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Kulturutredningen (SOU 1995:85) konstaterade att so-
cialpolitiska, arbetsmarknadspolitiska och skattepoli-
tiska åtgärder har stor betydelse för konstnärerna och 
att ”konstnärspolitikens grundtanke har varit att man 
i möjligaste mån anpassar dessa till de speciella förhål-
landena inom kulturområdet innan man väljer att söka 
lösa problemen inom kulturpolitikens ram.” Senare 
propositioner upprepar denna målsättning.

Utredningen ”Konstnärerna och trygghetssystemen” (SOU 
2003:21) ägnades dessa problem. Sedan utredningen lades 
fram har inte mycket åstadkommits. Tvärtom har villkoren 
förvärrats i arbetslöshetsförsäkringen och i kulturinstitu-
tionernas pensionsåtaganden. Nyligen har en ny utredning 
tillsats för att reda ut pensionshärvan. Accelererande kost-
nader i trygghetssystemen hotar att omintetgöra även ambi-
tiösa utvecklingssteg i konstnärspolitiken.

Dessa mer eller mindre akuta problem har legat i vägen 
för en mer konstruktiv diskussion om den egentliga konst-
närspolitiken. Trygghetssystemen för konstnärer är förvisso 
värda ett eget kapitel. Dock inte detta!

Konstnärernas ekonomiska villkor
I en tidigare utredning, ”Arbete åt konstnärer” (SOU 
1997:183), behandlades bl.a. konstnärskollektivets omfatt-
ning och ekonomiska villkor. Enligt utredningen fanns 
i senare delen av 1990-talet ca 25 000 yrkesverksamma 
konstnärer. Utredningen konstaterade dock att en tillfred-
ställande systematisk statistik inte går att finna på området. 
Antalet framkom genom en sammanvägning av statistik 
och uppgifter från bl.a. konstnärsorganisationer och SCB.

Begreppet konstnär inbegriper här verksamma inom Ord, 
Bild och form, Ton, Scen och film. Av de beräknade 25 000 
konstaterade utredningen att ca 50 procent av de yrkesverk-
samma arbetade som frilansande arbetstagare, knappt 40 
procent var egenföretagare och drygt 10 procent hade tills-
vidareanställning.

Så vitt jag vet saknas underlag för att uppdatera dessa 
data. Vad som i dessa avseenden hänt de senaste 10–15 åren 
kan i stort sett bara bli gissningar. Antalet 25 000 har med 
all säkerhet ökat. Antalet tillsvidareanställda inom institu-
tionerna har minskat – trots tillkomsten av Teater-, Dans- 
och numera också Musikeralliansen. Tillsvidareanställda 
inom teater- och musikinstitutioner – en alltmer exklusiv 
skara – har i många fall ersatts av frilansare. Dominansen 
av frilansare och egenföretagare är allt tydligare.

När det gäller konstnärernas ekonomiska villkor pågår en 
omfattande studie som SCB utför på Konstnärsnämndens 
uppdrag. Studien omfattar inkomstförhållandena hos sam-
manlagt 21 509 konstnärer för inkomståret 2004, alltså en 
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betydande del av det totala antalet yrkesverksamma konst-
närer. Denna studie kommer förhoppningsvis att ge mer 
kunskap om och en tydligare bild av konstnärernas situation 
och villkor.

I samband med utredningen ”Arbete åt konstnärer” gjor-
des en studie över ca 13 000 konstnärers inkomstförhål-
landen i början av 1990-talet. En kortfattad redovisning av 
studien finns som bilaga 2 i SOU 2003:21. 

SCB-studien från 2004 visar att medianinkomsten för 
hela gruppen var 182 000. Spridningen är emellertid myck-
et stor. Den tidigare undersökningen från 1990-talet visade 
en medelinkomst på 142 000. Men även då var spridningen 
stor, vilket visades av att medianinkomsten var lägre, näm-
ligen 134 000 (vilket betyder att ett begränsat antal höga 
inkomster drar upp medelinkomsten).

