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Abstract: 
The aim of this essay is to analyze how students on a specific art school talk about 

the norms that surround the school and the teaching at the school. This analysis will 

be used to determine certain “rules” that exist in the school and how the students 

experience this. The analysis is based on Goffmans interaction theory and on Berger, 

Luckmans phenomenological theories. The material consists of five interviews with 

students from the specific school and one interview with a former student.  

The study shows that there are ways for an art student to position him or herself at 

the art school and what kind of normative behavior that sets standards for the 

institution and how people interact on the art school. The study also tells something 

about the philosophy that lays a normative ground for the institution to stand on. 
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1. INLEDNING 

Efter att själv ha sökt till olika konsthögskolor, och studerat på tre olika förberedande 

konstskolor har jag börjat fundera över hur konstnärlig utbildning skiljer sig från annan 

utbildning. Att göra en kulturell studie av fenomenet konsthögskolan, med fokus på elevernas 

subjektiva uppfattningar kändes därför lockande. 

På konsthögskolan är det tänkt att konststudenten ska bli klar med sin identitet som konstnär. 

Konststudenten ska lära känna sig själv och förstå vad det är hen gör samt kunna artikulera 

detta. Högre konstnärlig utbildning innefattar oftast fem års heltidsstudier, så kallad 

magisterexamen. Tillträdet som student är förbehållet ett ytterst fåtal med tanke på mängden 

sökande. Konsthögskolorna har mellan 700-800 sökande per år, en stadig siffra som hållit i 

sig under ett halvt sekel. Drygt 70 personer, fördelat på fem skolor, blir varje år antagna till 

konstnärlighögskoleutbildning. Det viktigaste för att bli antagen är arbetsproverna, de verk 

som ingår i det portfolio individen söker med. Arbetsproverna ska visa på stor konstnärlig 

begåvning, men den sökande måste också genomgå en intervju där en jurygrupp, oftast 

bestående av lärare, professorer och redan antagna studenter, skall bedöma individens 

potential som framgångsrik konstnär. Studenten är med andra ord konstnär från antagning till 

examination. Den som antas har en skoltid på blodigt allvar att vänta sig, där inget är övning 

eller test utan allt hen gör ställs i proportion till en konstmarknad och konstvärld som inte är 

sen att döma eller glömma merparten av den mängd individer som försöker sig på ett 

professionellt konstnärskap. (Edling 2010:30) ”Efter magisterexamen hamnar du i kassan på 

Ica”, sa den cyniska konsteleven. 

 

BAKGRUND 

Den svenska konstskolan är i dag en del av högskoleväsendet. Så har det inte alltid varit. I 

Sverige liksom i andra europeiska länder inrättades ett stort antal konstakademier under 1700-

talets senare hälft. Dessa var präglade av en elitistisk och selektiv tradition, där det inte var 

helt ovanligt att de olika akademierna i diverse europeiska storstäder var kopplade till hoven 

och den välutbildade eliten. Så var fallet för exempelvis Kungliga Akademien för de fria 

Konsterna i Stockholm, i dag Kungliga Konsthögskolan. Både undervisningsformer och 

teoribildning från de första konstakademierna i renässansens Italien levde kvar på 

Konstakademin långt in på 1900-talet, med fokus på studiet av människan och gruppövningar 

i teckning och måleri.  



	

	

5	

Under modernismen skedde ett skifte på de västerländska konstutbildningarna, nu var det inte 

längre fokus på tekniska färdigheter som stod högst på agendan, utan snarare en individuell 

och unik konstnärlig mognad hos varje student, både konceptuellt och visuellt. Den nya tiden 

skapade en individuellt orienterad utbildning, konstnärsjaget skulle formas och en särart hos 

den enskilda individen sättas, präglad av en konstmarknad som skrek efter ”det nya”.  (Edling 

2010:11) Fram till 1977 stod de högre svenska bildkonstutbildningarna utanför 

högskolesystemet. (Edling 2010:12) Att konstnärer skulle utbildas likt alla andra var från 

början något som väckte kritik. Konstskolan skulle värna om den individuella ”utvecklingen”, 

konstnärer var egna självständiga individer som behövde bemötas med respekt från samhället. 

De skulle inte tvingas på en kollektivistisk utbildningsform där deras kreativitet riskerade att 

dö av all högskolebyråkrati, menade kritikerna. 

Historiskt så har konstskolorna, både de förberedande och de högre utbildningarna, varit i 

kamp med den svenska statsmakten (framförallt kulturpolitikerna) om att få bibehålla sin 

”frihet”. (Edling 2010:13) 

 

Konsthögskolan 2017 
I dag går det i kort att säga detta om de svenska konsthögskolorna: Gemensamt för de fem 

konsthögskolornas utbildningsplaner för programmen i frikonst, är att de flesta 

högskolepoängen inhämtas i form av eget självständigt arbete. Studenternas konstnärliga 

skapande förväntas oftast ske på skolan, i de egna ateljéerna eller i verkstäderna eller 

teknikrummen. Hur många poäng som tilldelas det egna konstnärliga skapandet varierar från 

skola till skola, men utgör för alla skolor den största delen av utbildningen. Studiegången 

utformat studenterna till stor del själva i samråd med en personlig handledare, oftast en 

professor. Varje student har alltså en individuell studieplan. Handledning sker både 

individuellt med professorn, minimum cirka två gånger per termin, eller i grupp med andra 

studenter som också har samma handledare. Professorn är oftast anställd på deltid i egenskap 

av framgångsrik konstnär. Att ha disputerat är inte ett krav för att bli professor vid en 

konsthögskola, utan behörighet ges till den som har visat såväl konstnärlig som pedagogisk 

skicklighet.1 

Utställningsproduktion är en viktig del i utbildningen. Det är vid terminsslut ofta upp till varje 

student att producera ett verk som ska ställas ut på de ofta välbesökta utställningarna 

																																																								
1	Högskoleförordningen, 4 kapitlet 3 §. 
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högskolorna ordnar. Vid examinationer ska studenten kritiskt kunna presentera sitt eget verk, 

antingen muntligt eller skriftligt. Ett senare inslag på en del av konsthögskolorna är att 

skriftliga presentationer av det egna arbetet tagit obligatorisk form, likt uppsatsmoment vid 

”vanliga” högskoleutbildningar. 

Konstteori och valbara kurser som både kan vara praktiska och teoretiska utgör en annan del 

av utbildningen. Hur pass många högskolepoäng eleven bör ta i form a teoretisk kunskap 

varierar på konsthögskolorna, oftast är teori obligatoriskt första året på utbildningarna, för att 

sedan vara valbart. Förståelse för det konstnärliga yrkeslivet tas upp i målen för samtliga 

utbildningar, studenten ska efter examen vara redo för att verka som professionell konstnär. 

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Uppsatsens syfte är att synliggöra den idévärld som präglar utbildning i fri konst vid 

konsthögskolorna i Sverige, med fokus på frihetsnormen, konstnärsidentiteten och 

relationerna på konstskolan.  En analys av interaktionen mellan individerna på konstskolan, 

utifrån studenternas föreställningar, kan tänkas ge en bild av skolans common sense värld 

eller diskurs. Som metod har jag gjort kvalitativa intervjuer med studenter på en av Sveriges 

konsthögskolor med fokus på studenternas subjektiva uppfattningar. 

Eftersom jag själv studerat konst är jag en ”insider” i denna uppsats. Rollen som insider och 

vad det kan tänkas göra med ens forskning är något som kommer behandlas längre fram i 

detta inledande kapitel. 

Frågeställningarna jag har arbetat med är: 

§ Vad ”spelar” människorna på konstskolan för roller?  

§ Vilka normativa mönster går att se på konstskolan? 

§ Vad har studenterna för relation till sig själva som studenter och hur ser deras 

relation till lärare och professorer ut? 

 

TIDIGARE FORSKNING 
I mångt och mycket är denna uppsats inspirerad av Marta Edlings studie av tre svenska 

konstskolor, Fri Konst? Bildkonstnärlig utbildning vid Konsthögskolan Valand, 

Konstfackskolan och kungliga Konsthögskolan 1960–1995 (2010). Hon undersöker hur 

Valands konsthögskola, avdelningen för dekorativt måleri vid Konstfack samt Kungliga 

Konsthögskolan gestaltade sig innan högskolereformen 1977 samt hur detta förändrade 

skolorna med fokus på inriktning, finansiering, status och självbild. Studien innefattar 



	

	

7	

tidsperioden 1960–1995, så den kritiska frågan som bör ställas är om studien kan vara aktuell 

som inspirationskälla för min uppsats nu 22 år senare. Jag hävdar att den kan det. Jag ser 

många likheter mellan det Marta Edling skildrar och de företeelser jag stött på i mitt 

uppsatsarbete. Likt Edling använder jag mig också av intervjuer som metod. 2010 ansåg 

Marta Edling att sedan 1995 kunde inget nytt sägas om reformeringarna inom 

konsthögskolan. 90-talet var viktigt i skiftet av högskolans styre och en viktig tidpunkt för ett 

skifte inom konstvärlden då den postmoderna eran tog över. Edling hävdar att konsthögskolan 

vilar på en normerande grund, knuten till branschen. Sättet att tala, klä sig, föra sig, inreda sin 

ateljé är alla viktiga detaljer för att synliggöra denna grundläggande norm. Konsthögskolorna 

har en levande kontakt med den professionella omgivningen som alltid präglat dess 

utformning, hävdar Edling. 

 

Sociologen Pierre Bourdieu är kanske en av de mer kända kulturforskare som studerat 

konstnärer och konstvärlden. I Texter om de intellektuella: en antologi (1992) ger Bourdieu 

en sociologisk blick och teoribildning om konstnärer och konstvärlden. Med intellektuella 

åsyftar Bourdieu de grupper som bygger sin ställning på kulturellt kapital och 

utbildningskapital. Bourdieus fältteori bygger på studier av de intellektuellas sociala samvaro. 

Hans sociologi om de intellektuella är sociologin om de människor som står bakom det 

konstnärliga produktionsfältet, här åsyftar han de som ägnar sig åt avantgardet och det 

experimentella. Alltså det prestigefyllda konstnärliga skapandet, inte det populärkulturella.  

Likt Bourdieu har jag också definierat det sociala fält jag avsett att studera i form av ett 

system av relationer och positioner som sätts av människor eller institutioner. För att studera 

det sociala fält som konsthögskolan utgör har jag likt Bourdieu valt att fokusera på de 

relationer och positioner som sätts och görs på konsthögskolan, för att kunna analysera dess 

idévärld. 

Konstens Regler: Det Litterära Fältets Uppkomst och Struktur (2000) är en genomgripande 

studie där modernismens framväxt inom fransk litteratur och konst från början på 1820-talet 

till i slutet av 1900-talet. Bourdieu och hans medarbetare gör här en empirisk analys av det 

konstnärliga och sociala fältet: finkulturen - den dominerande, auktoriserade och legitima 

kulturen knuten till de intellektuella. Det handlar om studiet av konstnärer, författare, 

gallerister, förläggare, kritiker, kulturskribenter, konst och litteraturforskare. De som får 

finkulturen ”att gå runt”. Institutionerna Bourdieu har intresserat sig för är allt från museer 

och gallerier till universitet och akademier till kultursidorna i olika tidskrifter. Bourdieu har 

också intresserat sig för konstnärliga livsstilar och bohemisk romantik knuten till fältet, något 
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som jag också intresserat mig för, men han har även gjort teoretiska analyser av konstverken 

själva och presenterar här en ny slags vetenskap för hur konsten ska analysera, detta är något 

jag inte alls intresserat mig för i min uppsats. 

