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ABSTRACT 
 
Föreliggande uppsats är en deskriptiv studie av relationen mellan konstnärsyrket och 
arbetslöshetsförsäkringen. Studiens syfte är att undersöka konstnärsyrkets legitimitet och 
avgränsning vid inkomstlöshet.  För att definiera konstnärsyrket görs en avgränsning mellan 
konstnärsyrket och konstnärskapet. Konstnärskapet lämnas öppet medan konstnärsyrket har 
vissa yrkesmässiga kriterier. Det viktigaste kriteriet är att den yrkesutövande konstnären har 
ett vinstsyfte med konstskapandet. Vinstsyftet förstås som en vilja att försörja sig på inkomst 
från yrkesutövningen. Med utgångspunkt i vinstsyftet undersöks relationen mellan 
konstnärsyrket och arbetslöshetsförsäkringen. Konstnärernas arbetssituation präglas av 
återkommande perioder av inkomstlöshet och arbetslöshet. Få konstnärer har hela sin 
försörjning från konstskapande. Vinstsyftet blir en snäv avgränsning, vilken resulterar i få 
yrkeskonstnärer. Denna snäva avgränsning sätter fingret på att yrkesgruppen konstnärer har 
små möjligheter att försörja sig på utfört arbete. 
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1 Inledning 
 

”Samhällets erkännande av konsten och konstnären är komplicerat. Allmänheten i ett samhälle kan många 

gånger se konstnären som någon som inte utför ett riktigt arbete” (Einarsdotter-Wahlgren,1997 s. 20) 

 

Citatet ovan belyser den grundläggande fundering som är ursprunget till denna uppsats. Kan 

konstskapande vara ett arbete?  Hur legitimeras i så fall detta konstskapande som en 

yrkesutövning? Konstnärsrollen och synen på konstskapandet är det ämne som intresserar 

mig. Att samhällets erkännande av konsten och konstnären är komplicerat har jag erfarit i 

form av en inompersonlig konflikt. Postgymnasialt var det just konst jag själv ville syssla med 

och utbilda mig inom. Men jag kom fram till att jag borde utbilda mig till något riktigt och 

valet föll på socionomprogrammet. Under min näst sista termin har jag tagit tillfället i akt att i 

min produktion av en uppsats på C-nivå beröra ämnet mer ingående. Jag har passat på att 

undersöka konstnärsyrket och hur avgränsningen kring det ser ut. För att göra ämnet 

hanterbart och anpassa det till kursen i vilken jag skriver min uppsats, komparativ 

socialpolitik, har jag valt att se konstnärskapet ur inkomstlöshetens synvinkel. Detta för att jag 

antar att innebörden av konstnärsyrket blir extra tydlig när en konstnär inte kan försörja sig på 

sin konstproduktion. Uppsatsen befinner sig i skärningspunkten mellan den statliga 

kulturpolitiken och den statliga arbetsmarknadspolitiken. Mellan de två politikområdenas mål 

finns en motsättning (SOU 1997:183). Arbetsmarknadspolitiken intresserar sig krasst sett för 

att anpassa arbetskraften till arbetsmarknaden. Finns det ingen arbetsmarknad för konstnärer 

så måste konstnärerna omskola sig. Den statliga kulturpolitiken har däremot ett intresse av att 

främja kulturella utryck som är utmanande och låta kulturen vara en obunden kraft i samhället 

(www.regeringen.se1).  