I studien från 1990-talet framgår att medelinkomsten för 
konstnärer då var 17 procent lägre än för hela befolkningen 
i åldern 20–64 år. Trots de relativt låga inkomsterna bland 
konstnärer är deras utbildningsnivå hög i jämförelse med 
hela befolkningen. Två tredjedelar av konstnärerna i under-
sökningen har högskoleutbildning, jämfört med en fjärde-
del av befolkningen i övrigt.

Den nya studien från 2004 visade att ca 600 personer (2,8 
procent) hade 0 kronor i årsinkomst. Nästan var femte låg 
under 80 000 och drygt 40 procent hade en årsinkomst un-
der 160 000 kr. Utredningen konstaterade att höginkomst-
tagare finns. 29 personer tjänade mer än en miljon. Knappt 
fem procent tjänade mer är 400 000 kr. De rikaste känner 
vi nästan vid namn – internationellt etablerade författare, 
sångare, musiker och filmskådespelare.

Enligt samma studie ligger teaterregissörers och konst-
musikers genomsnittsinkomst i topp. Lägst medelinkomst 
har formgivare, bildkonstnärer och fotografer; 6,8 procent 
av fotograferna, 6,3 procent av formgivarna och 5,3 procent 
av bildkonstnärerna har 0 kr i inkomst.

I undersökningen från 1990-talet var bild- och form-
konstnärernas inkomster låga, liksom fotografers och ton-
sättares, medan instrumentalister, sångare och skådespelare 
låg i toppen.

Det finns ett särskilt problem i denna typ av inkomststa-
tistik. Det gäller framför allt egenföretagande konstnärer 
– de flesta av dessa är upphovsmän. De bedriver sin konst-
närliga verksamhet i det egna företaget, men har inkomster 
vid sidan om den konstnärliga verksamheten. Studien från 
1990-talet visade skillnader i konstnärlig inkomst från nä-
ringsverksamhet och övriga inkomster. Det är välkänt att 
särskilt upphovsmän med låga inkomster i sin näring för-
sörjer sig på ”brödjobb”. ”Bild- form- och ordkonstnärer… 
är på grund av konstnärskapets art egenföretagare. Det är 
anmärkningsvärt att dessa grupper har så små inkomster 
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av näringsverksamhet och mellan tre och åtta gånger så 
mycket inkomst genom ´övriga inkomster´ ”(SOU 2003:21, 
s. 161–166). Varifrån ”övriga inkomster” kommer var 
inte möjligt att se. Här finns emellertid en viktig skillnad 
i ”brödjobb”. Många bildkonstnärer med låga inkomster 
från sin konstproduktion har brödjobb av rutinkaraktär, 
medan t.ex. författare ofta har jobb vid sidan av som ligger 
nära den konstnärliga verksamheten; kulturjournalister, 
akademiker etc. 

För att ta bildkonstnärerna som exempel. I den tidigare 
studien var deras medianinkomst 91 600. I den nya studien 
var den 130 000. I den tidigare studien var bildkonstnärer-
nas konstnärliga inkomst från näringsverksamhet 11 237, 
medan ”övriga inkomster” var 82 741. Formkonstnärer, 
fotografer och tonsättare hade liknande inkomstförhål-
landen. 

Det är som sagt omöjligt att säga varifrån ”övriga inkom-
ster” emanerar. Det kan delvis handla om någon form av 
konstnärligt uppdrag vid sidan av näringsverksamheten, i 
vissa fall som lärare i konstskolor men i många fall i icke 
konstnärliga ”brödjobb”. Man kan trots det ana dolda men 
betydande ekonomiska problem, som många upphovsmän 
delar. Dolda i den meningen att totalinkomsten ger en miss-
visande bild av de konstnärliga villkoren. Även studien från 
2004 bekräftar att flertalet konstnärer lever under mycket 
knappa ekonomiska villkor.

Konstnärspolitikens omfattning och fördelning
Finns det några rimliga kriterier för hur stora resurser 
konstnärspolitiken bör omfatta? Givetvis inte. Det finns det 
inte heller på andra politikområden. Det handlar ofta om att 
lappa och laga på strukturer med lång tradition. 

