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Svårigheterna att få fram rättvisande statistik på kul-
turområdet sammanhänger med att arbets- och anställ-
ningsförhållandena på många sätt är särpräglade jäm-
fört med arbetsmarknaden i övrigt. Ofta används be-
greppet frilansare som en samlande benämning för de 
yrkesverksamma. Frilansbegreppet är dock i hög grad 
problematiskt och döljer lika mycket som det förkla-
rar. Det gäller i synnerhet på scenkonstens område där 
merparten av frilansarna arbetar genom olika former 
av tidsbegränsade anställningar. Ett växande problem 
är att frilansares rätt att arbeta som arbetstagare hotas 
och att de påtvingas rollen som egenföretagare (F-skat-
tare) med krav på fakturering. Man kan här ana oheligt 
allierade intressen mellan arbetsgivare och det politiska 
systemet för att dölja den proletarisering som smyger 
sig fram över kultursektorn. Kulturområdets utveck-
ling mot en allt mer utpräglad frilansarbetsmarknad 
måste få ett starkare genomslag i kulturpolitiken.

Ett återkommande tema i olika utredningar på kulturområdet 
är bristen på statistik. Genom åren har det gjorts mängder av 
utredningar, där man inom ramen för utredningen försökt 
kompensera bristen genom egna kartläggningar och enkäter. 
Dessa blir i regel mer eller mindre ofullständiga och har dess-
utom sällan följts upp efter att utredningarna avslutats.

Ett område där frånvaron av relevanta uppgifter är särskilt 
påtaglig och besvärande är arbets- och anställningsförhåll-
andena för de yrkesverksamma på kulturarbetsmarknaden. 
En av många effekter av det är att den enskilde frilansande 
konstnären tvingas lägga ner mycken tid och kraft på att för 
myndigheter och uppdragsgivare/arbetsgivare beskriva och 
förklara konsekvenserna av de atypiska förhållanden som 
kännetecknar den konstnärliga arbetsmarknaden.

Avsaknaden av en rättvisande statistik är därför inte enbart 
en fråga om kvalitén på den officiella statistiken, även om 
detta i sig borde vara ett tillräckligt motiv för ett utvecklings- 
och förbättringsarbete. Det är också en fråga som direkt 
hänger samman med förutsättningarna för att skapa bättre 
arbetsvillkor för de professionellt yrkesverksamma konstnä-
rerna.

Att förbättra konstnärernas villkor har länge varit ett mål 
för kulturpolitiken och det ingår även i direktiven för den 
nu pågående kulturutredningen. För detta krävs i första hand 
konkreta politiska initiativ. Men en inte obetydlig pusselbit är 
en aktuell och relevant kunskap om hur verkligheten ser ut. 

Tidigare utredningar
Den senaste mer gedigna kartläggningen av kulturarbets-
marknaden gjordes av Anders Forsman i utredningen Ar-
bete åt konstnärer (SOU 1997:183), som senare följdes upp 
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av Jaan Kolk

i utredningen Konstnärerna och trygghetssystemen (SOU 
2003:21). Utredningarna väckte förhoppningar bland konst-
närsorganisationerna genom att de tydliggjorde problemen 
på kulturarbetsmarknaden. Mycket få konkreta åtgärder har 
emellertid genomförts som ett resultat av dessa.

En gemensam problematik för Forsmans utredningar 
var den till synes enkla frågan om antalet professionellt yr-
kesverksamma konstnärer. Trots ett omfattande kartlägg-
ningsarbete blev slutsatsen i Arbete åt konstnärer att något 
systematiskt svar på frågan inte var möjligt att finna, utan 
den bedömning som gjordes i utredningen grundas på en 
sammanvägning av statistik och uppgifter från bland andra 
konstnärsorganisationerna och SCB. 

Enligt utredningen uppgick antalet yrkesverksamma 
konstnärer inom nedanstående konstområden till 25 000 i 
senare delen av 1990-talet. 
• Ord: författare, dramatiker och översättare.
• Bild och form: målare, skulptörer, grafiker, tecknare, 

fotografer, konsthantverkare, formgivare och designers.
• Ton: tonsättare, kompositörer, musiker och sångare.
• Scen och film: skådespelare, regissörer, dansare, kore-

ografer, scenografer, filmfotografer m.fl.

