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Inledning och bakgrund 

År 2009 fick jag, Ingrid Falk uppdraget av kulturstrategiska avdelningen vid Stockholms 
kulturförvaltning att göra en förstudie om behovet av en konstkonsulenttjänst i Stockholms 
stad och län, med utgångspunkt från främst stadens barn- och ungdomskulturplan Kultur i 
ögonhöjd  men även statens övergripande mål för konsulentverksamhet.  

Den 29 september 2009 färdigställdes en rapport, Förstudie kring konstkonsulent i 
Stockholm stad och län (förtydligad 2009-10-26). I den framkom bland annat att konsulenten 
som nav, guide och initiativtagare för lokala, nationella och internationella samarbeten skulle 
kunna göra samtidskonsten till en mer central angelägenhet för fler människor i länet. Det blir 
möjligt om regionala, kommunala och statliga aktörer samverkar sinsemellan och med 
privata näringslivet. För fler människor att få delaktighet i konsten behövs navigering in och 
för samtidskonsten att nå ut. Detta gäller särskilt barn- och ungdomar. Rapporten visar att 
konstkonsulentfunktionen är den lots som idag saknas för samtidskonsten. 
Danskonsulentfunktionen som funnits i länet i flera år har lett till god tillgänglighet till 
dansprojekt för länets barn och ungdomar. Landstingets kulturnämnd avslog dock inför 
verksamhetsåret 2010 ett tjänstemannaförslag att avsätta medel till en konstkonsulent. 

I juli 2010 fick jag uppdraget av Stockholms stads kulturförvaltning att fortsätta utreda 
möjligheterna för en tjänst i Stockholm stad och län, med en förhoppning att kunna få 
Landstingets kulturnämnd att samverka om funktionen. I samfinansiering med kulturrådet 
gav kulturstrategiska avdelningen vid Stockholms kulturförvaltning mig denna gång 
uppdraget att genomföra ett kvalitativt pilotprojekt med målgruppen barn och unga. 

Uppdrag 2010 
 
Syftet med pilotprojektet var att kunna visa på nödvändigheten i en konstkonsulentfunktion i 
Stockholms stad och län och genom piloten kunna visa en modell över hur konstkonsulenter 
kan arbeta. Här tog jag som projektledare tag i att involvera regionala, privata och 
kommunala aktörer i ett projekt för barn- och unga. Pilotprojektet var också tänkt att ligga till 
grund för en ny ansökan till Kulturrådet för inrättandet av en tjänst 2011, dock har beslut 
tagits av både Landsting och Stadens kulturförvaltning om att inte skicka in en ansökan till 
Kulturrådet för 2011. Förhoppningsvis kommer förstudien och denna rapport att vara staden 
och länet till gagn i det framtida arbetet med att inrätta en konstkonsulentfunktion. 

Innehåll 

Under hösten 2010 har ungdomar erbjudits tillfälle att verka i ett kvalitativt konstnärligt 
gestaltande projekt tillsammans med samtidskonstnärer. Resultatet har visats i det offentliga 
rummet, i Vasaparken i december 2010 och på LAVA, Kulturhuset Sergels Torg i januari 
2011. Arbetet har pågått i ett halvår. 

Två professionella samtidskonstnärer anlitades under hösten för att ha flera återkommande 
workshops med gymnasieelever, på Haninge konsthall, på LAVA kulturhuset och i skolan 
med syfte att stödja ungdomarna i att konstnärligt gestalta ljus- och mörker utomhus vid 
bygget av Sven Harrys konstmuseum i Vasaparken. Ungdomarnas arbete har kunnat 
införlivas i skolans kursplan av ansvarig lärare Annica Adsenius genom ett 
förberedelsearbete som gjordes under maj månad år 2010.  



Projektet genomfördes i samarbete med Estetiska bild- och formprogrammet och 
Naturvetenskapliga programmet på S:t Eriks gymnasium, Haninge konsthall, Sven Harrys 
konstmuseum, LAVA Kulturhuset på Sergels torg och två konstnärer. 

