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Abstract  

Stina Norberg 

      A change is happening on today’s art market. Technological and digital developments have 

led to new concepts and social structures. These have changed the way the art market works and 

how it is constructed. The digital era has opened up many possibilites for the artists, the art 

dealers and for persons with interest in investing in unestablished artists and contemporary art. 

     The theory in this bachelor thesis is about the regulations on the art market and where the 

change from the old regulations to the new ones emerge. In this paper I am referring to these 

regulations as ”game rules” of the art market. I have also studied how commercial interests on 

the international art market affects the artist and the art.  

     New concepts has arisen from the development such as art flipper, a concept that I am going 

to study close up in this essay. Art flippers is a new type of art dealer that buy new, unestablished 

art from young artists and then sells it with profit. My method will consist of a content analysis 

based on articles and printed literature. 

     The result of this studie is that the digitization of society enables and reveals a shift in the art 

market as well as a distinction between the old and the new gamerules.  
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Inledning 

2010talet är en högteknologisk och ständigt uppdaterad era, vilket inte bara speglas genom hur 

många samhällen ser ut i stort utan som även påverkar våra sociala strukturer. Företag, 

institutioner och privatpersoner är anslutna till varandra och ingår i större nätverk med bredare 

möjligheter för kommunikation, ett så kallat nätverkssamhälle.  Med fler möjligheter till 1

kommunikation följer ett större behov av att vara flexibel och att kunna uppdatera sig för vinst 

och framgång på marknaden, en faktor som även har påverkat konstmarknaden och dess 

spelregler. 

    Konstmarknaden har aldrig handlat med så stora summor som 2015 och debatter om de 

ökande kommersiella intressena sprider sig snabbt via sociala nätverkstjänster. Det tycks vara en 

av anledningarna som har bidragit till att allmänheten idag talar mer om konst i andra 

sammanhang än innanför väggarna på en konstinstitution.  2

         I dagsläget anpassar sig konstmarknaden i flera fall till digital teknologi. Detta gäller bland 

annat handeln med konst men också för att nå ut med konst samt i marknadsföringsyften. Det 

finns idag fler möjligheter att förmedla sin konst via sociala nätverkstjänster likt Instagram och 

Facebook. Konstsamlaren och konstrådgivaren Stefan Simchowitz har kommit att bli en 

frontfigur på den reformerade konstmarknaden. Simchowitz har blivit mycket omdiskuterad då 

han dels använder sig av sociala medier för att nå ut till spekulanter och investera i ny konst, dels 

för att han har blivit omnämnd som art flipper då han handlar med unga oetablerade konstnärer 

och säljer deras konstverk för en betydligt större summa pengar än vad han köpte konstverket 

för.  Det är möjligt att begreppet art flipper härstammar ifrån fastighetsvärlden där ordet flipping 3

används när man köper en fastighet, renoverar den och sedan säljer den för en högre summa än 

vad man betalade för i första hand.  Art flippern köper alltså ett konstverk från en oetablerad 4

konstnär och säljer sedan verket dyrare än vad hen köpte det för. För att kunna göra det 

rekommenderar art flippern spekulanter att köpa verk av just den specifika, oetablerade 

konstnären vilket i sig bidrar till spridning av rykte och att konstnärens verk ökar i värde. Art 

1 Castells & Cardoso (red.), The Network Society, sid. 1. 
2 Gunnar Lindstedt, Samlarna och konstens miljonaffärer, Forum, Stockholm, 2014, sid. 301. 
3Dan Duray, “Stefan Simchowitz vs. the Art World”, Observer, hämtad 150413, publicerad 140705, 
http://observer.com/2014/05/stefansimchowitzvstheartworld/.  
4 Wikipedia, sökord: “Flipping”, hämtad 150506, publicerad 150313, http://en.wikipedia.org/wiki/Flipping.  
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flipper är en liten grupp med människor på konstmarknaden men de har trots detta fått ett stort 

inflytande på den. Många konstinstutioner och spekulanter på konstmarknaden rådgör med dem 

innan de till exempelvis investerar i ett verk.  5

      Intresset för att investera i konst ökar lavinartat och anses både roligt och säkert.  6

Konstfonder har börjat etableras vari man kan placera en del av sitt kapital och konstrådgivare, 

etablerade konstkritiker samt erkända konstsamlare finns nära till hands för de som vill ha 

handledning i vilka verk som man bör köpa och vilka man bör avstå ifrån. På dagens 

konstmarknad har fenomen uppstått som är tätt sammanbundna med de ekonomiska faktorerna 

vilka påverkar hur man talar om konstmarknaden och konstvärlden, art flippers är ett exempel på 

ett detta. Konstmarknaden är ett invecklat nätverk där spelreglerna ofta är otydliga. Men i och 

med samhällets ständiga utveckling, förändras även konstmarknaden och dess spelregler.  

 

Syfte, frågeställningar och avgränsningar 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka distinktionen mellan de gamla och de nya 

spelreglerna på 2015 års konstmarknad samt var brytpunkten mellan dessa har uppstått. Jag har 

förankrat min studie i 1960talet och 1980talet. Jag har vidare undersökt hur kommersiella 

intressen kan påverka konstnären och dennes konst på 2015 års internationella konstmarknad. 

Begreppet spelregler syftar i detta fall på de förordningar och normer som konstmarknaden följer 

och är uppbyggd av.    

     I takt med det digitaliserade nätverkssamhället har konstmarknaden blivit allt mer rörlig i sin 

utformning vilket har lett till omdefinierade spelregler, begrepp och fenomen på 

konstmarknaden. Jag har huvudsakligen utgått ifrån två frågeställningar i den här uppsatsen: 

 

➔ Vad är det som har omdefinierat konstmarknadens spelregler och var ligger brytpunkten 

mellan de gamla och de nya reglerna?  

➔ Hur påverkar de kommersiella intressena på den internationella konstmarknaden 

konstnärerna och deras konst?  

5 Marta Gnyp, ”Art Flippers”, hämtad 150611, http://www.martagnyp.com/articles/artflippers. 
6 Alexander Forbes, “What is behind the art investment boom?”, Artnet, hämtad 150611, publicerad 140926, 
https://news.artnet.com/market/whatisbehindtheartinvestmentboom113619.  
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Tidsperioden jag rör mig i är främst år 2015 men med viss förankring i 1960talet och 1980talet.  

    Jag har valt att begränsa mig till samtidskonsten utan att fördjupa studien i specifika 

samtidsverk eller specifika samtidskonstnärer. Jag har däremot valt att förankra 1960talet i 

Marcel Duchamp och Andy Warhol med varsitt verk. För att förstå 1960talets konstmarknad 

måste även Duchamp avhandlas då han direkt påverkade 1960talets konstmarknad. Marcel 

Duchamp introducerades på konstmarknaden redan på 1910talet men lade grundstenen för både 

konceptkonst och popkonsten. I den här uppsatsen avser samtidskonst konst likt måleri och 

skulptur skapad av internationellt erkända konstnärer under 2010talet men även konstnärer som 

i dagsläget är oetablerade men som strävar efter att nå internationell status. I min uppsats 

behandlar jag inte konstformer likt performance eller videokonst.    

     Jag har undersökt begreppet art flippers från ett internationellt perspektiv med grund i USA 

där det är som mest etablerat och där skiftet i konstmarknaden har visat sig mest på sociala 

medier och i artiklar. Jag har även att applicerat teorier om den nya konstmarknaden och 

specifikt begreppet art flipper på den Los Angelesbaserade konsthandlaren Stefan Simchowitz.  

      För att konkretisera hur konstinvesteringar och hur konstintresset har ökat bland allmänheten 

under de senaste åren tar jag upp den nordiska konstfonden Nordic Contemporary Art Collection. 

Vidare har jag anknutit min studie om art flippers och de nya spelreglerna på 2015 års 

konstmarknad med “konstbubblan” under 1980talet i Sverige och hur intresset för att investera i 

konst ökade för allmänheten och inte bara för konstkännare.  

     Ämnet jag har valt för min uppsats är relevant för ämnet kulturadministration i den 

bemärkelsen att det är en studie av förändringar inom kulturbranschen. Även om min uppsats 

drar åt det konstvetenskapliga hållet är ämnet relevant för kulturadministratörer då kulturell 

ekonomi, kulturekonomi och kulturarbetares politik är väsentligt att ha kunskap om. Min studie 

kan även visa på hur man inom kultursektorn kan betrakta debatter och frågor ur flera olika 

perspektiv, likt ekonomiskt eller kulturpolitiskt. Begreppet kulturadministration är i sig självt en 

slags begreppskollision mellan kultur och administration, någonting som kan innebära att studera 

hur ekonomin kan se ut inom olika delar inom kultursektorn.  
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Tidigare forskning 

Begreppet art flipper är förhållandevis nytt och det finns inte mycket skrivet om det utöver 

artiklar och intervjuer med konsthandlaren Stefan Simchowitz. Däremot har det skrivits desto 

mer om nätverkssamhället, ekonomin och konsten, övergången till en allt mer digital marknad, 

konstens värde samt konstnärens position.  

