och borde vara hårdare mot mig själv. Jag är relativt lat 

jämfört med den äldre generationen som var hårdare. Men det är lite generationsbundet. 

Det är svårt att i sin ensamhet driva något helt själv.” 

A menar att det handlar om självdisciplin och ansvar, frågan i om man som konstnär 

presterar tillräckligt och huruvida ens läggning ska få styra dagsformen eller om det 

kan vara bättre att tvinga sig själv till något. Men tvång har flera sidor vad gäller 

prestation. Det kan vara en deadline som styr, då man inte direkt har något val. Men 

det kan också vara en mall man försöker sätta på sig själv arbetsmässigt, vilket är 

svårare. 

När känner du att belöningen kommer? 

”På väg till banken, haha! När jag har jobbat hårt, varit djärv och är nöjd efter dagens 

slut.” 

Att arbeta pedagogiskt, vad är positivt/negativt? 

”Det negativa är att det är för nära. Det stör ens egen arbetsprocess. Eleven som ej kan 

men det känns ändå bra för dem, då är jag förlåtande. Men det stöddiga konstnärsbarnet 

är förmätet. Positivt är att få må bra över att tydliggöra med ord sin intuition och känsla. 

Delge någon annan något viktigt. Man måste vara klar, ha klargjort för sig själv vad det 

är man vill säga, vilket är svårt.  

Dunkelt uttryckt är dunkelt tänkt.” 

Marknadsföra sig själv, hur? 

”Konsten vinner, men konstnären förlorar. Det handlar om personlig läggning. Jag 

tycker själv jag är dålig på det. Pappersarbete är jag rädd för.” BUS” (Bildkonst 

Upphovsrätt i Sverige) regler tycker jag är skittråkigt. Om man länge aktat sig för något 

blir det en grej, då blir det en dålig självkänsla.” 

Ensamhet, gemenskap i yrket? 

”Det finns kollegiala tillställningar, ÖSKG (Östra Skånes KonstnärsGille) har möten 

hela tiden-jag går aldrig på det. Gjorde en del men blev spänd så jag slutade. Det är väl 

en sorts skygghet. Jag är bekväm i ensamhet men är inte ensamvarg. Jag behöver 

människor- är en man med bekräftelsebehov.” 
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Samarbete i branschen-beskriv! 

”Jag är försiktig med gallerister, känner direkt om det är någon som försöker köra med 

en, bestämma för mycket. Men en positiv gemenskap var t.ex en konstnär som jag vid 

18 års ålder träffade. Jag var hävgiven måleriet och vi var på samma väglängd.  

 

Jag såg upp till honom på det personliga planet. Vi hade naturupplevelser, bl.a. från ett 

fågelskådartorn där vi studerade solnedgången, tittade på varandra och var i ett totalt 

lyckorus båda två. Det var en sådan där telepatisk kontakt. Han var en förebild för mig, 

han var djärv, lågmäld oerhört fyndig och snabb i kommentarer. Underfundig och kul. 

Djup, kvick men känslig. Han kom in i undervisningssvängen och har inte tagit sig 

loss.” 

Konkurrens-hot eller trigger? 

”Om jag uppskattar någons konst tycker jag bara att det är kul om det går bra. Ser jag 

något kasst, något pretentiöst, dött, tar jag mycket illa åt mig. Jag blir nedstämd och gör 

en jämförelse. Men då peppas jag samtidigt att fixa mitt eget, att jobba på trots, framför 

allt gjorde jag det under konstskoletiden.  

A berättar om sin tid i ateljén som han delade med andra under studietiden. Just då 

hade postmodernismen sin framfart. Han tyckte ibland att de höll på med ointressanta 

grejer. Själv gjorde han annat, målade t.ex nerbrända kalhyggen med kråkor över, en 

slags motbalans. Han berättar om sin studietid och utstrålar en energisk och 

målmedveten karaktär som inte ville följa strömmen. 

Hur ser du på amatörer? 

”Vissa har tolkningsföreträde. Det var 50-60 år som konsten föll i onåd. Man fick inte 

bli befläckad och skulle slå vakt om konsten. Normerna var tydliglagda. T.ex. 

konstrundan-jag tänker: det ordnar sig självt, men det gör det inte. Nu har jag resignerat 

från det och skiter i det. Det är nu en slags värdeupplösning. Amatörer som lyckas kan 

ha osäkra kunder som inte kan bedöma. Det kan vara fina gallerier med tomt innehåll, 

kunder övertalas att köpa.” 

A menar att han inte lägger så stor vikt kring vem som ställer ut var, då värdet av konst 

under decennierna har fått en annan utgångspunkt. 
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7.5 Självförverkligande 
Vilka mål har du? 

”Att få ställa ut på bra gallerier. Stockholm, Köpenhamn. Men inte nödvändigtvis 

Moskva, Paris och New York. Jag har ingen önskan om att bli en stjärna eller ha 

uppmärksamhet. Jag kan vara i min ensamhet.” 

 

Hur kan känslan vara att lyckas? 

”Det är förödande. Men det betyder inte att man inte är hungrig. Framgång föder viljan 

och lusten. Ju mer man upptäcker desto mer ser man hur mycket som finns och öppnar 

upp sig. Vidgar sig-t.ex om jag sätter en färg i en annan så upptäcker jag något. Ju mer 

förmåga till känsla av sammanhang desto rikare blir livet. Dessutom en väg att känna 

gemensamhet ur andra. Att utvidga sitt eget medvetande att känna gemenskap. Inte 

ensamhet.” 

Dina bästa egenskaper? 

”Som målare: Djärv, fri, spränga gränser, en medvetenhet. Lite ilska. 

A refererar sen till konstnär Curt Hillfon: Som Curre sa:”Oskuld? Påna bara”. 

Och att i det fall han känner feghet så blir han arg vilket i sin tur kan vara gynnsamt för 

måleriet. 

Det värsta i ditt yrke? 

”Att ständigt leva med osäkerhet ekonomiskt. Det är jobbigt som fan. Den ständiga 

frågan är hur mycket man förnedrar sig. En känsla som snuddar vid att sälja sig. I 

relation till vissa gallerister har jag inte satt ner foten ordentligt utan varit mesig. ” 

Vi talar en stund om det hela och A säger också att det är som sista utväg väldigt 

jobbigt att behöva gå till socialen. 

Handlar konstnärskapet om att förverkliga sig själv? 

Ja, jag försöker göra det. Självkritiken och tvivlet finns där emellanåt. Är jag så sann? 

Jobbar jag så hårt? Slösar jag bort mitt liv på slarv? Svår fråga. Jag säger inte detta som 

något uppblåst i stil med ”Alla förstår sig inte på detta”, utan av egen erfarenhet.  

Konsten i sin djupaste mening är svårbeskrivligt, menar A. 

Vill du lämna ett avtryck i historien? 

”Det tänker jag väldigt lite på. Det får historien avgöra.” 
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Vill du förändra något genom ditt konstnärsskap? 

”Jag är glad när jag kan betyda något för någon. Det räcker. Inga nya ismer intresserar 

mig. Många konstnärer anstränger sig för att ettikettera.”  

Vad har din barndom gett dig som stärkt dig? 

”Mina föräldrar har alltid varit väldigt uppmuntrande i att vara kreativ och att arbeta 

kontnärligt. Jag har fått många influenser hemifrån och lärt mig mycket. Men det har 

också varit jobbigt att ha det här benhårda kravet på sig att vara unik. Det är lättare att 

inbilla sig att man med en helt annan bakgrund skulle ha varit friare.”  

Att omge sig med ”rätt” människor och att välja vem man har omkring sig talar A om. 

A säger att han är noga med det och också att han känner sig yngre än vad han är.  

Jag frågar honom om frihet, vad det är för honom. Han känner sig fri med andra 

människor och också när han är själv. När han får en känsla av ofrihet behöver han 

gemenskapen med andra för att fria tankarna. 

Vad är frihet för dig? 

”Risken med frihet är att jag tappar rutinen.  

Utan alkohol finns en belåtenhet och jag vill inte bli offer för tillfälliga frestelser. Frihet 

rent konkret för mig är havet, eller en solbelyst bäck där jag går barfota i sandbottnen! 

Jag vill inte ha mer än detta nuet. Det är guld!”  

Något som gjort att du känner dig annorlunda än andra, eller något som sårat dig? 

”Jag var olycklig att som barn känna att vi var udda. Jag blev kallad Snapphanen. De 

såg mig som en udda typ, en kuf. Jag har känt mig sårad i livet vi levde, farsans 

vredesutbrott, hans magsår, alkoholen. Det kunde vara trevligt…sen plötsligt blev det 

kaos. Det var jobbigt och ångestfyllt.” Thomas berättar att han har en fyra år yngre 

bror och jag förstår att han delade en del av dessa upplevelser med honom. Han har 

inte blivit mobbad men han menar att livet i familjen var ombytligt. 

Avslutningsvis; hur ser du på andra konstarter? 

”Jag vill börja sätta mig in i skulptur. Och musik- jag vill gå på konserter, skulle vilja se 

våroffer! Det lyfter! Jag har en fascination för ord och litteraturen är viktig för mig.” 

A sätter stort värde på andra konstarter och menar att det är nödvändigt för honom att 

få ta del av dem på olika plan. 

Det viktigaste i ditt liv hitintills? 

”Mina barn, inget framför.” 
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Det viktigaste i ditt framtida liv? 

”Att samla mig, jag har behov av att få större överskådlighet och att kunna koncentrera 

kraften. Att spänna bågen så gott det går. Känslan av att få göra något väsentligt och att 

inte ha det för rörigt.” 

Att bli människa-vad är det för dig? 

Vi talar en stund om detta och inser hur komplext begreppet människa är.  

Vad vi säger, tänker, val vi gör. Hur vi lär oss. Tiden är ena axeln och rummet den 

andra. 

”Jag valde bort fotografi, gitarren får finnas med mig, det är inget störande. Jag har 

skrivit historier. Mänsklighetens omöjlighet är att man vill styra världen efter eget 

huvud. Ens egen föreställning om verkligheten överträffas alltid av den föreställning 

verkligheten ger. Jag vill ha en ödmjuk hållning. Mer på naturens villkor.” 

7.5.1 Sammanfattning och diskussion 
A har en självklar inställning till sitt konstnärskap. Det föll sig naturligt för honom att 

gå den konstnärliga banan då en sådan miljö också fanns i hans uppväxt. Om man utgår 

enbart ifrån uppväxten och föräldrarnas yrke kan man inte förutsäga att inriktningen 

kommer att bli som deras. Men jag tror att man kan säga att det är en bra grund att stå 

på. A’s föräldrar var konstnärer. Det fanns en struktur, en disciplin som A säger att han 

inte efterföljer på samma sätt. En annan generations arbetsmoral upprätthölls med 

möjligen en större regelbundenhet. Regelbundenhet i bemärkelsen att arbetstiderna 

liknade ett vanligt nio till fem-arbete. 

 

Jag tror att vi alla har tänkt att man inom konstnärliga yrken arbetar vilka tider som 

helst på dygnet. Kanske har gemene man också en bild av att mycket arbete sker på 

kvällen och natten. Jag har själv släktingar som var arbetande konstnärer. De var födda 

på 20-talet. De arbetade en stor del av sina liv oehört disciplinerat på dagen med samma 

inrutade tider. ( A och jag diskuterade att det nog kan sägas att sättet att arbeta och tänka 

skiljer sig då från nu. Vilket det gör inom många yrken och sammanhang i stort.) Det 

talas om A- och B-människor, d.v.s. A-människan som trivs med att stiga upp tidigt och 

att lägga sig tidigt, B-människan är den som trivs med det motsatta. Jag funderar på om 

fler B- än A-människor är konstnärer-om  man utgår ifrån ett sådant kategoriserande 

begrepp. Så i samband med att diskutera valet av sitt yrke föll det sig naturligt att fråga 

om dygnsrytmen och upplägget av dagen. 
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Efter frågan om drivkraft säger A att han vill bli tillfredsställd av något han  till viss 

mån behärskar. Och att självförtroendet i det gör att han väljer konsten. Detta är något 

som eventuellt gäller många yrken. Vi vill känna oss duktiga på något och få bekräftelse 

för det. Det ter sig ganska självklart och är ett grundläggande behov i oss alla.  

 

A säger att konstens mening i hans liv är A och O för hans självbild. Han låter sig 

påverkas av människor runt honom och det ger tillbaka till konsten. Generellt sett är 

pengar kanske ingen variabel här. Detta påhitt av människan- det monetära systemet 

som vi alla är beroende av, är i många fall inte det viktiga för en konstnär. Men han 

tillägger sedan efter min fråga om vad  konsten har för mening med hans liv; ” Hela mitt 

sätt att leva är inbegripet i mitt yrke. Valet att låta mig påverkas av förhållanden och 

personer runtom mig, ger till min konst.” En speciell kraft och längtan finns här. En 

passion till yrket som är beroende av omgivningens stämningar, naturens skiftningar, 

människor och känslor. En levande källa. Kanske kan denna del i konstnärskapet som 

jag tror måste få ta plats, vara den mest sårbara. Det är ju själva inspirationen, källan 

som inte får sina. Vilken outhärdlig känsla det månde vara för en konstnär att stå och se 

denna brunn tom utan regn i sikte! Denna sårbarhet och otrygghet tror jag gör att många 

begynnande konstnärer lämnar yrket. De blir rädda för det blottade livet. Och för den 

ekonomiska berg- och dalbanan. 