Men om nu antalet 25 000 yrkesverksamma konstnärer 
stämmer något så när – eller 30 000 till 40 000, som Konst-
närsnämnden räknar med – utgör de mellan 0,6 och 1 pro-
cent av arbetskraften. Av denna andel är det många som inte 
har möjlighet att försörja sig som konstnärer, vilket den nya 
studien visar. Är det inte rimligt att betrakta det som ytterst 
torftigt i ett kultursamhälle? Den statliga konstnärspoliti-
kens omslutning är långt under den felmarginal som den 
totala statsbudgeten i efterhand alltid uppvisar.

Någon har hävdat att obalansen mellan tillgång och ef-
terfrågan på konstnärligt arbete är olöslig. Men den är 
knappast olöslig. Den har bättre eller sämre lösningar. Men 
obalansen existerar och den har tydligt illustrerats i de två 
ekonomiska studier som redovisats ovan. Obalansen beror 
inte i första hand på att vissa konstnärer har bättre inkom-
ster från den privata marknaden än andra. Några sådana 
finns givetvis, framför allt inom populärkulturen, men de 
är få. En del idéer om att konstnärerna ska bli entreprenö-
rer på marknaden handlar i första hand om kulturella eller 
ekonomiska kringverksamheter och är sällan en lösning 
för den konstnärliga kärnverksamheten. Det vore som att 
säga att forskarutbildade vid universiteten ska försörja sig 
med allehanda kringverksamheter, såsom lärare, informa-
törer, vetenskapsjournalister etc. Kärnan av forskare måste 
utveckla och förnya kunskap, inte bara reproducera det vi 

redan vet. Konstnärer som inte kan verka fullt ut kan inte 
utveckla, förnya, och har svårt att leva upp till ”verkshöjd”, 
dvs. kvalitet.

De starkt begränsade resurserna äventyrar konstnärspo-
litikens målsättning om utveckling, förnyelse och origina-
litet, framför allt för eftersatta konstområden. Hur skapar 
man på bästa sätt mer resurser? En fackföreningsledare 
och framgångsrik förhandlare förespråkar s.k. saxad löne-
bildning, dvs. att man når bästa långsiktiga resultat genom 
att lyfta en grupp i taget. I begränsad omfattning har detta 
också skett inom konstnärspolitiken. Givetvis sväljer de 
stora institutionerna fortfarande merparten av det statliga 
stödet till konstnärerna, men särskilda satsningar har gjorts 
på i tur och ordning Teater-, Dans- och nu också Musikal-
liansen, än så länge begränsade satsningar, men ett svar på 
de minskande tillsvidareanställningarna inom scenområdet 
och satsningar, som löser många av frilansarnas ekonomis-
ka och sociala problem – A-kassa, sjukförsäkring, föräld-
raförsäkring. 

De satsningar som således gjorts på tidigare eftersatta 
områden inom teater, dans och musik lämnar annat olöst. I 
denna ”saxade” uppgradering är upphovsmän generellt sett 
förfördelade. De saknar inte bara anställning, utan oftast 
också frilansuppdrag. De är egenföretagare med få alter-
nativa uppdrag inom konstnärssektorn. Detta gäller för 
bildkonstnärer, fotografer, komponister, koreografer m.fl. 
Som visats i flera studier är deras ekonomiska och sociala 
villkor med få undantag utomordentligt torftiga. Finns det 
konstnärliga skäl för detta? Det har jag svårt att tro. Finns 
det konstnärspolitiska skäl? Det tror jag däremot. Som re-
dan nämnts är upphovsmännens problem delvis dolda. De 
uppnår sin ekonomiska standard på ”brödjobb” och tvingas 
därmed av nöd till konstnärligt deltidsarbete. Till förfång 
för utveckling, förnyelse och originalitet. Detta gäller ge-
nerellt för upphovsmännen, något som knappast är fallet för 
övriga konstnärsgrupper.