 

Om en tittar till tidigare forskning om mänskliga institutioner, om än andra än skolans, så är 

det relevant att nämna Michel Foucault som gjort sociologiska och empiriska analyser av 

exempelvis fängelset i Övervakning och straff: fängelsets födelse (2004). Här analyserar 

Foucault fängelsets institution och den äldre form av maktutövning: kroppsstraff, som ersatts 

med en ny form av maktutövning: fängelsestraff. 

Jag har använt mig av Foucaults maktteori i kapitel 1 Friheten som norm, för att analysera 

den makt som upplevs existera på konsthögskolan. 

 

Det är svårt att hitta svenska avhandlingar på temat konsthögskolan, och några etnologiska är 

det inte frågan om. Utländska universitetsstudier, i form av vetenskapliga texter och böcker 

finns det en del av. Jag har använt mig av dessa för att få referenser till och fördjupad 

förståelse för konstskolans strukturer och fenomen. Exempel på dessa är Rethinking the 

Contemporary Art School - The artist, the PhD, and the Academy (2009), redigerad av Brad 

Buckley och John Conomos. Rethinking the Contemporary Art School är en samling texter av 

professorer och konstnärer som syftar till att ge ett internationellt perspektiv på 

konstutbildning. Ett samlat fokus för texterna är att de talar om institutionens fasad och dess 

relation till konstproduktion och samhälle.  

Art School, Propositions for the 21st century (2009), är också en antologi utgiven av 

teoretiker, konstnärer och kuratorer. Fokus är den traditionella konstskolans roll i nutiden och 

en kritisk debatt om framtidens konstskola. Dessa utländska publikationer har gemensamt, 

vilket ställer sig i kontrast till Marta Edlings bakgrundsberättelse om konstskolan, att den 

utländska synen verkar vara att konstskolorna inte genomgått radikala förändringar sedan 

Duchamp-eran, alltså sedan modernismens revolutionerande intåg. Detta kan tänkas bero på 

att många utländska skolor fortfarande är akademier och inte en del av universitet eller 

högskolor samt att mycket av den ”gamla skolans” undervisning finns kvar med fokus på 

teckning, måleri och skulptur. Alltså praktisk undervisning istället för teoretiskt. 

Etnologiska studier av fenomenet skolan finns det gott om. En etnolog som också använt sig 

av Erving Goffmans teorier i en studie av skolan är Anette Löfström i hennes vetenskapliga 

rapport: Värdegrund och framgångsfaktorer på Stordammens skola: En etnologisk studie av 

en värdegrundsintegrerad skolkultur (2006). Att titta på just värdegrundsstrukturer kring en 
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institution som skolan säger mycket om vilka roller som upprätthålls och normaliseras på 

skolan. 

Annan facklitteratur av en etnolog om skolan är Jonas Frykmans Ljusnande framtid: Skola, 

Social mobilitet och kulturell identitet (2014). Frykman gör här en bred analys av den 

obligatoriska svenska skolgången där han menar att krisrapporterna från de svenska skolorna 

inte beror på exempelvis lata ungdomar utan snarare att skolan tappat förmågan att ge 

eleverna tilltro till framtiden. Jag har använt mig av Frykmans studie för att få förståelse för 

skolkultur och skolstruktur och vad det innebär att vara elev utifrån ett kulturellt perspektiv. 

 

TEORI 

Här kommer en redovisning för det teoretiska fält jag använt mig av i mitt uppsatsarbete, 

Erving Goffmans interaktionistiska teorier i Jaget och Maskerna (2000) och Peter Berger och 

Thomas Luckmanns fenomenologiska teorier i Kunskapssociologi (1998). Teoribildningarna 

tenderar att både komplettera och överlappa varandra. Både Berger, Luckmann och Goffman 

talar om interaktionens och rollgestaltningens bärande roll då en kulturforskar, och om 

institutionen som plats för social interaktion. Båda böckerna tillhör ”gamla skolans 

kulturteorier”. En del menar att det inte går att studera interaktionism utan att studera 

interaktion i dess rätta bemärkelse i form av fältstudier, jag menar att det går visst. Enligt 

Goffman är vi inte bara aktörer och observatör inför andra, utan även inför oss själva. 

(Goffmann 2000:23) Det går med andra ord att studera interaktionism på empiri som består av 

kvalitativa intervjuer. I intervjuer framgår hur informanten vill framträda för världen och hur 

denna också observerar andras framträdanden. Jag använder mig av Goffmans teorier för att 

se de olika aktörernas positioner och hur deras relationer ser ut sinsemellan. Just rollanalysen 

framhävs som extra viktigt i kulturstudier eftersom den avslöjar vilka handlingar som får 

betydelser i ett samhälle och på en specifik plats, alltså vad som anses vara objektiv kunskap 

för enskilda individer. (Berger, Luckmann 1998:96) 

 

Det empiriska material jag använt mig av går att studera med andra teorier än de jag valt. Till 

exempel skulle det gå ypperligt att studera maktstrukturer med hjälp av Foucaults 

maktbegrepp, vilket jag gör lite ytligt i analysen, eller vithetsnormer och klass genom 

postkoloniala teorier. För en sådan analys känns både Berger, Luckmanns och Goffmans 

teorier begränsande. Visst går det att läsa in maktbegreppet i Goffmans teorier eller 

vithetsnormer i Berger, Luckmanns, men det kan tyckas krystat.  
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Vill en däremot fokusera på den subjektiva idévärld som präglar konstskolan och den egna 

individens berättelse om denna, fungerar både Goffmans och Berger, Luckmanns teorier som 

analysverktyg.  

 

Fenomenologi 
Konst kan beskrivas som en tankevärld och det ligger i konstens syfte att inte alltid förklara 

sig själv med konkreta ord. Samtidigt är det en värld bestående av konkret arbete och daglig 

vardag, speciellt på en institution där människor tvingas integrera. Peter Berger och Thomas 

Luckmann skriver i Kunskapssociologi (1998) att även konstnären som anser sig befinna i en 

parallell värld med ett parallellt i bland ordlöst språk, i själva verket också måste förhålla sig 

till den allmänna common-sense vardagen. Det konstnärliga arbetet är en lika stor del av 

common-sense vardagen, vilket alla våra idévärldar är, även drömmar. (Berger & Luckmann 

1998:36) 

I studiet av fenomenet konsthögskolan har jag använt Alfred Schtz, centralbegrepp 

livsvärlden (ibland nämnd som idévärld i denna uppsats). Livsvärlden fungerar som något vi 

mer eller mindre tar för given, inom vilken både objekt och mänskliga relationer ryms. 

Livsvärlden är individuell och subjektiv, men också kollektiv och intersubjektiv. Vi tar för 

givet att livsvärlden fanns innan vi ”kom”, och stannar när vi ”gått”. ”Konstvärlden” är en 

livsvärld, som för enskilda konstutövare kan ses som ett orubbligt system, men som 

paradoxalt upprätthålls av mänsklig aktivitet. Det är den mänskliga uppfattningen av systemet 

konstskolan som är av intresse i denna studie, inte systemet i sig. 

Schutz begrepp livsvärlden syftar alltså på en intersubjektiv tolkning av vår verklighet, där 

främst vardagen ses som den mest självklara. (Berger, Luckmann 1998:32) Med hjälp av en 

fenomenologisk analys vill jag ta reda på hur vardagens verklighet uppfattas på 

konsthögskolan. Det egna konstnärliga drivet och den egna lusten att ”skapa” värderas högt 

inom det konstnärliga utbildningssystemet, det finns få andra utbildningar med så stort 

individfokus. Samtidigt talar man inom utbildningen om hur viktigt det är att göra sig sedd 

inom branschen, med nätverkande i fokus, något som ibland beskrivs som ett dystopiskt 

lotteri där chansen att få en egen gallerist och stadig inkomst är liten – oavsett hur hårt en 

jobbar. En riktig god konstnär är dock hängiven sitt arbete utan uppskattning i form av beröm 

eller pengar. Just hur konstskolans idévärld och struktur förhåller sig till den professionella 

branschen är också av intresse i denna studie.  
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För att närmare beskriva de normer som råder på konsthögskolan kommer jag använda mig av 

Berger, Luckmanns begrepp typifieringar. Begreppet specificeras närmare första kapitlet i 

analysen. 

 

Interaktionism 
Då en undersöker en institution som skolväsendet, är det av intresse att analysera mänsklig 

interaktion eftersom institutionen är en plats för socialt samspel. I Jaget och maskerna (2000) 

presenterar Erving Goffman interaktion utifrån ett dramaturgiskt perspektiv. Vardagslivets 

interaktioner förstås här med teatertermer. Han menade att människor både är ”skådespelare” 

och ”publik” där verkligheten och vardagen är en scen där situationen avgör vilken roll 

människor ska spela. Inom kulturvetenskapen fungerar interaktionismen som teori för att 

förstå hur kultur skapas, omskapas, förmedlas och används i människors sociala samspel och 

umgänge. (Öhlander 2017:75) 

Goffman hävdar att vi som individer har ett oundvikligt och ömsesidigt inflytande på 

varandras närvaro, men det går också att hävda att vardagens skådespel styrs av 

självrepresentation och ett skådespel vi upprätthåller inför oss själva. (Goffmann 2000:23) 

Vad upprätthåller studenten eller professorn på konsthögskolan för roller? Varje deltagare av 

en interaktion förväntas uttrycka sådant som enligt situationen är tillfälligt acceptabelt. Detta 

bidrar till att de inblandade individerna bidrar till att en allmän definition av situationen 

upprätthålls. Goffman kallar detta för en preliminärt fungerande enighet, vilken han menar är 

helt situationsbunden. (Goffmann 2000:17–18) Konsthögskolan är en preliminärt fungerande 

enhet som är beroende av en rumslig definition av situationen, en fasad, setting eller 

inramning: institutionen. En lämplig plats behövs för att individer ska kunna spela sina roller. 

Konststudenten behöver sin ateljé för att känna sig som konstnär, professorn sitt kontor för att 

känna sig professionell. Dessa rum har sceniska effekter, med tillhörande objekt som hör till 

den givna ”scenografin”. (Goffmann 2000:29) Vad har själva institutionen för betydelse för 

den mänskliga interaktionen på konsthögskolan? Jag kommer att använda mig av Goffmans 

begrepp team för att beskriva det gemensamma framträdande individerna på skolan 

framställer genom dels rutiner, för att skolan ska kunna fungera som en preliminärt 

fungerande enhet. (Goffman 2000:78) Begreppet förklaras ytterligare i kapitel tre i analysen. 
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METOD OCH MATERIAL 
Mitt empiriska material utgörs av intervjuer med fyra konsthögskolestudenter och en tidigare 

student på den specifika konsthögskolan. Etnologiskt fältarbete inbegriper så gott som alltid 

intervjuer. Intervjuerna gav en upplevelse av den verklighet som mina informanter beskrev 

och gestaltade, nämligen talet om konsthögskolan och upplevelsen av denna samt hur de 

positionerade sig själva i relation till andra på konsthögskolan och hur de upplevde att andra 

positionerade sig. 

Två av eleverna studerade sitt första år och två sitt sista år på kandidatutbildningen. Jag 

försökte få tag på blivande magisterkandidater men de var allt för upptagna av arbetet till 

slututställningen som är det sista examinerande momentet på konsthögskolan.  

Till en början mailade jag ut en förfrågan till alla kandidat och magisterstudenter som skulle 

medverka i de kommande examensutställningarna. Studenterna från årskurs ett fick jag tag på 

genom vänner. Intervjuerna ägde rum på café, i konststudenternas ateljé eller hemma hos 

dem. Jag hade förberett ett frågeformulär med tio frågor och tänkt ut eventuella följdfrågor, se 

bilaga ett.  

 

Jag började varje intervju med att be informanten berätta om sig själv och sin bakgrund. Detta 

för att få en mer avslappnad stämning innan jag kom med frågor som berörde konsthögskolan, 

många tolkade dock frågan som kopplad till konst och berättade ofta om hur de kommit i 

kontakt med konsten och endast snabbt om deras bakgrund.  