 

I kategorin publik nämner A att han har ett ganska delat förhållande till hur han vill 

möta sin publik. Han menar att det finns en viss besserwissergrupp. De som har något 

att säga till om i konstvärlden, som han inte visar mycket intresse. Det är tydligt att han 

inte tyr sig till denna grupp, då han ger uttryck av att uppleva att däri ligger en falskhet, 

ytlighet och något krystat. Antagligen skulle han sälja mer om han fjäskade lite för 

denna grupp, för att bli omskriven och kritikerrosad. Men A sätter värdighet, intuition 

och den egna självbilden högt. 

 

Skulle det inte vara av godo med  lite Hemingway-hårdkokthet? Att inte låta stämningar 

och känslor få komma in och styra för mycket under själva försäljningen. Bergmark 

(1984) uttryckte att man måste vara beredd att spela spelet i marknadsföringen för att få 

framgång. Men kanske är det just i ett sådant här yrke man har svårt för att dela upp 

dessa två sidor. Konstnärskapet och försäljaren. Det är något jag belyst i studien och A 
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svarar att han är dålig på marknadsföring. Hans uttryck ”Konsten vinner, men 

konstnären förlorar” är en tydlig beskrivning! Han säger också att om man länge aktat 

sig för något så får man dålig självkänsla inför det. Man tror att man inte kan.  

 

Detta fenomen har intresserat mig, det verkar som att man ibland ställer sig utanför. 

Sjöden (1997) tar upp i sin bok att människor kan gå runt med en inställning att man 

ingenting vet och inte är bra på något. Det beskriver jantelagens inverkan och därmed 

vikten av förebilder och om att tro på sig själv. Men möjligen resonerar en del 

konstnärer kring att försäljningen är något som andra ska befatta sig med. Konstnären 

prioriterar kanske inte det i sitt yrke och vill inte riktigt sätta sig in i det. Här kommer ju 

frågan: Vad gör en konstnär framgångsrik? Och det är oehört svårt att svara på. Faktum 

är ju att man faktiskt är sin egen chef, och betalar sin egen lön. Är det den mer logiska 

sidan, den andra hjärnhalvan som bör arbeta? Ett flertal konstnärer kämpar med detta. 

För det intresserar dem inte så mycket.  

 

Men det är nödvändigt att arbeta med sidor som vi är mindre bra på. Det är inte något 

som går att blunda för och jag tänker att det istället borde vara en god utmaning att bli 

bättre på marknadsföring. Det handlar om att ändra sin inställning, att jobba lite hårdare 

på att bli uppmärksammad, hörd och dra till sig en större publik. Men arbetet börjar 

någon annanstans, i intresset för pengar eller i att arbeta med tron på sig själv. Att se sig 

som en vinnare hela vägen. Inte bara på sin canvas. 

 

I min studie under kategorin kreativitet tog jag i en fråga upp hur det kan vara att arbeta 

pedagogiskt som konstnär. A har erfarenhet av konstlärarjobb och upplever att det är för 

nära och stör den egna arbetsprocessen. Han säger att det handlar om att kunna dela med 

sig av något viktigt till någon annan. Och att kunna uttrycka i ord sin intuition och sin 

känsla. Detta håller jag helt med om, då jag själv undervisat. Det är den stora 

utmaningen i pedagogik. Att just kunna delge någon annan vad man menar och att fånga 

deras intresse, är själva pedagogikens grunder.  

 

A arbetar heltid som konstnär och har som mest haft sommarkurser i måleri. Att arbeta 

som pedagog är inte ett alternativ för honom och många andra konstnärer med honom. 

Men det kan ofta bli en nödvändig utväg utifrån ett ekonomiskt perspektiv. I A’s fall 

står konsten honom för nära för att han ska kunna befatta sig pedagogiskt med den. Att 
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undervisa i ämnet gör att den egna skapandeprocessen blir störd av att ha ska behöva 

fokusera på något som ska handla om undervisning i konst men inte den egna konsten.  

 

Jag har talat med många just om  att kombinera pedagogiskt arbete i sitt konstnärliga 

ämne och att fortsätta med sitt eget skapande. Många upplever det som svårt. För en del 

slutar det med ett val. Man blir lärare och sysslar med konsten som fritidsintresse, helt 

enkelt för att läraryrket tar mest tid och ändå ger en hygglig inkomst. Då är man kanske 

inte så begåvad som konstnär. Det kan antingen handla om brist på djärvhet eller låg 

självkänsla. Lathet. Eller att det var pedagog man skulle bli! 

 

Man måste våga ta ställning; att verka som konstnär och förkovra sig i sitt konstnärskap 

under den största delen av sin tid i livet. A nämnde en inspirationskälla han hade som 

ung. En konstnärsvän som förmedlade en glöd i konsten, en magi och de hade ett 

gemensamt värdefullt utbyte i samtalen. Han såg möjligheterna och gav A kreativ 

energi. Men någonting falnade och hans vän fastnade senare i lärarsvängen. När jag 

hörde det tyckte jag det var synd, det var ett nederlag och jag tänkte-vilken uppoffring! 

Att ge av sin kraft till andra och inte ha något kvar till sig själv är en uppoffring. Men i 

detta fall kan man också fråga sig om han till slut kanske ändå trivdes bäst i lärarrollen? 

Det vet vi inte, men jag tycker inte att man bör arbeta som pedagog om det är sista 

utvägen.  

 

Det ska finnas en lust bakom att kommunicera och förmedla, att visa och inspirera. Om 

man själv inte tycker det man gör är roligt, tror jag att det speciellt i läraryrket blir 

sämre resultat från eleverna. Jag kommer inte här att gå närmare in på läraryrket inom 

konstnärliga ämnen. 

 

Vad gäller självförverkligande säger sig A inte ha intresse av att bli en stjärna eller få 

överdrivet mycket uppmärksamhet. Han vill ställa ut på bra gallerier. Det är tydligt att 

han söker kvalitet och något genuint. Eftersom själva konstbegreppet är så brett finns 

det inget recept på framgång men han är noga med vilka gallerister han väljer. Han 

säger att framgång föder viljan och lusten. Frågorna om han är sann eller jobbar 

tillräckligt hårt kommer automatiskt med framgång menar han. Det verkar finnas en 

självanalytisk sida, en rannsakande process hos A. Hemifrån fick han mycket 

uppmuntran att skapa men det kom också ett krav på att vara unik.  
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I hans yrke finns det många frågor som ständigt är närvarande. Frågor av existensiell 

natur men även frågor kring den tekniska nivån i måleriet. Dessa frågor förankrar 

ständigt hans liv i hans arbete. En suddig gräns mellan livet och konsten. Inför 

framtiden vill A koncentrera sin kraft, bli mer fokuserad och inte tappa rutinen. Minska 

rörigheten.  

 

Jag ser hans hem, fyllt av tavlor, fyllt av färger och palletter som är som egna små 

konstverk. Möblemanget har ingen given plats, ej heller krukväxterna eller kläderna. 

Det ÄR lite rörigt men det är bara det materiella. Som utomstående upplevs det kanske 

som frihet. Mitt ute på landet. Var kan vara bättre att spänna sin båge för en målare?  
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8 Resultat Intervjuperson B 
 Intervjun med B ägde rum runt lunchtid på en solig balkong i hans hem i Malmö. 

 

8.1 Drivkraft 
Varför valde du att bli musiker och låtskrivare? 

”För att jag valde musikestetisk så blev det det. Det var på gymnasiet, jag sökte konst & 

form och musik. Musik har alltid funnits med i mitt liv, men också konst, teater och 

dans. Det var en social grej också, fick mycket gemenskap. På senare år har jag känt att 

jag inte mår bra om jag inte får framträda.” 

Någon speciell drivkraft? 

”Jag har en uppfattning om att jag har något unikt att erbjuda.” 

Om du skulle ha ett annat yrke, vad skulle det vara då? 

”Det närmaste är dansare, kanske teater men inte måleri. Jag gjorde ett 

balettakademiprov vid 14 års ålder. De sa ”gå ett år på kurser, du har bra kropp för detta 

och kom tillbaka sen”. Men det fanns inte dansskolor i närheten av min uppväxtort.” 

B berättar om sina föräldrar och deras engagemang i folklig dans med föreställningar 

och hur detta influerat honom starkt. 

Vad har musiken för mening i ditt liv? 

”En mening på så vis att jag har svårt att identifiera mig utan musik. Är jag inne i en 

stark musikalisk process bleknar allt runtom mig. Man känner sig inte ledsen eller 

ensam. Musiken fyller en andlig mening som ger mig sinnesfrid.” 

Längtar man inte efter bekvämlighet och trygghet? Skulle du kunna offra ditt 

musikerskap för t.ex ett otroligt välbetalt jobb?  

”Om offra betyder aldrig mer-så nej! Men en period skulle det vara okej eftersom 

budgeten ofta inte finns. Pengarna är svårt. Nu t.ex. ska jag göra ett 

marknadsundersökningsjobb, ett projekt under sommaren som ger lön, resor och hotell 

betalt.” 

Vad är svårast i ditt yrke? 

”-Att få betalt!” 
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Någon gång funderat på att ge upp? 

”Vissa dagar då jag är nedstämd och inte tror på mig själv kan jag se ett scenario där jag 

tar ett vanligt jobb och trivs bra så jag har tänkt på det. Även om det skulle ske känner 

jag mig själv så väl att jag inte skulle lämna musiken. Ett vanligt jobb skulle dock kunna 

stärka mitt musikjag.” 

 

8.2 Publiken 
Beskriv mötet med din publik! Är det viktigt? 

 Hur vill du kommunicera? 

”Självklart! När jag framträder handlar det om att jag skapar ett rum för lyssnaren där 

hon kan gå in i sig själv. Det är vad jag gör när jag står på scen. Det har funnits tillfällen 

när jag märker att publiken inte lyssnar. Jag kan då bara fortsätta att vara i min bubbla 

och förhoppningsvis finns det någon lyssnare i närvaron av bubblan.”  

B delar med sig av en upplevelse från ett liveframträdande på Babel i Malmö. 

Invigningen med ca 700 personer, med ett enormt sorl i den ringlande massan på väg 

mot snacks och dryck. B hade en stråkkvartett som tyvärr dränktes i detta ljud och han 

tycker att ljudteknikern har ett ansvar att ordna en sådan musiksitation bättre. 

 

8.3 Utveckling/Stimulans 
Hur finner du stimulans? 

”Det är olika, men man måste finna element av utmaning och en ny inriktning. En grej 

för mig är att skriva på svenska eller att prova en ny genre eller en ny sättning. Alla 

konserter blir olika. Jag får anpassa repertoaren efter vilken grej jag kör. T.ex. en 

Luciakonsert blir en svit anpassad efter julmusik. Ofta sätter jag ett eget arr på en 

spelning av covers.” 

Hur utvecklas du? Märker du om du utvecklas? 

”Ja! Eftersom min person är mitt instrument så utvecklas jag av allt som händer 

omkring mig! Vad jag gör aktivt är att gå på konserter med någon grym vokalist eller på 

en modern dansföreställning. Jag blir inspirerad av kompositionen och dramaturgin.  
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Sångmässigt det senaste halvåret har jag märkt att min timing, frasering och 

interpretation gått två steg vidare! Folk omkring mig har påpekat det också.” 

B gick igenom en ny sorts utveckling första gången när han hade varit sjuk. Han kände 

att något var annorlunda. Han hade två viktiga spelningar just då vilket resulterade i 

att han var tvungen att fokusera extra mycket på uppgiften. Han upplevde hur han 

kunde leka med rytmiken, harmoniken och melodierna. Han var aldrig orolig utan var 

närvarande.  

 ”Jag flög iväg, det var en ny känsla. Efter det fortsatte det och skapade ett nytt 

självförtroende i sången.” 

Kritik är det viktigt? 

”Självkritik är för min del det viktigaste. Ibland förstår jag att jag saknar det. Låter saker 

gå igenom som jag inte klarar eller som inte håller en tänkt kvalitet. Om t.ex. texten är 

klar så kan jag vara ”ok nu kör vi”-het på gröten. Otålighet. Andras kritik går in lättare. 

Det kan också blockera mig. Men jag skiljer på konstnärligt alster och person. För att 

inte ta det personligt skiljer jag på det. En röst är ju som ens utseende. Men ofta finns 

det en poäng i all kritik. Det finns alltid många perspektiv på en sak. Olika smak. Jag 

kan ändra på vad jag vill.” 

Andlighet/Spiritualitet finns det med i din musikvärld? 

”Inte kopplat till någon befintlig religion, men jag tror att alla människor har förmåga 

att gå in i ett associativt tillstånd. Lyckas man komma in i det tillståndet är det väldigt 

fritt. Och man lyckas hålla sig öppen till alla känslor. Jag vill öppna upp för människor 

att komma dit. Som många inte gör som går till jobbet, kommer hem om och om igen.  

Som med barn-man är mer tillåtande-att känna, det ska fungera förlösande vilket kan 

vara jobbigt också.” 

 

8.4 Kreativitet 

Nio till fem eller låta det komma till dig?  