 

Denna uppsats är en deskriptiv studie av konstnärsyrkets legitimitet och avgränsning vid 

inkomstlöshet. Min undersökning baseras i första hand på texter från instanser i samhället 

som bevakar konstnärers ställning på arbetsmarknaden. Jag argumenterar inledningsvis för en 

avgränsning mellan konstnärskapet och konstnärsyrket, för att sedan placera in vinstsyftet 

som en viktig komponent i konstnärens yrkesroll. Med denna argumentation som bakgrund 

presenterar jag sedan min undersökning av relationen mellan konstnärsyrket och 

arbetslöshetsförsäkringen. 
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1.1 Ett första möte med området 
 

Mia Einarsdotter-Wahlgren (1997) har skrivit en avhandling som bär namnet ”Jag är 

konstnär!”. Den behandlar erkännandeprocessen kring konstnärskapet och författaren 

fascineras, precis som jag, av konstnärsyrket: 

 
”Det är just detta; att oförtrutet arbeta vidare med att producera konst trots ringa framgång och erkännande och 

trots avsaknad av ekonomisk trygghet och annat, som jag finner så spännande” (Einarsdotter-Wahlgren 1997, s. 

12) 

 

Författaren vill undersöka och klarlägga konstnärens villkor, svårigheter och möjligheter i en 

mindre ort. Hon utgår från ett sociologiskt perspektiv, när hon undersöker konstnärskapets 

erkännandeprocess, som innebär att hon antar att konsten inte kan skiljas från sitt sociala 

sammanhang.  Även jag vill undersöka konstitutionen av konstnärskapet. Min undersökning 

har dock inkomstlösheten som utgångspunkt. Dessutom väljer jag att göra en avgränsning 

mellan konstnärskapet och konstnärsyrket. Författaren (a.a.) presenterar olika sätt att förklara 

vem som är konstnär. Det är just avgränsningen av vem som är och vem som inte är konstnär 

som är central i erkännandeprocessen och i identitetsskapandet. Vidare finns det fler 

människor i samhället som vill kalla sig konstnärer utan att samhället tillskriver dem denna 

roll. Konstnärskapet är beroende av andra aktörer, av samhället, som måste erkänna 

konstnären som konstnär. Konstvärldens uppsättningar av regler och värderingar avgör vem 

som är konstnär (Einarsdotter-Wahlgren, 1997). 

 

Under mars månad 2006 publicerades i Sydsvenskan två artiklar (Waltenberg, 2006 a, 2006 b) 

som behandlade konstnärernas arbetssituation. Siktet var inställt på relationen mellan 

konstnärerna och Arbetsförmedlingen Kultur1. En konstnär som intervjuats säger om 

tjänstemännen på Arbetsförmedlingen Kultur: 

 
”De kan utan vidare kräva att folk som just gått ut en lång och dyr utbildning ska omskola sig för att bättre passa 

in på arbetsmarknaden.” (Waltenberg, 2006,a) 

 

Jag uppfattar här ett problemområde i krocken mellan konstnärens valda yrkesbana och 

villkoret att stå till arbetsmarknadens förfogande för att uppbära arbetslöshetsersättning. 

                                                 
1 Arbetsförmedlingen Kulturs verksamhet beskrives senare i texten. 
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Kanske har konstnärerna en drivkraft som är så stark att de inte byter yrkesbana trots 

överetablering på arbetsmarknaden (SOU 1997:183). Handläggarna på Arbetsförmedlingen 

Kultur kritiseras av Konstnärernas riksorganisation, KRO, i en av artiklarna (Waltenberg, 

2006a) för att vara inkompetenta. Som svar på klagomålen om att de inte har kunskap som 

räcker för att hjälpa konstnärer att hitta jobb svarar regionchefen på Arbetsförmedlingen 

Kultur:  

 
”Oftast kommer de [klagomålen] från konstnärer som inte har några a-kassedagar kvar och som ombetts att 

fundera på om de kanske skulle ta och byta till ett yrke där de kan försörja sig.” (Waltenberg, 2006a) 

 

De två citaten ovan illustrerar ifrågasättandet av konstnärens yrkesroll vid inkomstlöshet. Att 

inkomstlösheten är ett generellt problem för yrkesutövande konstnärer visar Fritzells och 

Lundbergs studie från 1998. De författade på uppdrag av KRO och med ekonomiskt stöd från 