    Konstens värde diskuteras i boken Beyond Price (2007) av Michael Hutter och David Thorsby 

vilka jämför hur det ekonomiska värdet på konsten förändrats och hur värderingen av olika 

konstarter har sett ut. Genom sjutton essäer tar olika författare upp värdebegreppet under olika 

tidsepoker och konstarter. Beyond Price behandlar spänningen mellan de ekonomiska intressena 

som finns och har funnits, det estetiska värdet, det publika värdet och kommersiella intressen. 

Hutter och Thorsby målar upp en nyanserad bild av konstmarknaden och ekonomin som den har 

sett ut samt dess förändring.  

     Nutida estetiska teorier och hur den digitala tidsåldern skapar olika nätverk, i detta fall en art 

platform på Internet som producerar konst, diskuteras i Olga Goriunovas bok Art Platforms and 

Cultural Production on the Internet (2012). Boken behandlar utöver nätverk likt digitala 

konstplattformar även begreppen autocreativity, organizational aesthetic och aesthetic brilliance 

då uppkomsten av nya fenomen i samhället skapar nya begrepp, vidgade nätverk och utmanande 

debatter.  

    I At the Edge of Art (2006) av Joline Blais och Jon Ippolito omdefinieras konsten i den digitala 

tidsåldern. Den utvecklade teknologin har vidgat möjligheterna till att distribuera, uppskatta och 

skapa konst men samtidigt som det har gjort konsten tillgänglig har också en viss begrepps och 

benämningsförvirring uppstått. Konstnärsrollen på 2000talet har omdefinierats då människor 

som i tidigare fall inte skulle klassificeras som konstnärer gör det. Allt från ingenjörer till 

biologer med intentionen att skapa konst gör det med sina uttrycksmedel. När det flexibla och 

högteknologiska samhället utvecklas uppstår samtidigt nya kulturella, etiska och moraliska 

komponenter att förhålla sig till. Då konstinstitutioner har blivit en begränsande faktor för 

konsten måste vi omdefiniera vår tidigare definition av den. 
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Teori, metod och material 

Teorin i föreliggande uppsats grundar sig i konstmarknaden, hur den har förändrats och hur den 

är under förändring. För att studera hur konstmarknadens förändring ser ut har jag valt att 

använda mig av de huvudsakliga begreppen spelregler och art flipper.  

     Under inflytelse av de gamla spelreglerna var konstmarknaden mer hierarkisk och det 

förekom en mer enkelriktad kommunikation. Idag har dessa regler utvecklats och en allt mer 

tillgänglig marknad har börjat formas genom digital teknologi och fler möjligheter för bredare 

nätverk. Den spanske sociologen Manuel Castells och den portugisiske professorn i media och 

teknologi Gustav Cardoso skriver i boken The Network Society (2006) hur de kommunikativa 

möjligheterna, genom faktorer som teknologi och individualism, har skapat ett nätverkssamhälle. 

Kommunikationen har blivit allt mer cirkulär och rör sig inte bara från A till B, 

kommunikationen sprids enklare och fler parter får ta del av den. The Network Society tar upp 

vad som händer när ett samhälle går ifrån att vara ett industriellt samhälle till ett 

nätverkssamhälle.  Med grund i teknologi och innovationer studerar Castells och Cardoso i sina 7

texter ämnen så som organisatoriska reformer och modernisering i samhället. Jag kommer 

använda ytterligare en bok som även den heter The Network Society (2012) men som är skriven 

av den nederländske professorn i kommunikationsvetenskap Jan van Dijk. Van Dijks bok 

redogör för hur ny media och den digitala kommunikationen fungerar i samhället. Van Dijk tar 

också upp vilken framtid den digitala kommunikationen tycks ha, samt vilka konsekvenser som 

kan uppstå i det reformerade samhället.  8

     Ekonomi och konst är inte skilda element på marknaden, de hör ihop och har hört ihop sedan 

många sekler tillbaka. I ett samhälle där allting är uppbyggt av ekonomi och som utvecklas av 

ekonomi måste även konstmarknaden förenas och anpassas med den rörliga marknaden i viss 

mån. Ökade kommersiella intressen inom konsten tycks i många fall ha fått följden att konstverk 

reducerats till handlingsbara objekt samtidigt har också handeln med konst av unga, oerfarna och 

7  Manuel Castells,”The Network Society: From Knowledge to Policy”, The Network Society: From Knowledge to 
Policy, Center for Transatlantic Relations, Paul H. Nitze School of Advanced International Studies, Johns Hopkins 
University, Washington, D.C., 2005, http://www.umass.edu/digitalcenter/research/pdfs/JF_NetworkSociety.pdf, sid. 
4. Castells & Cardoso (red.), The Network Society, sid. 1. 
8 Jan van Dijk, The Network Society, Sage Publications, Thousand Oaks, CA, 2012, sid. 3. 
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oetablerade konstnärer ökat allt mer.  De kommersiella intressen som finns inom 9

konstmarknaden studeras genom hur ekonomin har förändrat konsten och omdefinierat 

konstmarknaden. 

      Art flippers är en liten skara konsthandlare men deras inflytande på konstmarknaden har 

ökat, konstinstutioner och spekulanter rådgör med art flippers innan investering då de har 

positionerat sig som några som har kunskap om samtidskonst.   10

     Metoden jag har valt att arbeta med är en kvalitativ innehållsanalys med grund i 

internetbaserade artiklar och tryckt litteratur. Metodikboken jag använder mig av är Textens 

mening och makt (2012) av Göran Bergström och Kristina Boréus som behandlar hur man går 

tillväga i användadet av en innehållsanalys. 

     Anledningen till att jag har valt att arbeta utifrån en kvalitativ innehållsanalys är för att min 

studie behandlar förändrade förordningar och normer på konstmarknaden över tid.  Kvalitativ 11

innehållsanalys är en metod där skriven eller språklig kommunikation analyseras genom 

huvudsakligt fokus på skillnader och samband. För att få tillgång till hur skiftet på 

konstmarknaden ser ut har jag lagt mitt huvudsakliga fokus på den utvecklade teknologin, 

ekonomin som finns inom konstvärlden samt begreppet och fenomenet art flippers.   

     Jag har med hjälp av en stor mängd material av liknande karaktär men med olika 

innebördsaspekter kunnat urskilja förändringar och belysa var brytpunkten mellan de gamla och 

de nya spelregler på konstmarknaden har uppstått.  Först och främst har jag analyserat mitt 12

material för att få en överblick av vad som är relevant för min studie eller inte, därefter har jag 

sorterat bort det material som jag inte ansåg vara lika relevant. För att kunna analysera materialet 

till min uppsats fördjupade jag mig i vissa teman, begrepp och ämnen likt konstmarknad och art 

flipper. 

      De konsekvenser som kan uppstå vid användandet av en innehållsanalys är att det inte finns 

möjlighet att ta med alla underliggande aspekter i analysen utan enbart de uttalade, däremot 

9 Alexander Forbes, “What is behind the art investment boom?”. 
10 Marta Gnyp, “Art flippers”. 
11 Göran Bergström & Kristina Boréus (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text och 
diskursanalys, 2., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2005, sid. 18. 
12 Bergström & Boréus (red.), sid. 18. 
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förutsätter en innehållsanalys att det som är underförstått tydligt finns med i analysen.  Språk är 13

ett system som kan ha flera olika innebörder beroende på vem det är som författar eller läser 

texten.  Texter har dels en innebördsaspekt och dels en interpersonell aspekt som man som 14

läsare, men även författare, måste ta hänsyn till. Innebördsaspekten innebär att författaren till 

texterna använder språket som reflektion av sina egna tankar och idéer. Den interpersonella 

aspekten innebär snarare att språket brukas i sociala relationer med andra för att uttrycka åsikter, 

frågor eller skämta med varandra. Man kan aldrig särskilja dessa två aspekter åt då det alltid sker 

en tolkning av texten utifrån vilka texten riktar sig till, hur det är tänkt att läsaren ska ta emot 

texten samt vilka reaktioner författaren vill åstadkomma vid läsning av texten.   15

     Utifrån innehållsanalysen har jag arbetat med material som behandlar konstmarknaden och 

fenomen runt omkring den. Då jag har lagt mitt fokus på uppdaterade teman och termer har 

internetbaserade artiklar i detta fall varit de mest aktuella för att få fram essentiellt material. 

Tryckt litteratur har jag använt mig av för att undersöka hur konstmarknaden har sett ut tidigare. 

Genom att studera både texter från 1960talet och 2010talet syns den största förändringen i 

språket och hur man talar om konstmarknaden. Då jag undersöker konstmarknaden över tid och 

dess förändring är det väsentligt att analysera hur texters innehåll utvecklas. En text eller ett ord 

behöver inte ha samma betydelse i dagsläget som den hade när den skrevs; tolkningar, utveckling 

och förförståelse spelar in vilket gör det ännu mer väsentligt att använda en stor mängd material 

att analysera.  Ordet konstmarknad kommer kanske inte ha samma betydelse om trettio år som 16

det har idag, ords innebörd förändras utifrån avsändare, mottagare och förändras över tid.  En 17

analys av texter från olika tidsåldrar kan ge nya tolkningar och visa hur sociala strukturer har 

utvecklas.  