”Funkar bäst med ramar, deadlines. En stark form och press utifrån att denna dagen ska 

den vara klar. Jag har t.ex fått i uppdrag nu att göra musik till delar av en dokumentär. 

Den bästa text jag gjort någonsin var till en befintlig melodi. Den blev enormt bra. 

D.v.s. ett mål får styra och det lilla utrymme jag får gör att jag blir styrd och har lättare 

att använda min talang. Att förvalta den.” 
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När känner du att belöningen kommer? 

”(Tänker vi båda samma sak?) Haha, nej jag tänkte inte på pengar. Utan när man är 

nöjd. Det kan ju vara så att jag inte tyckte det var bra men den andre tyckte att det var 

grymt. Skönheten ligger i betraktarens ögon!” 

Att arbeta pedagogiskt, ja eller nej? 

”Nej. Jag tror att de få gånger jag har fungerat som sånglärare har jag uppmanat eleven 

att lyssna och att känna själv. Har egen erfarenhet av att det blivit för teoretiskt. Jag 

uppmuntrar hellre till eget uttryck. Nittio procent är socialt arbete- att vara en god 

förebild. Jag vill jobba friare än vad skolan tillåter. Kan tänka mig att göra workshops.” 

Marknadsföra sig själv, hur? 

Jag ger B två kombinationer som exempel: Bra i marknadsföring men dålig musiker. 

Eller: Bra musiker men dålig i marknadsföring. 

”Jag känner mig bekant med det sistnämnda. Det är en social del att vara på rätt plats 

vid rätt tillfälle. Ringa och maila, det är jag är dålig på. Sen får man nätverka. Jag ställer 

krav på att bli hörd och har blivit bättre på det. Det största ansvaret ligger på 

arrangörerna att göra en budget med lön till musikerna. Mycket handlar om att trolla 

med knäna. Att jobba gratis är ej hållbart i längden.” 

Ensamhet, gemenskap i yrket? 

”Vad gäller marknadsföring är det jobbigt att vara ensamt. Också valet av vad man ska 

satsa på. Det är viktigt. Tidningar, gigs, ny skiva, nya låtar. Mina musiker tar mycket 

ansvar själva och det inspirerar mig. Jag behöver jobba med andra som också är drivna.” 

B menar vidare att om saker inte tas tag i direkt så rinner de ut i sanden. Han säger 

också att det ligger störst ensamhet i att klara sig på musiken.  

”Det är min råvara som ingen annan kan göra. Det är svårt för mig att göra ett dagsverk.  

Jag skriver inte tio låtar om dagen. Och mitt arbete grundar sig mer på inspiration än 

disciplin.”  

B talar också om sitt jobb som inte är lika konkret som vännernas och det kan kännas 

jobbigt. Att nätverka och träffa andra låtskrivare är värdefullt för honom. 

”Gemenskap för mig är att ha något gemensamt med människor. Tyvärr umgås jag inte 

så mycket med musiker. Där finns ibland en slags nördighet och inskränkthet som jag 

drar mig ifrån. Som människa vill jag vara mer än min musik. Med mina vänner känner 

jag att jag kan vara mig själv till fullo. Jag är ju en outsider i familjen eftersom jag är 

enda konstnären. Vi har inte berömt varandra i familjen heller.” 

 B berättar att hans mammas musiksmak ändrats sedan han börjat med musikskapandet. 
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Samarbete i branschen-beskriv! 

”Ja man måste för att klara sig igenom ett projekt rent ekonomiskt. Inspirationsmässigt 

är det viktigt. Men jag har inte skrivit ihop med någon i samma rum, utan på egen hand 

och sedan skickat iväg det. Ibland blir jag trött på att kompromissa. Det är en tråkig del 

av det men självklar. Framför allt som kompositör när jag då ska förverkliga min dröm 

som de inte har. Och jag är inte intresserad av att hårdregissera dem.” 

Konkurrens-hot eller trigger? 

”Nej, inte i Malmö, men ibland dyker det upp någon. Sen falnar det. Jag har inte blivit 

negativt berörd än vilket andra kan bli. Jag vill försöka vara glad för en musikers 

framgång. Men jag är musikaliskt väldigt svårflörtad.” 

Vad kan peppa dig i ditt yrke? 

”Jag kan bli peppad av andra. PJ Harvey är en stor inspirationskälla. Folk som gör sin 

egen grej gör att jag tänker-just det, det ska jag också göra. En bra konsert gör mig 

peppad!” 

Har du förebilder, får du nya? Inspiration?  

B berättar att han lyssnade mycket på PJ Harvey under gymnasiet och har följt hennes 

karriär. Han hade läst en recension och blivit imponerad. Han lyssnade på henne i 

skivaffären och blev chockad av hennes aggressivitet. Men det uppstod samtidigt en 

total fascination. Steve Reich har gett honom inspiration. Reichs minimalistiska 

klassiska konstmusik blev han varse i en fridanskurs han deltog i. De dansade till ett 

stycke komponerat av honom. 

Söker du dig till nytt och ungt eller gammalt? 

”Sveriges indiepopscen är dödstrist-Jag bryr mig inte ett skvatt. Hittar jag en artist jag 

gillar är det någon jag har musikalisk respekt för och det kan t.ex. vara ett tips från 

vänner. Jag vill inte go with the crowd. Jobbar på det hela tiden- att inte låta som någon 

annan.” 

Hur ser du på amatörer? Sker en avprofessionalisering? 

”Det är bra att det är öppet, då uppstår ett större spektra för smak.” 

Din syn på karisma och ålder? Så enkelt som ett hävdelsebehov kan det väl ej 

vara? 

”Som artist måste det finnas ett exibitionistiskt drag om man ska fronta. Det krävs 

övning för att det ska hamna på plats.” 

Hur påverkar din ålder din musik och situation? 

”I musiken har det varit positivt, i mognad kommer trygghet. I trygghet kommer frihet.  
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Jag känner mig fri när jag skapar. Karriärsmässigt JA, åldern påverkar genom att jag 

kan bli stressad av det.” 

 

8.5 Självförverkligande 
Vilka mål har du? 

”Mitt mål är att förverkliga mina musikaliska projekt som jag håller på med. Det är en 

jazzplatta som ska spelas in i sommar. Projektet är en hyllning till Nick Drake med tio 

egenvalda låtar. Jag har också nyligen blivit medlem i ett annat band-

triphop/rock/elektronika-genre. Musikvideo till jazzbandet är ytterligare ett mål.” 

Är det ouppnåeligt att lyckas-ständigt missnöjd? 

”Nej, jag kan vara grymt nöjd med vissa grejer. Det i sig kan vara en trigger!” 

Dina bästa egenskaper? 

”Snabb och effektiv när det väl gäller. Musikaliskt begåvad, bred och flexibel. Jazzen 

har breddat hela mitt musikaliska universum otroligt. Det har varit betydande för mitt 

låtskrivande inom pop. Min teoretiska jazzkompetens gör mig bredare än andra 

popartister.” 

 Det värsta i ditt yrke? 

”Att man ständigt måste övertyga andra om sitt värde. Mest ur den ekonomiska 

aspekten.” 

 Handlar konstnärskapet om att förverkliga sig själv? 

”JA” 

 Vill du lämna ett avtryck i historien? 

”JA!” 

 

Vill du förändra något genom ditt musikerskap? 

”Jag vill förändra popmusiken. Så länge man gör sin grej så kommer man att förändra.” 

Vad har din barndom gett dig som stärkt dig?  

”Social trygghet fram till högstadiet. Idyllisk barndom, väldigt gynnsamt och fritt klimat 

för barn. Jag fick välja kläder själv, vara precis som jag är och jag har bara blivit 

uppmuntrad i min person. Jag var ovanlig, mörk inte typiskt killig.”  

B berättar om känslan av ensamhet, som sedermera gjorde att han kunde gå in i 

musiken. Tiden då han var utfryst i skolan med 2-3 vänner han kunde prata med 
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ändrades när han började gymnasiet. Det var en revolutionerande känsla, säger han, 

då han trodde att mobbningen skulle fortsätta. Han hade sång som 2:a-instrument och 

gjorde sitt första framträdande vid 16 års ålder. Han fick så mycket cred att han bytte 

direkt till sång som huvudinstrument. 

”Jag började skriva egna låtar, fronta i band och identitetsmässigt var det tre riktigt bra 

år. De gjorde mig till mig!” 

Är det viktigt vem du har omkring dig, väljer du dem? 

”Rätt människor är inte det rätta. Jag väljer själv vem jag vill vara med. Med dem som 

får mig att må bra!” 

Omgivning och miljö, är det viktigt? 

”Ja det är viktigt, för skapandet. En inspirerande bostad. Miljön påverkar mig i hur 

musiken kommer att bli. För mig är det staden. Min barndomsort som ligger på landet 

blir ett behov. Jag är estetiskt bunden.” 

 Vad är frihet för dig?  

”Ekonomiskt oberoende vilket jag aldrig upplevt! Att ha en månadslön skulle vara nåt 

det! Jag är inte materialist, utan vad som är viktigt för mig är att kunna bestämma helt 

över min egen tid.” 

Är du rädd för det konventionella i världen? 

”Tror inte jag faller in i det där. Det ligger inte i min natur.” 

Hur ser du på andra konstarter, någon favorit? 

”Egentligen inte. Jag är en tvärkonstnärlig person. Blir jag berörd så blir jag så jävla 

berörd.” 

 Behöver världen konst? 

”JA.” 

Vad är det viktigaste i ditt liv hitintills?  

”Vänskap.” 

Det viktigaste målet i ditt framtida liv, vad är det? 

”Pengar, på det kortsiktiga planet-att skaffa en inkomst helt enkelt. Fortsätta att skapa.” 

 

8.5.1 Sammanfattning och diskussion 
B är musiker inifrån och ut. Han lever för musiken och är en person som behöver 

pengar för att arbeta. Inte tvärtom som det kan vara i de flesta andra yrkesgrupper. Han 

hade en fallenhet för musik och fick det att blomstra genom musikestetiska programmet 
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på gymnasiet. Jag tror att B hade sysslat med musik även om han hade valt ett annat 

gymnasieprogram. Drivkraften lyser starkt ur honom och han är målmedveten. B talar 

om något vi alla söker. Att identifiera sig med något. Att symbolisera sig genom ett yrke 

eller att följa sin inre längtan som i detta fall för B är musik. Han säger att han skulle ha 

svårt att identifiera sig utan musik. När han går in i en musikalisk process känner han 

ingen ensamhet eller sorg. Det vittnar om att han finner tryggheten där. Och glädjen. 

Flera gånger har jag hört detta beskrivas, som att vara inne i en bubbla och det infinner 

sig en slags tidlöshet i skapandets kärna. Kanske innebär detta att vara totalt närvarande 

i nuet. Det tycker jag kan vara svårt, men har själv upplevt samma sak just när jag 

skapar. Man måste tillåta sig själv att vara fri och att få hamna i ett medvetandetillstånd 

som gör det möjligt att nå sin kreativitet.  

 

B skulle aldrig offra musiken för ett ”vanligt” jobb men säger att det skulle kunna stärka 

hans musikjag om han gjorde det under en period. Med det menar han antagligen att 

genom att vara borta från musiken ett tag så får han friska och alternativa vyer som ger 

förnyad kraft åt kreativiteten. Musik och publik är en naturlig kombination. Det handlar 

om kommunikation och att nå ut. B berättar att han vill skapa en möjlighet för lyssnaren 

att hitta sin egen sfär. Sin egen bubbla som han säger. Det låter som att det är just vad 

som borde ske tycker jag. När vi befinner oss på en konsert-att få stiga in i den världen, 

vara där en timme eller två, utan att vara någon annanstans med medvetandet!  

Han säger att han själv söker det på scen.  

 

Det finns inte något perfekt eller rätt sätt givetvis. Det viktigaste är kanske att vara sann 

sig själv på scen. Vi som publik kommer till en konsert förhoppningsvis för att bli 

berörda. Av musiken och av artisten. Det kan finnas hinder att nå ut. Hans exempel av 

invigningen med chips- och läskkön samtidigt som han skulle spela med en 

stråkkvartett är en typisk situation där planeringen av konserten blivit helt fel. Det är 

arrangörens miss och blir samtidigt artistens dilemma och ljudteknikerns problem.  

 

Mycket av musik idag bygger på liveframträdanden, precis som före det stora 

genombrottet av skivförsäljningen. Det finns inte lika stor vinst i att sälja skivor längre 

och därför ökar konsertframträdena. Det ger musiker stora möjligheter att få en 

personligare kontakt med sin publik. Men de kan också stöta på den här typen av 

situationer som till viss del kan bli genanta och skapa irritation. Det hindrar artisten från 
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att hitta samklangen mellan sig och sin publik. Inom kategorin utveckling beskriver B 

hur han letar upp sätt att bygga vidare på sin talang. Han vill ha utmaningar och nya 

inriktningar. Han vill inte köra på något ”winning concept” som väldigt många 

musikartister gör genom att stanna i samma genre och erbjuda publiken det förväntade.  

 

Att leta efter det nya, fräscha kräver lite mer. Det kräver också mer av lyssnaren. Det är 

som att vara van vid att resa till samma plats på varje semester. Det är tryggt och man 

vet vad man får där. Men att besöka ett nytt ställe tar dig till en ny värld. Intrycket är 

starkare, kanske inte så lätt i början, en annan färgskala målas upp, och allt ger en större 

påverkan. Gillar jag det? Frågar man sig kanske sen.  