Konstnärsnämnden en studie om konstnärers ekonomiska villkor. Studien baseras på 

enkätsvar från slumpmässigt utvalda medlemmar i KRO. De konstnärer som fyllt i enkäten är 

de som själva sett sig som yrkesverksamma. Författarna konstaterar, att konstnärerna i 

undersökningen har mycket låga inkomster från sitt konstnärliga skapande och att de söker 

inkomster från annat arbete. Även i rapporten ”Konstnärerna och trygghetssystemen” (SOU 

2003:21) påtalar utredarna att konstnärer i allmänhet har låga inkomster och att de måste söka 

inkomster från annat arbete än konstproduktion. Dessutom konstateras att den yrkesutövande 

konstnären konfronteras med återkommande perioder av arbetslöshet och inkomstlöshet. I 

samma rapport (a.a.) framläggs hur konstnärens yrkesroll passar dåligt in i den existerande 

arbetslöshetsförsäkringen. Min ansats i denna uppsats är att skapa ökad kunskap om 

konstnärsyrkets villkor och därigenom vidga förståelsen för relationen mellan 

arbetslöshetsförsäkringen och konstnärsyrket. 
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2 Syfte och frågeställningar 
 

Denna studies syfte är att undersöka konstnärsyrkets legitimitet och avgränsning vid 

inkomstlöshet. Utifrån detta syfte blir forskningsfrågorna för undersökningen: 

 

• Vad betyder arbetslöshet och inkomstlöshet för konstnärsyrket? 

• Hur formuleras relationen mellan konstnärsyrket och arbetslöshetsförsäkringen? 

• Hur avgränsas konstnärsyrket vid inkomstlöshet? 
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3 Teoretiska utgångspunkter och distinktioner 
 
I detta kapitel redovisar jag utgångspunkterna från vilka jag gör min undersökning av 

konstnärsyrkets legitimitet och avgränsning vid inkomstlöshet. Avgränsningen mellan 

konstnärskapet och konstnärsyrket får betydelse. På så vis tydliggörs vad konstnärsyrket 

innebär i denna uppsats.   

 
En ingång till ämnet konstnärsyrket och dess definitioner är frågan varför konstnärsyrket 

överhuvudtaget behöver definieras och avgränsas. I denna uppsats är det intressant därför att 

utnyttjandet av arbetslöshetsförsäkringen och andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder vid 

inkomstlöshet bygger på en avgränsning av yrkesgruppen. Vid bland annat inkomstlöshet 

finns möjlighet för konstnärer att skriva in sig på Arbetsförmedlingen Kultur. För att en 

inskrivning ska vara möjlig krävs tillhörighet till någon av de bestämda yrkeskategorierna 

som går under de tre samlingsområdena Scen och ton, Ord och media eller Bild och form.  

Kriterier finns uppsatta för att avgränsa professionella/yrkesmässiga från amatörer/icke 

yrkesmässiga (www.ams.se1). När jag undersöker definitionen av konstnärsyrket riktar jag in 

mig på att främst diskutera skiljelinjen mellan professionella och amatörer. Att dra en gräns 

mellan professionella konstnärer och amatörkonstnärer är i många fall onödigt. Ibland måste 

dock denna gräns dras och då baseras den vanligen på fyra faktorer: konstnärlig utbildning, 

konstnärligt kunnande, sysselsättningsgrad i konstnärlig verksamhet samt omfattningen av det 

offentliga framträdandet som konstnär. De fyra kriterierna används av regeringen för att 

avgränsa vilka individer som har rätt att delta i arbetsmarknadspolitiska program inom 

kulturområdet. ( SOU 2003:21)  
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3.1 Levnadskonstnärer? 
 