Kanske är upphovsmännen dolda på ett annat plan, ge-
nom att beslutande politiker möjligen har lättare att förstå 
och uppleva – rent av identifiera sig med – utövande konst-
närer; politiker står ju också på scen.

Konstens kostnadsdilemma
Den köpkraftiga efterfrågan på konstnärligt arbete är otill-
räcklig och möjligheterna till försörjning är små i förhållan-
de till det antal konstnärer som genomgått högre konstnärlig 
utbildning och som sedermera söker sin försörjning. Det 
gör att många bedriver konstnärligt arbete till en ringa eller 
ingen ersättning. Denna obalans mellan tillgång och efter-
frågan är sannolikt väsentligt större idag än för fyra–fem 
decennier sedan. Ett av skälen är institutionellt, ett annat är 
samhällsekonomiskt.

Det institutionella skälet är att de konstnärliga högsko-
leutbildningarna ökat kraftigt i omfattning sedan 1960-ta-
let. Antalet högskoleutbildade har ökat långt utöver vad 
arbetstillfällena respektive möjligheterna att få betalt för 
konstverk har gjort. Många etablerade konstnärer inom alla 
områden anser att den oftast mycket kostsamma högsko-
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leutbildningen har expanderat allt för mycket. Med andra 
ord avsätter staten och andra offentliga instanser betydande 
resurser för vad som i själva verkat skapar ett överutbud av 
välutbildade konstnärer. Till det kommer att antalet tills-
vidareanställda vid konstnärliga institutioner har minskat 
drastiskt.

Detta leder över till de samhällsekonomiska orsakerna. 
Konstnärlig verksamhet, liksom annan utbildnings- och 
arbetsintensiv tjänsteproduktion, står inför ett kostnadsdi-
lemma. Ekonomisk tillväxt, och därmed inkomstutveck-
ling, drivs av samhällsekonomins högproduktiva delar – in-
dustriell produktion liksom högteknologiska tjänster. Hög 
produktivitetstillväxt ökar inkomsterna per arbetsinsats och 
driver på inkomst- och därmed standardutvecklingen. Låg-
produktiv verksamhet, dvs. kunskaps- och arbetsintensiv 
verksamhet, strävar efter en liknande inkomstutveckling 
och blir därmed relativt sett allt mer kostsam.

En av de ekonomer, som först uppmärksammade detta 
kostnadsdilemma, var en amerikan, William Baumol. Han 
fick i uppdrag att analysera orsakerna till att teatrarna på 
Broadway fick allt drygare kostnader. Han såg att teatrarnas 
kostnader hela tiden ökade, eftersom skådepelare, musiker 
och dansare skulle ha en rimlig inkomstutveckling i paritet 
med bilarbetarna i Detroit (som med teknikens hjälp pro-
ducerade allt mer per timme och därmed ökade sin timför-
tjänst), utan att det fanns motsvarande möjligheter att öka 
produktiviteten. Därtill kom övrig personal och allt dyrare 
fastigheter. Utrymmet för ”smala” produktioner blev allt 
mindre.

Baumols klassiska exempel är en stråkkvintett av Haydn, 
som normalt tar en timme att framföra. Varje försök att höja 
produktiviteten, dvs. öka tempot och spela kvintetten på allt 
kortare tid, skulle mötas med förstämning av kritiker och 
åhörare. Men det är just denna process som förklarar bilin-
dustrins snabba produktivitetstillväxt och därmed bilarbe-
tarnas stigande inkomster år för år. 

Av samma skäl ser vi idag stora kostnadsproblem inom 
utbildnings- och arbetsintensiva tjänster inom vård, skola 
och omsorg. Bibehållen kvalitet på dessa områden kommer 
att kräva högst betydande skattehöjningar, något som för de 
flesta samhällsekonomer är en självklarhet men som även 
klarsynta politiker blundar för.