 

B är låtskrivare och sångare. Rösten är hans instrument och det är något mycket 

personligt att bära med sig överallt. Många som inte sjunger eller har provat endast 

några få gånger tycker det känns pinsamt, jobbigt och som att ha någon som tittar rakt in 

i ens personlighet. Så har jag t.ex. fått det beskrivet för mig. Och jag kan förstå det då 

jag själv sjunger. Eftersom jag undervisar i sång känner jag till dessa aspekter av sång. 

Vi letar efter oss själva i rösten. Här har vi en del av vår identitet. Hur vi använder 

rösten; tonfallet, volymen, mängden luft, anspänningen, tonhöjden, variationen i tonval, 

”musiken” om du vill, i vår röst-berättar otroligt mycket om oss själva.  

 

Detta vet också B som är sångare. Det eftersökta är en utveckling kreativt men också 

sångligt hos en sångare/låtskrivare. Han utvecklas av det som händer omkring honom, 

av bra framträdanden i musik och dans t.ex. Han säger att kompositionen och 

dramaturgin inspirerar honom. Hans historia om när han var sjuk men ändå var tvungen 

att göra några spelningar gav honom något nytt i sångutveckling. Han var tvungen att 

anpassa sig efter sin kropp och fokusera extra hårt på sitt jobb p.g.a. sjukdom och då 

verkade det som att något förlöstes. Det symboliserar något positivt tycker jag. Att vara 

i en svår situation är en utmaning. Antingen kan man ge upp. Men om man kämpar 

istället kan det då och då ge en de rätta nycklarna till framgång eller utveckling på något 

plan. 

 

Kritik tycker B är nödvändigt. Det går lättare in om någon annan ger det. B säger att 

självkritik är svårare. Men han påstår att han alltid skiljer på konstnärligt alster och 

person. Jag håller med om att det är en av de mest avgörande delarna i att kunna ta 
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kritik. För som B menar kommer det ständigt att finnas åsikter av skilda slag och han 

kan välja att ändra på precis vad han finner nödvändigt. I samband med kritik har jag 

många gånger iakttagit folk bli väldigt beroende av att få de rätta orden. Det finns en 

ängslighet innan artikeln är utkommen så att de kan läsa om sig själva. Givetvis är det 

också förknippat med försäljning av både skivor och konsertbiljetter. Det finns också de 

som väljer att helt avstå från att läsa kritiken. 

 

B berättar om den kreativa kraften. Var den kommer ifrån och hur han ger den näring.  

Jag frågar om det finns någon andlig koppling till skapandet. B beskriver att det inte 

handlar om religion utan mer om att vara som ett barn. Fri inför alla känslor och att han 

vill öppna upp för alla människor att komma dit. Han jämför med de som har ett 

heltidsjobb och kommer hem på kvällen, och att alla inte kan vara så öppna. Det finns 

inte energi eller utrymme för det.  

 

När jag frågar om arbetstider så är det deadlines som fungerar för honom. Det handlar 

alltså om lite press. Och det är ett fenomen som säkert inte enbart ligger inom de 

konstnärliga yrkena men det styr antalet timmar man arbetar före sin deadline och gör 

att man utför arbetet. Det verkar hos B precis som hos A inte finnas ett nio till fem-tänk 

här. Belöningen är att bli nöjd själv menar B. Men det kräver inspiration som han säger 

att hans arbete grundar sig mer på än disciplin.  

 

Han hade olika idoler under sin uppväxt som gjorde starka intryck på honom. Han säger 

sig idag vara musikaliskt svårflörtad och men är det en bra konsert så ger det fin 

inspiration. Om B upplever att artisten verkligen skapar sitt eget, peppar det honom att 

gå hem och göra det också!  

 

Det pedagogiska arbetet säger B nej till. Han säger att det handlar till nittio procent om 

socialt arbete och att vara en god förebild. Jag har arbetat som musiklärare och det är en 

mycket speciell roll där man ska kombinera så många delar samtidigt. Vara en god 

förebild, ge givande undervisning, sätta gränser, vara rättvis, och samtidigt hålla ett 

roligt, skapande klimat o.s.v. B säger att han vill arbeta mycket friare än vad skolan 

tillåter. Det är stor skillnad på att vara sångpedagog och att vara musiklärare i helklass. 

Jag tror på att införa mer resurser i ämnet musik i skolan. Det kan med en större budget 

skapa större frihet för läraren och bättre klimat för eleverna.  
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Mer pengar till musik i skolan skulle kunna åstadkomma mindre klasser, vilket jag tror 

skulle vara en stor fördel för dagens skolklimat i musikundervisning. Det skulle kunna 

göra att man kan koncentrera sig mer på musik än på ordning t.ex. ! Det är intressant att 

höra mina intervjupersoner svara på frågor kring detta. Speciellt eftersom det handlar 

om att undervisa i ett ämne man själv skapar inom. 

 

B tycker att han är dålig på att marknadsföra sig själv och menar att man får trolla med 

knäna! Jag inser att det beskriver just vad många jag mött inom konstnärliga yrken 

känner. B gör ett tydligt ställningstagande gällande ensamheten i branschen. Man kan 

sitta och ömka sig själv för att ingenting händer och gnälla om att det är så svårt att ta 

sig fram i branschen men ingen annan kommer att göra det åt en.  

 

I litteraturkapitlet i studien säger Lilliestam (2006) att branschen är föränderlig och att 

flexibilitet är ett måste. Man måste ha en säljbar produkt menar han. B känner till denna 

nödvändighet att vara flexibel och att ingen annan än han personligen kan erbjuda sin 

produkt. Om den är säljbar eller inte är inte lika lätt att svara på. Men han verkar vara 

väl medveten om att ingenting blir gjort om man inte själv tar tag i det. Och han har 

bara bestämt sig för att saker ska bli gjorda. Annars rinner de ut i sanden.  

 

B framstår som mycket mer disciplinerad i det givna ämnet än vad han själv vill ge 

uttryck för. Han framstår som social och lyhörd. Dessa egenskaper är rätt för att 

nätverka. Han menar att han har blivit bättre på att ställa krav. B trivs med att arbeta 

med andra som också är drivna. Det ger honom inspiration. Jag förstår att man inte kan 

vara ensam helt enkelt. Man behöver i denna bransch ett bollplank och några som 

möjligen stödjer ens mål. Om man då inte har den här sociala förmågan att nätverka och 

vara på rätt plats vid rätt tid så blir det svårare. Jag inser genom intervjun med inte bara 

A och B att en mycket stor del handlar om att vara lite av en entreprenör.  

 

Mål som B har satt upp når han. Han arbetar ofta med olika konstellationer och har 

några fasta musiker omkring sig. Jag förbluffas över hur han ständigt tar sig fram trots 

knappa ekonomiska tillgångar och med sin musik som inte direkt är för den breda 

publiken. Men hans musik skulle kunna öppna nya sinnen hos många. På min fråga om 

han vill förändra något med sin musik svarar han att han vill förändra popmusiken.  
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”Så länge man gör sin grej kommer man att förändra.” säger han i intervjun. Det stora 

problemet i yrket är den nästintill obefintliga inkomsten. Eftersom han inte är 

materialist underlättar det givetvis. Hans genre av musik faller inte inom mainstream 

och gör det svårare för honom. 

 

Frihet kan symbolisera så mycket för oss, men för B är det att få uppleva ekonomiskt 

oberoende. Och det är också hans kortsiktiga mål i framtiden. Att skaffa en inkomst för 

att kunna fortsätta arbeta. Då måste man vara beredd att offra lite av sin frihet. Ibland 

undrar vi, vad är det viktigaste i mitt liv? Är det en person? Är det mitt yrke? Är det alla 

fina saker jag äger som jag sparat ihop till alldeles själv? Är det min kunskap? 

På det svarar B: ”Vänskap”. 
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9 Resultat Intervjuperson C 
Intervjun med C blev en eftermiddag på en uteservering i ett soligt Malmö. 

9.1 Drivkraft 
Varför valde du att bli dansare? 

”För att det är så förbannat kul, det är min passion! Jag halkade in på det och jag var väl 

en naturtalang. Vid 15 års ålder började jag med salsa och vid 21 kom jag in på 

balettakademien i Stockholm.” 

Någon speciell drivkraft?  

”Det kändes helt rätt, jag hade sysslat med gymnastik när jag var yngre och hästar och 

tvärflöjt men det viktigaste var att hålla på med kroppen. Där låg en rastlöshet.”  

C hänvisar till ett eventuellt arv av fadern som var elitgymnast. ”Jag jobbade ett år på 

Wallmans salonger och har fortsatt därifrån.”  

Om du skulle välja något annat yrke? 

”Skådespelerska som finns bakom dansen på ett sätt. Men det får bli senare i livet.” 

Vad har dansen för mening i ditt liv? 

 ”Det är mitt syre-hur jag andas, min energikälla som får mig att kunna ge som 

människa. När jag inte sysslade med dans var jag deppad. Det var mitt bränsle och min 

själ har så stor del i dansen.” 

Längtar man inte efter bekvämlighet och trygghet? 

 ”Jag har provat det och det funkar inte för mig. Det var inte kul att shoppa när jag inte 

fick dansa. Jag är mer bohem och second hand!” 

Vad är svårast i ditt yrke?  

”Att tro på sig själv, att man har något unikt. Man ska ju sälja sig själv. På audition t.ex. 

ska man verkligen visa upp sig. Men när jag undervisar är det jag som bestämmer och 

får göra min egen kreativa dans.” 

Någon gång funderat på att ge upp? 

 ”Ja, under en period gjorde jag det. Det var andra grejer som drog-kärleken gjorde att 

jag gav upp dansen.” 
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9.2 Publiken 
Beskriv mötet med din publik!  

”Jag älskar att stå på scen. Men när jag var med i musikal så sa det inte mig så mycket. 

Det blev bara svart och ingen intimitet fanns. Men med t.ex. Jonas Gardells projekt jag 

medverkade i, fanns det teatraliska med. Då fick jag förmedla en känsla inifrån.” 

Hur vill du kommunicera?  

”Jag vill ha närhet med folk. Men det är ett sårbart läge.” 

 

9.3 Utveckling/Stimulans 
Hur finner du stimulans? 

 ”Av sångare och musik-det tar aldrig slut!” 

Hur utvecklas du?  

”Jag vill utvecklas så att jag vågar tro mer på idén livemusik med dans och skapa ett 

eget danskompani. Man ser extremerna med mycket hattglamour eller introvert dans. 

Jag vill ha ren dans och gillar improvisation. Det viktigaste är att sprida glädje och att 

det är en ren glädje. Jag vill bryta den högtravande gamla stränga skolan. Jag var mot 

det dansklimatet som hade en stark jantelag. Det var för kontrollerat och seriöst. Det jag 

letade efter var rytm och att få känna efter själv.” 

Kritik, är det viktigt?  

C säger att linjer är viktigt inom dans. Att hålla kroppen i form.  

Men när hon iakttog andra dansare var det alltid uttrycket som var viktigast för henne. 

Hon kände mer för den kraftiga tjejen än den snygga smala ”Prada”som alla andra 

rosade. På scen kände hon att hon bara var en bricka i spelet. Kritik kommer från 

många håll och när hon undervisar känner hon efter om upplägget verkligen håller.  

Inspiration, förebilder?  

”Bob Fosse bl.a. När jag var yngre kretsade det kring musikalstjärnor, jag tyckte det var 

häftigt. Men i allmänhet är det bra sång och musik, dans och teater som inspirerar. Och 

när det finns en kemi, t.ex. svänger det om dansaren och koreografen Bill Goodson.  

Han och hans energi ger mycket!” 
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9.4 Kreativitet 
Nio till fem eller låta det komma till dig? 

 ”Jag arbetar bäst under press. Om jag har en klass kl 17, kan jag börja kl 16 och låta 

min kropp rätta sig efter musiken för att förbereda mig inför klassen. Musiken är en stor 

del i arbetet och utan bra musik är det svårt att jobba. Min pojkvän som är musiker har 

hjälpt mig mycket att hitta musik.” 

När känner du att belöningen kommer? 

 ”-I undervisningen är det när eleverna känner det jag känner. Som en aha-upplevelse i 

dem. För min egen del när jag själv ryser och är ett med alltet. Det kommer givetvis inte 

varje gång jag dansar men när det känns är det ett tecken på att jag är på rätt väg.” 

Att arbeta pedagogiskt, vad är positivt/negativt? 

 ”Det positiva är när de förstår dansen och det ger en glädje till varje elev.”  

Eleven ska längta till varje klass säger C. ”Minussidan är tragglandet, upprepandet. Det 

fastnar kanske inte så lätt hos dem som går dit p.g.a. att det låter coolt att säga ”jag 

dansar” eller att mamma har bestämt det. Jag tar konflikter ibland och säger ifrån, t.ex. 

till några 12-åringar som var mycket oseriösa i danssalen.” 

Marknadsföra sig själv, hur?  

”Det är jag kass på! Det intresserar mig inte att syssla med det administrativa.  