Utredningen valde således en förhållandevis snäv avgräns-
ning av kulturyrkena som inte omfattade till exempel journa-
lister eller pedagoger inom kulturområdet och inte heller tek-
niska och administrativa yrken på kulturarbetsmarknaden.

Denna uppskattning av antalet yrkesverksamma är nu 
mer än tio år gammal. En kvalificerad bedömning pekar 
på en viss ökning av antalet yrkesverksamma konstnärer, 
en ökning som dock har brutits under den senaste tiden till 
följd av ett hårdnande kulturklimat.

Bransch- och arbetsgivarperspektivet
Den Forsmanska utredningen utgick vid sin kartläggning från 
de yrkesverksamma konstnärernas perspektiv och var inte 
begränsad till inom vilken sektor på arbetsmarknaden arbetet 
utfördes eller i vilken anställningsform arbetet bedrevs. 

Ett alternativt sätt att beskriva kulturarbetsmarknaden 
och de yrkesverksamma inom denna är att utgå från ett 
bransch- och/eller arbetsgivarperspektiv. Inte heller för 
detta finns det mycket stöd i statistiken. Inom Arbetsför-
medlingens nationellt sammanhållna organisation för kul-
turområdet, AF Kultur, påbörjades dock för något år sedan 
ett utvecklingsarbete i syfte att ta fram en särskild arbets-
marknadsprognos för kulturområdet. Därigenom uppkom 
också behovet av att göra en tydligare definition av kultur-
arbetsmarknaden.

Enligt AF Kulturs senaste prognos Arbetsmarknad Kul-
tur 2008–2009 (2008) omfattar kulturbranscherna totalt 
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83 000 personer, varav 75 procent är anställda och 25 pro-
cent egenföretagare. 

Avgränsningen av kulturbranschen utgår från Statistis-
ka Centralbyråns, SCB:s, officiella statistik. De arbetsgi-
vare som ingår i statistiken grundas på ett urval av så kal-
lade SNI-koder1 och omfattar bland annat tidnings- och 
bokutgivning, grafisk formgivning och fotoverksamhet, 
drift av teatrar och konserthus, radio, film och tv-produk-
tion samt konstnärlig, litterär och artistisk verksamhet. 
Branschstatistiken omfattar samtliga sysselsatta hos be-
rörda arbetsgivare, det vill säga den är inte begränsad till 
kulturyrken.2 

I AF Kulturs prognos redovisas också antalet sysselsatta 
i kulturyrken enlig AF Kulturs avgränsning av kulturyr-
kena och SCB:s sifferunderlag. Sammantaget redovisas 
60 000 sysselsatta, det vill säga dubbelt så många som i ut-
redningen Arbete åt konstnärer. Skillnaden består främst 
i en bredare definition av kulturyrken. Till skillnad från 
Forsman inkluderar AF Kultur i sin avgränsning av kul-
turyrkena journalister och andra grupper med tyngdpunkt 
på medieområdet samt vissa tekniska och administrativa 
yrken. Om man ser till jämförbara yrkesgrupper synes det 
däremot snarast finnas en viss underskattning av antalet 
sysselsatta i SCB:s statistik, vilket kommenteras närmare 
längre fram.

Statistiken från AF Kultur visar för åren 2006 och 2007 
på en kraftig sysselsättningsökning inom kulturområdet. 
Sammantaget redovisas för dessa två år en sysselsättnings-
ökning med 5 000 personer. Ett närmare studium av siff-
rorna visar dock att merparten av dessa arbetstillfällen har 
tillkommit utanför de i Arbete åt konstnärer angivna kul-
turyrkena och i första hand inom medieområdet. Den redo-
visade sysselsättningsökningen har dock gett upphov till en 
lite förvirrad debatt, där kulturministern med stöd av dessa 
siffror hävdar en starkt förbättrad arbetsmarknad för konst-
närer med många nya jobb och ställer sig helt oförstående 
inför den annorlunda bild som förmedlats av de yrkesverk-
samma och deras organisationer. För 2008 och 2009 pekar 
dock prognosen från AF Kultur på färre jobb och stigande 
arbetslöshet också utifrån AF Kulturs bredare definition av 
kulturarbetsmarknaden. 