Frågan om vad konst är har många svar. Likaså vilka sysslor som är att betrakta som 

konstskapande. För att göra presentationen av konstnärsyrket mera enhetlig har jag valt att 

avgränsa konstnärsbegreppet till att här gälla endast bild- och formkonstnärer och inte till 

exempel musiker eller levnadskonstnärer. Hos Arbetsförmedlingen Kultur görs en uppdelning 

i tre samlingsområden för de konstnärliga yrkeskategorierna. Bild- och formkonstnärer är ett 

område och de två andra är Scen och ton samt Ord och media (www.ams.se1). Att jag 

använder mig av en redan existerande definition gör det lättare att sätta in denna uppsats i 

samtida debatt. I denna uppsats innebär konstnär följaktligen bild- och formkonstnärer, om 

inget annat anges.  
 

 

3.2 Amatörer och professionella 

 
”/…/ det måste finnas speciella mekanismer i samhället som sorterar ut vilka som är konstnärer och vilka som 

inte är det.” ( Einarsdotter – Wahlgren,1997 s. 42)  

 

Att undersöka konstnärsyrket innebär att undersöka vad som är yrkesmässigt. I detta stycke 

undersöker jag vad det yrkesmässiga i konstnärsyrket innebär, genom att diskutera 

gränslandet mellan amatör och professionell. I dagligt tal betyder ”att vara professionell” 

ungefär att ha yrkesstolthet, att ta ansvar för sina arbetsuppgifter och att utföra uppgifterna 

med precision och effektivitet. Men det betyder även att ta hänsyn till de yrkesregler som 

gäller, vilket betyder att det bör finnas sådana regler att ta hänsyn till. Motsatsen till 

professionell är amatör. (Selander, 1989)  
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Berger (1982) diskuterar relationen mellan amatören och den professionelle konstnären. De 

sociala förhållandena ur vilken konstskaparen är sprungen bestämmer enligt honom 

uppdelningen. Konsthistoriskt har termen primitivt använts som beteckning på konst skapad 

av personer från de arbetande klasserna. Primitivt får här betydelsen icke-professionell. 

Professionella konstnärer har utbildats vid skolor medan amatörerna skapat konst på grundval 

av personlig livserfarenhet. De professionella har genom skolning erhållit de konventionella 

färdigheterna inom konstskapande såsom symbolik, komposition och perspektiv. 

Amatörkonstnärernas verk har alltså tidigare kunnat urskiljas genom den teknik de använt.  

Raseringen av denna uppdelning påbörjades under 1800-talet och fortsatte in på 1900-talet, då 

konstnärer började bryta mot de konventionella reglerna för konstskapande. (a.a.) I nutida 

Sverige är utbildning inte ett ovillkorligt krav för att som konstnär anses som professionell 

och yrkesmässig (Einarsdotter-Wahlgren, 1997). Watson (i Sandström, 1970) menar att med 

den industriella revolutionen följde ett samhälle i vilket personer kunde förvärva status utan 

att behöva härstamma från högre sociala klasser. Det professionella i konstskapandet började 

lösgöras från klassbakgrund. Samtidigt växte konstnärernas uttrycksfrihet och på så vis 

försvagades den tidigare uppdelningen mellan amatör och professionell.   

 

Det finns även en aspekt på professionaliteten som innebär att en professionell som utför sitt 

yrke tjänar pengar på detta utövande.(Selander, 1989) Att en konstnär erhåller en inkomst via 

sitt yrkesutövande bestäms av konstkonsumenterna, att de är intresserade av att köpa eller 

ställa ut konstverken. Den professionella konstnären är beroende av att personer vill 

konsumera deras konst, medan amatören kan skapa konst utan detta beroende.  

 

En typ av gränsdragning mellan amatör och professionell kan uttryckas som gränsen mellan 

hobbyverksamhet och näringsverksamhet (Petersson & Tegelberg, 2004). Denna gräns mellan 

hobbyverksamhet och näringsverksamhet är av betydelse då skatt på inkomst från 

konstskapandet beräknas. Att vara professionell, yrkesmässig, innebär att ge sig in i 

konstskapandet med ett vinstsyfte. Gränsdragningen mellan amatör och professionell kan 

alltså gå vid frågan om i vilken utsträckning konstskapandet görs med vinstsyfte eller ej. 