Jag har valt att helt avpersonifiera informanterna, de existerar i denna uppsats bara i egenskap 

av sina citat. Jag har inte gett dem fiktiva namn för att urskilja vem som säger vad, och jag 

skriver inte om deras specifika bakgrunder. Dels för att det var av relevans att informanterna 

var helt anonyma och dels för att jag inte varit intresserad av att analysera deras bakgrunder i 

denna studie. Också konsthögskolan är anonymiserad, vilket jag meddelade informanterna om 

innan. Detta kändes viktigt att tydliggöra så att de skulle känna sig fria i sitt berättande. Jag är 

medveten om att en studie av detta slag mycket väl skulle kunna lagt vikt vid att studera kön, 

klass och etnicitet kopplat till konstnärskap och konsthögskola, men denna studie lägger fokus 

på individens egna subjektiva uppfattning och jag har därför inte valt att skriva ut 

informanternas bakgrunder, inte heller deras kön, etnicitet, ålder eller klass, även om dessa 

fenomen kan gå att läsa i vissa av intervjucitaten.  

Två av informanterna fick mejlat frågorna till sig innan intervjun. Alla var medvetna om att 

de medverkade i egenskap av konststudenter på den specifika skolan och att det var deras 
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subjektiva uppfattning och erfarenheter som låg i fokus. Vissa förstod och tolkade in i sina 

svar att jag var intresserad av att få exempel på interaktionen på skolan och rollgestaltningen 

mellan aktörerna på skolan.  

 

Fyra av intervjuerna spelades in med medgivande från informanterna. Den intervju som inte 

spelades in var på grund av att informanten inte kände sig bekväma med detta. Jag antecknade 

noga under intervjuerna, som alla var cirka en timme långa. Jag delade inte med mig något 

om mina erfarenheter eller åsikter till informanterna, utan lät dem tala och försökte ställa 

neutrala frågor, inte visa på en kritisk inställning till konsthögskolan. Dock var det en dyster 

och cynisk bild av skolan som målades upp i flera av intervjuerna och jag kan tänka mig att 

jag fungerande som en ventileringskanal för vissa av informanterna. En informant upplevde 

sig själv som så bitter och cynisk att jag på slutet bad hen säga något positivt om skolgången. 

Denna cyniska inställning till skolan är något som jag tar upp i analysen. De inspelade 

intervjuerna transkriberades delvis, vilket har varit en viktig process i min analys. När jag 

lyssnade på intervjuerna igen hörde jag nyanser och detaljer som jag inte hörde vid 

intervjutillfället.  

 

INSIDERN 

Eftersom jag studerat på två förberedande konstskolor har jag en del förkunskap vilket jag 

tänker både har färgat mina frågor och hur jag tolkar informanternas svar. 

En del av informanternas svar kunde jag förstå utan närmare specificering, men vid närmare 

eftertanke insåg jag att människor som inte är insatta i konstutbildning inte förstod vad som 

åsyftades. Ett exempel är att en av informanterna beskrev hur svårt det var att få hjälp av 

personalen på konsthögskolan. Jag kan föreställa mig vad informanten inte upplever sig få 

hjälp med (exempelvis praktisk hjälp för att lösa tekniska faktorer kring ett installationsverk), 

men för någon som inte har tillgång till konsthögskolan så kan detta vara svårbegripligt. 

Därför har jag i många fall bett informanterna specificera sina svar, och jag har frågat saker 

som: för de som inte går konsthögskola själv: hur skulle du beskriva det för dem? 

Jag har i första hand försökt infinna mig som etnologistudent och inte som konststudent, och 

har inte berättat om min bakgrund och erfarenhet av förberedande konstskola förrän efter 

intervjun, eftersom jag inte ville att detta skulle färga informanternas svar. 

I det stora hela har det känts som en tillgång att ha egen erfarenhet i ämnet. Eftersom jag har 

förförståelse för det konstnärliga arbetet har jag inte varit tvungen att be eleverna förklara 
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enkla begrepp som exempelvis ateljésamtal eller vad en träverkstad är. Det ska dock 

understrykas att jag inte har erfarenhet av konsthögskolan då denna inte varit tillgänglig för 

mig. Men att ha viss bakgrundsinformation har gjort det lättare för mig att avgränsa mig i mitt 

uppsatsarbete, då jag redan innan intervjuerna kunde tänka mig att fenomen som studenternas 

egna konstnärsidentitet och relationen till professorn skulle tas upp av mina informanter. Jag 

kunde därför undvika ledande frågor. Under uppsatsens gång har jag försökt förhålla mig 

reflexivt och kritiskt till min egen roll och bakgrund, genom att försöka vara medveten om 

detta både under insamlingen av empiri och i analysarbetet. 

 

DISPOSITION 
I det inledande kapitlet har jag redovisat mitt kunskapsmål för uppsatsen, att undersöka den 

idévärld som präglar konsthögskolan, vilka normativa mönster och roller som individerna på 

konsthögskolan skapar och hur relationerna på konsthögskolan ser ut. 

Jag har också redovisat min empiri, vilken utgörs av sex intervjuer. Samt för vilket teoretiskt 

ramverk jag använt mig av, vilket är Berger, Luckmanns fenomenologiska teorier och 

Goffmans interaktionistiska teorier. 

Andra kapitlet behandlar konsthögskolans roll som institution med hjälp av fram för allt 

Berger, Luckmanns teorier om vad en institution är och kan vara. Jag behandlar också den 

frihetsnorm som råder på skolan och elevernas upplevelse av denna frihet. 

Tredje kapitlet behandlar studentens roll och dennes uppfattning om sig själv som konstnär 

och konststudent, med fokus på vad en konstnär är och bör vara. Fram för allt Goffmans 

teorier om äkta rollgestaltning tas upp i detta kapitel. 

Fjärde kapitlet behandlar informanternas upplevelser av relationerna på skolan och uppsatsen 

avslutas sedan med en sammanfattande diskussion kring det som tagits upp i analysen. 
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2. INSTITUTIONENS ROLL 

När konststudenten ska förklara sin upplevelse av konsthögskolan är det med hjälp av en viss 

jargong, en viss roll som denna positionerar sig själv i intervjusituationen. Jag tar rollen som 

intervjuare - den som ställer frågor och eleven tar rollen som den som sitter på svaren. 

Konststudenten är mån om att jag och de som läser intervjun ska förstå den livsvärld vi inte 

har tillgång till. Hen spelar rollen som kritisk konsthögskolestudent. Den 

sociala settingen utgörs i detta sammanhang av intervjusituationen som i sin tur (enligt både 

mitt och konstelevens intresse) ska definiera den sociala setting på den specifika 

konsthögskolan, men också sammanfatta en allmängiltig setting på "alla konsthögskolor". Jag 

har utformat frågor för att definiera och konststudenten får utforma svaren. Kanske fanns 

svaren innan frågorna ställdes i konststudentens erövrade och påpassade rollsättning, i hens 

identitetsskapande genom vilken hen nu framträder för världen. (Goffman 2000:28) 

Konsteleven berättar något exotifierande om konstskolan. Hen är en insider, men vill 

förmedla en överskådlig bild, som någon som förstått hur saker och ting faktiskt är, en slags 

yttre blick.  

 

Då en individ presenterar sig för andra individer finns det alltid skäl för hen att agera och 

kommunicera ett intryck som ligger i linje med individens faktiska självuppfattning, men 

också i linje med en slags manipulation som är linje med hens intressen. Vare sig det är av 

avsikt eller inte försöker vi alltid påverka sociala situationer till vår egen fördel, både i stort 

och smått. Detta ter sig i vårt sätt att prata och agera, men också i hur vi förhåller oss till 

andra. Vi är alla aktörer och observatörer i den sociala samvaron. (Goffman 2000:17)  

Att se konsthögskolan som en setting vilken aktörerna på skolan framträder genom, lämpar 

sig för denna uppsats. För att vi ska tro på våra egna roller så krävs först och främst en 

inramning. Möblerade rum liksom ståtliga byggnader skvallrar om vilka roller som är tänkta 

för den specifika situationen, de blir till scenerier och rekvisita. All inramning är platsbunden, 

vilket innebär att individerna inte kan spela sina roller för än de befinner sig på platsen. 

Professorn på konstskolan är inte professor hemma i det ”privata”, då är det en annan roll hen 

iklär sig. (Goffman 2000:29) Vi människor skapar oss själva i samspel med andra med hjälp 

av specifika kulturella miljöer som är präglade av en eller flera sociala ordningar, även om det 

i teorin finns oändligt med möjligheter att vara som människa. (Berger, Luckmann 1998:66) 
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Konstnär, liksom människa är något som en blir i en social och kulturell värld. Det finns 

ingen konstnärlig natur, liksom det inte finns en mänsklig natur. Enkelt uttryckt är att 

människan, liksom konstnären skapar sig själv. Människans självskapade är alltid ett socialt 

företag. Människor skapar tillsammans mänskliga miljöer, där gemensamma socio-kulturella 

och psykologiska normer råder, konstskolan är en sådan gemensam miljö. (Berger, Luckmann 

1998:66) 

 

Vad är en institution? 
Så här svarade en av mina informanter om vad konsthögskolan var för hen: 

 
Jag vill att det ska vara en plats som är experimentell och tillåtande med fokus på pedagogik och 

lärande där man både får misslyckas och lyckas. En plattform där man får möta likasinnade, och 

äldre mentorsfigurer som kan vägleda en, visa hur det kan vara att vara konstnär. Visa hur det 

kan funka i ett ”artkomplex”. Det är vad jag vill att den ska vara, samtidigt känner jag att många 

kommer in på konstskolan med inställningen att de kan vara experimentella och frigjorda men 

ganska snabbt fattar de att spelreglerna är annorlunda. Idén om individen ”the genius” och 

objektet ”the masterpiece” kväver kreativiteten och leder till att alla stänger in sig i sina ateljéer i 

väntan på att bli hittade som genier av en gallerist.  

 

Konsthögskolan är en institution, en plats där mänskligt och vanemässigt handlande görs och 

blir till. På skolan tar vanemässigt handlande form i typifieringar, vilket alltid sker då 

människor interagerar. En typifiering på konsthögskolan är exempelvis att konstnärligt arbete 

sker i ateljén, inte hemma vid köksbordet. En annan typifiering är att på konsthögskolan 

förväntas kreativiteten existera, för dem som stiger in i konsthögskolans värld är hopp om att 

där ska kreativiteten flöda exempel på en typfiering som min informant tar upp i citatet ovan. 

Också idén om att studenten ska förstå hur en konstnär ska vara då hen studerar på en 

konsthögskola är en typifiering. 

De typifieringar som utgör en institution och det vanemässiga handlande som sker på 

institutionen är alltid gemensamma. Alla medlemmar av den sociala institutionen är medvetna 

om dessa typifieringar, de är ramverket som får oss att uppfatta varandras beteenden som 

typiska, så att vi hela tiden kan konstatera ”Hen gör eller säger så och det är typiskt.” (Berger, 

Luckmann 1998:70) Vi försöker alltid tillämpa de upplysningar vi redan har gentemot den 

andre. (Goffman 2000:11) Typifieringar ska alltså ses som normer eller sociala regler som 

alla enskilda aktörer som ingår i institutionen är påverkade av både i form av handlande men 

också i form av varande. Alltså kan det påstås att vårt sätt att bara existera är påverkat av vår 
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sociala miljö, av de kulturella sammanhang vi ingår. Både frivilligt och ofrivilligt, det är helt 

enkelt oundvikligt och grundläggande för en institutions existens. 

 

Vad behöver då en institution mer för att kunna existera? Jo historicitet och kontroll. 