Ett seminarium gick av stapeln den 6 oktober 2010 på LAVA i Kulturhuset, med ett trettiotal 
inbjudna gäster från länet, staden, staten och konstnärliga organisationer. 

Syftet var att samla aktörer att verka aktivt för inrättande av konstkonsulenter i länet och att 
ge möjlighet till delaktighet genom att medverka till en tydligare bild av vad en 
konstkonsulentfunktion i Stockholm skulle kunna innehålla. 

 Undertecknad inledde med att berätta om förundersökningen och om hur piloten utformats 
efter professor Anne Bamfords kvalitetskriterier. 

Annica Adsenius, lärare på St Eriks gymnasium berättade om sina erfarenheter av andra 
lyckade projekt där elever arbetat med samtidskonstnärer utanför skolan.  

Åsa Mårtensson, museipedagog och författare, knuten till Haninge konsthall berättade om 
effekten för ungdomar och barn, att de i möten med konsten får andra roller och så även i 
den egna gruppen. Hon underströk att det gäller alla. Konsten, menar hon, kan ses som ett 
sammanhang där det inte finns ett facit, där det inte finns rätt eller fel.  

Jonas Olsson ifrån Creative Stockholm berättade om ett treårigt EU-finansierat projekt som 
syftar till att stärka kulturella och kreativa näringar i Stockholmsregionen och Hanna 
Isaksson, verksamhetschef på KRO och KIF berättade om att KRO arbetar med projekt som 
Creative Stockholm kan samverka kring. KRO:s projekt driver en kartläggning av 
bildkonstnärernas arbetsmarknad. Vidare beskrev hon och representanter ifrån KC Öst om 
hur arbetet fortskrider med att skapa resurscentrum i de olika regionerna.  

Marie Bergdahl, MB kulturpartner AB, tidigare konstkonsulent i Västra Götalandsregionen, 
beskrev sina erfarenheter av konstkonsulentarbetet i Västra Götaland  

 

 

Resultat av pilot och seminarium 

 
seminarium 6 okt 2010 på LAVA kulturhuset Sergels Torg 

På seminariet den 6 oktober framkom bland annat följande innehållspunkter efter samtal om  
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Vad som är den viktigaste konstkonsulentfunktionen i Stockholms stad och län? 

En konstkonsulent i Stockholms stad och län bör: 

 

ha ett brett kontaktnät inom det fria kulturlivet, specifikt inom bild- och formkonstområdet, 
lokalt, nationellt, regionalt och internationellt, men också erfarenheter av att arbeta i en 
offentlig verksamhet, att ha en förståelse för strukturerna 

• ha tillgång till en rörlig budget, som kan användas till utvecklingsprojekt och 
samarbeten med externa aktörer, s.k. relativt ”fria” pengar 

• ej själv arbeta med pedagogisk verksamhet (som den gör i vissa län) 
• fungera som en kopplingsstation, en brygga och ska samordna resurser och 

synliggöra det som finns, ha en slags mäklarfunktion 
• ha ett tydligt mandat att arbeta med utveckling och strategiska frågor, d.v.s. 

förändringsarbete 
• få mandat  att ”röra sig” mellan ”nivåerna” och vända sig mot ledningsgrupper och 

beslutsfattare i organisationer, institutioner, kommuner och departement. 
• hänga ihop med idén om ett resurscentrum som KC Öst och KRO arbetar med 
• kunna stödja och främja andra att utveckla projekt, och lotsa dem rätt 
• utgå från de strukturer som finns men inte vara rädd att skapa nya plattformar för 

samarbeten 
• ha ett internationellt perspektiv i sitt arbete 
• arbeta med metodutveckling och hitta metoder för samverkan med skola, 

fritidsverksamheter, föreningsliv, organisationer, kommuner och näringsliv. 
• fungera som en kopplingsfunktion mellan konsten och skola, fritidsverksamheter, 

föreningsliv, organisationer, kommuner och näringsliv 
• Prioritera arbetet med barn- och unga, men då med inriktning mot strategiskt 

utvecklingsarbete 
• skapa nätverk  

 
 