Professionaliteten kan dock ej reduceras till att bara bygga på vinstsyfte. Konstnärens strävan 

efter vinst kan snarare ses som en tvivelaktig drivkraft inom konstvärlden. För att anses som 

professionell inom konstvärlden krävs en drivkraft som är starkare än vinstsyftet, i 

kombination med en viss kvalité på konstverken (Einarsdotter-Wahlgren, 1997). 
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Att definiera sig som amatör eller professionell är inte en uppgift för konstnären själv. Detta 

görs istället av de personer som möter konsten. Professionaliteten hos konstnären ligger inte 

endast i kvaliteten på konstverket som denne producerat utan är också en fråga om acceptans i 

konstvärlden. Att omnämnas, att ha kontakter och att bli ett namn i konstvärlden är något som 

bestämmer professionaliteten. En gränsdragning mellan amatör och professionell kan således 

vara vilken sfär konstverket är avsett för eller placeras i. Amatörens verk befinner sig i 

hemmet, i den privata sfären. De tar inte vägen mellan hemmen via den offentliga 

konstmarknaden. Den professionellas verk är avsedda att visas offentligt, att säljas samt att 

kritiskt granskas av konstvärlden. (Einarsdotter-Wahlgren, 1997; Berger i Selander, 1982) 

 

 

3.3 Distinktionen mellan konstnärskapet och konstnärsyrket 
 

Synen på gränsen mellan amatör och professionell konstnär kan uttryckas antingen som 

mycket skarp eller som väldigt svår att definiera, t.o.m. obefintlig. (Einarsdotter-Wahlgren, 

1997) Gränsdragningen ser olika ut beroende på vilket syfte och vilket intresse som finns 

bakom gränsdragningen. Arbetsförmedlingen Kultur gör sin gränsdragning mellan 

professionella och amatörer i syfte att avgränsa vilka som får ta del av deras 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder (www.ams.se1). Konstvetare kan antas göra en annan 

gränsdragning för att reda ut vilka konstnärer som ska få sitt namn upptaget i konstlexikon. 

De som vill utreda om konstskapandet är en hobbyverksamhet eller en näringsverksamhet ur 

skattelagstiftningssynpunkt gör sin gränsdragning (Petersson & Tegelberg, 2004). Gränsen 

kan även upplevas som onödig att dra (SOU 2003:21). Gränsen kan ignoreras genom att ställa 

dörren på vid gavel: 

 
 ”Konst är allt det som en person som kallar sig konstnär säger är konst”. ( Caidahl, 1999 s.44 Carl Johan De 

Geer) 

 

Jag väljer att dra en gräns genom att göra en distinktion mellan konstnärskap och 

konstnärsyrke. Skälet är att jag anser att en person som skapar konst men inte uppfyller 

kriterierna för att vara professionell eller yrkesmässig, fortfarande är konstnär. Även den 

person som skapar konst men inte gör anspråk på att vara yrkeskonstnär, är konstnär. En 

person som är konstnär till yrket behöver uppfylla vissa yrkeskriterier, i kontakt med 

konstvärlden eller i kontakt med de sociala trygghetssystemen. Genom att göra denna 



 10

distinktion ämnar jag att lämna konstnärskapet öppet. Ett öppet konstnärskap relaterar jag till 

det institutionella konstbegrepp, som presenteras i ”Konstens anspråk” (Caidahl, 1999). 