Gemensamma typifieringar byggs upp under en gemensam historia. Institutioner skapas inte 

på ett ögonblick, de är produkter av historiska, sociala och kulturella skeenden. (Berger, 

Luckmann 1998:71) För att förstå konsthögskolan behövs kunskap om dess varande över tid. 

Den specifika skolan jag valt som plats för min studie är en produkt av en historisk process. 

Kontrollen som utövas på skolan kan förklaras som så att bara genom sin existens kontrollerar 

institutionen det mänskliga handlandet. Individernas handlingsmönster är likriktade inom 

institutionen, det trots att all världens handlingsmönster är teoretiskt möjliga. På institutionen 

sker ständigt en form av social kontroll. (Berger, Luckmann 1998:71) Vad är då meningen 

med institutioner, eller snarare vad vinner vi på att upprätta och upprätthålla dem?  På 

institutionen blir vårt görande begripligt och genom gemensamma typifieringar förstår vi den 

andres görande. På institutionen blir interaktionen människor emellan förutsägbar. Detta 

befriar individerna från existentiell ångest och förvirring. Det sparar dem tid och psykologisk 

energi. Livet på konsthögskolan innebär att ingå ett ”avtal” om gemensamma dagliga rutiner 

som tas för givna, där de flesta handlingar utförs på en låg uppmärksamhetsnivå och 

klassificeras som banala vardagsföreteelser gemensamma för alla inom institutionen. (Berger, 

Luckmann 1998:73) Det gemensamma vardagslivet på konsthögskolan är grunden för de 

normer institutionen vilar på. Den vardagliga praktiken i ateljén och hejandet på andra i 

skolans korridorer är exempel på vardagligt handlande som inte ges närmare eftertanke. 

Andra handlingar får större uppmärksamhet då de kanske kan te sig som något som kan 

innebära sociala sanktioner eller dylikt. Ateljésamtalen med professorn och 

utställningsproduktionen är exempel på rutiner som får större vikt på konsthögskolan och som 

jag går närmare in på senare i denna uppsats. Rutinerna på konsthögskolan möjliggör också 

arbetsfördelningen individerna emellan vilket är vägen till innovationer som innefattar högre 

uppmärksamhetsnivå, som i sin tur leder till att nya handlingar blir vanemässiga. En social 

värld konstrueras. 

 

Friheten som norm 
Individernas handlande inom institutionen är relevant för att definiera institutionen, men det 

är kommunikationen mellan individerna som är av störst vanemässiga prägel. (Berger, 
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Luckmann 1966:74) De som är en del av konsthögskolan har inte bara ett specifikt sätt att 

handla gentemot varandra, utan också ett specifikt sätt att kommunicera. Konsthögskolans 

särart jämfört med andra högskoleutbildningar har varit och är än i dag att stå utanför den 

struktur av byråkrati, obligatoriska moment och läroplan som så tydligt präglar andra 

högskoleinstitutioner. Utbildning i fri konst2 kan studeras genom att lägga vikt vid fenomenet 

”fri”. Den konstnärliga friheten på konsthögskolan kan ses som ett fenomen som genomsyrar 

hela utbildningen, då den är påbjuden av institutionen själv. Denna frihet kan förstås som 

konstshögkolans ramverk, eller grundläggande typifiering vilken institutionen vilar på och 

som en frihet genom vilken individens handlingsutrymme sträcker sig. Det är en utpekad och 

definierad frihet. Studenten ska vara fri, självständig och originell vilket leder till att varje 

individ på institutionen har ett visst handlingsutrymme, också lokalerna är ordnade på ett visst 

sätt för att gynna frihetsnormen. Den som får en position som elev, lärare, professor eller 

administratör på konsthögskolan tilldelas i och med det en viss roll med förväntade hållningar 

och handlingar. (Edling 2010:18) 

 

Om en läser den påpassade friheten som en typifiering så utgörs den också av kontroll. Det är 

en kontrollerad frihet som praktiseras på konsthögskolan, det trots att det är en frihet som 

framhåller förutsättningslöshet och vikt vid individens egna individuella val. Trots detta är 

friheten som praktiseras och kommuniceras på konsthögskolan en frihet som styrs av 

regelbundenhet, en vanemässig frihet. Detta går att spåra både i handling, tal, skrift, 

pedagogiska och hierarkiska strukturer, ja till och med i byggnaden själv. (Edling 2010:18) 

Idén om denna frihet finns i professorns sätt att tala med sina studenter, i ateljéernas 

utformning där varje individ får en egen plats där friheten ska kunna praktiseras, i estetiska 

val vid utformningen av konstverk och i skriftlig och muntlig form då verken ska analyseras. 

Även där inga regler påstås finnas, finns regler. Friheten kan sålunda ses som ett absolut krav 

snarare än en möjlighet.  

I intervjuerna berättar eleverna om friheten som en prestationsångest, och vittnar alla om en 

frihet som implicerar vissa förväntningar. Informanterna uttryckte också en avsaknad av 

obligatoriska moment och kollektiva samarbeten eleverna emellan, något som de hävdade 

skulle lätta pressen på dem som enskilda individer. 

																																																								
2	Konstfack	använder	endast	”konst”	som	benämning	för	sin	utbildning,	vilket	är	mer	
demokratiskt	enligt	dem	själva	då	de	aldrig	varit	en	akademi.	Övriga	svenska	konsthögskolor	
benämner	dock	sina	utbildningar	som	utbildningar	i	”fri	konst”.	
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Det är ingen som riktigt sätter upp ramverk för dig på konstskolan. Man får skapa sin egen 

pedagogik. Det har gått, jag vet inte om det passar mig eller om det skulle vart bättre att jag gick 

på en skola där man var tvungen att ta poäng i kurser. Mest känns det som en, eller det är en 

plats som gynnar dem som redan har väldigt stort självförtroende, som vet hur man agerar i 

informella strukturer. För dem som är bra på det är det en perfekt plats. Jag har nog inte, varken 

intresserat mig för eller varit bra på det. Därför vet jag inte vad jag fått ut av skolan. Här blandas 

relationer av olika slag, professionella, eller potentiellt professionella, det gäller att ständigt 

nätverka. För att få tillgång till verkstäderna eller tid med sin professor måste man ragga runt 

och skapa relationer. 

 

Konststudenten menar att strukturen på konstskolan är informell, strukturen är: att det inte 

finns någon struktur, att skolans pedagogik är hens egna pedagogik och att reglerna på skolan 

är diffusa. De som tjänar på detta är eleverna med gott självförtroende, en skara hen inte anser 

sig tillhöra. Hen anser sig inte vara ”bra på” eller ”intresserad av” att hantera denna 

typifiering. 

 

Allt institutionellt handlande innefattar roller, roller som har sitt ursprung i vanemässigt 

handlande på institutionen. Att eleverna på konsthögskolan har en inofficiell relation med 

professorn, är något som utformats av vana under längre tid. Att en varit tvungen att 

”nätverka”, alltså bygga en personlig relation för att få tillgång till exempelvis verkstäderna är 

också en typ av handling, en typifiering, som skett under längre tid. Dessa fenomen är delar 

av riter som dagligen görs på institutionen och som ingår i det gemensamma kunskapsförrådet 

på institutionen, som innehåller gemensamma typifieringar.  

Vilka roller som institutionaliseras är lika med de handlingsområden som påverkar 

institutionaliseringen, och som gör att institutionen kan bevaras på samma sätt som den 

”alltid” har gjort. Allt institutionellt handlande innefattar därför roller, rollen som den som 

”hanterar institutionen”, jag tänker på den grupp som eleven talar om som hen anser vara bra 

på att nätverka, och rollen som den som ”inte hanterar institutionen”, jag tänker på eleven 

själv, är båda lika verkliga och lika bärande för institutionens hela existens. Båda rollerna 

innefattar lika mycket tvång och kontroll. När en individ väl typifierats som den aktör som 

innefattar ett viss typifiering så underkastas denna automatiskt en form av tvångsmässigt 

handlingsutrymme. (Berger, Luckmann 1998:91-92)  

Individen har alltså inte längre fritt val i hur hen vill framstå inför sig själv eller andra. Är 

individen då missnöjd med sin roll, känner att rollen inte stämmer överens med vad som 
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värderas högt på konsthögskolan: förmågan att navigera rätt i frihetsnormen, ja då skapar det 

naturligtvis stress hos individen. I alla fall om hen är medveten om sanktionerna för den som 

inte hanterar frihetsnormen, att eventuellt inte heller kunna hantera ett konstnärskap efter 

skoltiden. Flera av informanterna var därför osäkra på vad de fått ut av utbildningen. 
Efter ett år kände jag mig stressad och less på att vara här. Det hjälpte inte att vara här när man 

var stressad eftersom att det handlar så mycket om prestation, vilket såklart är bra ibland och 

ibland inte så bra. Jag kunde inte utnyttja att jag hade så himla mycket tid, att jag kunde göra vad 

jag ville. Jag saknade en känsla av att folk jobbade kollektivt, att man jobbar tillsammans. Folk 

är i sina ateljéer och är sina egna företag. Det är inte en så gynnsam miljö.  
 

Att friheten på konsthögskolan är reglerad av en ordning är inte konstigt eftersom att den 

regleras av både historicitet och kontroll, också av en marknad och en faktisk bransch där det 

konstnärliga arbetet är ett produktionsfält. För att delta i fältet krävs kompetens om fältets 

typifieringar, exempelvis hur individen ska navigera sig med aktörer i samma rum. Ett absolut 

krav att handla självständigt innefattar trots allt ett erkännande och accepterande av andra 

individer på institutionen. Detta handlande är mer eller mindre outtalat från konsthögskolans 

sida, som en informant sa: 
 

Det tar tid att förstå hur allt fungerar här. Skolan kan ju inte själv gå ut formellt och hävda att 

den är informell. 

 

För att individen ska kunna navigera sig på skolan krävs inte vissa färdigheter eller uppnådda 

mål utan snarare kunskap om hur friheten ska förvaltas. Studenten ska lära sig hantera 

friheten och göra strategiska val därefter, som har rimliga chanser att ge ett erkännande i form 

av exempelvis elevstipendium eller ekonomiskt stöd från professorn till potentiella projekt 

eller gallerikontakter. Också professorernas yrkesroll implicerar frihet, då de inte är anställda i 

egenskap av pedagoger eller teoretiker utan i egenskap av praktiserande konstnärer. 

Informanterna upplever det som att beroende på vilken professor en har på konsthögskolan så 

kan en förvänta sig helt skilda erfarenheter av utbildningen. 

 
Beroende på vilken professor du har så kan man gå på helt olika skolor, dem undervisar väldigt 

olika. De jobbar alla deltid och har en konstnärlig praktik som ser väldigt olika ut. Vissa är 

”based in Berlin”, andra bor i Stockholm. Vissa lägger hela sin budget på att resa till München 

med sina studenter, andra på att bjuda in olika teoretiker. Vissa hjälper sina studenter 

ekonomiskt, men det är väldigt informellt. Mest till projekt, men jag vet att det förekommer 

annat också. Jag tror att det är lite annorlunda nu dock. Några professorer har bytts ut. Jag hade 
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en väldigt bra relation med min första professor men hon var en ganska svår person att ha att 

göra med, hon behandlade eleverna väldigt olika. Hon var öppen med vilka hon inte trodde hade 

en chans att göra sig ett namn. Det blev uppenbart för alla andra och jag tyckte det blev väldigt 

stressigt även om hon betedde sig schysst mot mig, så jag bytte.  

 

En annan elev berättar: 

 
Vissa professorer har helt olika sätt att arbeta på. Det är nästan extremt, ett jättefarligt system, ett 

system av att relationen mellan elever och lärare är extremt oprofessionell. Det kan gå fort att få 

det du vill ha: i form av material, ekonomi och kontakter. Men samtidigt: om du inte sköter dina 

relationer så går det ut över din skolgång. Det går bara nedåt. Det går inte uppåt: maktmässigt. 