Upplevelseindustri och kreativa näringar 
Den avgränsning av kulturarbetsmarknaden som görs av 
AF Kultur är ingalunda självklar. För en fortsatt diskus-
sion kring hur en sådan avgränsning bör utformas är det 
av intresse att också studera andra indelningar som inbe-
griper de yrkesverksamma på kulturområdet. Ett begrepp 
som introducerats med stöd av den statliga KK-stiftelsen 
är upplevelseindustrin. Enligt KK-stiftelsens definition 
i Upplevelseindustrin 2003 – statistik och jämförelserav 
upplevelseindustrin (2003) täcker denna in merparten av 
de områden som ingår i AF Kulturs branschindelning, men 

inkluderar därutöver en rad verksamheter med anknytning 
till hotell, rese- och turistnäringar. 

Kreativa näringar är ett annat återkommande begrepp. 
I en ofta åberopade EU-studie, The economy of Culture in 
Europa (2006), utvecklas en modell där de kreativa näring-
arna innefattar tre cirklar: en inre cirkel, ”core arts field” 
(scenkonst, bildkonst, kulturarv), en mellanliggande cir-
kel, ”Cultural industries” (film, tv, radio, dataspel, musik, 
förlag), samt en yttre cirkel, ”Creative industries” (design, 
mode, arkitektur, marknadsföring). Begreppet ”core art 
field” ligger nära den avgränsning som görs av konstnärs-
yrkena i Arbete åt konstnärer medan ”Cultural industries” 
mer svarar mot AF Kulturs definition av kulturbranschen. 
Däremot finns stora skillnader mellan ”Creative industries” 
och begreppet upplevelseindustri. ochmot 

Den sammantagna bilden är dock att det saknas gemen-
samma avgränsningar och definitioner, både när det gäller 
att beskriva kulturarbetsmarknaden som sådan och de yr-
kesverksamma inom denna. Institutet för tillväxtpolitiska 
studier (ITPS) publicerade nyligen på uppdrag av närings-
departementet en studie kring dessa frågor, Kreativ tillväxt 
– en rapport om ”kreativa näringar” i politik och statistik 
(2008), som inte överraskande bland annat pekar på behovet 
av en förbättrad och harmoniserad statistik.3

Det problematiska frilansbegreppet
Oavsett om man närmar sig kulturarbetsmarknaden från de 
yrkesverksammas perspektiv eller från ett bransch/arbets-
givarperspektiv är de särpräglade arbets- och anställnings-
förhållandena på kulturområdet jämfört med de gängse på 
arbetsmarknaden ett hinder när det gäller att få fram en rätt-
visande och relevant statistiskt underlag. Det medför i sin tur 
att vedertagna begrepp som till exempel arbetsgivare, företa-
gare och anställd – som är viktiga grundstenar för all arbets-
marknads- och näringsstatistik – är flytande och oklara.

För att komma runt detta används ofta benämningen fri-
lansare som en samlande benämning för de yrkesverksam-
ma på kulturarbetsmarknaden. Frilansbegreppet är dock i 
hög grad problematiskt och döljer lika mycket som det för-
klarar. Det är snarare ett uttryck för att man arbetar i ett 
gränsland mellan olika regelsystem, vilket i sin tur bygger 
på en grundläggande uppdelning av de yrkesverksamma i 
två huvudkategorier. 

Inom arbetsrätten skiljer man mellan arbetstagare och 
uppdragstagare, i skatterätten mellan inkomst av tjänst och 
inkomst av näringsverksamhet, i socialförsäkringssystemet 
mellan F-skatt och A-skatt och i arbetslöshetsförsäkringen 
mellan anställda och företagare. Även om det ytligt sett kan 
se ut som dessa begrepp inom de olika regelsystemen över-
lappar varandra finns betydande skillnader som komplice-
rar de yrkesverksammas vardag. 