”Konstens anspråk” är en intervjubok med ett antal konstnärer som får diskutera sin 

verksamhet, konsten och dess anspråk. I inledningen anförs att många av de intervjuade 

konstnärerna är övertygade om konstens unika status. Unikheten består i att konsten är ett 

uttryckssätt som är omöjligt att översätta till andra termer. Vidare anförs att konsten i 

samtiden har en stor mångfald och är mer än bara estetiska objekt. Konstnärsrollen hamnar 

alltmer i centrum, samtidigt som det blir svårare att finna ett språk för att tala om konstverken. 

Att döma av de resonemang som förs i denna intervjubok med olika konstnärer, dominerar det 

institutionella konstbegreppet – att konst är vad man kallar konst: 

 
Channa Bankier: ”Egentligen skulle man kunna säga att allt det som människor betraktar som konst är konst /…/ 

En väldigt generös ståndpunkt” (Caidahl, 1999., s. 12) 

 

Ernst Billgren: ”Konst är det man kallar för konst” (Caidahl, 1999, s. 24) 

 

Att konst är vad man kallar konst och att konstnär därmed är den som vill vara det och som 

kallar sig för det är en vid och öppen definition av konsten. Konstskapandet kan då vara ett 

uttryckssätt som är öppet för vem som helst. Konstnärskapet är öppet för alla men 

konstnärsyrket har vissa yrkesmässiga kriterier såsom vinstsyfte och erkännande i 

konstvärlden. 

 

 

3.4 Hur ett konstverk tas emot i konstvärlden 
 

”Att upptäcka ett föremål i ens egens smak, det är att upptäcka sig själv, upptäcka vad man vill” (Bourdieu, 1992 

s. 182) 

 

Att erkännandet av en person som yrkeskonstnär hänger ihop med bland annat erkännandet av 

personens verk som konst inom konstvärlden har jag redan nämnt. Här diskuteras mottagandet 

av ett konstverk i konstvärlden.  

 

Einarsdotter-Wahlgren (1997) tar upp begreppet ”konstverkets dubbla födelse”. Detta uttryck 

är ett försök att fånga den process som sker när ett verk som är skapat av en konstnär erkänns 
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som just ett konstverk. Den första födelsen är själva tillblivelsen av ett verk, det som 

konstnären producerar. Den andra födelsen sker när verket föds in i konstvärlden och 

legitimeras som ett konstverk. Denna process kan ske med olika lång tidsrymd mellan de två 

olika födelserna. Fallet kan vara att verket finns till i hundra år efter första födelsen, men 

tillskrivs inte någon större betydelse i konstvärlden förrän långt senare. Ett känt exempel på 

detta är konstnären Vincent van Gogh (1853-1890), som under sitt liv inte nådde något 

erkännande i konstvärlden. Han sålde endast en tavla då han var i livet och kunde absolut inte 

försörja sig på sin konst (Beaujean, 2000). Van Gogh betraktas idag som en självklar del i 

konsthistorien och jag antar att endast få människor skulle bestrida hans konstnärskap. 

 

 En komponent som bestämmer om en konstnär och dennes verk ska födas in i konstvärlden 

kan sägas vara smaken. Verket tas emot som konstverk om det inom konstvärlden finns 

smakutrymme för dess egenart.  Smaken förstås som principen bakom valet att ta till sig och 

erkänna en produkt som konst/ett konstverk. (Bourdieu, 1992 s. 181) För att konstvärlden ska 

kunna göra sitt smakutlåtande krävs att den är utrustad med klassificeringsprinciper. (a.a.) 

Smaken är ett möte där klassificeringsprinciper och konstverk harmoniserar. (a.a. s. 182) 

Klassificeringsprinciperna är de regler som existerar i konstvärlden kring vad som är konst 

och vad som inte är konst. Det finns dock utrymme för en individuell smak hos konstvärldens 

aktörer. Men för att konstvärlden ska överleva krävs att de individuella aktörerna delar vissa 

smaker. Detta sammanhållande beskrivs nedan i avsnittet Konstvärlden – som ett fält.  