Det finns inget regelverk om hur tillgången ska regleras, vilket gör att det blir en skev 

maktfördelning.  

 

När eleven talar om maktutövande och maktfördelning är det i klassisk mening en 

”förtryckande” makt hen talar om, en makt som kommer ”uppifrån” som de ”under” måste 

anpassa sig till. En ”skev” maktfördelning. Enligt Foucaults maktteori är makt inte är något 

som innehas utan makt är en praktik och en handling som utövas av alla, på alla olika 

samhällsnivåer och i alla olika relationer, hela tiden. En maktbalans finns i all social samvaro, 

så även på konstskolan. Makt inte är total dominans - då är det förtryck - utan makt är snarare 

strävan mot dominans, mot en enhetlig institutionell ordning på konstskolan. Där makt finns, 

finns också motstånd, konstelevens tal om ”en skev maktfördelning” är exempel på ett sådant 

motstånd. Här åsyftas inte motstånd i traditionell betydelse, utan både omedvetet eller 

medvetet motstånd, organiserat eller spontant, smygande eller aggressivt. (Gunnarsson Payne, 

Öhlander 2017:167) 

Maktrelationer är inte subjektiva, och väldigt centralt i Foucaults teoribygge är att vi ofta inte 

är medvetna om att vi utövar makt. Istället för att fokusera på aktören, i detta fall professorn, 

fokuserar Foucault istället på strukturen. Makt är alltså inget som har att göra med individens 

egna vilja. Makten är ett eget ”maskineri” som är mer eller mindre automatiskt - icke 

subjektiv. Makt och vetande går också hand i hand. (Gunnarsson Payne, Öhlander 2017:168) 

Med vetande menas etablerade diskurser, alltså den kunskap som tas för given på 

konsthögskolan. Kunskapen om frihetsnomen är en form av makt som både professorerna 

utövar mot studenterna, men också en makt eleverna utövar sinsemellan samt en makt de 

utövar över sig själva. Vi tänker på och uppfattar oss själva utifrån rådande tankenormer, på 

konsthögskolan utifrån den rådande frihetsnormen. Även då ingen ser dem, då de är helt 

ensamma, styr institutionens normer konststudenternas handlande, hur de agerar och tänker.  
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Makt är inte nödvändigtvis negativ eller destruktiv - den är också produktiv, kreativ och får 

saker och ting att hända, förändring att ske. Makten producerar en verklighet med kategorier 

och möjliggör att sanningar och definitioner får finnas. Ofta är maktens resultat mångbottnad 

och kan få motstridiga konsekvenser. En kan genom makt öka förståelsen och ge utrymme för 

vad som anses normalt, göra att det avvikande också får plats inom normen. (Gunnarsson 

Payne, Öhlander 2017:169) Konsthögskolan kan ses som en sådan plats, och det ”goda” som 

går att läsa in i frihetsnormen kan tyckas vara en produktiv faktor. Frihetsnormen säger att på 

konsthögskolan kan människor som inte passar in i den traditionella akademiska världen få en 

plats. 

 
Med friheten i bagaget framträder individerna på konsthögskolan gentemot varandra. En 

frihet som konsthögskolorna kämpat för att bevara. Skulle konstutbildning kunna se ut på ett 

annat sätt, vad skulle exempelvis fler obligatoriska kurser innebära eller att pedagoger höll i 

undervisningen istället för konstnärer? Det måste finnas upplevda skäl för denna bevarade 

frihet från konsthögskolans sida, eftersom alternativet upplevs vara traditionell akademisk 

utbildning som inte värnar om den konstnärliga friheten. Helt klart är att det är en frihet som 

inte passar alla och att sociala inrättningar är relativt slutna system. En institution kan 

betraktas ur en praktisk aspekt som är tänkt att vara effektiv och där aktörerna på intuitionen 

tagit medvetna val för att uppnå vissa mål. Men en institution kan också betraktas som en 

plats påverkad av aktörernas olikas intressen, låt oss säga en politisk aspekt. Den politiska 

aspekten är summan av de handlingar varje aktör kommunicerar, sanktioner vissa aktörer 

riktar mot andra aktörer och den sociala kontroll som ständigt utövas på institutionen.  

Konsthögskolan kan också betraktas utifrån en kulturell och strukturell aspekt där sociala 

mönster och riter dagligen upprepas så att allt vanemässigt görande på skolan blir till 

institutionens grund. (Goffman 2000:208) 
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3. ELEVENS ROLL SOM KONSTNÄR 
Redan vid antagningen till en konsthögskola bedöms den potentiella elevens konstnärliga 

kvalité. I ansökningsinstruktionerna på de olika svenska konsthögskolorna går det att läsa att 

jurygruppen vill ha arbetsprover som visar på den ansökandes egna konstnärliga praktik, och 

inte rena övningsuppgifter från eventuella förberedande konstskolor. Redan som ansökande 

till en konsthögskola förväntas du alltså uttryckligen ha en ”egen konstnärlig praktik”. Detta 

är ett fenomen som skiljer sig från andra högre utbildningar i Europa och övriga världen, 

också traditionen med att gå två år på en förberedande konstskola (oftast folkhögskola eller 

konstnärlig yrkesutbildning) skiljer sig från andra länder. I Sverige ställs alltså ett krav på att 

individen har en praktik innan utbildningen börjat. I ansökningsproceduren ska eleven också 

kunna uppfylla krav på att kunna artikulera och teoretisera kring sin konst. Det i både skriftlig 

form då arbetsproverna skickas in (oftast i form av digital dokumentation) då ett så kallat 

”artist statement” ska bifogas och också i muntlig form då den ansökande intervjuas av 

jurygruppen. Ett ”artist statement” är som ett litet mini-manifest där konstnären ska uttrycka 

sin konstnärliga metod och konstnärliga motivation. 3 

I detta kapitel följer en analys av hur mina informanter ser på sig själva och sin egen och 

andras roll som konstnärer, eller som konststudenter på konsthögskolan. 

 

De professionella 
Så kallade "självlärda" konstnärer får inga bra utställningsmöjligheter. De kanske får ställa ut i 

gallerier i Gamla stan, och visst de kanske kan leva på sin konst, "gå runt", men det finns ingen 

prestige. Vi som går en utbildning och de som jobbar professionellt inom konstbranschen tycker 

att sådana små prestigelösa gallerier är skit, typ hobbyverksamhet trots att de är kommersiella.   

 

Att konststudenten definierar examinerade konststudenter som professionella (om än fattiga) 

och de som inte utbildats på konsthögskola som hobbyaktörer (även om de tjänar pengar på 

konsten) är inget som konststudenten framhäver som unik åsikt som denna har som individ, 

utan snarare som konsensus delad av både andra elever och av branschen. En annan informant 

talar om samma uppfattning, att konst att räkna med görs av konstnärer med en examen. 
 

Man kan inte röra sig någonstans i konstvärlden om man inte har en stämpel från en 

konsthögskola. Såklart man kan men man upplever absolut inte det. Till och med när jag gick på 

																																																								
3	Kungliga	Konsthögskolan,	Ansökningsinformation	till	5-åriga	programmet	i	fri	konst.	
https://www.kkh.se/wp-content/uploads/2015/09/Ansökningsinfo-5-årigt-2017.pdf	
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serieskolan (förberedande konstskola) så märktes det. Jag minns att vår lärare där skrev upp 

vilka skolor som var bäst i Sverige. Mejan (Kungliga Konsthögskolan) högst, sen 

Konstfack/Malmö, sist Valand. Umeå kom inte ens med på listan. Det finns en sådan konsensus 

överallt. 

 

Idévärlden, alltså vardagslivets begreppsvärld har sin egen tidsuppfattning, den är 

en common-sense-tid, en normaltid som styrs av ett intersubjektivt medvetande. Det vill säga 

en viss struktur som vi måste förhålla oss till: synkronisera våra livsplaner till. 

Konststudentens uppfattning om utbildning först, jobb sedan är ett exempel på en sådan 

intersubjektiv plan. (Berger, Luckmann 1998:39) Idén om att vi måste börja från början, är 

viktig kunskap i vardagslivet. Också viktig för vår uppfattning om vår egen roll, tron på vår 

egen roll och dess äkthet samt hur äkta andra uppfattar oss. Att jag inte kan avlägga en viss 

examen innan jag gått en viss utbildning, heller inte utöva ett visst yrke innan jag avlagt 

examen är exempel på detta. (Berger, Luckmann 1998:40)  

Det är inte lag på att ha en konstnärlig examen för att få utöva yrket, som det är för 

exempelvis läkare, utan snarare konsensus. Förvisso kan människor och 

människor har historiskt sätt utövat läkekonst utan läkarexamen. Båda branscherna signalerar 

utbildningskrav, lagligt eller idébegreppsligt vilket är lite samma sak. En konstnärlig 

utbildning är också präglad av en common-sense aspekt där konstelevens biografi definieras 

som helhet.  

 

Outsidern 
Mina informanter vittnar också om att en avlagd examen trots allt inte är en garanti för att 

individen ska känna sig ett med rollen som konstnär. En informant som tog kandidatexamen 

för tre år sedan berättar hur konstnärsidentiteten är något som kändes svår att identifiera sig 

med under och efter skoltiden. 

 
Identiteten på konsthögskolan var att bli konstnär. Det har jag helt lämnat bakom mig. Jag håller 

fortfarande på med väldigt kreativt skapande, men jag har lite allergi för att säga att jag är 

konstnär. Jag har liksom tagit ett avståndstagande från hela konstbegreppet. Men jag har 

fortfarande ett stort behov av att uttrycka mig och vara kreativ. Jag ritar, trummar, göra collage 

och masker i gaffatejp. Jag säger att jag gör kreativt skapande istället. Mitt problem på 

konsthögskolan var att jag inte var intresserad av konst, eller andras konst eller konstnärer. Jag 

skulle aldrig få för mig att söka stipendium, och tror inte heller jag skulle få några därför vill jag 

inte ens försöka. När jag pluggade hade jag ständigt dåligt samvete för att jag inte intresserade 
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mig för konstbranschen, för att jag inte gick på fler utställningar och kunde namnet på fler 

konstnärer. Det är skönt nu när jag slipper det helt och hållet, att ha dåligt samvete för att jag 

inte kände någon viktig inom branschen. Konstbranschen är läskig, och faktiskt inte så 

intressant. Jag är jätteintresserad av musik istället, skivor, recensioner och så vidare. Gallerier 

och sånt har jag inget behov av att följa. 

 

Alla framträdande individer emellan har till huvudsakliga syfte att framföra det 

karaktäristiska för uppgiften som ska utföras, inte det karaktäristiska för individen själv. En 

ska inte missta framträdanden som en expressiv förlängning av individernas personliga 

egenskaper, eller ”naturliga” tillstånd. Det finns emellertid ingen personlig funktion eller 

aspekt av ett framträdande, det vore att missa interaktionens bärande roll. (Goffman 2000:75) 

När en individ känner sig som en outsider och att hens roll är falsk har det huvudsakligen att 

göra med hur vi uppfattar att vår publik uppfattar oss. Med publik åsyftas de andra aktörerna. 

(Goffman 2000:67) 

Att konststudenten i fråga inte kände ett genuint engagemang för konst kan vara en 

bidragande faktor till att hen uppfattade sitt framträdande som otillräckligt, spelat 

engagemang är en viktig krydda för att en roll ska kännas och upplevas som äkta.  

 
Den agerande kan vara uppriktig – eller vara ouppriktig men uppriktigt övertygad om sin 

uppriktighet – men ett engagemang av det slaget i ens roll är inte nödvändigt för att den ska 

kunna genomföras på ett övertygande sätt. (Goffman 2000:68) 

 

Det finns alltid utrymme för individen att framföra en roll utan en personlig övertygelse men 

vanligast är att det finns viss självkontroll när en individ framträder. Vi kan vara överens om 

att det egentligen inte finns ett nödvändigt samband mellan verklighet och framträdande, men 

trots detta visar individer på en oförmåga att avvika från den inre idévärlden, den inre 

uppfattningen om verkligheten som oftast stämmer överens med common-sense världen. Kan 

detta tänkas vara solidaritet eller underkastelse gentemot de andra aktörer/observatörerna? 