       Jag har använt mig av tre böcker och texter av amerikanske konstkritikern och filosofen 

Arthur C Danto. Den första texten jag har använt mig av är The ”Artworld” (1964) som 

beskriver hur en ny konstmarknad framträdde på 1960talet och hur införandet av begreppet 

konstvärld är väsentligt för konstbegreppet. För att relatera till Andy Warhol och 1960talets 

13 Bergström & Boréus (red.), sid. 77. 
14 Bergström & Boréus (red.), sid. 16. 
15 Bergström & Boréus (red.), sid. 17. 
16 Bergström & Boréus (red.), sid. 81. 
17 Bergström & Boréus (red.), sid. 81. 
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konstmarknad har jag tagit del av den biografiska boken Andy Warhol (2009) också denna 

skriven av Arthur C Danto. Slutligen använder jag mig av Dantos bok Encounters & Reflections 

(1990) som bland annat behandlar Marcel Duchamp.   

    Utifrån den amerikanske sociologen Howard S Beckers bok Art Worlds (1982) har jag studerat 

värdebegreppet och hur betydelsefullt konstnärens rykte är på konstmarknaden. Då jag förankrar 

min uppsats i 1960talet och 1980talets konstmarknad har jag valt Dantos texter som behandlar 

1960talet och Beckers text som behandlar 1980talet.  

    Jag har vidare använt mig av den svenske journalisten Gunnar Lindstedts bok Samlarna och 

konstens miljonaffärer (2014) för att konkretisera konstmarknadens abstrakta uppbyggnad då 

boken behandlar den ekonomi och makt som finns inom konstmarknaden på ett informerande 

sätt. Gunnar Lindstedt har sin grund i ekonomijournalistik och boken beskriver konstmarknaden 

utifrån ett ekonomiskt perspektiv. För att knyta an till 1980talets konstbubbla i Sverige har jag 

valt att använda mig av Karin Grundberg Wolodarskis bok Den döende dandyn (2011) som är en 

biografi över konsthandlaren Fredrik Roos. Boken beskriver hur konstmarknaden såg ut på 

1980talet och vad som fick den att blomstra och krascha. 

   I min studie har jag använt mig av både internationella och svenska artiklar. De 

internetbaserade artiklarna har jag hämtat från hemsidorna ArtSpace, Observer, LA Weekly, 

ArtNet, Affärsvärlden, Konstvärlden, Göteborgsposten, Dagens Nyheter och Sydsvenskan.   

    ArtSpace är en etablerad konsttidskrift som samarbetar med bland andra Guggenheim Museet, 

The Metropolitan Museum of Art och galleriet White Cube för att informera en bred publik om 

ny konst från världens alla hörn. Observer är även den en etablerad tidskrift men mer 

kontroversiell med ursprung i England. Tidningen tar upp aktuella debatter och samhällsfenomen 

ur ett socialliberalt perspektiv. Tidningen LA Weekly är en gratistidning i Los Angeles som 

etablerades 1978 och som behandlar ämnen från samhällsdebatter till kultur och nöje. Artnet är 

en internetbaserad tjänst som redogör för rörelserna, kommersiella och trender, på den 

internationella konstmarknaden. Grundat 1989 har Artnet utvecklats till olika plattformar vilka 

redogör för hur konstmarknaden ser ut dag för dag. Jag har även använt mig av en artikel skriven 

av den holländska konsthistoriken Marta Gnyp. I artikeln behandlar Gnyp fenomenet art flippers 

och beskriver det ur ett nyanserat konstvetenskaplig perspektiv. 
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     Affärsvärlden är ett av Sveriges främsta affärsmagasin som inriktar sig på hur marknaden, 

politiken och ekonomin ser ut och rör sig genom att göra börsanalyser och intervjua makthavare. 

Den riktar sig främst till finansmän, politiker och människor i chefspositioner. Konstvärlden är 

en svenskbaserad tidning som tar upp det främsta inom samtidskonst. Tidningen behandlar 

kulturdebatter, konstmarknaden, konstnärer och konstvärlden. Vidare använder jag mig av den 

svenska dagstidningen Göteborgsposten angående moderniseringen av Naturhistoriska museets 

digitala marknadsföring. Göteborgsposten är en etablerad liberal tidning och västra Sveriges 

främsta dagstidning. Jag använder mig av ytterligare en svensk dagstidning Dagens Nyheter som 

grundades 1864 och ges ut i hela Sverige. Tidningen är definierad som oberoende liberal sedan 

den ingick i Bonnierkoncernen 1909. Sydsvenskan är även det en svensk dagstidning med grund i 

Malmö. Etablerad på marknaden 1848, definierad oberoende liberal och även den en del av 

bonnierkoncernen. Dagens nyheter och Sydsvenskan behandlar båda den nordiska konstfonden 

Nordic Contemporary Art. Slutligen har jag använt mig av den svenska tidningen Svenska 

Dagbladets del Näringsliv. Sydsvenska Dagbladets del Näringsliv tar upp företagsoch 

ekonominyheter skrivna ur ett ekonomiskt perspektiv. Svenska Dagbladet grundades 1884 och 

betecknar sig politiskt som obunden moderat. 

 

Disposition 

      Uppsatsen är upplagd på följande vis; under rubriken “Kommunikationseran och 

nätverkssamhället” har jag inledningsvist beskrivit hur samhället har utvecklats till ett 

nätverkssamhälle och hur sociala nätverkstjänster blivit allt mer betydelsefulla inom bland annat 

marknadsföring. Nya möjligheter på marknaden, likt sociala nätverkstjänster, öppnar upp för nya 

aktörer vilket jag skriver om under den efterföljande rubriken “Art flippers”. Efter denna text 

följer “Arthur C Danto, Howard S Becker och Konstvärlden” under vilken jag behandlar Dantos 

text “The artworld” och Beckers bok Art worlds vilka båda diskuterar konstens möjliggörande 

och värde. Jag skriver vidare om hur väsentligt ett rykte kan vara för en konstnär men även hur 

konstnärens position har förändrats på den internationella konstmarknaden under rubriken 

”Värdet av ett rykte och konstnärens position”. Det finns många kommersiella intressen på 

konstmarknaden idag vilket jag avhandlar under den efterföljande rubriken “Ekonomin och 
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konsten”. I samband med ekonomin på dagens konstmarknad refererar jag tillbaka till Sverige på 

1980talet och den blomstrande konstmarknaden under rubriken ”Konstbubblan och 

konstkraschen på 1980talet i Sverige”. Slutligen reflekterar jag över och knyter ihop min studie 

under rubriken ”Slutligen”. 

 
Kommunikationseran och nätverkssamhället 

Året är 2015 och allting är rörligt, uppdaterat och mottagbart. Den digitala teknologin öppnar 

upp för ett nätverkssamhälle där allting är anslutet och där kommunikationen inte alltid behöver 

gå från A till B utan kan gå via fler parter och vara desto mer tillgänglig. Teknologin möjliggör 

för en enklare och bredare kommunikation men har också kommit att påverka hur vi människor 

rör oss, beter oss samt vad vi förväntar oss. Genom att nya sociala strukturer har uppstått, mycket 

genom teknologin och den ökande individualismen, har även samhället på många platser runt om 

i världen förändrats vilket har fått benämningen nätverkssamhället.  18

     Den nederländske professorn i kommunikationsvetenskap Jan van Dijk skriver i sin bok The 

Network Society hur människor som har daglig tillgång till mobil eller dator blivit beroende av 

nätverk och nätverkande via sociala nätverk likt Facebook eller Instagram. Detta beroende 

påverkar även organisationer eller institutioner som nätverkar via liknande plattformar för att 

kunna finnas kvar som aktörer på marknaden.  Nätverkssamhället har inte dykt upp de senaste 19

åren utan har varit en pågående process under mer än två decennier.  Informationssamhället och 20

kunskapssamhället har alltid funnits i olika former. Vad som däremot är nytt är den digitala 

aspekten, teknologin och möjligheterna att nå ut till fler snabbare. Nätverk har också det funnits 

tidigare men inte digitala sådana och inte heller i den utsträckning vi ser idag 2015.  21

18 Gustavo Cardoso,”Societies in Transition to the Network Society”, The Network Society: From Knowledge to 
Policy,  Center for Transatlantic Relations, Paul H. Nitze School of Advanced International Studies, Johns Hopkins 
University, Washington, D.C., 2005, http://www.umass.edu/digitalcenter/research/pdfs/JF_NetworkSociety.pdf, sid. 
24. 
19Jan van Dijk, The Network Society, sid. 2. 
20 Manuel Castells,”The Network Society: From Knowledge to Policy”, The Network Society: From Knowledge to 
Policy, Center for Transatlantic Relations, Paul H. Nitze School of Advanced International Studies, Johns Hopkins 
University, Washington, D.C., 2005, http://www.umass.edu/digitalcenter/research/pdfs/JF_NetworkSociety.pdf, sid. 
3. 
21 Castells, sid. 4. 
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     Konstmarknaden står inte utanför denna utveckling utan har också den anpassats in till dagens 

mottagliga samhälle. Digitaliseringen möjliggör och synliggör ett skifte på konstmarknaden samt 

en distinktion mellan det gamla och det nya. Som konstintresserad finns konsten att ta del av 

överallt och dygnet om genom sociala nätverkstjänster, webbutställningar, databaser och museers 

egna hemsidor. Etableringen av sociala nätverk så som Facebook, Instagram och twitter har även 

de fått en mer utbredd roll på konstmarknaden både gällande kommunikation, nätverk och nya 

former av konsthandel. Konsthandlare och privatpersoner kan förutom att köpa konst via 

mobiltelefonen även investera i konst genom olika sociala nätverkstjänster. Dessa sociala 

nätverkstjänster etableras allt mer på konstmarknaden i huvudsyfte att utvidga både 

kommunikation, tillgänglighet, marknadsföring, nätverk samt möjligheten att genomföra en 

snabbare investering. Konsten har blivit allt mer tillgänglig för en bredare publik som får 

möjligheten att betrakta den, engagera sig i den och dessutom har spridningen av konst ökat. 