Frilansbegreppets popularitet på kulturarbetsmarknaden 
avspeglar dock inte enbart en arbetsmarknad, som kän-

1. SNI står för svensk näringsgrensindelning vilken utgör grunden för SCBs näringsgrensklassificering.
2. Samtidigt ligger kulturverksamheter som drivs i offentlig regi, dvs. genom statliga myndigheter och 
kommunala förvaltningar, utanför denna definition. Exempelvis är statliga och kommunala museer inte 
sällan viktiga arbetsgivare för många konstnärligt yrkesverksamma.
3. Kreativ tillväxt – en rapport om ”kreativa näringar” i politik och statistik (2008), Institutet för tillvästpo-
litiska studier (ITPS). 
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netecknas av att de yrkesverksamma inte sällan hamnar 
mellan de olika regelsystemen, utan också att de yrkesverk-
samma ofta själva ser ett värde i att markera ett obundet 
förhållningssätt i förhållande till sina uppdragsgivare/ar-
betsgivare

Enligt Nationalencyklopedins ordbok avses med frilans 
en person som utför mer tillfälliga uppdrag och inte har ett 
anställningskontrakt.4 Det exemplifieras i ordboken med 
bland annat frilansjournalist och frilansskådespelare. Ord-
bokens definition speglar ett synsätt som pekar på att den 
som arbetar som frilansare regelmässigt är verksam som 
någon form av (egen)företagare.

Utanför kulturområdet finns ofta fog för ett sådant syn-
sätt. Det gäller också på vissa delar av kulturarbetsmark-
naden. Men bilden är långtifrån heltäckande. På scenkon-
stens område är verkligheten en helt annan. I utredningen 
Konstnärerna och trygghetssystemen görs bedömningen att 
ungefär 40 procent av de konstnärligt yrkesverksamma är 
att betrakta som egenföretagare. Men majoriteten arbetar 
huvudsakligen som arbetstagare. Av dem är dock endast 
en mindre andel tillsvidareanställda. Utredningen gör be-
dömningen att ungefär 10 procent av de konstnärligt yrkes-
verksamma har en tillsvidareanställning medan 50 procent 
arbetar som frilansande arbetstagare med olika former av 
tidsbegränsade anställningar.

Under den tid som gått sedan utredningen gjordes har 
det sannolikt skett en viss förskjutning mot en ökad andel 
egenföretagare och en ytterligare minskning av antalet tills-
vidareanställda. Fortfarande torde dock gälla att majorite-
ten av de konstnärligt yrkesverksamma huvudsakligen är 
verksamma som arbetstagare.

Förhållandena skiljer sig mycket mellan olika delsektorer 
på den konstnärliga arbetsmarknaden. Inom ordområdet ar-
betar författare, dramatiker och översättare till övervägan-
de del som egenföretagare. Detta gäller även inom bild- och 
formområdet, där det i praktiken av skatteskäl ofta är svårt 
att bedriva den konstnärliga verksamheten i annan form än 
som näringsverksamhet.5 Det är också vanligt förekom-
mande att det konstnärliga företagandet kombineras med 
anställningar med varierande knytning till konstnärskapet, 
ofta i form av tidsbegränsade anställningar. Detsamma kan 
gälla för yrkesverksamma inom scen och ton som har stora 
kostnader i sin konstnärliga verksamhet.

På scenkonstens område, liksom i huvudsak på musikom-
rådet, så leder dock en likställning mellan frilansare och egen-
företagare helt vilse. Scenkonstens arbetsmarknad ansluter 
mer till den gängse arbetsmarknaden i den meningen att det 
konstnärliga arbetet i regel utförs och ersätts i en relation mel-
lan en arbetsgivare och arbetstagare där anställningsvillko-
ren regleras genom kollektivavtal. Skillnaden mot arbetsmar-

kanden i övrigt är främst att merparten av dessa anställningar 
är olika typer av tidsbegränsade anställningar. 