Eller rädsla för att bli upptäckt som falsk? Å ena sidan kan det ju tänkas att ingen har bättre 

förutsättningar att genomskåda sitt framträdande än individen själv, men å andra sidan verkar 

det som att konsten att avslöja en individs framträdande är mer utvecklat än konsten att 

manipulera vårt eget framträdande, vilket leder till en bristande balans i 

kommunikationsprocessen som vi alla upplever då vi integrerar. Observatören kan ur den 

aspekten alltid ses ha ett övertag över aktören. (Goffman 2000:17) Samhällelig princip är att 

en individ bör vara den hen utger sig för att vara. (Goffman 2000:21) Att vara konststudent är 
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att framträda som individ av ett speciellt slag. Hen som utger sig för något spelar en roll som 

sätter en moralisk press på andra och individen själv att värdera hens trovärdighet. För att en 

individ ska upprätthålla en viss roll, krävs en tro på rollen. Vilket detta citat från en av mina 

informanter vittnar om: 
 

Det känns som att det var tydliga roller på skolan. Jag hade den rollen att jag försökte 

upprätthålla en fasad, det var lite som att jag lurade folk. Första året gjorde vi en presentation 

med ansökningsmaterialet och jag hittade på en massa skit på den presentationen. Sa saker som: 

glödlampan symboliserar det ena och det andra. Det kändes som att jag lurades, för det var 

normen på konsthögskolan och inte vad jag tänkte och tyckte egentligen. Jag upplevde det som 

att konst måste förmedla något. När jag har ritat har jag gjort en teckning som är vacker att titta 

på, visuellt intressant, men det har inte räckt, jag tror jag kände av att det inte var okej. Sista året 

på konsthögskolan kom jag på att jag inte behövde gå med på skolans premisser längre, att jag 

kunde ta ut mina teckningar från lådan jag gömt dem i och hänga upp dem på väggen. Jag 

behövde inte efteråt ge en mening till det jag höll på med. Efteråt kändes det lättare, jag gjorde 

bättre grejer. Jag behövde ingen ursäkt längre, men jag är dock lite rädd för att säga att jag gör 

konst i dag, för alla andra tänker att konst är symbolik. Men när jag slutade spela en roll så var 

det andra som visade att de inte heller visste vad fan de höll på med.  

 

Flera av informanterna talade om de elever som konsthögskolan och konstbranschen var 

ämnade för och om de som den inte var ämnad för. Tre av de sex intervjuade såg sig själva 

som icke tillhörande den ämnade gruppen, medan de andra tre påpekade denna grupps 

existens, men inte om de upplevde sig tillhöra gruppen eller ej. 

 
Det var tydligt att vissa var den ”riktiga intellektuella konstnären” som läser all teori och historia 

och minglar på vernissage, som var superinriktad på att bli konstnär och leva på stipendium. När 

jag gick på skolan hade jag distans till dem, men nu känner jag respekt för dem. Det var dem. 

Konsthögskolan tar inte initiativ till någon, alla måste ta initiativ själva. Därför fick jag inte så 

mycket glädje av skolan. De som hade superbra koll, de tog initiativ. 
 

För att definiera sig själv kan det vara till hjälp att visa på ett görande: en akt. Akten på skolan 

följer ett visst hierarkiskt betydelseschema där vissa akter värderas högre än andra. Att 

studera konstteori och mingla strategiskt på vernissager är exempel på akter som står högt på 

skalan. 

 
Dels finns normen att allt värderas högt på konsthögskolan. Om du läst mycket, kan din filosofi 

och kan olika strömmingar, om du kan det värderas det högt. Det värderas högre än något som 



	

	

27	

handlar om känslor och form. Jamen att det är viktigt att du ska kunna föra dig i en akademisk 

diskurs. Beroende på vilka som bjuds in, vilken agenda professorerna har så handlar det väldigt 

mycket om filosofi och teori. Men det är extremt lite obligatorisk teori. Många känner sig därför 

dumförklarad, att de missat något. För det är inget som är uttalat att du måste kunna. 

 

Ursprunget till varje institutionell ordning ligger i typifieringen av det egna och andras 

handlande. Specifika mål och aktiviteter specificerar inte bara vilka handlingar som bör 

utföras utan också vilka former av handlingar som har typifierats. En inser inte bara att 

handlingar utförs av en viss individ, utan att den specifika handlingen i princip kan utföras av 

alla aktörer som är en del av en viss typ, av en viss struktur. Alla informanter talar om 

teorikunskap och mingel som något som kan utföras av alla aktörer, dock att det finns vissa 

som dessa handlingar är mer lämpade för, framför allt de som verkar ha ett intresse för 

handlingen.  

 

Den cyniska konststudenten 
Handlingar i form av typifieringar kräver alltså ett visst mått av objektivitet som i sin tur leder 

till att aktörerna på institutionen talar om handlingen på ett visst sätt, ett lingvistiskt system 

kring handlingen byggs. (Berger, Luckmann 1998:90) 

Att som konstelev tala med viss cynism inför de inneboende typifieringar som institutionen 

konsthögskola ”kräver” och som systemet konstbranschen värderar högt, är en del av ett 

sådant lingvistiskt system. Informanterna tenderar att använda sig av cynism när de talar om 

det ”system” konsthögskolan bygger på. En individ kan ha en cynisk inställning till sitt eget 

och andras agerande. Vilket ger individen en position som har unika försvars- och 

säkerhetsmekanismer, vilket förhindrar individen att fullt ut ta position eller ställning. När vi 

tvivlar på vår rolls egen trovärdighet är det en naturlig utveckling att positionera sig själv i det 

mellanläge cynismen bjuder in till. Vissa yrken kräver en sådan disciplin, att aktören ska 

kunna växla mellan uppriktighet och cynism. (Goffman 2000:27) Konstnär kan tänkas vara ett 

sådant yrke. Konstnären kanske måste skjuta sitt intresse för konst åt sidan för att kunna ägna 

sig åt handlingar som gynnar dennes position i branschen, istället för att bara måla måste hen 

kanske lika väl hantera att mingla och nätverka. 

 
Konstbranschen är egentligen extremt falsk, och det gör att skolan också blir falsk. Allt handlar 

om image och vem som har flest coola kontakter. Jag är egentligen anti hela konstvärlden. 
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Konstnären som utger sig för att vara anti-konstvärlden eller konstbranschen gör detta för att 

upprätthålla sin roll inom just samma värld/bransch. Idévärldar som utgörs av övertygelser 

och osäkra strävanden kan definieras med hjälp av cynism. (Goffman 2000:27) Uppriktighet 

och cynism tillhör konstnärsrollen. Yrken som betraktas med religiös vördnad låter ofta sina 

aktörer utvecklas åt det cyniska hållet. Inte för att de vill föra sina observatörer bakom ljuset, 

för de anspråk som görs i cynismens anda kan vara helt giltiga, utan genom cynismen kan de 

isolera sina inre jag från publikens kontakt. (Goffman 2000:27) 

Konstvärlden och konstnären förhåller sig alltid till en publik, en yttre blick bortom den egna. 

Cynism kan vara ett manér genom vilken individen förhåller sig till sin publik. 

 

Konstnärlig mognad 
Konsthögskolestudenterna talar om en personlig utveckling i och med sitt görande på skolan. 

Konststudenten inte bara utger sig för att vara konstnär: hen gör även konst.  
 

Jag började också med akvarell och hade kanske fortsatt med det som hobby om jag inte hade 

börjat på konstskola. Det behövs liksom input för att en ska kunna göra intressanta verk annars 

gör en bara sådant som är schablonbilden av konst, sådant en tror är konst. Typ oljemåleri och 

skulptur i lera. 

 

Att utvecklas på konsthögskolan är en självklar del i det typifieringsschema som utgör 

begreppsvärlden konsthögskola. Konst är något som ska kunnas, kunskap som ska uppnås och 

konstskolan är platsen där detta händer. Vardagslivets verklighet är som sagt en verklighet vi 

tar för given, en verklighet som fanns innan oss och som kommer finnas kvar när vi lämnar. 

Om detta är förutsättning för alla begreppsvärldar är det inte märkligt att konststudenten 

uppfattar konstvärldens idévärld som ett mer eller mindre orubbligt system. Vardagsvärlden 

har sitt ursprung i våra tankar och handlingar och vidmakthålls på så sätt. "Medvetandet är 

alltid intentionellt" skriver Berger, Luckmann. Med det menas att vi aldrig kan uppfatta något 

utan intention. Det rör sig om olika lager av upplevelsestrukturer och medvetandeprocesser 

som blir extra tydliga när vi tvingas formulera dem. (Berger, Luckmann 1998:32) När 

konststudenten tvingas formulera hur konsthögskolan särskiljer sig betyder det att dennes och 

mitt intresse är att hårdra konsthögskolans särart och synliggöra stereotyperna.  

Det finns också de som förstår sig på det som konststudenten gör, och de som inte förstår. Att 

påpeka detta är ytterligare ett sätt att hävda sin särart.  
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De vänner jag har som inte gör konst uppskattade min konst mer när jag bara målade, men 

lärarna och andra konstnärer är mer impade nu. Har en sett mycket fattar en hur svårt det är att 

imponera någon i konstvärlden. Ju längre en jobbar, desto mindre unik känner en sig. Allt är ju 

faktiskt redan gjort. 

 

Individen definierar sig genom att informera oss om vad hen är, men också genom att 

informera om vad hen inte är. Båda delar är viktiga för den sociala redovisning hen framträder 

genom. Individen avstår från sådant som hen uppfattar vara tillbörligt individer som inte är av 

hens slag, till exempel de icke-konstnärliga vännerna. (Goffman 1990:21) Om konstnären 

skulle definiera värde i form av inkomst före passion, vardagssysslor före skapande skulle hen 

sluta existera som konstnär.  

 

Alla individer bär på försiktighetsåtgärder, sådant som kan få vår roll att brista, då vi upplever 

att vi inte duger eller har tillräckligt med manér för att åta en viss roll, som en skådespelare 

som inte känner sig nöjd med kvällens performance. (Goffman 1990:22) Sådana manér och 

funderingar vittnar en informants citat om att alla konstelever vill vara club-kids om.  

 
Professorerna romantiserar kring den ljuva tid då de själva var "galna elever". Nu när de bara är 

ansvarsfulla vuxna med kanske barn och de blivit som alla andra. Jag tänker på den Kent-låten 

då Jocke Berg sjunger: ”vi blev som de andra”. Att typ när de var unga var de radikala 

konstnärer men att systemet äter upp en tillslut. Vissa elever är vanliga på konsthögskolan, det 

kanske till och med går bättre för dem efter skoltiden. Alltså de kanske gör bättre utställningar 

och säljer och så vidare. Men de märks inte under skoltiden, då vill alla bara vara vänstervridna, 

knarkande club-kids.  

 

Medvetenheten om att sociala roller tenderar att upplösas spelar en viktig roll i gruppens 

sociala liv. Om inte konststudenten uppfattas som radikal upphör hen att vara konststudent i 

viss mån, eller deras framträdande som konststudenter upphör. 

Extrem klädstil, vänsterpolitik och drogintag är del av tron på den äkthet hen söker sig skapa 

hos de hen befinner sig i samspel med som en del av "äktheten”. (Goffman 1990:25)  

Detta är viktiga attribut för tron på rollen (Goffman 1990:25) samt för den personliga fasaden: 

som är detaljer inom den expressiva utrustning vi förser oss själva med. Sådant identifierat 

hos den specifika aktören, som exempelvis: kläder och ålder och gester men också exempelvis 

ämbete och rang. En del av dessa medel för teckenöverföring är bestående som exempelvis 
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etnicitet, medan andra är föränderliga under individens livstid: som exempelvis ålder. 