Men jag marknadsförde mig genom Stagepool (arbetssajt för artister) och andra platser 

när jag ville börja med dansen igen efter mitt uppehåll. Elden kom tillbaka och 

självförtroendet. Jag tog kontakt med folk och ringde runt.” 

Ensamhet, gemenskap i yrket?  

”Ja, det är ensamt i yrket. Jag har inga kollegor i salen och står framme vid spegeln 

själv. Men fördelarna är att man är sin egen chef och det är skönt. Jag gillar den 

självständigheten. I en uppsättning samarbetar man såklart. Gemenskap i dansen söker 

jag emellanåt. Jag kan åka upp till Stockholm för att ta dansklasser och träffa gamla 

kollegor!” 

Samarbete i branschen-beskriv!  

Konkurrens-hot eller trigger?  

Hur ser du på amatörer?  
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På ovanstående tre frågor svarar C att samarbete inte behövs i undervisningen men att 

man i scenarbete självklart måste samarbeta med de givna kollegorna och 

omständigheterna. Hon ser att det sker mycket typecasting på olika auditions och att det 

inte är lätt att hävda sig då, men för henne är det inget hot. Vad gäller amatörer säger 

C att det är fett och att om man har”the right spiruit” och viljan-varför inte dansa då? 

Det sitter inte i utbildningen menar hon. 

 

9.5 Självförverkligande 
Vilka mål har du?  

”Jag lever mycket i nuet men visst jag blir äldre! Jag har en dröm om att bilda ett eget 

danskompani med livemusiker och bygga upp svängiga shower. Det är en konstellation 

man inte sett mycket. Och att dansen får stå i fokus. Allt får växa fram.” 

Hur kan känslan vara att lyckas?  

”Den kommer inifrån-din passion talar.” 

Dina bästa egenskaper?  

”Optimist, positiv. Jag är bra på att organisera. Min mor är egentligen den största 

inspirationskällan. Hon har lite skådespelarstil och är en riktig glädjespridare. Det har 

stärkt mig!” 

Det värsta i ditt yrke?  

”Att det finns så lite jobb.” 

Handlar dansen om att förverkliga sig själv? 

 ”Det handlar om att uttrycka sig. Att förmedla känslor i rörelse.” 

Vill du lämna ett avtryck i historien? 

 ”Express dance through music eller tvärtom är mitt koncept.” 

Vill du förändra något genom din dans?   

”Jag vill att det ska vara kul. Många tänker mer än de känner efter och då går man miste 

om glädjen som är viktig. Den konstellation jag berättade om innan är något jag ser som 

nytt som kan förändra.” 

Vad har din barndom gett dig som stärkt dig? 

 ”Min mamma har alltid pushat mig och min pappa var elitgymnast och har gett mig 

mycket glädje till rörelse.”  

 

 



51	  
	  

Något som gjort att du känner dig annorlunda än andra, eller något som sårat dig? 

 ”Ja när jag var liten kände jag mig lite annrolunda. Jag tyckte det var jobbigt att jag 

hela tiden var på väg och hoppades på att en mognad skulle komma.” 

 

Avslutningsvis; hur ser du på andra konstarter?  

”Jag står nära musik och teater. Det direkta rollspelet och känslorna gillar jag.” 

Behöver världen konst?  

”Ja absolut! Det är otroligt viktigt!” 

Det viktigaste i ditt liv hitintills? 

”Min kärlek.” 

Det viktigaste i ditt framtida liv?  

”Att jag jobbar med dansen och får fortsätta med det.” 

 

9.5.1 Sammanfattning och diskussion 
C sprider energi omkring sig. För henne är det kroppsliga självklara. Att röra på sig är 

en ren glädje, det finns inte något tungt eller lättjefullt hos henne. Hon är inte en sådan 

som skulle ta hissen om hon bodde på första våningen! C säger att drivkraften ligger i 

att dansen är hennes passion, hennes ”syre” som får henne att andas och att ge som 

människa. Det visar hur vi kan göra något med hela själen. Utan dansen skulle hon vara 

deprimerad. Hon berättar att hon alltid rört sig mycket och att när dansen kom in i 

hennes liv kändes det som att hon hade en naturlig talang för det. Hon fastnade inte för 

någonting annat på det sätt som hon gjorde för dansen.  

 

Jag tror självklart att det har hjälpt att hennes far var elitgymnast. Vi tittar ju en del på 

våra föräldrar och tar efter. Först när vi blir mognare så väljer vår egen bana. Antingen 

har det vi lärt oss under uppväxten varit till fördel för vårt yrkesval, eller så har vi 

mycket kvar att lära oss för att komma dit vi vill. Det svåraste i dansen menar C är att 

tro på sig själv, att visa det unika och att hamna i den där situationen när man måste 

”sälja” sig själv. Att visa vad man går för och det får mig att tänka att det verkligen kan 

vara svett och tårar i dansbranschen.  

 

Hon gav upp dansen för kärleken under en period och tog ett vanligt jobb. Men hon blev 

deppad av det. Och det visar hur starkt behovet är i henne att få syssla med sin 
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konstnärliga inriktning. Hon älskar mötet med publiken och vill förmedla något inifrån. 

Det låter som att hon hellre är med i ett projekt som har en teaterinriktning än t.ex. en 

musikal som kan uppfattas som ytlig. Hon berättade att skådespelerska låg henne närmst 

om hon skulle ha valt ett annat yrke. Det förklarar hennes inriktning inom dansen.  

 

Men ibland undrar jag om man har råd att vara kräsen. Det finns så få dansjobb att det 

kostar om man ska välja ut efter specifika krav. Det är skillnaden mot musik t.ex. där 

man kanske kan se en något lättare marknad då jag tror man kan säga att människor 

(publiken) i allmänhet lägger mer tid på att lyssna på musik än att titta på dans. C hittar 

stimulans i musiken och det är en självklar kombination.  

 

Kom dansen eller musiken först? Det är svårt att svara på. Hon tror på nya 

konstellationer och framför allt att det ska upplevas live, inte bara dansen utan musiken 

också. Att utvecklas är för henne att söka något nytt genom att bryta de mönstren som 

fanns från ”gamla skolan”. Det var och är en strikt och sträng värld, där jag förstår att 

man inte ofta uppmuntrar varandra till nyskapande. Varför är dansklimatet så hårt? 

Varför har denna stränga skola uppstått? Sjödén (1987) beskriver hur lärande till ett 

självständigt liv kan se ut på olika sätt beroende på hur organisationen är uppbyggd. Ett 

av de fyra alternativen var ”stabilitet och stagnation”. Det tänker jag skulle kunna 

representera en del av dansvärldens utbildning. Och enligt Sjödén är det inte det mest 

hållbara för att utvecklas. C har gått sin egen väg och brutit sig loss.  

 

 Kreativiteten sker för C bäst under press och en stor hjälp att hitta rätt är musiken. Det 

kan vara svårt att hitta bra musik menar C men hon får hjälp av sin pojkvän som är 

musiker. Jag hade inte reflekterat så mycket över att dansen är till stor del beroende av 

musik. Men tänker man efter så är det just till musik vi vill röra oss.  Glädjen i att röra 

kroppen finns givetvis i alla möjliga situationer men just när bra musik finns omkring 

oss så händer något. Man sitter där på caféet och så kommer en riktigt bra låt. Fingret 

börjar trumma, foten börjar stampa under bordet eller huvudet rör sig till rytmen. Alla 

kan känna igen det. 

 

C arbetar för tillfället pedagogiskt större delen av sin arbetstid. Men arbetar annars 

artistiskt på scen. Hon säger att belöningen i undervisning är när eleverna får en aha-

upplevelse. För egen del är det när hon får rysningar och känner sig totalt närvarande. 
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Hon verkar tycka om att undervisa men ser i arbetet också att det finns en viss 

coolhetsstämpel i att dansa. En del elever gör det för att kunna skryta inför andra 

kompisar. Dessa elever går inte att nå direkt menar hon. Jag förstår att det måste kännas 

som ett stort irritationsmoment, då dans ska vara roligt och ge glädje till alla. Det 

förväntas kanske att man går dit för att man vill. Det är ju inte ett ämne på skolschemat 

som är obligatoriskt. Att vara dansare innebär nog att man måste vara utåtriktad. Det är 

en konstform där man uttrycker sin konst med kroppen och fysiskt ska vara där. Det 

innebär skaderisker då det är fysiskt påfrestande. Däremot som koreograf är man inte 

alltid på scen, men under inlärningsarbetet måste man vara där fullt ut och förevisa. 

Dansyrket kan också vara ensamt. Som pedagog är man själv längst fram och har inga 

kollegor. Det måste ha stora fördelar. Många skulle vilja bestämma allt själv. I ett 

danskompani arbetar man i en ensemble och ensamheten finns inte.  

 

Det är vad jag förstår på C en härlig känsla att samarbeta på scen, arbeta fysiskt och 

bilda en upplevelse för publiken. C´s dröm är att bilda ett eget danskompani där hon 

hon kan förverkliga dans med livemusik. Hon säger att hon lever mycket i nuet. Alltför 

många planerar så otroligt mycket inför framtiden att de totalt missar vad de har mitt 

framför näsan.  

 

C menar att hon litar mycket på sin intuition, lyssnar på känslorna och har en väldigt 

positiv livsinställning. Hon är konstruktiv och ”hands-on”, inte så mycket grubblande 

utan hon utför det som hon planerat. För att lyckas bättre på dansscenen förstår jag att C 

skulle behöva nätverka mer. Inom denna genre av konst är nätverkandet, 

marknadsföringen och fysisk skicklighet A och O för att lyckas få ett arbete som 

dansare. 

 Hon talar till stor del om att sprida glädje, hitta passionen, och att uttrycka sig i ett 

rollspel. Dans symboliserar för henne något nödvändigt och innehållsrikt. C har gjort 

mig mer insatt i vad det handlar om att dansa genom att svara på mina frågor. Det är 

musik, teater, ljus, färger och former och rörelse på samma gång. Dans är alla konstarter 

samlade på scen som samarbetar i koreografin. Och det är i allra högsta grad 

kommunikation!  
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10 Resultat och resultatdiskussion 
Analysen av intervjuerna har resulterat i att jag hittat gemensamma och skilda 

ställningstaganden från A, B och C utifrån de olika frågor som ställts. Jag kommer här 

att redovisa dessa under delrubrikerna: Drivkraft Publik, Utveckling/Stimulans, 

Kreativitet, och Självförverkligande.  

10.1 Drivkraft 
Vi talade om olika anledningar till att de tre intervjuade valt att satsa på 

konstnärsskapet. Alla uttryckte en passion till sitt yrke. Att de inte skulle kunna leva 

utan att hålla på med konsten. Det är något väldigt grundläggande för alla tre och tydligt 

var att det inte skulle kunna fungera att ha arbetet som en bisyssla även om en större 

inkomst skulle kunna tjänas på annat håll.  

 

B uttryckte att han skulle kunna tänka sig det en kortare tid, för att också samla ny kraft 

och inspiration att senare skapa. Alla hade någon gång provat på ett vanligt jobb men 

längtade hela tiden tillbaka. Skillnaden mellan de tre i större detalj var att A uttryckte att 

drivkraften ligger i självförtroendet han får genom att bli tillfredställd av något han 

behärskar. B säger att han har svårt att identifiera sig utan musik och att den fyller en 

andlig mening som ger honom sinnesfrid. Först och främst tycker C att dans skänker 

henne otroligt stor glädje. Hon känner också en rastlöshet utan den. Dansen är hennes 

energikälla som får henne att kunna ge som människa.  

 

Jag ser här tre drivkrafter som har skiftande tyngdpunkter; A behärskar något som ger 

gott självförtroende. B identifierar sig genom valet och ser att han har något unikt att 

erbjuda. Och C vet att glädjen och det fysiska behovet av dans gör att hon får energi att 

ge av sig själv. De tre konstnärliga inriktningarna har alla sätt att uttrycka sig som 

skiljer dem åt. Därigenom är det olika typer av människor som sysslar med varje gren. 

Deras gemensamma nämnare är konsten. Att uttrycka sig i sin konstform och att 

fortsätta att tro på sig själv. En naturlig del av processen är att vackla ibland, att fråga 

sig om det man gör fyller någon mening. De tre informanterna talar om en passion, en 

sinnesfrid, en slags symbios med livsstilen. Något jag ser att de har gemensamt är ett 

behov av konsten. 
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Bergmark (1984) säger i sin bok Flykten till konsten att en flykt till konsten kan bli en 

attityd och värderingsförändring. Han menar vidare att det finns en lust att skapa inifrån 

det egna jaget och kanske att skapa ett annat samhälle. Det finns en strävan efter att bli 

mer komplett som människa och att få bestämma själv över sin tid och därigenom känna 

en stor frihet, säger han.  

 

Informanternas yrke är så starkt anknutet till det egna välbefinnandet. De berättar att de 

blir deprimerade eller sysslolösa utan det konstnärliga arbetet och hur angeläget det är 

att få vara i sin rätta natur. Det finns ett starkt band mellan självbilden och  den egna 

konsten och de uttryckte alla att de behövde få skapa för att må bra. Välbefinnandet de 

återfår i sitt arbete är ett gemensamt viktigt motiv. Alla tre är medvetna om 

svårigheterna i sina val men verkar ha insett att det inte finns ett alternativ för dem. Det 

är ett starkt drivande behov inifrån. Det verkar också som att det ger dem behållning på 

det andliga planet.  