Frilansanställningarna inom scenkonsten
Frilansanställningarna på scenkonstens område kan vara 
av mycket olika slag. På institutionsteatrarna finns möjlig-
het till tidsbegränsade anställningar i fem år utan att dessa 
leder till en tillsvidareanställning.6 Den andra motpolen är 
anställningar som omfattar en dag eller delar av denna, till 
exempel enstaka filmdagar. Anställningen kan också om-
fatta en viss uppgift, till exempel att göra en scenografi eller 
medverka i radioreklam. En effekt av dessa kortare eller 
längre visstidsanställningar är givetvis att man som frilans-
anställd kan ha många arbetsgivare. Det är inte ovanligt att 
till exempel en frilansande operasångare kan ha 30 till 40 
skilda arbetsgivare under ett år.

Gemensamt för alla dessa olika former av frilansanställ-
ningar är att de inte syftar till att den tidsbegränsade anställ-
ningen ska övergå i en traditionell tillsvidareanställning. De 
skiljer sig därigenom från visstidsanställningar på andra delar 
av arbetsmarknaden, där arbetsgivarna i regel strävar efter att 
knyta kärnarbetskraften till sig i form av tillsvidareanställ-
ningar. På scenkonstens område är arbetsgivarna helt beroen-
de av att det finns tillgång till en bred och kvalificerad grupp 
frilansare. De frilansande arbetstagarna blir därigenom en 
förutsättning för hela den konstnärliga produktionen. 

Den kanske tydligaste illustrationen till denna utveckling 
är arbetsmarknaden för skådespelare. Antalet professionellt 
yrkesverksamma skådespelare i Sverige kan uppskattas till 
2 400. Av dessa har mindre än var tionde en tillsvidarean-
ställning. Enligt en sammanställning gjord av Teaterförbun-
det7 fanns hösten 2007 endast 235 tillsvidareanställda skå-
despelare vid de samhällsägda institutionsteatrarna jämfört 
med 700–800 i början av 1990-talet. Utanför dessa teatrar 
finns överhuvudtaget inga tillsvidareanställningar för skå-
despelare, utan det är en renodlad frilansarbetsmarknad.

Konsekvensen blir att antalet skådespelare, som anställs 
vid landets institutionsteatrar med olika former av tidsbe-
gränsade anställningar, är mångdubbelt större än antalet 
tillsvidareanställda. Vid exempelvis Stockholm Stadsteater 
finns 30 tillsvidareanställda skådespelare. Antalet som un-
der en normal höst eller vårsäsong medverkar i teaterns pro-
duktioner uppgår till storleksordningen 130–140 personer.

Även om utvecklingen mot frilansanställningar vid insti-
tutionsteatrarna gått längst när det gäller konstnärlig perso-
nal gäller det också för andra yrkesgrupper. Enligt Kultur-
rådets statistik Teater och dans 2006 (2008) fanns det år 
2006 vid Stockholm Stadsteater totalt 367 årsverken.8 Av 
samma statistik framgår att det totala antalet anställa vid 
teatern under året uppgick till 859 personer.

4. Ordet frilans kommer från det engelska ordet freelance som går tillbaka på betydelsen ’fri lans’, ursprungligen om 
legosoldater, knappast något som dagens frilansare vill bli förknippade med.
5. För att beskriva detta används ofta begreppet ”den ofrivillige företagaren”, se t.ex. rapporten Den ofrivillige före-
tagaren (2002), 
6. Sådana långa visstidsanställningar i form av långtidskontrakt har möjliggjorts genom att arbetsgivarorganisatio-
nen Svensk Scenkonst och den fackliga organisationen Teaterförbundet disponerat över de dispositiva delarna i 
Lagen om anställningsskydd (LAS) genom kollektivavtal. Långtidskontrakten omfattar inte alla konstnärliga yrken 
(dansare och musiker är undantagna) och gäller inte heller för teknisk och administrativ personal. 
7. Kartläggningen finns redovisad i Teaterförbundets tidning Akt, 2/2008.
8. Antalet årsverken räknas fram genom att man lägger samman antalet tillsvidareanställda med frilansanställning-
arna omräknade till helårstjänstgöringar.
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En inte omotiverad fråga är varför inte frilansarna också 
på scenkonstens område arbetar som egenföretagare. Svaret 
är att arbetets karaktär inte förändras genom utvecklingen 
mot fler tidsbegränsade anställningar. Till skillnad från en 
frilansjournalist eller en hantverkare har en frilansande skå-
despelare mycket begränsade möjligheter att välja tid och 
plats för arbetets utförande eller sända en ersättare att ut-
föra arbetsuppgifterna. Han eller hon ingår i ett kollektivt 
arbetssammanhang, som i sina grundläggande delar är det-
samma för den visstidsanställde som för den tillsvidarean-
ställde, något som också skulle visa sig vid en arbetsrättslig 
prövning i domstol. 

