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Assistentstipendium för bild- och formkonstnärer 
Bildkonstnärsfonden fördelar omkring 20 assistentstipendier per år. Stipendiet ska ge dig 
möjlighet att utvecklas genom att arbeta med en mer erfaren kollega under en period, 
kanske även utomlands. 

Stipendiesumman är på 100 000 kronor och ska täcka en period på 5-10 månader som 
assistent. Den som får stipendiet förväntas inte arbeta mer än halva tiden som assistent. 
Övrig tid kan användas till eget arbete. Det är viktigt att assistenten och den assisterade 
konstnären noga har diskuterat och kommit överens om hur arbetet ska bedrivas och vilka 
arbetsuppgifter som ska utföras. 

Ansökan 
Det är assistenten som söker stipendiet och vars utveckling fonden tar hänsyn till i sin 
bedömning. Stipendiet är tänkt att täcka kostnader för assistentens uppehälle och 
levnadsomkostnader. I ansökan beskriver du vad du förväntar dig av tiden som assistent och 
motiverar ditt val av person att assistera. 

Den konstnär som tar emot en assistent ska också beskriva vilka arbetsuppgifter assistenten 
ska utföra och vad samarbetet kommer att medföra. Beskrivningen förs in i 
ansökningsblanketten. Den sökande svarar för att beskrivningen är korrekt återgiven. Den 
assisterade konstnären behöver alltså inte skriva under ansökan. 

Arbetsprover 
Till ansökan bifogas 5-10 arbetsprover av representativa verk företrädesvis från de två 
senaste åren. Söker du via Konstnärsnämndens e-tjänst laddar du upp dina arbetsprover i 
slutet av ansökan (bild, ljud eller film).  

Om du inte har någon e-legitimation kan du mejla in ifyllt pdf-formulär tillsammans med 
arbetsproverna till ansokan@konstnarsnamnden.se. Skickar du din ansökan på papper 
kan du bara skicka bilder. Dessa måste rymmas inom stående A4-format. Ange årtal, 
titel, teknik och verkets storlek. Ansökningar som kommer in på papper skannas och 
tillgängliggörs digitalt för Bildkonstnärsfondens ledamöter. 

Bifoga inga ytterligare bilagor. Notera att Konstnärsnämnden inte returnerar arbetsprover 
eller annat material. 
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Kriterier 
I beredningen tar Bildkonstnärsfonden hänsyn till den sökandens konstnärliga kvalitet och 
om samarbetet och det beskrivna arbetet verkar utvecklande för assistenten. 

Om den assisterade konstnären eller assistenten visar sitt arbete publikt måste det framgå att 
arbetet genomförts med bidrag från Konstnärsnämnden. 

Efter stipendieperioden ska tiden som assistent redovisas till Konstnärsnämnden. Detta sker 
genom att besvara frågor i en enkät som skickas ut till dem som beviljats 
assistentstipendium. 

Ansökan med arbetsprover ska vara inkommen till Konstnärsnämnden senast den 31 
augusti 2022. Beslut meddelas i november. 

För mer information kontakta Louise Dahlgren, tel. +46 8-506 550 68, 
louise.dahlgren@konstnarsnamnden.se.
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Ansökan om assistentstipendium 

Sista ansökningsdag 31 augusti 2022

Bild och form 

1. UPPGIFTER OM SÖKANDE Fält markerade med * är obligatoriska 

Förnamn* Efternamn* Personnummer* 

Postadress* 

Postnummer* Postort* Land 

Telefon Mobil 

E-post 

Webbplats 

Ange delområde* 

Arkitekt 
Bildkonstnär 
Fotograf 

Illustratör 
Textilkonstnär 

Textil formgivare 
Grafisk formgivare 
Övrig formgivare 

Konsthantverk: 
Glas 
Keramik 
Silver/metall 

Trä 
Övriga 

Ange utbildning* 

Konstnärlig högskola Annan konstnärlig utbildning Annan utbildning Ingen utbildning 

Skolans namn Program/inriktning Examensår/-månad Antal år 

Ange nuvarande anställningsform Arbetsgivare Anställningsgrad 

 Frilansare utan eget företag/bolag 

 Frilansare med eget företag/bolag:  Enskild firma 

 Aktiebolag, org. nr 

 Handelsbolag, org. nr 

 Annat, ange verksamhetsform
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2. ANSÖKAN AVSER

För vår hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas. 

Uppgifter om den eller de du ska assistera: 
Namn på den/de du ska assistera* Yrke* Land* 

Assisterad konstnärs hemsida Planerat startdatum* Planerat slutdatum* 

Sammanfattning av ansökan (ange t.ex. syfte och mål)  max 400 tecken* 

Assistentens CV* (utställningar, uppdrag, anställningar, etc. i kronologisk ordning)* max 2000 tecken 
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Hur har du kommit i kontakt med den konstnär du vill assistera? (max 400 tecken)* 

Beskrivning av planerat arbete som assistent (max 2000 tecken)* 
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Den assisterade konstnärens beskrivning av det planerade arbetet som assistenten ska delta i (max 2000 tecken)* 
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Beviljade stöd av mindre betydelse 
Ett beslut om stipendium eller bidrag från Konstnärsnämnden inom ramen för denna ansökan 
faller under bestämmelserna i Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om offentliga 
stöd av mindre betydelse (även kallat försumbart stöd eller de minimis-stöd).  

Konstnärsnämnden måste kontrollera att summan av eventuellt sådant stöd inte har nått EU-reglernas 
takbelopp för "stöd av mindre betydelse". Takbeloppet är fastställt till 200 000 euro under en treårsperiod. 

Hur vet jag om jag tilldelats ett s.k. ”stöd av mindre betydelse”? 
- I beslutet du har fått från stödgivaren ska du ha fått information om detta. Är du osäker kan du hitta en
sammanställning över vilka stödformer som omfattas på
https://www.konstnarsnamnden.se/stipendier-och-bidrag/information-om-stod-av-mindre-betydelse/

Har du mottagit någon form av 'stöd av mindre betydelse' under innevarande eller de två föregående 
åren? 

 Ja (fyll i fälten nedan)    Nej 

Beviljande myndighet eller offentlig aktör Typ av stöd Belopp (SEK) År 

Villkor 
Härmed försäkrar jag att de uppgifter som lämnas i denna ansökan är fullständiga och sanna. 

Jag är medveten om att Konstnärsnämndens stipendier och bidrag riktar sig till yrkesverksamma konstnärer och 
att jag inte kan vara inskriven vid en utbildning på mer än 50 procent när beslut fattas.

Jag intygar att jag är stadigvarande bosatt i Sverige och/eller har min huvudsakliga konstnärliga verksamhet i 
Sverige. 

Om jag beviljas ett assistentstipendium kommer jag under den angivna perioden att arbeta som assistent med de 
arbetsuppgifter som beskrivs i ansökan. Jag och den assisterade är överens om hur arbetet ska bedrivas, dess 
innehåll, omfattning och fördelning av tiden. Jag försäkrar att den assisterades beskrivning av planerat arbete är 
korrekt återgiven. 

Jag är införstådd med att jag måste upplysa Konstnärsnämnden om förutsättningarna förändras och att beslutet i 
detta fall kan omprövas. 

Jag är medveten om att jag inte kan ha skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten 
eller vara försatt i konkurs när beslut fattas och att det åligger mig att informera Konstnärsnämnden om en sådan 
situation uppstår. 

Jag har tagit del av informationen om personuppgiftsbehandling.

Datum Ort Sökandes underskrift 

Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 118 53 Stockholm 
www.konstnarsnamnden.se 
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