 
 
 
Utställningar 
 
I arbetet med temat ljus och mörker som ungdomar på S:Eriks gymnasium arbetat med 
genomfördes flera workshops ledda av konstnärer, som har lett till gestaltande arbeten. 
Nedan återges ett utsnitt av arbetsprocessen som har inneburit: 
 
 

Studiebesök på bygget av Sven Harrys konstmuseum i Vasaparken  
 
Workshop på LAVA ledd av producent Estella Burga, där eleverna gjorde filmer 

 
Ett flertal Workshop ledda av konstnär Anna Lundh, varav den första på Haninge 
Konsthall  
 
Ett flertal workshop ledda av konstnär Gunilla Leander, på skolan och i parken 
 
Två utställningar, en utomhus och en inomhus, samt utvärdering och reflektion 



 
 
 
En av Unesco-rapportens resultat år 2005, baserad på 170 länder visar att de estetiska 
ämnena i sig stärker elevernas kritiska tänkande, förbättrar språkinlärning, särskilt att skriva 
och läsa, men även matematik vad gäller den spatiala förmågan som används vid geometri 
och fraktaler, menar författaren av rapporten professr Anne Bamford. 
Ett  av elevernas svar på fråga av läraren vad som varit givande i pilotprojektet speglar den 
konklusionen på ett konkret sätt 
 

…det här är den första gången jag har fått praktisk användning av mina 
mattekunskaper  
(avgångselev på Naturvetenskapligt gymnasieprogram) 

 
 
 

 
               arbetsprocess på St Eriks gymnasium 
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Vernissage på LAVA i Kulturhuset den 21 januari 2011, med bildspel ut mot Sergels torg av konstverken i Vasaparken 
och arbetsprocessen 
 
En utvärdering har gjorts med eleverna vilket vittnar om att det har varit utvecklande 
att arbeta med olika konstnärer. Nedanstående citat av elevsvar får stå som talande 
exempel. 
 

…till konstnärer och läraren. Jag vill träffa fler konstnärer. De kan påverka och 
förbättra mina tankar. 
 

I bilaga finns utvärderingen av hur ungdomarna upplevt pilotprojektet, där finns också 
namnen på dem och deras konstverk, de har givit sitt tillstånd till publicering i denna 
rapport. 

 

Sammanfattning av det statliga uppdraget konstkonsulent som det formuleras av 
Statens Kulturråd 

Konstens nätverksbyggare  
 
De regionala konstkonsulenterna har en nyckelroll när det gäller att främja människors 
möjlighet att möta konst. I regeringens uppdrag till konstkonsulenterna uttrycks tydligt vikten 
av en helhetssyn på konsten och dess relation till det övriga samhället. Verksamheten är 
övergripande inriktad på arbete med att skapa nätverk och stärka den regionala strukturen 
på området 

Konsulenterna arbetar för att barn och ungdomar ska få möta det 
professionella konstlivet, såväl institutioner som fria utövare. Barn och 
ungdomar ska även få tillgång till den specifika kunskap som finns i konsten för 
att kunna utveckla sitt eget konstnärliga uttryck. Konstkonsulenterna arbetar 
dessutom med att skapa bättre förutsättningar för konstnärer att verka i 
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regionen genom kompetensutveckling, projekt och nationella såväl som 
internationella samarbeten. 

Konstkonsulenter i Sverige 

1997/98 tillkom konstkonsulentverksamheten i Sverige. I augusti 2007 bildades föreningen 
Konstkonsulenterna i Sverige. Tre gemensamma målområden formulerades för föreningen: 
Utveckling/utbildning, att utgöra en samlad erfarenhetsbas och att funktionen konstkonsulent 
(med sin spetskompetens) förtydligas, marknadsförs, stärks och lyfts fram.  