Frilansarna och sysselsättningsstatistiken
De särpräglade arbets- och anställningsvillkoren på kultur-
området skapar givetvis också problem när det gäller att 
utveckla en tillförlitlig statistik när det gäller förhållandena 
på kulturarbetsmarknaden. I de tidigare redovisade prog-
noserna från AF Kultur har detta till en del beaktats när 
det gäller det konstnärliga företagandet. För att räknas som 
företagare i den officiella sysselsättningsstatistiken krävs 
inkomster över en viss nivå. De taxerade inkomsterna av 
den konstnärliga verksamheten är emellertid av många skäl, 
som här inte närmare ska utvecklas, ett dåligt mått för att 
fånga in antalet professionellt yrkesverksamma konstnärer 
inom bild- och formområdet. För att statistiken inte ska 
bli missvisande har AF Kultur därför valt att i sin prognos 
tillföra kulturområdet 25 000 egenföretagare, som faller 
utanför den officiella sysselsättningsstatistiken, utöver de 
20 000 konstnärliga egenföretagare som ingår i SCB:s or-
dinarie statistik. 

Det finns också faktorer som tyder på att SCB:s syssel-
sättningsstatistik för anställda, som grundas på uppgifter 
från arbetsgivarna, har liknande brister när det gäller grup-
pen frilansanställda. Som redovisats ovan kännetecknas 
arbetsmarknaden för till exempel frilansande skådespelare 
av tidsbegränsade anställningar, inte sällan med mellanlig-
gande perioder utan arbete. För frilansare, som under året 
har många olika arbetsgivare och saknar en fast anknytning 
till en viss arbetsgivare, kan därigenom finnas en tendens att 
de inte fångas in i den officiella sysselsättningsstatistiken.

En indikation på detta är att i den SCB-statistik, som 
finns i den tidigare refererade prognosen från AF Kultur, 
anges det totala antalet sysselsatta regissörer och skådespe-
lare år 2006 till 1 542 och antalet koreografer och dansare 
till 222. Detta ska jämföras med att antalet professionellt 
yrkesverksamma regissörer och skådespelare kan uppskat-
tas till mellan 3 000 och 3 500 och antalet koreografer och 
dansare till mellan 600 och 700. 

Motsvarande tycks gälla på musikområdet. Antalet sys-
selsatta musiker och sångare inom klassisk musik anges i 
SCB:s statistik till drygt 4 000 medan antalet sysselsatta 
musiker, sångare och dansare inom underhållning uppges 
till 1 300. Detta ger rimligen inte en rättvisande bild av mu-
siklivet i Sverige, utan synes mera spegla det förhållandet 
att det inom den klassiska musikens område finns förhål-
landevis många traditionella tillsvidareanställningar vid 

orkestrar och operahus medan musiker och sångare inom 
underhållning och populärmusik ofta kan ha anställnings-
former som gör att de inte fångas in i den officiella statis-
tiken.