10.2 Publiken 
Mötet med publiken skilde sig åt för de tre intervjudeltagarna. A upplever att kontakten 

kan bli krystad. Hans möte bygger på att folk kommer på hans utställningar. De vandrar 

runt i galleriet och småpratar, några nya anländer, andra går. Sporadiska möten uppstår. 

Han känner ett krav att försöka finnas där på rätt sätt. Men det finns ingen självklar 

kommunikation utan det står öppet att ta initiativ ifrån båda parter. Han säger att han tog 

mer initiativ förr. Det finns en vi som vet något-publik i konstvärlden upplever han, 

något som han drar sig ifrån. Men ett positivt möte med publiken är när någon delar 

med sig av sina upplevelser kring konstverket som han inte själv sett eller upplevt.  

 

Det verkar  inom måleri vara essentiellt att man som konstnär är en visuell representant 

för det som hänger på väggarna. Att vara en värd som ser till att besökarna känner sig 

inbjudna att köpa. En roll som på varienrande vis sätter krav på sociala egenskaper och 

marknadsföringsförmåga. Här är inget redan betalt och klart, utan det är en direkt 

åsiktsplattform, där alla är fria att titta utan att göra ett köp. Lilliestam (2006) talar om 

autenticitet och sambandet mellan artist och publik och att det finns en längtan efter 

äkthet och  icke-manipulerande. Jag upplever att de deltagande är mycket måna om 

detta och att det är just därför de inte är beredda att kompromissa i alltför hög 

utsträckning eller agera försäljare utanför den konstnärliga integriteten. 
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B som är musiker återskapar själva konsten på plats när vi nu talar om mötet med 

publiken. Och han är beroende av att publiken redan är samlad. Man har där som publik 

redan tagit ett beslut att gå och se artisten och i bästa fall betalat. B är mycket mån om 

sin publik. Han beskriver vikten av att skapa en lyssnarbubbla. Han vill att publiken ska 

engagera sig i lyssnarprocessen och vara närvarande. Han vill att musiken ska ge dem 

något unikt och att de ska hitta ett rum där de kan stiga in i sig själva som han beskriver 

det. Men här är det givet att det är artisten som styr och har ansvar för att kommunicera 

med sin publik. De förväntas först och främst lyssna.  

 

Skillnaden är naturligtvis att musik och måleri har olika sätt att verka på scen. Det blir 

mer naturligt att man som musikartist kräver en större uppmärksamhet riktad mot sig 

själv eftersom processen återskapas genom artisten i nuet. På ett galleri är verket redan 

skapat och det är alltså processen mellan åskådare och verk som står i fokus i första 

hand, mer än den mellan åskådare och konstnär.  

 

I boken Flykten till konsten som är med under litteraturkapitlet frågar sig Bergmark 

(1984) hur kommunikation  människor emellan uppstod. Människan tecknar i sanden 

månen och solen som hon sett. En annan människa mottar denna bild. Bergmark 

resonerar kring att bilden kom före ordet. Måleri, musik och dans är tecknande framför 

någon annan. Och i detta uppstår kommunikation, mellan våra kroppar och sinnen. C 

ligger något närmre B vad gäller publikmöte. Dansen finns som utbud mest i liveform. 

Här är det vanligt att publiken sitter ner, under  mer ordnade former. C uttryckte att hon 

vill ha närhet till folk och att valet av dansframträdanden är viktigt för henne. Det bör 

innehålla en lite djupare mening med rollspel t.ex. sa hon. Jag uppfattade det som att 

hon kände sig väldigt avslappnad gentemot en publik. Hon älskar att stå på scen och har 

inte tendensen att vilja dra sig undan. Dans innebär uppenbarligen att synas. En viktig 

del i att lyckas framför en danspublik tror jag är att känna sin kropp och att älska att stå 

på scen som C gör. 

10.3 Utveckling/Stimulans 
Att utvecklas inom konsten är ingen självklarhet. Det kan stå still och då får man söka 

upp något eller någon som berör eller får en att se världen lite annorlunda. Likheten 

mellan de intervjuade var att de alla utvecklas av att hitta något nytt. Ett nytt samband, 
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t.ex. att skriva en låt på engelska istället för på svenska, att utmana ”gamla skolan”  

inom dansvärlden och att skapa ett nytt forum. A säger att han har en öppenhet under 

arbetets gång men att det är en väg på konstens villkor. Han utvecklas genom att 

upptäcka saker och se samband mellan olika ting. Jag ställde frågan om han tycker att 

kritik är viktigt, detta under delrubriken Utveckling/Stimulans. A svarade att han frågar 

sig då och då hur han egentligen tänkt. Och svaret på det kan han t.ex. få genom en 

utställning han håller. Där kommer han att få kritik i olika skepnader. Kritik och 

inspiration får han i både kända och okända konstnärer, vänner och samtal.  

 

Jag tror att kritik är en viktig byggsten till en konstnärs utveckling, vilken riktning den 

än tar sig. B går på konserter, dansföreställningar och jag får intrycket av att han är mån 

om att se till att stimulera sitt skapande genom att vara i rätt miljö och nära sig med 

kulturella upplevelser och människor som ger honom stöd. Hans instrument-sång är 

ständigt i utveckling som han arbetar mycket med. Precis som för A betyder kompisar 

och folk runt om honom mycket för hans progression. C hade en annan utgångspunkt 

jämfört med A och B på en punkt.  

 

Hon utvecklas dels genom att ta egna klasser ibland och genom att bli berörd av riktigt 

god musik eller teater t.ex. Men hon sa att hon också utvecklas genom att sträva bort 

från något gammalt som liknar jantelagen. C framhöll detta som en stor inverkan på 

hennes dansyrke. Den hårda dansskolan som hon talat om  några gånger verkar ha varit 

ett klimat som inte gynnat alternativaeller nya idéer så mycket. Hon vill förändra det 

och det är i sig en utveckling för henne. A och B förhöll sig friare till sin utbildning och 

påverkan därifrån.  

 

C framhåller musiken som en otroligt viktig faktor för att höja nivån inom skapandet i 

dansen. Och hon säger att det ska finnas glädje. Jag funderar på om det också kan utgå 

ifrån sorg. Vi har ju alla hört att en del skapar som bäst när de är ”blue” d.v.s. deppiga.  

Och så även i dansen tror jag. Eftersom hon undervisar, är hon i fokus varje dag och kan 

avgöra om hennes arbete håller måttet.  Eleverna ger henne kritik automatiskt genom att 

visa huruvida de gillar upplägget eller inte.  
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10.4 Kreativitet 
Förra delrubriken ”Utveckling/Stimulans” berörde hur de tillfrågade gör för att 

upprätthålla sitt skapande och hur de kan utveckla det. Delrubriken Kreativitet berör 

bl.a. hur de planerar sin tid att vara kreativa och vad som styr kreativiteten. 

 

Alla de tillfrågade arbetade bäst under en viss press eller med framtida deadlines. 

Gemensamt i deras svar var att de inte tyckte man kunde sitta och vänta på att 

inspirationen ska falla över dem. Utan ett bra tillvägagångssätt att arbeta är att 

bestämma sina mål. Belöningen för en kreativ period innebar för alla tre att känna en 

tillfredsställelse i vad de åstadkommit. Naturligtvis gav en stor del av deras produktion 

inte alltid den känslan. Det uttryckte alla tre. Det är en värdefull och eftertraktansvärd 

känsla som enligt de tillfrågade kommer efter riktigt gott arbete och en innehållsrik 

kreativ period.  

 

Att upprätthålla sin kreativitet och samtidigt undervisa var inte ett alternativ för A och 

B. De upplevde att det låg för nära eller att det mer handlar om ett socialt arbete samt att 

vara en god förebild. Det vill A eller B inte lägga sin tid på. C däremot arbetar för 

tillfället pedagogiskt och engagerar sig i andra dansarbeten under en mindre del av sin 

arbetstid. Hennes reflektioner är därför delvis baserade på hur hon når ut med sin 

kreativitet pedagogiskt till eleverna. Hon verkar trivas med sitt pedagogiska arbete och 

ser undervisningen som något positivt som ger till hennes skapande.  

 

Det fanns en likhet mellan A, B och C gällande marknadsföring. Ingen av dem var 

särskilt intresserade av det. De upplevde det som ett tråkigt och administrativt element 

som de inte begåvats med att hantera eller ens ville lägga sin tid på. Trots att de visste 

vilken betydelse det har. B och C använde en stor del av sitt sociala nät för att sprida 

information om sig själva för att få arbete.  

 

Lilliestam (2006) tar upp fenomenet att man ofta förväntar sig att musikern ska spela 

gratis-man anses ju ändå själv ha roligt när man jobbar. Han säger att det är en 

obefintlig inställning till andra yrkesgrupper. Man kan se vikten av att vara sin egen 

chef och att ställa krav. Ingen annan kommer att göra det åt en. A har varit i branschen 

länge och har några fasta utställningar per år samt goda gallerister han samarbetar med. 
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Han har också ett konstnärsnät som han kan knyta an till om han vill och verkar vara 

nöjd med det så som det är. Han ger inte intrycket av att han saknar kontakter eller vill 

göra mer reklam för sig. 

 

Alla tre upplever en ensamhet i yrket. Det ligger i deras händer om något skall bli gjort 

och om en inkomst ska bli möjlig. Man måste vara stark och disciplinerad, dels 

eftersom jobben är få och lönen låg. B vill arbeta med andra drivna människor. Det ger 

honom lust att fortsätta arbeta. A är bekväm  i sin ensamhet men behöver bekräftelse 

och vänner. C har sin arbetsplats längst fram på scen. Just nu i undervisningsarbetet är 

det dessutom hon som ska skapa all koreografi. Det upplever hon som en tillgång då 

hon bestämmer över det mesta i sitt jobb själv. Hon är anställd och har givna arbetstider 

och månadslön. Detta hjälper henne antagligen att vara mer strukturerad, då elever står 

och väntar utanför dörren varje dag. Det är annars vanligt att man som dansare är 

kontrakterad under en viss tid. Då erläggs garanterad inkomst och en särskild position i 

danskompaniet under en fastlagd tidsperiod. Ska man däremot skapa sitt eget 

danskompani som C talat om blir det en situation mer lik A och B. De tre intervjuade 

höll sig öppna till amatörer i branschen. De menade att det finns en marknad för många 

smaker och örat, ögat och känslan får vara domare. 

 

10.5 Självförverkligande 
Detta kapitel  går in på hur självförtroendet bevaras i yrket och hur amn som konstnär 

fortsätter att kämpa. Det diskuterar också hur man når sina drömmar. I intervjudelen av 

studien frågade jag de medverkande om drömmar och hur man når sina mål. De 

tillfrågade menade att yrkesvalet handlade om att förverkliga sig själv.  

 

De hade också för att ta sig vidare konkreta tidsmål i sina yrken. Som t.ex. en 

utställning på ett specifikt galleri, en konsert, eller en dansföreställning som alla började 

på bestämda datum. Alla de tre intervjuade var självsäkra på frågan om vilka deras bästa 

egenskaper är. De uttryckte distinkt vad de har för styrkor, och det tror jag är en enorm 

fördel och egentligen en självklarhet för att lyckas med att förverkliga sig själv.  

 

Jag tog  i en fråga upp vad som kan vara negativt i jobbet, som till slut skulle kunna 

göra att man ger upp. Att man inte längre orkar bry sig om att kämpa vidare för att 
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förverkliga sina drömmar. Sjödén (1997) diskuterar vår anpassningsförmåga i samhället 

och att vi måste tränas till att kunna samarbeta. Han menar att misslyckade försök att 

anpassa sig kan vara anledningen till att folk förlorar sin motivation för sitt arbete och 

tror sig inte klara av det. Självförtroendet försvinner. Vidare säger han att om vi är 

självständiga med en inre trygghet kan det ge frihet åt andra. Att vara mentalt stark i 

detta yrke kan således vara en avgörande faktor.  

 

Det värsta i yrket var tveklöst den ekonomiska situationen för A och B. C svarade att 

det värsta var att det fanns så lite jobb, vilket i förlängningen också blir den ekonomiska 

situationen, men också ett hinder att hitta plattformar för att uttrycka sig. Men ingen av 

de tre uttryckte en uppgivenhet. De är alla mycket positivt inställda och har en karisma 

utöver det vanliga. Något som jag ser som en klart bidragande hjälp till deras lyckade 

konstnärsskap är föräldrarnas uppmuntran.  

 

I alla tre fall har de fått styrka och frihet att skapa och att uttrycka sin passion. 

Föräldrarna har inte haft några förväntningar på barnen gällande andra akademiska 

yrkesval. A uppger att det dock fanns konstnärliga förväntningar som inte alltid var så 

lätta att tampas med. Kravet fanns att allt han gjorde skulle få en unik stämpel. Frihet är 

något som man som utomstående generellt upplever att det finns gott om i ett 

konstnärligt yrke. Men är det den frihet som vi tror? Den där semesterkänslan av att inte 

vara bunden till något längre?  