Detta kostnadsdilemma innebär för konstnärspolitiken 
att bidragen urholkas än mer. De redovisningar av inkomst-
förhållandena bland konstnärer, som har gjorts med ett 
decenniums mellanrum, visar i stora delar en ”fattigdom” 
bland konstnärer. Det går kanske inte att se en dramatisk 
försämring i dessa siffror. Å andra sidan hade vi i det ti-
diga 1990-talet ett samhälle i djup arbetslöshetskris, medan 
2004 generellt sett innebar goda tider och hög sysselsätt-
ning. Hade man kunnat jämföra med förhållandena 40 år 
tidigare hade säkerligen betydande försämringar kunnat 
konstateras.

Vad innebär då denna den konstnärliga verksamhetens 
kostnadsdilemma i förlängningen? Den konstnärliga sektorn 
är förvisso jämförelsevis mycket liten, men den kommer å 
andra sidan i kläm mellan stora sektorer inom välfärdspo-

litiken. Man kan undra var det finns en folklig eller politisk 
opinion för vidgade resurser till konstnärspolitiken.

Under rådande förhållanden, med begränsade resurser, 
tvingar kostnadspressen fram ett val mellan allt mindre bi-
drag till många eller substantiella bidrag till allt färre. För 
många, framför allt kollektiva projekt, finns en nedre gräns 
under vilken ingen meningsfull produktion blir möjlig. För 
enskilda konstnärer kan små bidrag vara bättre än inga alls.

Men utan en drastisk uppgradering av samhällets resurser 
till konstnärlig verksamhet går utvecklingen på sikt mot ett 
allt sämre statligt och för den delen också kommunalt stöd till 
konstnärlig verksamhet. Hur långt fram är ”på sikt”? Inte så 
långt, därvid är den nuvarande tendensen alltför tydlig.

För somliga, som ser denna utveckling, kan sponsring 
och/eller kommersialisering te sig som en räddningsplan-
ka. Visst finns det ett antal konstnärer som är kommersiellt 
mycket framgångsrika. Dock inte många. För flertalet är 
detta en omöjlighet. Frågan är snarare om konstnärligt verk-
samma söker sig över till kommersiellt gångbara kulturut-
tryck för att överleva. Som när Louis Armstrong började 
spela in musikaler med stråkar – för att exemplifiera med 
min ungdoms horrör.

Vilka överlever?
Vilka överlever på sikt som konstnärer i en värld med allt 
mer begränsade resurser? Sannolikt de största institutioner-
na, som betraktas som nationalmonument, men färre regio-
nala institutioner än idag. Någon begränsad genre; kanske 
kan dansen uppleva en ”uppgradering”, vilket i så fall är 
välmotiverat utan att det kostar så mycket och därför blir en 
billig konstnärspolitisk symbolhandling. Någon begränsad 
del av konsten kan eventuellt gå mot en ny vår med nyväckt 
publikintresse.

Kommer komponisterna inom kostmusiken att dö ut i 
vårt land? 

Våra världsartister bland sångare finns kvar och nya kom-
mer till. Ett fåtal skådespelare är internationellt gångbara 
filmstjärnor.

Det anmärkningsvärda är att så många svenska författare 
– även ett antal litterärt tunga namn – säljer så bra. Det är 
inte så länge sedan man proklamerade bokens död. Hemlig-
heten är naturligtvis att bokmarknaden har lurat Baumol! 
Det innebär en mycket hög produktivitetstillväxt att mass-
producera, marknadsföra och sälja böcker till en slant som 
inte är större än för en god Bordeaux (inbunden) eller för en 
stor stark (pocket). 

Avgörande här är att konstarterna skiljer sig åt när det 
gäller möjligheten till reproduktion. (Minns att bilarbetar-
nas effektivitet byggde på reproduktion i allt snabbare takt.) 
Själva poängen med en litterär text är att reproducera den i 
framför allt böcker och ju fler som säljs desto billigare och 
bättre, utan att det försämrar det konstnärliga värdet.