Vägar att stärka frilansarnas ställning 
Det mesta pekar på att utvecklingen mot en minskning av 
antalet tillsvidareanställningar på kulturarbetsmarknaden 
kommer att fortsätta. Här finns inte endast en press från 
arbetsgivarna utan också från politiskt håll. Ett exempel är 
den socialdemokratiska regeringens kulturproposition för 
tio år sedan, där man kunde läsa att antalet tillsvidarean-
ställningar var det stora problemet på teatrarna.9 Det poli-
tiska trycket mot ändrade anställningsformer har dessutom 
ökat under den nuvarande regeringen. I det kulturpolitiska 
program som moderaterna presenterade våren 2008 är man 
oroade över den låga andelen egenföretagare bland Teater-
förbundets medlemmar.10 Men också strukturella föränd-
ringar på kulturarbetsmarknaden talar för en minskning av 
antalet tillsvidareanställningar. Den expanderande event- 
och projektkulturen, som utgör en allt vikigare arbetsmark-
nad för de yrkesverksamma, erbjuder inga tillsvidarean-
ställningar. 

Rätten att vara yrkesverksam på kulturområdet som an-
ställd kan inte och får inte vara begränsad till en krympande 
grupp traditionella tillsvidareanställda. Ett växande pro-
blem är att frilansares rätt att arbeta som arbetstagare med 
tidsbegränsade anställningar hotas. Allt fler arbetsgivare/
uppdragsgivare, både på scenområdet och på medieområ-
det, sätter som villkor att frilansarbetet ska faktureras, det 
vill säga en förutsättning för att få arbetet är att den enskilde 
utför detta som egenföretagare (F-skattare). Notabelt är att 
sådana krav i ökad utsträckning också kommer från offent-
liga arbetsgivare och från verksamheter som helt finansieras 
med kommunala medel (typ stadsfestivaler).

Man kan här ana oheligt allierade intressen mellan ar-
betsgivare och det politiska systemet för att dölja den prole-
tarisering som smyger sig fram över kultursektorn. Välmo-
tiverade och legitima strävanden att genom ökad flexibilitet 
åstadkomma konstnärlig utveckling och förnyelse blandas 
på ett olyckligt sätt med ambitionerna att spara pengar. 
Samtidigt bidrar konkurrensen om arbetstillfällen, inte säl-
lan i kombination med de yrkesverksammas egna konstnär-
liga ambitioner och engagemang, till arbetsvillkor som inte 
skulle accepteras på andra delar av arbetsmarknaden.

I den aktuella kulturdebatten betonas ofta betydelsen av en-
treprenörskap. Entreprenörskapet är dock inte ensidigt knu-
tet till ett företagande. Frilansande skådespelare och andra 
konstnärer inom scenkonstens område uppvisar ofta en im-
ponerande kreativitet när det gäller att utveckla och skapa nya 
arbetstillfällen. Men att arbeta som egenföretagare skapar i 
sig inga nya arbetstillfällen. Däremot underlättar det både för 
kulturens finansiärer och för uppdragsgivarna/arbetsgivarna 
på scen- och medieområdena att undandra sig ansvaret för 
arbets- och utvecklingsvillkoren för de yrkesverksamma. 

Hur ska man då få till stånd anställningsformer, som 
förenar konstnärliga behov och produktionsmässiga för-

9. Regeringens proposition 1996/97:3 Kulturpolitik, s. 59.
10. Kreativa Sverige: Mer pengar till kulturen, s. 16. (2008).
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utsättningar med de yrkesverksammas trygghet och ut-
vecklingsmöjligheter? En viktigt kulturpolitisk innovation 
är Teateralliansen och dess efterföljare Dansalliansen och 
Musikalliansen.11 Alliansmodellen tillkom under en social-
demokratisk regering men har glädjande nog också anam-
mats av den nya regeringen.

Hittills är dock räckvidden begränsad. Teateralliansen, 
som har varit verksam i mer än tio år, omfattar med sina 
110 anställda mindre än 5 procent av de professionellt yr-
kesverksamma skådespelarna. För att kunna göra verklig 
skillnad på kulturarbetsmarknaden måste allianserna byg-
gas ut kraftigt och även utsträckas till upphovsmannagrup-
per, t.ex. regissörer, scenografer och kompositörer.