Konsthandlaren Stefan Simchowitz förklarar i en intervju varför det är viktigt att ta till sig nya 

medier så som Instagram och hur Instagram kan verka som en plattform för att nå ut med sin 

konst och få fler människor att se den: 

 
More people see the art, more people can consume it and engage with it, and, more importantly, many more 

people have started taking and sharing photos and describing what they’re seeing. These posts aren’t in a 

descriptive format like a critical review, but they’re microbursts of cultural criticism that can balloon to be 

seen by a multitude of people.  22

 

Via sociala nätverkstjänster kan bilder, rykten och kritik sprida sig snabbt. Man har som 

användare till och med möjligheten att vara anonym med sina åsikter. Med användandet av bland 

annat så kallade hashtags sprids hundratals åsikter, bilder och recensioner världen över på bara 

några sekunder och människor som i vanliga fall inte skulle ta del av en konstrecension av en 

konstkritiker har möjligheten att istället göra det via en person i dennes egna sociala nätverk.  

     Instagram har även här blivit ett verktyg för att nå ut och locka ny publik. Metropolitan 

Museum of Modern Art i New York anlitade kända instagrammare med många anhängare på 

22 Andrew M Goldstein, ”Cultural Entrepreneur Stefan Simchowitz on the Merits of Flipping, and Being a ‘Great 
Collector’”, Artspace, publicerad 140329, hämtad 150422, 
http://www.artspace.com/magazine/interviews_features/stefan_simchowitz_interview.  
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sina konton för att ge museet en digital modernisering. Genom att publicera bilder på museet på 

sina konton marknadsför de museet och når samtidigt ut till bland annat den yngre publiken.   

      Initativtagaren till denna metod är Dave Krugman som skrev ett brev till Metropolitan 

Museum of Modern Art där han jämförde vad boktryckarkonsten gjorde för böcker och 

skrivandet till vad Instagram gör för den visuella konsten.  Krugman tilldelades uppdraget och 23

fick bland annat tillträde till museet efter stängningstid för att fotografera lokalerna och 

samlingarna och sedan sprida bilderna under hashtagen #emptymet.  Initiativ likt detta har blivit 24

en allt vanligare marknadsföring för museer och andra kulturinstitutioner runt om i världen. 

Konstmuseer i Sverige har också tagit till sig trenden med att tillsätta kända instagrammare på 

uppdraget att utveckla deras nätverksprofil och digitala marknadsföring. Ett av dessa museer är 

Fotografiska i Stockholm som har låtit professionella såväl som hobbyfotografer gästa deras 

instagramkonto för att nå ut till en ny och bredare publik.  Att använda sociala nätverkstjänster 25

för att marknadsföra både konstinstitutioner och konstnärer tycks ha blivit något av en 

självklarhet. 

 

Art flippers 

2015 är en kommunikativ tidsålder vilket medföljer att det hela tiden etableras nya sociala 

plattformar för att bland annat hantera vår kommunikationstörst. En av dessa sociala 

nätverkstjänster är fotoappen Instagram där man som användare har möjlighet att uppdatera och 

sprida bilder världen över. Bilderna kan också delas vidare via andra sociala nätverk exempelvis 

Facebook eller mikrobloggen Twitter. Instagram är en plattform där det är enkelt för konstnärer 

att sprida och dela med sig av sina verk samt för konsthandlarna att upptäcka ny konst. Det är de 

unga, oetablerade och lovande konstnärerna som är i fokus på dagens marknad. Många av 

konsthandlarna investerar i allt större utsträckning i aspirerande konstnärer då det dels är en 

investering för framtiden och dels för att möjligheterna har breddats att få tag på dem först innan 

de verkligen slår igenom.   

23 Cait Munro, “The Met Gives Instagram Influencers  an AllAccess Pass”, Artnet, hämtad 150525, publicerad 
140619, https://news.artnet.com/inbrief/themetgivesinstagraminfluencersanallaccesspass43431.  
24 Cait Munro, “The Met Gives Instagram Influencers an AllAccess Pass”. 
25 Anna Hedlund, “Instagrammare ska hotta upp museum”, Göteborgsposten, hämtad 150525, publicerad 150421, 
http://www.gp.se/kulturnoje/1.2691959instagrammareskahottauppmuseum.  
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     Fenomenet art flippers har både sina för och nackdelar. Det är positivt att intresset för 

aspirerande konstnärer har ökat på konstmarknaden vilket inte bara är givande för konstnärens 

fortsatta karriär utan även för samtidens konstmarknad.  Men samtidigt som det kan gynna de 26

unga konstnärernas karriär kan det likväl förstöra den. När det handlar om stora summor finns 

enligt Gnyp risken att konsten hamnar på andra plats gentemot ekonomin och konstnären börjar 

skapa artificiella verk efter vad marknaden efterfrågar, inte efter konstnärens vision.   Många av 27

de nya konsthandlarna har sin grund på andra marknader och antar att konstmarknaden ska följa 

samma förordningar och regler som dessa. Med fokus på hög profit och snabba affärer skapas 

otåliga konsthandlare som vill se resultat på deras villkor.  Det som art flippers också gör, 28

förutom att tjäna stora summor på aspirerande konstnärer och ägna sig åt konstrådgivning, är att 

placera sig själva inom konstvärldens elit. Med ett stort kapital och kunskap om samtidskonst är 

de eftertraktade inom konstmarknaden och konstvärlden. De tidigare förhållanden där konstnären 

var tvungen att ha ett galleri för att nå ut är inte ett måste idag. Kommunikationskedjan mellan 

galleri, konstnär och konsthandlare är bruten. Art flippers, men även auktionshus, investerar ofta 

direkt ifrån konstnären utan att gå omvägen via ett galleri.  

     Simchowitz förspråkar användandet av sociala medier då han tar upp ett exempel med 

konstnären Oscar Murillo, vars popularitet ökar på marknaden, och hur dessa plattformar skapat 

en egen organiskt växande marknadsföring för Murillo. Simchowitz menar att kommentarerna 

från människor världen över kan tillsammans utgöra en recension värdig Roberta Smith, 

etablerad konstkritiker på New York Times; “If you search Twitter and Instagram for 

#oscarmurillo you see different microbursts of criticism [...]When added together, they have the 

[potency] of a review written by [The New York Times'] Roberta Smith. ”. 29

    Enskilda konstkritiker har inte lika stort inflytande på konstmarknaden som de hade tidigare, 

däremot har marknadsföringen och lanseringen via media och sociala nätverk erhållit en mer 

betydande roll. Även Konstinstitutioner är involverade via olika plattformar på nätet; gallerier, 

26  Georg Cederskog, ”Konstens värde ska växa på lagret”, Dagens Nyheter, publicerad 141124, hämtad 150320, 
http://www.dn.se/kulturnoje/konstform/konstensvardeskavaxapalagret/.  
27 Gnyp, ”Art Flippers”. 
28 Gnyp, “Art Flippers”. 
29 Catherine Wagely, “Is Greed Good for Art?”, LA Weekly, hämtad 150413, publicerad 140626, 
http://www.laweekly.com/arts/isgreedgoodforart4813746.   
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museer, auktionshus och andra konstinstitutioner finns på Facebook och Instagram för att nå ut 

med sina utställningar och vara en del av nätverket.  De måste vara en del av nätverket för att nå 30

ut till sin redan existerande och nya publik. Konstnärer har även de sina instagramkonton och 

facebooksidor där de sprider sina verk och nätverkar med intressenter och gallerister. De sociala 

nätverkstjänsterna har blivit likt digitala konstgallerier där flera människor har möjligheten att ta 

till sig konst dag som natt. 