 

De intervjuade beskriver frihet olika. A säger att friheten som yrket i sig ger kan göra 

honom rädd att tappa rutinen. Men att han vill ha nuet och kunna uppskatta det, inget 

mer. B talar åter om ekonomisk frihet. Inte för att utöka sin materiella status utan för att 

kunna bestämma helt över sin egen tid. När jag frågade C om frihet och svarade hon: 

”Det är allt! Tillsammans med dansen är jag fri. Jag vill inte känna att någon tyglar 

mig.” Alltså har frihet med dess skiftande innebörd en stark betydelse för alla tre. Vi 

talade om att vara anställd och ingen av dem skulle trivas med arbetsförhållanden där de 

har en chef. Att vara anställd och göra som någon annan säger verkar inte vara aktuellt 

för dem. Friheten att skapa och att få vara kreativ utifrån sina egna val är uppenbarligen 

det viktigaste för dem. Baksidan är att det ofta inte finns någon ekonomisk trygghet.  
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Deras syn på andra konstarter tyckte jag var intressant att ta reda på. A och C hade 

specifika genrer de intresserade sig för och kände en närhet till. A nämnde skulptur, 

musik och även ”fascinationen för ord”-litteratur. C nämnde musik och teater. B skiljde 

sig genom att han utgick från  känslan. ”Blir jag berörd så blir jag så jävla berörd”. Han 

menar att han är en tvärkonstnärlig person. Inför framtiden var det viktigaste för de 

intervjuade att få fortsätta skapa.  

11 Resultatdiskussion 
Undersökningen utgick ifrån de övergripande forskningsfrågorna: Varför väljer man att 

bli konstnär/artist?  Hur tar man sig fram inom ett konstnärligt yrke? Hur överlever 

man som konstnär/artist i samhället?  

 

Studien avsåg att undersöka följande fokusområden:  

Drivkraften att arbeta som konstnär 

Att finna kreativiteten 

Marknadsföring 

Självbild och tvivel  

Inspiration och förebilder  

Kritik och publik 

Tillfredsställelse i yrket  

 

Det har framkommit genom min studie att det finns flera vägar att ta sig fram inom ett 

konstnärligt yrke. Genom mina intervjuer har jag fått besvarat varför man väljer att bli 

konstnär eller artist. Det är ett behov och en längtan att få syssla med sin konstnärliga 

talang. En inneboende kraft som vill ut. De intervjuade uttryckte alla att de skulle känna 

en uppgivenhet om de hade lämnat yrket och börjat med någonting annat. Det är också 

tydligt genom studien att det första målet inte är att tjäna pengar eller vinna någon sorts 

makt genom att utöva konst. Jag fick besvarat att alla var väl medvetna om de osäkra 

inkomsterna i sitt yrkesval.  

 

Om man är medveten om att det kommer att bli otryggt, osäkert och svårt att ta sig 

fram, men ändå väljer att göra det-då måste det finnas motiv som kommer från hjärtat! 

Ett slags ointresse gentemot pengar kunde märkas hos deltagarna. Bristen på pengar fick 
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inte komma i vägen för deras skapande. Men hur länge orkar man då leva så och 

samtidigt hämta ny inspiration, när man kanske inte ens har råd att betala hyran 

emellanåt, undrar jag.  

 

Deltagare A är över femtio och har levt så nästan alltid. De andra två är i trettioårsåldern 

men uttryckte inte någon  rädsla för att inte ha tillräckliga medel. De uttryckte bara att 

det var jobbigt och svårt. Men de accepterade alla detta faktum. Deltagarna är inte är 

materialister. De har ingen tv eller så har de en tjocktv, de handlar kläder på second 

hand eller syr, de återanvänder och handlar inte onödiga småsaker. A har en egen 

örtträdgård o.s.v. Allt detta kan låta som en klyscha men en personlig frihet kan ligga 

just i att inte äga så mycket materiellt. Åtminstone inte något som skapar ängslan för att 

förlora det. Istället kan ett inre berikande ske. Det är ett framåtsträvande tycker jag. 

 

Det finns en ansträngning i att inte köpa. Men jag kan inte påstå att de gav intrycket av 

att vara Fröken Spara heller. Bergmark (1984) beskriver en växande ovilja mot vanligt 

lönearbete. Man söker inte samma kontinuitet och trygghet längre och”från dag-till-dag, 

ur-hand-i-mun ”-tillvaron blir en vana. Det kan också ligga en misstro mot det politiska 

samhällsklimat som råder. Han menar att en flykt till konsten kan bli en attityd. 

Deltagarnas pengar som finns för tillfället njuter man av. Men eftersom det sällan är 

några stora summor så blir det något som får existera i nuet och inte ligga till grund för 

framtida planer i så stor utsträckning. Att vara konstnär är en livsstil. 

 

Att ta sig fram som konstnär/artist tyckte jag verkade bygga generellt på en stor 

konstnärlig begåvning samt att vara mån om att förvalta sin talang och sina kontakter. 

Det är viktigt att upprätthålla kontakterna och se till att de inte glöms bort. Om man från 

tidig ungdom sysslat med sin konst finns det ofta ett naturligt nät av vänner och 

kontakter genom skola och utbildning.  

 

I dessa tre fall har alla utnyttjat detta nät. De verkar vara sociala personer som ringer, 

mailar, eller går ut på klubbar/konserter för att uppdatera sig om senaste nytt. Det fanns 

inga funderingar på att köpa tjänster. T.ex ringer man kanske till ett webbdesignföretag 

för att t.ex få hjälp med en ny hemsida. Eller så anlitar man en agent eller anmäler sig 

till en eventfirma för att få fler jobb och uppdrag. Folk går med i match.com för att 

träffa någon etc.  
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Självklart kan jag inte generalisera konstnärligt arbetande människors sätt att ta sig fram 

enbart genom att intervjua tre personer. Men min sammanfattade uppfattning är att de 

hellre använder sitt vänskapsnät och är mycket måna om det. Det finns också i större 

utsträckning kreativt arbetande människor i deras sociala nät. Dels kostar det att köpa 

tjänster och dels verkar de vilja ha en personligare kontakt med människor de har 

omkring sig. Kanske skulle det inte vara fel att våga prova att köpa en tjänst om det inte 

går att nå inom nätverket? Det är ytterligare en väg att bredda sig för att nå ut. Då 

kanske genomslagskraften skulle bli större. Det innebär en ekonomisk investering som 

de flesta konstnärer många gånger inte har råd med. Därför väljer de bort detta 

alternativ. Kanske känns det inte rätt för dem? Det kan vara en för stel form och ger 

dem en kommersiell känsla. Och det kan upplevas som ytligt och ekonomiskt osäkert. 

Men det handlar kanske även om fåfänga, lättja eller stolthet som hindrar en person från 

att prova en ny kanal för att göra reklam för sig. Det ligger ibland en image hos en 

konstnär som inte får beskuggas av att verka vara vanlig. 

 

De tre intervjuade uttryckte starkt att vad de sysslade med bygger på våra känslor och 

intryck. De säljer inte bräder. De säljer upplevelser. De talade alla om att värna om sin 

värdighet och hur frustrerande det var att behöva visa upp sig i ett syfte att sälja sig själv 

eller sin produkt. De är mycket måna om sin värdighet och konstnärliga integritet och 

kompromissar inte för att få mer uppmärksamhet. Deltagare A är en mer tillbakadragen 

person som säger själv att han sällan är ute efter uppmärksamhet.  

Men är det då inte ett måste för att göra sig ett större namn, att synas i fler tidningar och 

uppslag och för att få sin konst såld? Balansen mellan skapandet och försäljningen är 

måhända beroende av vad som finns i börsen. 

 

Inom grenen måleri riktas uppmärksamheten på produkten, verket. Inom denna gren är 

det ett ofrånkomligt krav att måla mycket inför sina utställningar, för att ha något att 

erbjuda. Det är också nödvändigt att åstadkomma goda förberedelser inför en 

utställning, genom att t.ex. tala med  rätt personer och hitta seriösa gallerister. Det ligger 

självklart också ett värde i konstnärens namn. Det går inte att utesluta. Har du köpt en 

Carl Larsson? Det klingar känt och alla vet vem det är. Namnet väger måhända tyngre 

än vad de själva reflekterat över.  
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 Även om man inte behärskar hantverket, tycks det likväl vara möjligt att sälja i viss 

omfattning eftersom begreppet konst är svårtolkat för ganska många. Om man är en 

ovan köpare så lyssnar man generellt efter namn eller så vet man inte alls. Då köper 

man ändå om konstnären eller någon som utger sig för att vara konstnär är en riktigt 

slipad försäljare. Annars har man bara fallit för ett konstverk, värdesätter det och vill ha 

det.  

 

B’s arbete däremot är delvis att stå på scen. Han vill göra sig ett namn men inte i 

synnerhet kommersiellt. Han är mån om att den musik han ger ut är enligt hans 

önskemål. Han kompromissar inte med det. Det skiljer honom från alla wannabees som 

utgår från ”syns jag så finns jag” ett hål som aldrig fylls, dvs ett starkt behov av att bli 

älskad, men kanske med en i grunden dålig självkänsla. Eller en ren och skär egotripp 

utan direkt emotionell anknytning. Det finns också de som älskar att stå på scen, som 

känner sig hemma där och det ger dem en positiv och stärkande känsla. 

  B vill höras i första hand. Han vill ha ut sin musik men tycker dessutom om att stå på 

scen. Det är en bonus.  

 

Inte alla musiker är förtjusta i att stå på scen. Jag tror att musik är något man får en 

relativt direkt uppfattning om gällande konstnärlig nivå. Vi hör ofta omedelbart om 

någon sjunger falskt eller inte behärskar ett instrument. Vi känner ganska fort om vi 

gillar det vi hör eller inte. Nivån hos en dansare ser vi också ganska snabbt, men 

uttrycket ska också räknas in. När det gäller måleri/skulptur/konst kan kejsarens nya 

kläder lättare kläs på tror jag. Bergmark (1984) talar om att vilken bild eller sak som 

helst idag kan bli konst. Det är kritikerna och konsthandlarna som har makten att 

benämna det för konstverk. Marknadsföringens spel är alltså viktigt att klara av för sin 

framgång. På det viset är ryktet som sprids synnerligen viktigt och jag tror inte att det är 

möjligt att göra sig en seriös karriär genom att ta t.ex. vilka sångjobb som helst eller att 

samarbeta helt över gränserna utan att det får konsekvenser efteråt.  

 

C är alltid på scen när hon arbetar. Men hon har inte heller lust att under alla 

förhållanden delta i det som dansvärlden erbjuder. Det ska existera eller beredas 

utrymme för själ och tanke i det som skapas. Hon vill inte medverka i ett spektakel 

uteslutande för att bli beskådad. Jag förmodar dock att det erfordrar en del 
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kompromisser eftersom dansvärlden är ganska liten. Det krävs förmodligen att man 

avverkar ett och annat hundår före man får välja sina roller och uppsättningar själv. 

 

Hur överlever man då detta klimat? Jag fick besvarat denna fråga genom beskrivningar 

av hur deras liv ter sig. De har alla delmål som de arbetar mot. Under denna tid finns det 

inte mycket inkomster men de räknar med att det förändras när målet är uppnått. Under 

tiden inrättas denna förhoppning, och de får klara sig på allmosor och på några sparade 

eller lånade slantar. Några av dem är berikade med sympatisörer eller kamrater som 

hjälper dem med att ordna utställningen, de bidrar med något för skafferiet, hjälper till 

med att ringa pressen, till spelningen, låna ut scenkläder o.s.v. De tillfrågade köper inte 

mycket nya kläder eller saker, de hushåller med vad som redan finns. Det finns en 

strävan efter att minimera sina utgifter genom att se till att bo billigt och generellt hålla 

låga omkostnader.  

 

Jag undrar-är det värt det? Skulle de inte kunna ha det annorlunda? Om de ansträngde 

sig på att bli bättre på höja sin inkomst? Men kanske är det just det som skiljer 

människor åt. De flesta människor vill ha mer, tjäna mer och köpa mer. Dessa tre 

personer jag intervjuat vill bli bättre på sitt måleri, utveckla rösten och låtskrivandet 

ännu mer, hitta glädjen i att dansa och leta efter rätt personer till sitt danskompani. 

Ingen av dem nämnde att de ville införskaffa något eller flytta till ett annat större ställe 

eller spara till en resa. De befinner sin inte ett vanligt ekorrhjul. 
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12 Slutsats 
Jag har i denna studie kommit fram till att man gör ett tydligt val genom att arbeta med 

något konstnärligt. Det är ett livsavgörande val och inbegriper levnadsvillkoren. Det blir 

en livsstil. Man vet att det är bistert och svårt att nå fram. Man känner till att det inte 

kommer att tjänas enorma summor utan lite tur och ännu mer hårt arbete. Det finns föga 

intresse hos någon som väljer detta liv att bli bättre på marknadföring eller att tjäna 

stora summor pengar. Det kretsar i första hand kring att få ägna sig åt konsten, i andra 

hand om att tjäna pengar på den. Det kan tyckas naivt och ansvarslöst.  

 

Världen behöver konst 

Jag vet att världen inte klarar sig utan konst och konstnärliga uttryck. Det kommer alltid 

att finnas ett behov av att uttrycka och att ha konst omkring sig i någon form. 