Men även om allianserna byggs ut minskar inte behovet 
av att genom olika insatser stärka frilansarnas ställning på 
kulturarbetsmarknaden. Tre områden framstår då som sär-
skilt strategiska:12

• Rätten att omfattas av kollektiva avtal
• Mötesplatser och kompetensutveckling
• Anpassa skatte- och trygghetssystemen

Av grundläggande betydelse är att försvara rätten för frilan-
sare att arbeta som anställda och därigenom omfattas av det 
skydd som följer av lag och kollektivavtal. Men samtidigt 
måste också frilansare som arbetar med F-skatt har möjlig-
het att arbeta under kollektiva avtal.

Många av dem som arbetar som uppdragstagare/egenfö-
retagare står i ett starkt beroendeförhållande till sina upp-
dragsgivare, ett beroendeförhållande som är väl så starkt 
som det som gäller för anställda. FörEtt sätt att stärka dessa 
uppdragstagares ställning, utan att riskera att försämra si-
tuationen för dem som arbetar som visstidsanställda, är att 
mer aktivt utnyttja den möjlighet som medbestämmande-
lagen och konkurrenslagstiftningen ger att teckna avtal för 
beroende uppdragstagare.

Kulturarbetsmarknaden blir allt mer fragmentiserad. 
På en sådan arbetsmarknad blir frågor som rör kontinui-
tet, mötesplatser och utvecklingsmöjligheter mellan jobben 
helt centrala. För att möta dessa behov krävs att man inom 
kulturpolitiken nationell och regionalt/lokalt utvecklar och 
bygger upp en infrastruktur till stöd för frilansare.

Samtidigt så måste det ställas ökade krav på arbetsgi-
varna/uppdragsgivarna att ekonomiskt bidra till sådana 
strukturer. En allmän princip på arbetsmarknaden är att 
kompetensutveckling för de yrkesverksamma är arbetsgi-
varens ansvar. Hittills har dock dessa arbetsgivare, särskilt 
de mer renodlat kommersiella, vare sigvarken förmått eller 
velat ta sitt ansvar för att bidra till tränings- och utveck-
lingsmöjligheter för de frilansare som deras verksamheter 
är helt beroende av.

Många av de problem som möter frilansarna har sin 
grund i att de hamnar på tvärs med lagar och regler som 
är utformade utifrån förhållandena på andra delar av ar-

betsmarknaden. Detta uppmärksammades redan i 1996 års 
kulturpolitiska proposition där det framhålls att regelver-
ken inom olika politikområden bör utformas så att rimlig 
hänsyn tas till konstnärernas speciella förhållandena och att 
de problem som skapas för konstnärer genom förändringar 
inom andra politikområden inte ska övervältras på kultur-
politiken. Men utvecklingen har blivit den motsatta, vilket 
de senaste förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen är ett 
övertydligt exempel på. Det är därför både ett rättvisekrav 
och en kulturpolitisk fråga att utformningen och tillämp-
ningen av skatte-, social- och arbetsmarknadspolitiken tar 
hänsyn till kulturarbetsmarknadens särart.

En sammanfattande slutsats är att kulturområdets utveck-
ling mot en allt mer utpräglad frilansarbetsmarknad måste 
få ett helt annat genomslag i kulturpolitiken. Detta särskilt 
som kulturpolitiken självt har varit pådrivande genom sin 
betoning av förnyelse och flexibilitet. De yrkesverksammas 
flexibilitet borde belönas och inte bestraffas. ■

11. Teateralliansen drivs i form av ett bolag som ägs av den fackliga organisationen Teaterförbundet, arbets-
givarorganisationen Svensk Scenkonst och Trygghetsstiftelsen TRS. De frilansande skådespelarna har en 
grundanställning i bolaget och tar tjänstledigt för varje jobb. Om man under en treårsperiod inte haft tillräckligt 
med skådespelarjobb utanför bolaget upphör anställningen. I bolagets uppdrag ingår också kompetensutveck-
ling som riktar sig till alla frilansande skådespelare. Verksamheten finansieras med statsanslag. Dans- och 
Musikallianserna är uppbyggda enligt samma principer.
12. Dessa frågor utvecklas närmare i Teaterförbundets skrift Rättvisa och utveckling för frilansare (2006). 
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