     Via Facebook kommunicerar Simchowitz med intressenter som aldrig har handlat med konst 

tidigare men även med etablerade konsthandlare. Det är en gynnsam plattform att kommunicera 

utifrån samt att marknadsföra konstnärer. Simchowitz använder Instagram för att fördjupa 

kommunikationen med både intressenter och de konstnärer han arbetar med samt att ge 

konstverket ett ansikte bakom genom att lägga ut bilder på både konstverk och konstnärer. På 

Instagram kan konstsamlare få en snabb och effektiv tillgång till den unga marknaden och även 

kommunicera direkt med Simchowitz.  Simchowitz menar att det mest effektiva sättet att 31

investera i kulturell produktion och stödja unga konstnärer är att köpa deras verk och försöka ge 

de som köper verken självförtroendet att de faktiskt kan tjäna pengar på det och köpa än mer 

konst av unga konstnärer på väg ut på marknaden.   32

     Begrepp och förändringar dyker inte upp över en natt, de byggs upp av samhälleliga och 

sociala fenomen som behöver beskrivas eller utvecklas. I en artikel skriver den holländska 

konsthistorikern Marta Gnyp om art flippers och hur detta fenomen är ett tecken på att 

konstmarknaden är i ständig rörelse: 

 
So how come we suddenly entered the flipping era? Flippers didn’t appear out of nowhere; their emergence 

is a phenomenon that belongs to the contemporary art system, which has undergone substantial 

transformations since the end of the 20th century. The collectors of today, the flippers included, are a 

product of several artistic and social shifts that have challenged the existing approaches to art and collecting 

in general.  33

 

30 Gunnar Lindstedt, sid. 300. 
31 Goldstein, ”Cultural Entrepreneur Stefan Simchowitz on the Merits of Flipping, and Being a ‘Great Collector”. 
32 Goldstein, ”Cultural Entrepreneur Stefan Simchowitz on the Merits of Flipping, and Being a ‘Great Collector”. 
33 Marta Gnyp, ”Art Flippers”, hämtad 150415,  http://www.martagnyp.com/articles/artflippers.  
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På konstmarknaden pågår det hela tiden sociala och konstnärliga skiften vilket bland annat 

påverkar konstsamlarna och inställningen till konst tillika konstsamlande. En stor förändring på 

konstmarknaden skedde när konstnären Marcel Duchamp först introducerade sina readymades 

och fick konstmarknaden att ifrågasätta hela konstbegreppet. På 1960talet gjorde Andy Warhol 

entré med popkonsten och även han förändrade inställningen till konstbegreppet. Konstkritikern 

och filosofen Arthur C Danto introducerade på 1960talet begreppet konstvärld för att försöka 

förstå och omdefiniera konstbegreppet. 
 

Arthur C Danto, Howard S Becker och Konstvärlden 

1964 publicerade den amerikanske konstkritikern och filosofen Arthur Danto en artikel vid namn 

“The Artworld”. I denna artikel myntade han för första gången begreppet konstvärld. 

Konstvärlden är en social institution som inbegriper alla de människor och institutioner som 

ägnar sig åt att framställa, distribuera, bevara och uttala sig om konst. Konstvärlden styrs av 

förordningar, konventioner och konstmarknadens spelregler. 

    Då konstverken började utvecklas från att bara vara skulpturer eller målningar till 

perfomanceakter eller videokonst krävdes det en omdefinition av konstbegreppet. Danto 

utvecklade begreppet konstvärld då han menade att det inte längre var möjligt att det enbart 

fanns ett  konstbegrepp bedömt utifrån estetiska faktorer. Det behövdes något mer än 

konstvärldens bedömningskriterier och tolkning av vad som är konst eller inte. Vidare menade 

Danto att konstvärlden blev nödvändig för att definiera vad som var konst eller inte, en sorts 

institutionell teori.  Med rätt slags tolkning och teori bakom sig blir det man hävdar är konst, 34

konst. 

      Under 1960talet började konceptkonsten etablera sig på konstmarknaden vilket blev 

startskottet för en omdefiniering och utveckling av konstvärlden och konstmarknaden. 

Omdefinieringen av konstmarknaden började egentligen redan på 1910talet då Marcel Duchamp 

etablerade de första av sina ”Readymades”. En av Duchamps första readymades som ställdes ut 

var Fountain som var kontroversiellt då objektet betraktades som vardagligt, en upp och nervänd 

urinoar. Den onaturliga miljön för urinoaren upplöste distinktionerna mellan objekt och 

verklighet, och blev en stor kontrast till vad man tidigare hade sett på konstmarknaden och inom 

34 Arthur C Danto, ”The Artworld”, The Journal of Philosophy, Volume 61, Issue 19, 1964, sid. 572. 
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konstvärlden.  Duchamp lade grunden för vidare utveckling av konstbegreppet. Under 35

1960talet kom konstmarknaden att omdefinieras igen då popkonsten och Andy Warhol började 

etableras. Warhol skapade konst med bland annat brilloboxar   men företaget som skapade 36

brilloboxarna ansågs inte skapa konst, däremot var personen som formgav boxarna en konstnär 

som jobbade extra med att designa kartonger.  Med hjälp av begreppet konstvärld förklarade 37

Danto hur ett objekt som i vanliga fall inte alls skulle betraktas som ett konstverk, exempelvis 

Duchamps urinoar eller Warhols brilloboxar, blir ett konstverk om man exempelvis placerar det 

inom en konstinstitutions väggar eller har en passande tolkning bakom verket.   38

     Konceptkonst, performancekonst och digital konst är under 2010talet etablerade konstarter 

som kan dra åt sig mycket uppmärksamhet men som är erkända begrepp. I början av 1900talet 

var fallet inte detsamma, då var motivet det mest framstående och väsentliga i ett konstverk men 

estetiken har förändrats väsentligt sedan dess. År 2015 är många vana vid att objekt som i 

vardagliga fall inte alls skulle betraktas som konst ställs ut på museer och gallerier med inte mer 

än möjligen oförståelse eller ett höjt ögonbryn som gensvar.  

     Duchamp och Warhol tog ordet konst och utmanade det, satte det i nya perspektiv och 

omdefinierade det. Duchamp skapade ett skifte i konstmarknaden, för att inte tala om 

konsthistorien. Deras konst genererade frågor om konstens existens och möjliggörande i två 

olika tidsåldrar men också var vi kan dra linjen mellan konst och verklighet. Om Fountain och 

brilloboxarna definieras som konst måste det också finnas en definition att urinoaren på en 

allmän toalett eller brilloboxarna i sitt ursprungliga användningsområde inte definieras som 

konst. Då det i utformningen inte finns några egentliga skillnader mellan det definierade 

konstverket och det ickedefinierade konstverket handlar det mycket om de perceptuella 

kriterierna vi lägger på konsten.   Danto skriver vidare att världen, tillika konstvärlden, hela 39

tiden är under konstant förändring och att det är de konstnärliga teorierna som möjliggör 

35 Danto, ”The Artworld”, sid. 581. 
36 Kartonger från företaget Brillo, ett amerikanskt märke för tvålull.  
37 Danto, ”The Artworld”, sid. 580. 
38 Danto, ”The Artworld”, sid. 581. 
39Arthur C Danto, Encounters & reflections: art in the historical present, Farrar, Straus, Giroux, New York, 1990, 
sid. 56. 
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konsten; “The world has to be ready for certain things, the artworld no less than the real one. It is 

the role of artistic theories, these days as always, to make the artworld, and art, possible.”  40

     Under mitten av 1900talet var den europeiska konstvärlden tydligt influerad av de politiska 

händelser som pågick till följd av kalla kriget. När 1960talet med popkonsten och Andy Warhol 

i spetsen äntrade den europeiska konstvärlden sågs Warhol som en motståndare till den 

kapitalistiska produktion tillika den amerikanska kulturen och hans konstnärsstatus växte på den 

europeiska konstmarknaden.  I USA tog det längre tid för Warhol att bli accepterad i den 41

amerikanska konstvärlden men under tiden blev han en mycket uppskattad konstnär för 

människor som tidigare inte varit intresserade av konst. Han presenterade verk av tiden han levde 

i och blev en ikon för den amerikanska popkonsten.   42

     Popkonsten är en genre inom konstvärlden som på 1960talet förändrade människors sätt att 

ta till sig konst. Konstvärlden blev mer tillgänglig och den elitistiska marknaden öppnade upp sig 

för allmänheten. Under 2010talet har konstvärlden på många plan blivit mer tillgänglig eftersom 

möjligheten att distribuera, uppskatta, samt att skapa konst har blivit allt mer utvidgad. 