Konstnärsyrket är en snäv profession som säljer något unikt. Man skapar sitt verk, blir 

upphovsman och det vi ser, hör eller upplever och kan stiga i värde om det endast finns 

ett exemplar av verket. En konstnär vill ha något originellt att erbjuda. En konstnär vill 

nå en publik. Han/hon vill också sälja. Men i första hand kommer det alltid att handla 

om att en sann konstnär vill uttrycka något. Utan den lusten, drivkraften och viljan 

slutar hans/hennes karriär som konstnär och kanske påbörjas en karriär som försäljare 

istället, av något han/hon kallar konst. 

 

Konst i alla dess former finns i många olika uttryck, det finns i olika kvaliteter och vi 

som är åskådare är också konsumenter. Det finns en marknad för en enkel, kommersiell 

s.k. hötorgskonst med t.ex. ”gråtande barnet”-motiv. Det finns en stor marknad för 

idolartisternas musik, buskisteater, revyer och t.ex Wallmans salonger. Men de som vill 

uttrycka sig utan att medverka i ovanstående exempel når ett annat skikt i samhället. 

Dessa konstnärer kompromissar inte. De skapar en djupare, om än mer svårtillgänglig 

och svårsmält konst och  det kan bli mödosamt att nå ut med den. Man kan se en 

betydande del av samhället som vill ha ”hötorgskonsten” eller ikeatavlorna. Något som 

kanske går i färg med soffan. Man vill roa sig en kväll på Wallmans, Nöjesteatern eller 

andra buskisshower. Man köper den musik som är lätttillgänglig och som spelas på P3 

eller som är lättlyssnad, d.v.s. som inte kräver alltför mycket av lyssnaren. Och det finns 

säkert ett stort motiv att köpa något som ger glädje. ”Glad” musik att dansa till. Färgrika 

tavlor eftersom det sätter lite färg på tillvaron. Man vill bli positivt berörd. Antingen få 
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skratta eller dansa. Det kan finnas ett samband mellan olika samhällsskikt och val av 

musik och konst. Kanske finns det en del som inte lägger så mycket tanke bakom varför 

de köper viss typ av musik eller går på en viss föreställning? Möjligen ligger nöjet mer i 

att kunna handla produkten eller att komma utanför hemmet, än i själva produkten? 

Måttet av egen fantasi och sökmotor varierar hos varje människa och det är mänskligt 

att följa strömmen. Det som för tillfället är modernt eller som någon har rekommenderat 

kan vara tillfredställande för en del men inte för andra.  

 

Våra val 

Mycket av vad vi väljer och av vad vi sysslar med i livet utgår ifrån en unik inre kraft 

som drar oss åt något håll. Men också hur vi blivit upplärda att tänka. Hur vi gör våra 

val  kan också utgå från en stark vilja eller ett behov vi har inifrån. Det handlar om hur 

omfångsrik fantasi vi har och hur påtaglig drivkraft vi har. Det måste finnas en tro i att 

kunna förändra, en optimism och en handlingskraft både när det gäller att skapa 

konstnärligt och att köpa något konstnärligt skapat!  

 

De flesta människor är inte konstnärer, utan vanliga lönearbetare. Man arbetar fyrtio 

timmar i veckan, kommer hem ganska trött på fredagen och vill slappna av. De flesta 

har inte tid eller lust att engagera sig i något nytt för ofta. De flesta gör det inte. Men det 

finns dock alltid de som gör det. Varför talar jag om detta? Jo, det förankrar konstnärens 

plats hos människan. Det finns något för var och en. Ofta söker vi oss till det vi har 

inom oss. Har vi inget vi söker, så skaffar vi oss det vi ser att de flesta andra har. Vi 

härmar.  

 

I kapitlen ”Positivt tänkande” och ”Optimist/Pessimist” tar Sjödén (1997) upp hur vi 

påverkar våra liv genom vår inställning. Han beskriver att elever ofta strävar efter det 

alla andra elever strävar efter och det blir då meningen med livet. Han lyfter fram vår 

världsdels religion: att konsumera som får utgöra lyckan. Vi behöver guidas i vilken 

inställning vi ska ha för att undvika att enbart följa strömmen.  

 

Tillhörighet och bakgrund 

Det finns en stor aspekt av kulturell tillhörighet i denna diskussion som påverkar hur vi 

handlar. Det finns också en aspekt av klasstillhörighet som trots ett relativt jämnlikt 

samhälle ändå existerar. För att resonera kring hur vi köper konst och musik, och 
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grunderna till det måste man titta på historien. Med högre klass kan man konstatera att 

man erbjöds mer teoretisk kunskap än vad de med lägre klass erbjöds. Man lärde sig 

t.ex. om de sköna konsterna. Det ansågs vara en självklarhet att vara någorlunda bildad 

inom de olika konstarterna. Den kunskapen förmedlades sedan vidare till de nya 

generationerna och man fick lära sig att intressera sig för det nya. Man fick tillgång till 

mer av det som fanns i världen. Man fick möjlighet att lära sig läsa, skriva, lära sig 

spela ett instrument. Man fick resa och blev fostrad till att kunna uppföra sig korrekt i 

sociala sammanhang eller att föra diskussioner, ifrågasätta andra människor eller 

företeelser.  

 

Hur byggs ett självförtroende inom ett visst område upp? Så som en smed hade sitt 

självförtroende i sitt hantverk så hade en rik konsthandlare ett självförtroende i sin 

kunskap om konst. Valet av vad vi väljer att konsumera i konstväg har sina historiska 

förklaringar. Lilliestam (2006) menar att kulturella fenomen präglas av mönster i det 

samhälle de uppkommit i. Konflikter, Förändringsprocesser, kriser, social oro och 

motsättningar skapar plattformar för konsten. Idag finns det en diger blandning av alla 

möjliga generationers liv och val, förändringsprocesser samt klasstillhörighet och 

kulturell tillhörighet.  

 

Det viktigaste för att utvecklas till en mer komplex människa och att upptäcka nya 

vägar och möjligheter i livet kan vara att prova tänka outside the box om det nu skulle 

kunna symbolisera något vi hört eller sett upprepade gånger. Att förhålla sig kritisk till 

sitt eget tänkande kan innebära att man frigör sig från normer, begrepp, föreställningar 

som man burit med sig från sin bakgrund. Man kan försöka frigöra sig från den förra 

generationen. Och då står man inte och stampar i deras hjulspår. Men lusten att frigöra 

sig och att söka något nytt är olika stark inom var och en tror jag. Jag ser att deltagarna i 

studien är den typen av människor. Här måste man tänka lite mer utanför ramarna om 

man ska syssla med detta yrke. Man måste ha en vilja att förändra och förnya, 

kollaborera, experimentera.  

 

Sökare 

Det kan också vara så att man blivit berikad hemifrån med ett sätt att hela tiden tänka ett 

steg vidare. Att man då kan dra nytta av sin härkomst och använda sig av de verktyg 

man blivit tilldelad. Och i kombination med rätt uppmuntran kan man hitta nya vägar i 
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livet att vara kreativ, som de tre intervjuade t.ex. Kreativ i sitt yrke eller i sina inköp. Vi 

kan kanske använda mer av vår fantasi än vi är beredda att göra och leta upp andra spår 

som ingen har satt sin fot i. Att härma kan vara av godo men människan har kanske 

mycket kvar att lära? Det har framkommit genom studien att man bör vara nytänkande 

eller våga prova nya vägar inom ett konstnärligt yrke. Att öva sig i att tänka i fler 

dimensioner, att söka upp det vi har ett inre behov av, det är en drivkraft de 

medverkande i studien har. De som söker upp konst, musik och dans i andra former, 

kanske mer otillgängliga eller svårförståeliga, djupa och annorlunda i sina uttryck-de är 

sökare, de är genuint intresserade av något. 

 

Förmodligen kommer det en publik till varje konstnär, hur liten den än är. All konst, 

musik och dans riktar sig inte till alla. Precis som att vi har olika middagspreferenser, 

skilda klädideal och varierad litteratursmak följer vi ej heller samma bana i konst och 

musik. Att vända sig till konsten kräver också något av oss-publiken. Att förstå, göra en 

ansats att tolka, ifrågasätta och njuta. De som söker, hör inte till majoriteten men det gör 

de som följer. Kanske är mänskligheten uppbyggd så naturligt? De som är sökare, som 

också innefattar dessa tre deltagare i studien, både de som skapar och de som inte 

skapar, är viktiga i världen. Därför att om ingen intresserade sig för annat än 

mainstream inom kultur så skulle det bli ett fattigt utbud. Vi behöver det udda, det 

svåra, det mörka, det oförutsägbara och allt det som inte är logiskt.  

 

Jag tror att vi människor inte är lyckliga utan det. Även de som inte intresserar sig för 

den udda kulturen, vet att den finns där och det i sig påverkar dem på något vis. Många 

personer som valt ett konstnärligt yrke har levt svåra liv, med depressioner, utan pengar 

och orättvist nog med ett erkännande först efter sin död eller inget alls. Men det finns 

också de som fått ett erkännande under sin livstid och levt fantastiska liv med sin konst. 

Några får fattiga svåra liv genom konsten. Andra får njuta frukten av försäljning, 

uppmärksamhet och förnöjelse.  

 

Genom denna studie har det framkommit att erkännandet inte är det viktigaste för en 

konstnär. Bekräftelsen av arbetet under tidens gång är dock essentiell för utvecklingen 

och välbefinnandet, det tror jag. Det viktigaste för en konstnär är att få syssla med sitt 

arbete. Det tycks vara som C säger, det är deras syre! Konstnären vill få leva med sin 

konst och följas åt med den under livet. 
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11.1 Förslag på andra tillvägagångssätt samt framtida 

forskning 
 

För att fördjupa studien skulle fler deltagare ha kunnat medverka. I denna studie har tre 

intervjuer använts. En breddning skulle också kunna vara att komplettera med 

representanter för t.ex. skulptur, teater och poesi och eventuellt även ha två 

representanter av varje. Detta för att göra inbördes jämförelser i respektive genre.  

 

Ett annat alternativ skulle vara att intervjua ett antal personer från uteslutande en grupp i 

yrket, såsom musiker t.ex. Man hade då förlorat perspektivet kring vad som finns 

gemensamt inom ett konstnärsyrke oavsett genre. Nya frågor uppkom under studiens 

gång som skulle kunna diskuteras vidare. Bl.a hur konsumtion och köpval av konst (i 

sitt allmänna begrepp) förhåller sig. Detta diskuterades under kapitlets slutsats som en 

fri utläggning utifrån att frågan uppstod genom studiens tema.  

 

I denna studie undersöktes inte heller huruvida fenomenet att många tycks vara 

produktiva under mer nedstämda tillstånd stämmer. Om ett visst mått av känslomässig 

svärta kan förhöja kreativiteten är något man skulle kunna studera vidare. Man sätter då 

en mer psykologisk prägel på studien. För framtida forskning skulle konkreta 

jämförelser av löner, sammanlagda arbetstider och omkostnader hos konstnärer också 

vara intressant att ta del av. 
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11.3 Bilaga 1. Intervjufrågor 
 

 7.1 Drivkraft 

 Varför valde du att bli musiker och låtskrivare? 

Någon speciell drivkraft? 

Om du skulle ha ett annat yrke, vad skulle det vara då? 

Vad har musiken för mening i ditt liv? 

Längtar man inte efter bekvämlighet och trygghet?  

Skulle du kunna offra ditt musikerskap för t.ex ett otroligt välbetalt jobb?  

Vad är svårast i ditt yrke? 

Någon gång funderat på att ge upp? 

8.2 Publiken 

Beskriv mötet med din publik! Är det viktigt? 

Hur vill du kommunicera? 

8.3 Utveckling/Stimulans 

Hur finner du stimulans? 

Hur utvecklas du? Märker du om du utvecklas? 

Kritik är det viktigt? 

Andlighet/Spiritualitet finns det med i din  musikvärld? 

 8.4 Kreativitet 

Nio till fem eller låta det komma till dig?  

När känner du att belöningen kommer? 

Att arbeta pedagogiskt, ja eller nej? 

Marknadsföra sig själv, hur? 

Ensamhet, gemenskap i yrket? 

Samarbete i branschen-beskriv! 

Konkurrens-hot eller trigger? 

Vad kan peppa dig i ditt yrke? 

Har du förebilder, får du nya? Inspiration, förebilder?  

Söker du dig till nytt och ungt eller gammalt? 

Hur ser du på amatörer? Sker en avprofessionalisering? 

Din syn på karisma och ålder? Så enkelt som ett hävdelsebehov kan det väl ej vara? 

Hur påverkar din ålder din musik och situation? 
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8.5 Självförverkligande 

Vilka mål har du? 

Är det ouppnåeligt att lyckas-ständigt missnöjd? 

Dina bästa egenskaper? 

Det värsta i ditt yrke? 

Handlar konstnärskapet om att förverkliga sig själv? 

Vill du lämna ett avtryck i historien? 

Vill du förändra något genom ditt musikerskap? 

Vad har din barndom gett dig som stärkt dig?  

Är det viktigt vem du har omkring dig, väljer du dem? 

Omgivning och miljö, är det viktigt? 

Vad är frihet för dig?  

Är du rädd för det konventionella i världen? 

Hur ser du på andra konstarter, någon favorit? 

Behöver världen konst? 

Vad är det viktigaste i ditt liv hitintills?  

Det viktigaste målet i ditt framtida liv, vad är det? 

 