Exempel på ett samarbetsprojekt som Konstkonsulenterna i Sverige har arbetat med 

Sedan 2007 har Konstkonsulenterna i Sverige tillsammans med Konstnärernas 
Riksorganisation (KRO Riks), Sveriges Konsthantverkare och industriformgivare (KIF), 
Svenska Fotografers förbund och med ekonomiskt stöd från Kulturrådet, Konstnärsnämnden, 
Västra Götalandsregionen och Region Skåne arbetat med MU-kampanjen – en rikstäckande 
informations- och utbildningskampanj för att öka den ekonomiska ersättningen till konstnären 
för att visa sina verk i en utställning. MU-avtalet som skrevs på av regeringen 2009, reglerar 
också arbetsinsatsen (MU = medverkans- och utställningsersättning). (se 
www.mukampanjen.se). Ovan nämnda exempel visar på hur konstkonsulenterna har 
samarbetat för att få tillstånd en rikstäckande förändring. Ca 1 600 konstnärer, 
utställningsarrangörer m.fl. har deltagit vid informationsträffar och workshops under 2009 och 
2010. Under 2011 kommer samarbetet att fortsätta, då med fokus på dialog med politiker och 
tjänstemän. För första gången i Sveriges historia kan utställande konstnärer också få betalt 
för arbetsinsatsen.  

Exempel på konstkonsulenters verksamheter i tre olika län 

Konstkonsulenternas uppdrag från Västra Götalandsregionen och Kulturrådet är att främja, 
utveckla och stärka konstområdet. Konstkonsulenterna finns till för alla för att ge vägledning, 
skapa kontakter, utveckla projekt, inspirera, öka kunskapen och informera (se 
www.konstkonsulenterna.se/vgregion). 

Konstkonsulenten i Västmanland skriver följande på sin hemsida: Konstkonsulenten har en 
främjande roll: det vill säga uppgiften är inte att arbeta mot enskilda konstnärer utan att bidra 
till ökade förutsättningar att kunna verka och utvecklas som konstnär, agerar som förmedlare 
mellan olika parter till exempel grundskola, högskola, föreningsliv, institutioner och 
beslutsfattare för att utveckla konstens infrastruktur i länet och bidrar särskilt till att stärka 
arbetet med samtidskonsten för barn och ungdomar, speciellt i grundskolan (se 
www.konstivastmanland.se). 

Konstkonsulenten i Upplands län beskriver sin verksamhet så här: Det främsta uppdraget är 
att främja, stärka och utveckla konstområdet i länet. I uppdraget ingår att bygga upp 
kontakter och nätverk mellan kulturinstitutioner, skolor, kommuner och konstnärer. De 
verkar för att: 

 

 

• att informera om aktuella konsthändelser 
• att anordna kompetensutveckling och studiedagar för personal inom förskola och 

skola 

http://www.mukampanjen.se/
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• att stödja projekt konsultativt och ibland ekonomiskt 
• att samordna resurser 
• att verka som stöd och resurs för konstnärer                   

Varför dessa exempel? Regionala skillnader finns i arbetet och utformningen av 
verksamheten beroende av det regionala uppdraget, av de ekonomiska resurserna och av 
hur länge respektive verksamhet har funnits. Man kan generellt konstatera att 
konstkonsulentverksamheten i landet uppfyller de mål och uppdrag som staten satt upp för 
verksamheten. Detta trots att den årliga rörliga budgeten (pengar till verksamhet utöver lön, 
hyra och andra omkostnader för själva tjänsten) som konstkonsulenterna har att disponera 
varierar mycket kraftigt mellan länen – från 0 kr till 500 000 kr (uppgift från rapport 2008, 
Konstkonsulenterna i Sverige). 

Reflektioner 

Jag anser att en konstkonsulents främsta uppgift är att fungera som en kopplingsstation 
mellan konst och publik genom att få olika aktörer att samverka. Denne bör skapa 
samverkan utifrån Stockholms specifika och förutsättningar - det finns skillnader mellan 
Stockholm och kranskommunerna.  En konstkonsulent ska stötta delaktighet, innovationer 
och sammankoppla till redan befintliga strukturer. Det är viktigt att finnas där när andra vill 
sätta igång projekt, samarbeten eller förändra något till det bättre, men också ta egna initiativ 
och fungera som nav för lokala och internationella samarbeten. 