 

Värdet av ett rykte och konstnärens position  

Konstkritikers ord och tycke sprider sig snabbt och publiken tar i många fall till sig deras 

uppfattningar även om media och sociala nätverk spelar en allt mer betydande roll för 

ryktesspridning. Det är där ett rykte om konstnären skapas eller förstörs. Ryktet spelar roll när 

publiken och distributörerna sätter ramarna över vad som ska främjas känslomässigt och 

ekonomiskt. Ett dåligt omdöme påverkar följaktligen inte bara konstnärens rykte utan också 

dennes ekonomi.   43

     För att kunna få en överblick över värdebegreppet inom konstvärlden, vilken konst som är 

värd att definiera som konst eller vilken konst som är värdefull måste vi dela upp 

värdebegreppet. Värde utgörs av ett subjektivt ramverk som innehåller olika faktorer likt estetik, 

omständigheter och tid. Med hjälp av en schematisk modell kan man få en inblick i hur konst kan 

40 Danto, ”The Art World”, sid. 581. 
41Arthur C Danto, Andy Warhol, Yale University Press, New Haven, [Conn.], 2009, sid. 12. 
42 Danto, Andy Warhol, sid. 4. 
43 Becker, sid.131. 
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värdesättas och klassificeras. Forskare inom estetiken skapar system över konsten och 

klassificerar den via detta system exempelvis vad som är fint, fult, vackert, konst eller 

ickekonst. De använder sedan detta system för att klassificera konst och som tillämpningsmetod 

för vidare forskning. Konstkritiker applicerar dessa system på specifika konstverk vilket skapar 

ett rykte om vilken konst som är värdefull eller inte.  Det finns många aktörer inom 44

konstvärlden som tillsammans skapar konstens värde. Tillsammans skapar dessa aktörer en cirkel 

där alla upprättar konstens värde på olika nivåer till exempel kan en värdecirkel se ut så här: 

Kritikern sprider det estetiska värdet, publiken tar till sig det estetiska värdet, ekonomiskt värde 

skapas och konservatorn bevarar konstverkets ekonomiska och kulturella värde.   45

    Art flippers, konstkritiker och sociala nätverksstjänster är alla delaktiga i att skapa konstnärens 

rykte. Art flippers är bra på att sprida goda rykten om både konstnären och konstverken men 

risken finns också att mindre bra rykten sprider sig i samma hastighet. Sociala nätverksstjänster 

har blivit mer etablerade som ryktesskapare och har idag mer inflytande än en konstkritikers ord. 

På Internet sprider sig ett konstnärsnamn snabbt och det är enbart att söka efter namnet på google 

så kommer information upp om konstnären. Detta medför både positiva och negativa aspekter för 

konstnären. Ett bra rykte på Internet är betydelsefullt idag och ett dåligt är även det mer 

betydelsefullt idag då det förmodligen har nått ut till fler människor än tidigare, innan 

nätverkssamhällets uppkomst. 
     Konstnärens position på marknaden har även den omdefinierats från att ha varit beroende av 

ett etablerat galleri eller en bra recension för att nå internationell statusnivå till att skapa sig ett 

namn via utmärkelser, egna separata utställningar vid väletablerade konstinstitutioner och en bra 

marknadsföringskampanj. Gunnar Lindstedt utvecklar vad som har hänt med konstnärernas 

position på den nya konstmarknaden. 

 
För att nå internationell status räcker det inte längre att bara ha ett galleri. För konstnären gäller det att få 

prestigefyllda konstnärspriser, bli’upptäckt’ och få separatutställning på något av de stora konstmuseerna, 

och att få de internationella auktionshusen att delta i lanseringen. Det krävs med andra ord en mycket 

avancerad internationell PR kampanj som bara de största och mest etablerade gallerierna klarar av. Ett 

44 Howard S Becker, Art Worlds, Univ. of California Press, Berkeley, 1982, 
http://monoskop.org/images/1/17/Becker_Howard_S_Art_Worlds.pdf, sid. 131. 
45 Caroline Thörnholm, “Hur blir konst värdefull?”, Konstvärlden, nr.1, 2015. 
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fåtal gallerier har kontakter in i den lilla krets av konstkännare som i en ständig dialog sinsemellan avgör 

vad som är hett.  46

 

Lindstedt skriver vidare att det är väsentligt för konstnärer att hela tiden bygga på sitt varumärke 

och tänka på sin marknadsföring. En metod för att nå ut med sina verk och bygga på sitt 

varumärke är att att designa eller sälja något av sina konstverk till stora modeföretag så som 

Dior, Longchamps eller Louis Vuitton vilka därefter gör kläder, väskor och skor av verken.  De 47

kommersiella intressen som riktas mot konstnärerna idag tycks vara en riktning på 

konstmarknaden som leder till att konstens territorier vidgas och att samtidskonsten blir allt mer 

populär utanför konstinstitutionernas ramar. Konstinstutioner tillika auktionshus deltar mer aktivt 

i att marknadsföra konstnärer genom att anordna separata utställningar för att etablera deras 

namn på marknaden.  Finansiella intressen skapar de stora summorna på konstmarknaden då 48

bland annat hemsidan Artprice redogör för hur investeringsfonder deltar i marknadsföringen av 

oetablerade konstnärer och genom ett kortsiktigt handlande trissar upp priserna på konstverken.  49

Artprice ger spekulanter med kommersiella intressen rörande konst en överblick på marknadens 

priser.  

    Unga, talangfulla och oetablerade konstnärer har idag fler kanaler att nå ut igenom än för bara 

tjugo år sedan innan Internet etablerades på marknaden. Samtidigt som möjligheterna att 

förmedla sin konst har blivit fler har också utbudet av konstnärer ökat. Konstnärer kan 

marknadsföra sig själva och sin konst genom egna bloggar, hemsidor och plattformar som är 

skapade just efter deras behov. En hemsida som är skapad efter aspirerande konstnärers behov är 

Society 6 där de kan ladda upp sina konstverk och vem som helst kan beställa det i flertalet olika 

utföranden exempelvis som tryck, kaffekopp, mobilskal etc. Konstnären behåller alla rättigheter 

till verket men istället för att sätta priser själv får hen ut en andel av det hen säljer för. 

Konstnären laddar upp sitt verk och därefter ordnar Society 6 med resterande åtaganden likt 

tryck och frakt.  Det är en lättanvänd plattform som är tillgänglig för alla aspirerande 50

konstnärer, om inte bara som en kul företeelse utan också som lansering av sin konst och sig 

46 Lindstedt, sid 301. 
47 Lindstedt, sid. 303. 
48 Lindstedt, sid. 301. 
49 Lindstedt,sid. 301. 
50 Society 6, hämtad 150415, http://society6.com/help/about.  
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själv som konstnär. Konstnärer behöver följaktligen inte vara beroende av ett galleri varken för 

att förmedla sin konst eller få den såld däremot kan ett galleri fordras om konstnären vill göra sig 

ett namn internationellt. 

    År 1964 startade Andy Warhol upp ett konceptuellt konstnärstillhåll vid namn ”The Factory” 

då han ville skapa sin konst genom den mekaniska och autonoma produktionen likt en fabrik.  51

Där tillverkade Warhol bland annat konst med hjälp av assistenter vilket bland annat blev en 

parodi på massproduktionen i samhället. Warhol ville att människor skulle ha möjligheten att äga 

hans konstverk. I början av 1960talet sålde han sina tryck för priset av fem amerikanska dollar. 

Warhol förlorade dock ganska snart kontrollen över prissättningen på sina verk när han började 

bli välkänd på den internationella konstmarknaden.  År 2007 lade Stockholms Auktionsverk ut 52

en Brillobox för utropspriset 600 000 till 800 000 kronor och 2006 sålde auktionsbyrån Christie’s 

en låda för 208 000 dollar.   53

     Att som konstnär ha ett bra rykte på konstmarknaden är väsentligt för framtida möjligheter 

men en konstnärs rykte kan också översättas till ekonomiska termer då konstnärens namn är 

sammankopplat till ett konstverk gör tavlan värdefull men blir värdelöst om det kommer fram att 

konstnären inte har skapat verket.  Att bygga upp ett rykte är en process men ett bra rykte kan 54

öppna upp för möjligheten att personer inom konstvärlden faktiskt vågar satsa på oetablerade 

konstnärer samt rekommendera dem för andra.   55

     I takt med att de ekonomiska intressena inom konstmarknaden ökar finns risken att 

konstnärens individuella position hamnar i skymundan av vad marknaden önskar. När 

konstnärens verk reduceras till en handelsvara på marknaden tycks konstnären roll enbart 

reduceras till en producent av denna vara.   

 

 

   

 

51 Danto, Andy Warhol, sid. 50. 
52 Danto, Encounters & reflections, sid. 290. 
53 Lindstedt, sid. 275. 
54 Becker, sid. 23. 
55 Becker sid. 86. 
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Ekonomin och konsten 

På marknaden syns det en ökande trend i att investera i konst.  Det har blivit säkrare än att till 56

exempel investera i det mer osäkra och riskfyllda alternativet aktier. Ingen kan egentligen 

förutspå till vilken summa ett verk kommer säljas eller hur mycket det kommer öka i värde, men 

ett konstverk sjunker inte lika snabbt i värde som aktier.   57

     Konstmarknaden har blivit bredare och riktar sig till fler parter idag vilket utöver 

tillgänglighet också har bidragit till fler aktörer som kan pressa upp priserna, en synlig faktor 

tillföljd av nätverkssamhället. Simchowitz har genom sitt entreprenöriella tillvägagångssätt och 

sin övertygande rådgivning lyckats bredda konstmarknaden till områden och sektorer som 

vanligtvis inte har varit mottagbara för den så som tekniksektorn.  En stor anledning till att 58