(Goffman 1990:30)  

 
På ett sätt passar jag bra in, jag är vit och tatuerad. De som är coolast har ”nöjesguiden-lifestyle” 

going on. De syns och hörs mest på skolan. Ordnar fester på skolan, alla ser ut som Young Leen. 

Det är bara för mig att hoppa på det tåget igen om jag vill, men det gör mig lite obekväm. Det 

känns som att jag spelar skolan rakt i händerna i så fall. Även om skolan säger att de inte ska ha 

festerna, så tjänar de på dessa fester. Typ att alla vill det. Det finns massa oskrivna regler, som 

jag inte gynnas av. Ingen kollar att man lever. När jag meddelade att jag var borta en månad 

behövde jag egentligen inte ens fråga om lov. Mellan eleverna finns en viss studentikos. Det 

handlar mycket om image, hur man positionerar sig själv. Vem som är teoretiskt smart. De som 

lyckats kommer få en mer framträdande roll. Det är förknippat med hur lyckat det går med 

konsten. Jag upplever det såhär: kan du positionera dig som cool, att du har många följare på 

Instagram, vilka referenser du har så kommer du att bli sedd. Du blir inbjuden i sammanhanget. 

Du känner att du är sedd. Där är det något som är extremt exkluderande. Om en inte är ”up to 

date”, så kommer du bli selektivt bortvald. Det är också något som professorerna ser. De 

uppskattar de eleverna som är med. De fattar att de elever det går bra för kommer de ha en 

annan respekt för. Allt handlar om hur du spelar dina kort, dina relationer. Professorerna är där 

av i princip egoistiska skäl, av egen vilja. 

 

Fasaden konstshögkolan blir en kollektiv representation som går att finna spår av i 

konstelevernas svar, och kan uppfattas som realitet i egen kraft. (Goffman 1990:33) När 

konststudenten ska förklara begreppsvärlden konst använder sig hen av ett vardagligt språk. 

Berger, Luckmann skriver som tidigare nämnt att vi använder vardagsspråk för att beskriva 

fenomen som ter sig icke-vardagliga, vilket kan vara demonstrativt när vi beskriver 

exempelvis drömmar - men gäller också då vi redogör för estetiska idévärldar. (Berger, 

Luckmann 1967:38). Konstnärens idévärld kan te sig icke-språklig för hen själv och av andra, 

men ett annat språk än vardagsspråket existerar inte och även konstens begreppsvärld 

framträder för oss inom vardagslivets verklighet - den dominerande verkligheten som ingen 

av oss kan "fly" ifrån. Varken som konstnär, teoretiker eller religionsutövare - som alla kan 

uppfattas som yrken i kontakt med abstrakta tankevärldar. (Berger, Luckmann 1967:38)  
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4. RELATIONERNA PÅ KONSTHÖGSKOLAN 
Jag har i tidigare kapitel varit inne en del på relationerna på konsthögskolan, då i form av 

image och förväntan på konstnärsrollen. Jag tänkte i detta kapitel fortsätta på detta tema med 

viss fördjupning. Fokus kommer vara på mina informanters upplevelser av relationerna på 

skolan, både mellan elever också mellan elever och lärare/professorer samt mellan elever och 

upplevelsen av det abstrakta styrelseorgan som formellt tar besluten på skolan. 

 

Eftersom att det var så många av mina informanter som uttryckte ett missnöje kring sin 

skolgång så frågade jag en del kring hur de skulle vilja att skolgången sett ut istället. 

Det är inte den här studiens uppgift att komma med förslag till eventuella lösningar för hur en 

konsthögskola skulle kunna utformas, men genom att ställa frågan kring hur en annorlunda 

skolgång hade kunnat se ut så går det att få en idé om elevens upplevelse av institutionen. 

Som nämnt i tidigare kapitel så tenderar vi att definiera vad något är genom att definiera vad 

något inte är. Jag ber därför läsaren att inte se detta som problemlösningslitteratur, utan som 

exempel på den idévärld som präglar konsthögskolan. 

 

Elevhälsan 
Det ord en informant använde sig av och som kan sammanfatta det andra också pratade om 

var elevhälsan på skolan. Flera av informanterna vittnade om ångest och stress och framför 

allt en elev la extra tyngd på att prata om det psykiska måendet på konsthögskolan. 
 

Jag har nog alltid tyckt att det varit ganska jobbigt att gå här. Jag fick en konstig självbild av att 

gå på konstskolan, dåligt självförtroende, kände mig helt enkelt inte bekväm. Så här: det finns 

flera på skolan som liksom bott i Stockholm i flera generationer, de ha liksom alla 

”Strinbergianska” namn och har haft pengar inom familjen i flera generationer men är trots allt 

vänster, för det är mest sympatiskt. Jag förstår att det låter raljerande men det är så det känns. 

Jag förstår inte vad de gör, jag förstår inte vad de håller på med. Det är ganska många av dem 

som har en poetiskt intellektuell estetik. Men jag förstår inte vad de gör i praktiken och det gör 

mig ganska obekväm. 

 

Konststudenten pratade om gruppen med de ”Strindbergianska” namnen som den grupp som 

verkade ha det enkelt på skolan, som följde de vita medelklass och akademiska normer som 

präglade skolan, också som en grupp som hade ekonomiskt stöd från familjen och därför hade 

en enklare uppgift att genomföra påkostade projekt utan att behöva smöra sig till pengar den 

inofficiella vägen genom professorn. 
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De flesta informanter beskrev en ensam tillvaro på skolan, även om många värderade de 

närmste relationerna till klasskompisarna som äkta och genuina. När jag frågade en elev om 

vem hen upplevde mådde bra på skolan svarade hen såhär: 
 

Jag tror att ingen mår bra egentligen. Vissa kanske kan hantera frihet under ansvar bättre, men 

det finns ingen psykologisk undersökning som visar på att en människa mår bra i total frihet. 

Såklart att den som ger sig in i leken får leken tåla. Ingen har tvingat mig att gå här så varför 

klagar jag? Det gör det extra svårt. Det är svårt att göra sig ödmjuk inför sina egna känslor, att 

erkänna att det känns svårt.  

 

När vi tvivlar på vår roll, tvivlar på institutionen själv och de andra aktörerna, samt på de 

tänkta observatörerna - vår publik, så är det inte konstigt att vi mår dåligt. Tvivel får stor 

uppmärksamhet av vårt medvetande då vi framträder. (Goffman 2000:57) 

Den konststudent som erkänner sina brister som konststudent framträder för världen som mer 

äkta, än den som till varje pris försöker dölja sina brister och istället misslyckas. Att vissa av 

mina informanter pratade om en personlig utveckling i from av sårbarhet inför sitt 

konstnärskap och sig själva, då de ”la masken på hyllan” är därför ingen slump. Att stanna 

kvar i en roll vi känner att vi inte kan upprätthålla kan skapa enorm ångest för individen. 

(Goffman 2000:59) 

Svårhanterliga relationer på institutionen var något som samtliga informanter hävdade var 

anledning till både stress och ångest. Också okunskap om hur en skulle hantera dessa 

relationer, som första års elev fick en inte direkt någon handbok för hur de professionella 

relationerna skulle se ut, vilka krav som kunde ställas som student.  

 
På skolan råder hierarki och elitism, mytbildning och paranoia, sånt som skapas av extrema 

sociala förhållanden. Desto mer jag pratar med elever om mående så vet jag att många känner på 

samma sätt. Elevrelationerna är ganska bra. De som sticker ut är typ straight killar. De har mest 

konstiga saker för sig och är sämst på att ta hand om sig själva och sina känslor. Det påverkar 

oss andra, varje halvår är det någon kille som håller på med något skumt som alla andra måste 

bevittna. 

 

Båda informanter som tar kandidatexamen i vår ska ta studieuppehåll och söka sig bort till 

”the real world” med ett ”riktigt jobb” som en av dem uttrycker. Det är talande att 

konsthögskolan inte ses som ”the real world” och emellanåt kan verkligen konsthögskolan 

målas upp som en extrem plats, för att vara en högskola. 
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Det är en norm att man ska göra allt för sitt konstnärskap, vara beredd att jobba för sitt 

konstnärskap konstant, alla dygnets timmar är potentiella arbetstimmar. En ska också vara 

väldigt tacksam för allt man kan få på skolan. Normen är ganska självuppoffrande. Om ens 

professor bjuder in till det ska man utnyttja alla kontakter man kan få. Jag ser det som att det 

hänger ihop med den tacksamheten, man ska vara extremt tacksam över allt. Normen är ganska 

tydlig vad det är för konstnärskap konstskolan är ute efter. Du ska vara ute efter ett galleri och 

en gallerist. Det är en väldigt konventionell syn på vad konst är. Man ska spränga ramarna på 

skolan, men sen i slutändan ska det gå att sälja och skicka sitt verk till en vit kub. Det är ett 

väldigt tydligt recept på framgång som förmedlas på skolan. 

 

Eleven berättar vidare att alkoholkonsumtion, både mellan elever och mellan elever och 

professorer är en dekadent social samvaro som heligt bjuds på i olika sammanhang på skolan, 

ett socialt rum, ibland det enda. 

 
Jag har slutat röka och dricka för jag har fått ångest över hur folk är sociala på skolan. Eleverna 

dricker med professorer, något som ligger som tradition långt tillbaka på skolan. De försöker 

avveckla denna tradition som är väldigt patriarkal, men det finns ändå en stark kultur kvar. Så 

var det även på den förberedande konstskolan som jag gick på. En av lärarna där sa att han 

arbetade bäst bakis. Vad sänder det för signaler egentligen? Det är inte direkt norm att arbeta nio 

till fem, sen gå till gymmet, gå och lägga sig och nästa morgon äta en bra frukost även om alla 

vet att det är så man mår bra egentligen. 

 

Relationen till professorn 
Om mina informanter upplever relationerna mellan elever som relativt lätthanterliga så 

upplevs relationen till professorn som en svårhanterlig relation. Såhär berättar en informant:  
 

Just nu har jag en ny professor, men den jag hade innan var en riktig järnlady, hon var extremt 

bossig. Vi hade en lite konstig gnällig mamma vs. jobbig tonåring relation. Den var lite 

komplicerad. Jag tyckte om henne som person men jag stod inte ut med henne som pedagog. Nu 

har staben bytts ut, med fler yngre personer, vilket är bra. Många professorer är födda på typ 60-

talet och drar gamla referenser som inte är aktuella i samtiden. Alla referenser jag fick av min 

tidigare professor var helt irrelevanta för mig. Vi som var i hennes professorsgrupp var som 

hennes ”minioner”, hennes lilla armé. Jag var väldigt medveten om vad hon ville att jag skulle 

göra för konst. 

 

Under vissa framträdanden är det viktigare för individen att framhäva något och dölja något 

annat, speciellt i situationer påverkade av en viss maktfördelning. Relationen mellan eleven 

och hens professor är en sådan situation. Den förväntas vara professionell, men också privat. 
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Många informanter hävdar att professorn valt sina studenter, men samtidigt måste bibehålla 

en distans till studenterna så att de i egenskap av konstnärer kan fortsätta spela geniets roll, 

mästarens roll. Vilket gör att den traditionella mästaren och eleven relationen upplevs leva 

kvar på konsthögskolan. Den sociala distansen utgörs av en personlig sfär, en informant pratar 

om en mamma/dotter relation och en annan berättar om att professorn lånade ut sin lägenhet 

när hen inte hade någonstans att bo, en tredje om att hen brukar festa med sin professor. Jag 

menar att även fast detta kan uppfattas som intimitet mellan eleven/professorn så finns det en 

viss mystifikation i professorernas sätt att framträda för sina studenter. De är som tidigare 

nämnts inte på skolan i egenskap av konstnärer. Och påpassad konstnärsrollen är ett dekadent 

och oförutsägbart leverne, en romantisk bild av konstnären som fortfarande lever kvar. Med 

hjälp av mystifikationer håller professorn distans till sina studenter och upprätthåller på så vis 

sin roll. Och studenterna, professorernas publik, de hjälper till att upprätthålla dessa roller 

genom att agera med vördnad och respekt inför den helgande integritet som den mystifierade 

individen, i detta fall professorn, upplevs besitta. Besitter en individ en ideal svär upplevs det 

av de andra individerna som det vore en kränkning att träda den ärofyllda individen för nära. 