Vad jag kan se så finns det behov av en funktion som samlar konstlivet i Stockholms län och 
stad, kopplar de olika verksamheterna samman och som har framtidens samtidskonstscen i 
blickfånget, och då med fokus på samverkan med andra aktörer, såsom skola etc. Det är 
också viktigt att stötta kommunerna i deras arbete med att utveckla kulturen, och med det 
konsten och konstnärernas möjligheter att verka på området.  

Det är viktigt att det finns konstkonsulenter i varje län och att nödvändiga resurser erhålls för 
att upprätthålla och utveckla nivån och omfattningen på konstkonsulentuppdraget. I detta 
arbete kan en konstkonsulent som verkar i Stockholms län och stad fungera som en nod och 
påverkansfaktor. Genom närheten till nationella beslutsfattare, stora och resurskrävande 
institutioner och rikstäckande organisationer kan en konstkonsulent vara en viktig 
medspelare för att fler ska kunna ta del av konst. 

Som jag skriver i förstudien från 2009 om just Stockholm; ”Här finns lokala, regionala och 
internationella konstproducenter, en mångfald av uttryckssätt, synsätt och plattformar och 
här finns en femtedel av Sveriges befolkning.” 

SKL (Sveriges kommuner och landsting) nyutkomna bok Ett starkare Kultursverige handlar 
om hur de fem pionjärregionerna – Skåne, Halland, Gotland, Västra Götaland och Norrbotten 
– genomfört arbetet med de regionala kulturplanerna. Eva Hellstrand, ordförande i SKL:s 
kultur- och fritidsberedning säger att kulturen har allt att tjäna på ökad samverkan och dialog 
mellan de olika parterna. Det är tydligt att samverkan på regional nivå mellan kommuner, 
landsting, kulturskapare och ideella aktörer ger upphov till nya idéer och att nya 
konstellationer uppstår (se www.skl.se). 

 

Framtid 

Kulturrådets rapport om bild- och formkonstområdet från 2009 visar med all önskvärd 
tydlighet att samtidskonsten och det samtida konsthantverket, trots stor verksamhet och 
höga publiksiffror, är kraftigt underfinansierat (se www.kulturradet.se). 



Konstnärsnämndens två inkomstundersökningar visar tydligt att bild- och formkonstnärerna 
tjänar sämre än kulturskapare inom andra konstområden. En anledning är naturligtvis de 
stora skillnaderna i offentlig finansiering mellan konstområdena, en annan anledning bristen 
på anställningar och tydliga spelregler för bild- och formkonstnärernas arbetsmarknad (se 
www.konstnarsnamnden.se). 

Jag har genomfört en förstudie, ett pilotprojekt, ett seminarium som förhoppningsvis kan 
ligga till grund för ett utvecklingsarbete i Stockholms stad och län vad gäller inrättandet av en 
eventuell konstkonsulentfunktion i framtiden.  

Att knyta samman befintliga projekt och satsningar inom bild- och formkonstområdet, mellan 
institutioner, konstnärsorganisationer, konstnärer, kommuner, kulturförvaltningar, skolan, 
fritidsverksamheter e t c, enligt vad föreliggande rapport klart visar vara den främsta 
uppgiften för en konstkonsulent i Stockholm.  

 
konstnären Gunilla Leander i samtal med barn och ungdomar inför vernissage 8 dec 2010 i Vasaparken 

Bilaga 1. Ungdomarnas, lärarens och konstnärers utvärdering av piloten 2011 

Bilaga 2. Deltagarlista till seminariet 2010 och vilka som får denna rapport utskickad i mars 2011 

Bilaga 3  Förstudien om konstkonsulentfunktionen för Stockholms stad och län från 2009   

           

FA+ 

Ingrid Falk och Gustavo Aguerre 

Projektledare piloten, Ingrid  Falk,   

 Drottninggatan 71 A, 

111 36 Stockholm,  

tel och fax 08 7969292 mobil 0704 617380,  

email ingridfa@comhem.se 

 www.fa-art.se 
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