Simchowitz har lyckats med denna ompositionering är för att hans arbete är lättillgängligt och 

greppbart för en bredare publik. Det är enkelt för både konsthandlare och privatpersoner att 

upptäcka nya förmågor genom hans instagramkonto. De nya konsthandlarna, art flippers, har 

etablerat sig genom att positionera sig på marknaden som kännare av samtidskonst med ett stort 

nätverk av lovande konstnärer som kan slå igenom vilken dag som helst. Genom att råda 

människor om vilka konstverk som de bör investera i etablerar konstkritikerna, rådgivarna och 

samlarna ett rykte omkring de oetablerade konstnärerna som de själva investerat i vilket leder till 

att konstverkets ekonomiska värde växer.   59

     Nordic Contemporary Art Collection är en konstfond skapad och driven av Malmö 

konstmuseums tidigare chef Göran Christenson. Fonden fokuserar på investeringar i unga 

konstnärer främst från norden.  På uppdrag av privata samlare arbetar Christenson med att samla 60

in konstverk till fonden som i nuläget drivs av sjutton stycken delägare som har gått in med cirka 

500 000 kronor vardera.  Christenson började upprätta sin konstinsamling genom att undvika de 61

stora gallerierna och istället besöka utställningar vid konstskolor eller mässor, idag undviker han 

56 Katarina Hugo, hämtad 150611, publicerad 130901, ”Därför är konst en het investering”, Svenska Dagbladet, 
http://www.svd.se/darforarkonstenhetinvestering.  
57 Per Alestig, hämtad 150611, publicerad 120904,”Konsten guld värd när marknaden sviker”, Svenska Dagbladet, 
http://www.svd.se/konstenguldvardnarmarknadensviker/om/naringsliv. 
58 Goldstein, ”Cultural Entrepreneur Stefan Simchowitz on the Merits of Flipping, and Being a ‘Great Collector”. 
59 Becker, sid. 114. 
60 Nordic Contemporay Art Collection, http://cargocollective.com/noco.  
61 Georg Cederskog, ”Konstens värde ska växa på lagret”, Dagens Nyheter, publicerad 141124, hämtad 150320, 
http://www.dn.se/kulturnoje/konstform/konstensvardeskavaxapalagret/.  
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alltjämt andrahandsmarknaden och köper oftast konst direkt från gallerierna eller konstnärerna 

själva.  Christenson menar att han inte verkar i huvudsakligt syfte att få ut största möjliga vinst 62

utan att fonden är en museisamling och inte en fond enbart för investering.  Vidare menar 63

Christenson att samlingens huvudsakliga syfte är att fånga samtidens konstmarknad och hur 

denna ser ut. Tillgänglighet är också ett av ledorden då ett av de huvudsakliga syftena med 

fonden är att institutioner, gallerier och konstintresserade ska kunna låna samtidens konst ur 

samlingen vilket också skapar möjligheten för institutioner att låna en färdig utställning som de 

sedan kan kombinera med sina egna verk.  Men det går inte att undgå att se faktorn med att 64

konst är en bra investering om man vill tjäna pengar och att konstfonder fyller en tillgång på 

finansmarknaden.  Konstfonder har ökat i antal och det är inte enbart verksamma personer inom 65

konstvärlden som startar dem. Investerare världen över utan tidigare erfarenhet av konst har fått 

upp ögonen för konstmarknaden och konstfonder är ett sätt att placera och förvara sina tillgångar 

i.  66

     Det finns alltid två sidor av myntet, dels den delen av konstmarknaden där vinstintresset är 

stort och dels det genuina intresset för konsten. Konstverk är dock skapade för att synas och 

förmedla någonting inte bara ägas, nedpackat och försäkrat, i enda syfte att värdet ska öka. 

Konsten har blivit en sorts reflektion av den globala elitens konsumtion i syfte att överglänsa 

varandra, en teori som inte är ny då konstmarknaden har brukats på detta vis under tidigare 

tidsåldrar. Konstmarknaden är en del av samhällets ekonomi och står inte utanför den 67

föränderliga marknaden i stort.  

     Konstmässor är ett växande fenomen på konstmarknaden. Dessa mässor uppförs av rent 

kommersiella och finansiella skäl och har i takt med den ekonomiserade konstmarknaden blivit 

något av en nödvändighet. Konstmässorna har blivit en plats för bland annat gallerier som har 

svårt att hålla sig kvar på marknaden när auktionshusen ökar i inflytande och säljer konst för 

62 Cederskog, ”Konstens värde ska växa på lagret”. 
63 Cederskog, ”Konstens värde ska växa på lagret”. 
64 Ulf Clarén, ”Ny konstfond köper konst för miljoner”, Sydsvenskan, publicerad 141026, hämtad 150320, 
http://www.sydsvenskan.se/kulturnojen/nykonstfondkoperkonstformiljoner/.  
65  Katarina Hugo,”Därför är konst en het investering”. 
66 Per Alestig, ”Konsten guld värd när marknaden sviker”. 
67 Lindstedt, sid. 302.  
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rekordbelopp. På mässorna kan gallerierna nätverka, hitta ny publik, nya marknader och 

konstnärer kan göra sig ett namn internationellt.  

     Journalisten Martin Brusewitz skriver i tidningen Konstvärlden att många inom konstvärlden 

är kritiskt inställda till konstmässor och anser att det inte är fördelaktigt för konsten i något 

avseende förutom det kommersiella.  Konstmässorna komprimerar konsten till varor samtidigt 68

som själva fenomenet är nödvändigt då konstmarknadens uppbyggnad ser ut som den gör. 

Gallerier och konstnärer har ofrånkomligt blivit tvungna att bli en del av mässorna för att 

fortsätta vara verksamma på marknaden i den utsträckning som marknaden kräver i dag. För 

spekulanter är mässorna en bra tillgång då både konstnärer och gallerister är inställda på att 

nätverka och att sälja.     69

      Att disponera en plats på en av de större konstmässorna kostar ca 100 000 kronor och med 

små resurser når svenska gallerier inte så ofta ut på den internationella marknaden genom dem.  70

Men den svenska konstmarknaden tycks likväl fungera bra då både konstpubliken och 

konstmuseer ökar i antal. Det statligt ägda Moderna museet i Stockholm har de senaste åren fått 

konkurrens av privata konstmuseer likt Fotografiska och Artipelag. Det faktum att konstpubliken 

har fler platser att besöka samt eventuella entréavgifter är faktorer som skapar konkurrensen.  71

Runt om i Sverige ökar museerna i antal likaså och med fokuserade utställningar och 

nätverkande försöker de nå ut till en ny publik. Sociala nätverkstjänster är då ett växande 

fenomen att ta till som marknadsföring. Konstfonder och konstinvesteringar ökar återigen bland 

personer som tidigare inte har någon erfarenhet av att handla med konst.  Det finns en risk att 72

det som pågår på konstmarknaden idag är en upprepning av vad som hände på 1980talet i bland 

annat Sverige då konstmarknaden hann blomstra och falla under mindre än ett decennium. 

 

Konstbubblan och konstkraschen på 1980talet i Sverige 

     Art flippers är ett nytt begrepp men det är inte ett nytt fenomen. Konstmarknaden förändras 

hela tiden och nya begrepp tillkommer men fenomenen är i princip de samma med viss 

68 Martin Brusewitz, “Konstmässor En Nödvändighet”, Konstvärlden, nr.1, 2015 
69 Martin Brusewitz, ”Konstmässor En Nödvändighet”. 
70 Martin Brusewitz, “Konstmässor En Nödvändighet”. 
71 Lindstedt, sid. 278. 
72 Per Alestig, ”Konsten guld värd när marknaden sviker”. 
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modifiering. I slutet av 1980talet kraschade konstmarknaden efter ett blomstrande decennium 

både internationellt och i Sverige.  

       I början på 1980talet blev investering i konst ett växande fenomen i Sverige främst för 

finansmän som ville investera i någonting utanför aktierna.  Det började med att den svenska 73

kreditmarknaden avreglerades vilket öppnade upp för uppstartande av flertalet finansbolag som 

gjorde att man kunde låna stora belopp till exempelvis konstinvesteringar.  Konstinköp var 74

dessutom avdragsgilla. Konstverken ökade så mycket i värde att många köpte konstverk och lade 

dem på lager så att de redan efter ett år kunde få ut det dubbla priset av vad de hade betalat från 

början.  Fredrik Roos var finansmannen som blev frontfigur för 1980talets konstinvesteringar. 75

Journalisten Karin Grundberg Wolodarski skriver i sin bok Den döende dandyn att sättet som 

Roos handlade och sålde konst på betraktades som kontroversiellt i en del kretsar inom 

konstvärlden då han ofta sålde verk ur sina samlingar, någonting som då ansågs som ett 

regelbrott inom konstsamlandet.  Hur mycket de ekonomiska aspekterna styrde samlandet kom 76

på tal och trovärdigheten som samlare ifrågasattes inom vissa delar av 1980talets konstvärld.  77

Men Roos konstintresse växte med tillgångarna och 1984 ropade han in konstverket Den döende 

dandyn av Nils Dardel för 3,2 miljoner kronor vilket var den största summan ett svenskt 

konstverk gått för.  Under första hälften av 1980talet investerade man inte i samtidskonst utan 78

snarare i de redan etablerade konstnärerna. Detta kom dock att förändras i slutet av decenniet.  79

Andy Warhols tid hade i början av 1980talet inte anlänt till Sverige och hans verk gick för 

8001200 kronor men var trots detta nästintill osäljbara.  År 2015 är mycket av den äldre 80

konsten säkrad inom olika konstinstitutioners samlingar men däremot är samtidskonsten 

investerbar.   81

73 Karin Grundberg Wolodarski, Den döende dandyn: om konstsamlaren Fredrik Roos, 1. utg., Natur & kultur, 
Stockholm, 2011, sid. 53. 
74 Lindstedt sid. 222. 
75 Lindstedt, sid 222223. 
76 Grundberg Wolodarski, sid. 80. 
77 Grundberg Wolodarski, sid. 80. 
78 Grundberg Wolodarski, sid. 105. 
79 Grundberg Wolodarski, sid 73. 
80 Grundberg Wolodarski, sid. 83. 
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     Konstmarknaden är förgänglig och ingen kan med all säkerhet säga om vi befinner oss i en ny 

konstbubbla eller om det endast är en omställning och utveckling av marknaden. Det som tycktes 

vara en framgångsaga utan slut föll hårt i slutet av 1980talet. Konstmarknaden blomstrar 2015 

och intresset för konsten ökar men med fler kontroversiella debatter och finansiella intressen som 

överskuggar konstnärers visioner och position på marknaden ökar riskerna med utvecklingen. 