(Goffman 2000:66) En student berättar att istället för att kritisera professorerna är det 

vanligare att studenterna (lite i smyg) byter professor, till någon som de känner att de passar 

bättre med. För samtliga informanter beskriver relationen med professorn som viktigast för 

hela utbildningen, en informant talade om förväntningen att få den perfekta mentorn på 

skolan, förväntningen att bli uppskattad av en äldre konstnär. 
 

Om en individ ger institutionen kritik 
Goffman använder sig av begreppet team för att ”referera till en samling individer som 

samarbetar i framställningen av en rutin.” (Goffman 2000:75)  

Både när medlemmarna i ett team framför liknande framträdanden individuellt eller i grupp, 

eller om de genomför olikartade framträdande så passar båda in som helhet i ett teamintryck. 

Detta teamintryck kan betraktas som ett fristående faktum som kan placeras mellan 

individuella framträdanden och aktörernas totala interaktion. (Goffman 2000:75) 

Teamet kan ses jobba tillsammans för att framträdandet ska definiera den preliminärt 

fungerande enighet som en institution och som alla situationer vilar på. Alltså för att 

institutionen ska fungera behöver medlemmarna samarbeta i sitt handlande för att upprätthålla 

en given definition av varje situation. Detta kan bli extra tydligt att analysera i krissituationer 

då institutionens idévärld kan sättas på prov. För vad händer då en eller flera individer kritiserar 

en institution?  
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För att ett team ska fungera måste individerna ingå viss förtrolighet gentemot varandra, en slags 

intimitet utan hjärtlighet. Ett slags formellt förhållande som varje individ ska upptas av då hen 

intar sin plats i teamet. Det görs med hjälp av ett dramaturgiskt samarbete, genom den historia 

som gemensamt anses tillhöra den preliminärt fungerande enigheten. Men individer i teamet 

kan också ställa till med besvärligheter, på grund av att de är just individer tillhörande teamet. 

Ingen individ går därför att ignorera som ett hot mot teamets definition av situationen. (Goffman 

2000:78) 

En av mina informanter exemplifierar tydligt kring en specifik situation då institutionens 

idévärld sattes på prov, genom att hen som individ och del av teamet ifrågasatte hanteringen av 

en krissituation som uppstått på skolan, alltså ifrågasatte teamets definition av situationen. 
 

Man pratar om att det är intressant med olika historier och bakgrunder här på skolan, men det 

finns inte ett kritiskt tänkande kring det. Det ska alltid vara bekvämt från skolan sida, om jag 

skulle vara lite argare och ställa mer krav skulle jag inte bli lika uppskattad. När den 

bekvämligheten infinner sig är det ett sätt att tysta kritik. Jag tänker att skolan och andra 

konsthögskolor är väldigt bra på att säga att institutionen är jämställd, antirasistisk men de säger 

bara detta för att de inte ska behöva göra något i praktiken. Personalen går en kurs på RFSL och 

en annan om hur det är att bli rasifierad, så har man den stämpeln och sen slutar dialogen. Det 

har blivit obekvämt då jag har påpekat detta offentligt på skolan. Vi hade stort krismöte på 

skolan om en situation då en person skrivit något väldigt rasistisk på en av toaletterna. Vem kan 

ha gjort det? blev diskussionen. Det kan inte vara någon på skolan sa alla. Men varför skulle det 

inte kunna vara någon på skolan sa jag. Det blev en start på krisen. Är det här en rasistisk skola? 

Frågade jag. Vi blev indelade i panelsamtal som vi skulle diskutera detta kring sedan var vi 

tvungna att föra fram vad vi kommit fram till inför alla andra. De kändes som att jag blottade 

mig själv på ett jätteotacksamt sätt efteråt. För jag sa vad jag tyckte: att institutionen var rasistisk 

i praktiken och att det fanns professorer som gjorde mig och andra otrygga. Manliga professorer 

bemötte mig konstigt i korridorerna efteråt. Jag sa också att jag inte förstod vad ledningen höll 

på med. Jag sa ju ingenting konstigt eller nytt egentligt. Skolan är en extremt vit plats, man 

pratar inte om klass och rasism praktiskt utan bara i teorin. Jag upplevde att bemötandet efteråt 

var kyligt. Jag fick till exempel höra att en professor pratat om mig negativt framför sina elever, 

jag vet inte vad han sa. Efteråt så var det kvinnliga elever och gästlärare som sa att det jag sa var 

bra, men det var ingen från skolans egen stab. Folk är rädda för att bli straffade när de kritiserar 

institutionen.  

 

Mina informanter beskriver alla en tydlig upplevelse av det maktspel som sker på styrande 

nivå. De talar om detta som något som sker över dem, ”över våra huvuden” som en beskriver 

det och som något som påverkar hur det pratas på skolan och hur atmosfären är på skolan. De 
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påpekar också att det lett till stress och olust att infinna sig och vara förknippade med 

institutionen. En elev pratar om att hen ångrar att hen inte gjort mer åt maktsituationen på 

skolan, att det finns ”eldsjälar” men att dessa oftast bränner ut sig. ”En siffra ur röven, var 

tredje elev som är kvinnligt könad bränner ut sig på skolan”, säger hen. 

En nästan övertro på det institutionella systemet som något oövervinnerligt och livsvärlden 

som något som fanns innan mig och kommer finnas när jag inte finns är en tröttsam tanke och 

då någon filosoferar om en stor och oöverskådlig helhet kan institutionen te sig som något 

som lever bortom vår kontroll, trots att det är alla aktörers dagliga handlingar som bär upp 

institutionen och utan dessa skulle den upphöra. (Berger, Luckmann 1998:90) 
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5. AVSLUTANDE DISKUSSION 
Det som framkommit i denna studie är ett exempel på hur en institutionell idévärld påverkar 

den enskilda aktörens idévärld och hur denne väljer att framträda inför världen.  

Jag är medveten om att andra analyser med hjälp av andra teorier än Goffmans 

interaktionistiska och Berger, Luckmans fenomenologiska hade varit möjlig. Att utifrån 

samma empiri diskutera till exempel vithetsnormer eller klass hade gått bra. Dock finns det en 

begränsning i varje forskningssammanhang. Denna studie har fokuserat på konstskolans 

idévärld och elevernas subjektiva uppfattningar. 

Min studie vittnar om att konsthögskolan är en institutionell plats som grundas på en 

frihetsnorm. Mina informanter uttrycker en påpassad idévärld på skolan som är 

institutionaliserad och kontrollerande. Frihetsnormen inbegriper ständigt initiativtagande både 

i den sociala men också i den teoretiska praktiken på skolan. Initiativ och val upplevs vara 

något studenterna ska göra själva. Studenterna ska i princip undervisa sig själv i samråd med 

professorn, som är den yttersta mästerliga rösten. Det är en regelbunden och vanemässig 

frihet som går att spåra i både handling, tal, skrift, pedagogiska och hierarkiska strukturer, ja 

till och med i byggnaden själv. Idén om denna frihet finns i professorns sätt att tala med sina 

studenter, i ateljéernas utformning där varje individ får en egen plats där friheten ska kunna 

praktiseras, i estetiska val vid utformningen av konstverk och i skriftlig och muntlig form då 

verken ska analyseras. Även där inga regler påstås finnas, finns regler. Friheten kan sålunda 

ses som ett absolut krav snarare än en möjlighet. 

 

Allt institutionellt handlande innefattar roller. Rollen som den som ”hanterar institutionen”, 

de ”duktiga studenterna” och rollen som den som inte hanterar institutionen är båda lika 

verkliga och lika bärande för institutionens hela existens. Båda rollerna innefattar lika mycket 

tvång och kontroll. När en individ väl typifierats som den aktör som innefattar ett viss 

typifiering så underkastas denna automatiskt en form av tvångsmässigt handlingsutrymme.  

Konstnären som utger sig för att vara anti-konstvärlden eller konstbranschen gör detta för att 

upprätthålla sin roll inom just samma värld/bransch. Idévärldar som utgörs av övertygelser 

och osäkra strävanden kan definieras med hjälp av cynism. Uppriktighet och cynism tillhör 

konstnärsrollen, en typifiering som jag upplevde att mina informanter använde sig av.  Genom 

cynismen kan konstnären isolera sina inre jag från publikens kontakt. 
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Informanterna uppfattade relationen till professorn som mystisk och oförutsägbar. I egenskap 

av konstnärer upplevdes professorerna spela geniets roll, mästarens roll. Vilket gör att den 

traditionella mästaren och eleven relationen upplevs leva kvar på konsthögskolan. 

 

Individerna på konsthögskolan kan ses samarbeta för att framställa en rutin, de är ett team 

som genom sina framträdanden framställer ett teamintryck som ska passa in i konsthögskolan 

som helhet, en preliminärt fungerande enighet uppstår. För att institutionen ska fungera 

behöver medlemmarna samarbeta i sitt handlande för att upprätthålla en given definition av 

varje situation. Detta kan bli extra tydligt i krissituationer då institutionens idévärld kan sättas 

på prov. För att ett team ska fungera måste individerna ingå viss förtrolighet gentemot 

varandra, en slags intimitet utan hjärtlighet. Ett slags formellt förhållande som varje individ 

ska upptas av då hen intar sin plats i teamet. Det görs med hjälp av ett dramaturgiskt 

samarbete, genom den historia som gemensamt anses tillhöra den preliminärt fungerande 

enigheten. Men individer i teamet kan också ställa till med besvärligheter, på grund av att de 

är just individer tillhörande teamet. Ingen individ går därför att ignorera som ett hot mot 

teamets definition av situationen. Som ett hot mot institutionens existens.  

Konsthögskolan tycktes te sig som en orubblig idévärld för mina informanter, en värld som 

fanns före dem och som kommer finnas kvar då de examinerats. 
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OTRYCKTA KÄLLOR 
Intervju 1. 

Plats: Studentens ateljé på konsthögskolan. 

Tidpunkt: 2017-04-23 13:00 

 

Intervju 2. 

Plats: Café 

Tidpunkt: 2017-05-06 14:00 

 

Intervju 3. 

Plats: Café 

Tidpunkt: 2017-05-09 11:00 

 

Intervju 4. 

Plats: Studentens ateljé på konsthögskolan. 

Tidpunkt: 2017-05-09 16:00 

 

Intervju 5. 

Plats: Hemma hos studenten. 

Tidpunkt: 2017-05-15 10:00 
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Bilaga 1. Frågeformulär 

 
1. Berätta lite om dig själv. Din bakgrund, vilken typ av konst du gör etc.  

2. Varför valde du att studera konst? 

3. Vad är konst för dig? 

4. Vad är konstskolan för dig? 

5. Hade du gjort konst om du inte var på en konsthögskola? 

6. Vilka normer ser du finns på skolan? Jargonger? Sätt att tala? Sätt att klä sig? 

7. Hur ser du på relationen till lärarna? 

8. Hur ser du på relationen till professorn?  

9. Hur ser du på relationen mellan er elever?  

10. Hur ser du på konstbranschen? Vad är den för dig? 

 
	