Annorlunda är det med levande musik och teater, där 
verkligen Baumols effekt slår till. Musik och teater kan ock-
så reproduceras i form av CD-skivor, television och film, 
men då saknas det levande medskapandet. Därtill kommer 
att också reproduktionskostnaderna för film och television 
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stiger exponentiellt. ( Baumoleffekten). SVT har inte längre 
några möjligheter att som i början på 1960-talet hålla en 
egen teaterensemble. Baumol visar varför SVT och filmen 
dras med ständiga nerdragningar.

Bildkonsten slutligen är framför allt knuten till original. 
Visserligen finns tryck i olika tekniker, men de anses för-
lora i uttryck och konstnärligt värde med upplagans storlek. 
Vad händer på sikt med bildkonsten? Här finner man kanske 
den mest extrema skillnaden mellan ett fåtal kommersiellt 
mycket framgångsrika och de fattigaste. Här slår Baumols 
effekt med full kraft. För kanske ett flertal av bildkonst-
närerna är den statliga konstnärspolitiken avgörande. Det 
borde finnas en större medvetenhet om relationen mellan de 
resurser som avsätts på dyrbar konstnärlig högskoleutbild-
ning och resurser för att skapa efterfrågan på dessa välutbil-
dades konstnärliga produkter.

Om man ser kulturarvet ur ett mycket långt historiskt 
perspektiv, från antiken och framåt, utgör bildkonsten i hög 
grad den epokaxel med vars hjälp vi betraktar och förstår 
kulturhistorien. Varje epokskifte har sina tydliga konstverk, 
framställda av de främsta. Var finns dessa bidrag idag – i 
Sverige? Kommer vår tid över huvud taget att finnas med? 

En välkänd, och sedan många år väletablerad, fotograf 
har konstaterat att de som hänger bilderna på hans ut-
ställning får bättre betalt än han själv. Detta problem är 
generellt. Per Svensson konstaterar i en studie för Konst-
närsnämnden: ”Det finns en följdverkan av det offentliga 
bidragssystemet som blir tydligt när konstnärerna anlitas 
av privata uppdragsgivare inom t.ex. näringslivet. Även i 
dessa fall ligger arvoden och ersättningar ofta långt under 
vad som kan anses rimligt. Orsaken tycks vara en föreställ-
ning inom stora delar av samhället att staten ’tar hand om’ 
konstnärerna genom att ge dem stipendier och olika bidrag 
och att därför ersättning för utfört arbete inte är så viktigt. 
Men det är värre än så. I den översyn av utställningsersätt-
ning till konstnärerna som nyligen gjorts framkom att inte 
heller statliga institutioner fullt ut följer de avtal som finns. 
Inte ens staten själv ger konstnärerna den ersättning de får 
anses ha rätt till.”

Med tanke på de begränsade resurserna: Finns det i den 
statliga konstnärspolitiken utrymme för extraordinära be-
gåvningar, som, sett i efterhand, verkligen förnyat konsten? 
Det är här onödigt att åberopa historiska exempel. Ska det 
för evigt vara så att upphovsmännen och de lottlösa må ut-
veckla och förnya på villkor som är väl kända historiskt 
sett? Själva avsnörningen av det stora antal, som saknar 
försörjningsmöjligheter och därmed tidigt faller ifrån, be-
gränsar potentialen av konstnärer som skulle kunna bli de 
verkliga förnyarna.

Ett problem som jag här lämnar åt sidan, därför att jag 
inte förstår det, gäller nerladdningar via internet av konst 
av vilket slag det vara må till ingen eller obetydlig kostnad. 
Och som i slutändan leder till att de ursprungliga konstnä-
rerna – upphovsmännen – blir urarva!

Kommer mediemogulerna att överta inte bara kulturom-
rådet utan även den konstnärliga världen? Det skulle kanske 
inte förvåna. Kommer det att finnas en statlig konstnärspo-

litik, som i någon mån kan motverka detta? Jag har svårt 
att tro att bildkonsten i traditionell mening har spelat ut sin 
historiska roll. Men bilden är, som har framgått, väsentligt 
kostsammare än ordet. ■
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