Det är stora likheter mellan konstmarknadens utveckling idag och hur den såg ut i Sverige på 

1980talet. Men på den internationella konstmarknaden år 2015 har det blivit allt vanligare att de 

som investerar i konst i de flesta fall är genuint intresserade av konst till skillnad från 1980talet 

då det mestadels av tiden var för att få ut största möjliga vinst.   82

     Spelreglerna på konstmarknaden har förändrats en hel del sedan 1980talet. Utvecklingen går 

snabbt och konventioner som fungerade för något år sedan är idag föråldrade. Nätverkssamhället 

har öppnat upp för överhängande positiva möjligheter men också möjligheter som inte tycks 

verka för konstmarknadens framtida bästa. Utveckling och förändring kan för många anses lite 

skrämmande i flera avseenden. Konstmarknaden är en kluven marknad som involverar de mest 

traditionella aktörerna och de största nyskaparna. Det förekommer både krockar och ömsesidig 

förståelse under den här utvecklingen. Nya fenomen på konstmarknaden som anses motbjudande 

av en del inom konstvärlden kommer i framtiden antingen bli accepterade som norm eller så 

kommer de inte det. Ingen kan förutspå vilken effekt konstmarknadens utveckling idag kommer 

få för den framtida konstmarknaden, varken positiva eller negativa effekter. Konstmarknaden har 

formats efter 2015 års samhälle och kommer fortsätta att formas efter tid och människors 

uppfattningar. 

 
Slutligen  

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka var någonstans brytpunkten mellan de gamla och 

de nya spelreglerna på konstmarknaden slutade kontra tog vid samt hur de kommersiella 

intressena påverkar konsten. Jag har genom min studie fått en vidare förståelse för vad samhället 

och ekonomin idag faktiskt kan innebära för konsten och konstmarknaden. För framtida 

82 Anders Frelin,“Det vackra är det viktiga”, Affärsvärlden, hämtad 150519, publicerad 150512, 
http://www.affarsvarlden.se/tidningen/article3907403.ece.  
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forskning är det intressant att om tjugo år studera hur art flippers, kommersiella intressen och 

tiden har påverkat konstmarknaden. När och vart sker nästa brytpunkt? Hur kommer den se ut? 

     Brytpunkten mellan de gamla och nya spelreglerna på konstmarknaden ligger förutom i 

nätverkssamhällets uppkomst, individualism, digitala aspekter och sociala nätverksstjänster även 

i definitionen av våra egna sociala regler och vedertagna konventioner. Dessa förändras också i 

samband med utvecklingen av marknaden och samhället. En av anledningarna till att 

konstmarknaden har utvecklats så snabbt är för att vi har anpassat oss till den hastigheten. 

Nätverkssamhället har öppnat upp för fler möjligheter och samtidigt förändrat vår 

anpassningsförmåga. Samhällets utveckling går snabbare idag då vi förväntar oss att det faktiskt 

ska uppstå något nytt och att hela tiden utvecklas framåt.  Nätverkssamhället och ekonomin är till 

stor del ansvariga för konstmarknadens rörelse och utveckling men så är även samhället, 

konstnärernas individualism och dagens teknologi. Att studera ekonomin och de digitala 

aspekterna tycks vara ett sätt att ge perspektiv på de nya spelreglerna och den utvecklade 

konstmarknaden som enbart följer tidens förutsättningar och utvecklas därefter. 

     Konstmarknaden har alltid varit komplex och svårgenomtränglig, den är paradoxal och smått 

obegriplig ibland men den är under utveckling till följd av nätverkssamhället vilket redan har lett 

till ett ökat konstintresse, ökad tillgänglighet samt fler konstnärer som har möjligheten att 

uttrycka sig. De gamla spelreglerna möter de nya i det breda nätverket som Internet utgör och här 

sker en omdefiniering av konsten, konstnären, konstvärlden och konstmarknaden. Art flippers är 

en av många aktörer på konstmarknaden. De har gjort konstmarknaden beroende av dem 

samtidigt som de utgör den nya eliten inom konstvärlden. Stefan Simchowitz är en pionjär då 

han tar till sig användandet av nya former av media, utnyttjar sitt nätverk och utmanar de normer 

som konstmarknaden annars är uppbyggd av. Fredrik Roos var också han en pionjär på 

konstmarknaden under 1980talet. Det är pionjärerna som tar första smällen, antingen bär det 

eller brister det. Art flippers må vara en marginell utveckling på konstmarknaden i dagsläget men 

deras inflytande på den har ökat. Samtidigt som deras tillvägagångssätt kan tyckas 

kontroversiella kan de också ge unga, talangfulla konstnärer en röst i etern och ett bra framtida 

rykte på konstmarknaden. Men å andra sidan kan de likväl omintetgöra en aspirerande konstnärs 
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framtid och rykte inom konstvärlden. Det är den typen av avgörande makt art flippers har 

åstadkommit på konstmarknaden och inom konstvärlden.  

     Sociala nätverkstjänster har blivit en central del på konstmarknaden och en viktig faktor för 

att nå ut till olika nätverk. Konsten har blivit mer tillgänglig via dessa tjänster och även 

kommunikationen mellan olika aktörer har på många plan blivit mer tillgänglig. Kommentarer, 

hashtags och bilder sprids snabbt på Internet med mestadels positiv karaktär för konstmarknaden 

och den växande konstpubliken. Med rätt typ av marknadsföring nås både etablerad och ny 

publik av nyheter, rykten eller recensioner om utställningar eller konstnärer snabbt. Under 2015 

har varken konstnären eller konstinstitutionerna råd att vara naiva och måste vara vaksamma på 

allting som de säger, gör eller skapar. Eftersom ett rykte kan inneha ett rent ekonomiskt värde 

har nätverkstjänster också medfört negativa aspekter på tillgänglighet.   

     På 1960talet var det ofta mer förekommande att det var själva konstverket som stod i 

centrum för provokation och den största tilldragelsen. Med sin konst skapade Marcel Duchamp 

och Andy Warhol brytpunkter på konstmarknaden. De omdefinierade begreppet konst och fick 

människor att börja reflektera över hela konstbegreppet. 2015 är det snarare omständigheterna 

omkring verket som åstadkommer dessa känslor. Det är konstverk som uppvisar kommentarer på 

samhällsfenomen, konstnärens historia i sig och framför allt de konstverk som säljs för 

rekordbelopp på marknaden som hamnar i centrum.  

     Ingen människa, varken inom konstvärlden eller utanför, kan förutsäga om art flippers är ett 

fenomen som är hållbart för framtiden eller om det endast är en ett sätt att kontrollera de 

finansiella intressen från olika aktörer på konstmarknaden. Ekonomin och konsten måste 

däremot bli mer samspelta innan konstnärerna tröttnar på att deras konst enbart ses som varor 

och deras egna position blir förminskade. Rädslan att konstmarknaden ska konkretiseras till att 

enbart handla om pengar finns närvarande men är överlag inte sann. 2015 års samhället är 

uppbyggt och beroende av att ekonomin på en marknad ska gå runt. Det är inte rädslan att 

konstmarknaden ska handla med skyhöga summor utan snarare att fokus enbart läggs på pengar 

man ska vara vaksam över. Från en del aspekter kan det anses besynnerligt hur konstnärer säljer 

sina verk till stora modehus, hur kommersiella intressen har så stort inflytande eller hur art 
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flippers agerar på marknaden idag men man bör ha i åtanke att konstmarknaden formas efter 

2015 års samhälle och vår tids konstruerade behov.  

     Spelregler, art flippers, nätverkssamhället, ekonomi, rykte, värde och konstvärlden påverkar 

alla varandra i varierande grad. Förändringar och utveckling hör konstmarknaden till och det är 

inte mycket som krävs för att omkullkasta tidigare förordningar och normer på den. Art flippers 

är ett exempel på hur en faktor inte behöver vara revolutionerande för att förändra 

konstmarknadens spelregler. 
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