 

 

3.5 Konstvärlden – som ett fält 
 

Konstvärlden är den arena där konstverket föds en andra gång och den arena där 

konstnärsrollen skapas.  Med begreppet fält (Bourdieu, 1992) kan det område där konsten och 

konstnärens etableringsprocess äger rum tydliggöras. I alla fält finns en kamp och kampen har 

kampvinster. I konstvärlden handlar kampen om att avgränsa vem som är konstnär och vad 

som är konst. Kampvinsten är just att få ett erkännande som konstnär av fältet. Kampen kan 

utspelas mellan nykomlingar och de dominerande inom konstvärlden, de som försvarar 

konstvärldens avgränsningar. För att fältet ska fortleva bör det finnas människor som är 

beredda att delta i kampen och spela spelet enligt fältets spelregler. Det måste finnas en 

medvetenhet om kampens lagar och insatser. För att inte kampen inom fältet ska splittra fältet 
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krävs det även att medlemmarna har vissa fundamentala intressen gemensamt. I konstvärldens 

fält handlar det om intresset för konsten, intresset av att det finns en definition av vad som är 

konst. De som deltar i kampen inom ett fält bidrar till att reproducera tron på kampvinsternas 

värde. De som vill inträda i fältet måste betala någon form av inträde: erkänna värdet i 

kampen samt lära sig kampens regler. (Bourdieu, 1992 s.131-134)   

 

 

3.6 Sammanfattning av teoretiska distinktioner och utgångspunkter  
 

Vad är då centralt för definitionen av den yrkesverksamma konstnären? De olika 

komponenterna som jag tagit fram målas här upp: skapandet av konstnärens yrkesidentitet 

sker i relation mellan konstnären och konstvärlden. Ett första steg mot yrkesidentitet är att 

konstnärens verk når det offentliga rummet, så att konstvärlden har möjlighet att granska och 

bedöma. Att utföra sina arbetsuppgifter med precision och effektivitet är ett allmänt 

kännetecken på yrkesmässighet. Dessa två komponenter hör ihop med att ha utbildning och 

ett vinstsyfte med sitt yrkesarbete. För yrkeskonstnären är detta inte tillräckligt. Det krävs 

även en anpassning till konstvärldens spelregler samt en drivkraft som är mer än vinstsyftet. 

Konstnärsyrket har nu undersökts.  En skiljelinje mellan konstnärskapet och konstnärsyrket 

har upprättats. När jag senare i denna studie redovisar min undersökning av konstnärsyrkets 

legitimitet och avgränsningar vid inkomstlöshet, så kommer vinstsyftet att vara utgångspunkt.  
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4 Tillvägagångssätt 
 

I detta kapitel redovisar jag mitt tillvägagångssätt i undersökningen av relationen mellan 

konstnärsyrket och arbetslöshetsförsäkringen. Denna undersökning görs för att uppfylla 

uppsatsens syfte, att undersöka konstnärsyrkets legitimitet och avgränsningar vid 

inkomstlöshet. Att redovisa tillvägagångssättet innebär att läsaren får möjlighet att bedöma 

tillförlitligheten (Patel & Davidson, 2003) i min tolkning av konstnärsyrkets legitimitet och 

avgränsning vid inkomstlöshet. Läsaren ska få underlag för att kunna bedöma resultatets 

samband med det undersökta materialet. 

 

 

4.1 Val av tillvägagångssätt 
 

För att få reda på hur relationen mellan konstnärsyrket och arbetslöshetsförsäkringen 

formuleras har jag valt att göra en studie av de redan existerande publikationer som berör mitt 

valda problemområde. Detta resulterar i en deskriptiv undersökning där jag diskuterar och 

systematiserar informationen i publikationerna (Patel & Davidson, 2003). Jag utgår från att 

studiet av publikationer ger en mer övergripande bild av konstnärsyrkets legitimitet och 

avgränsningar vid inkomstlöshet, än att intervjua berörda människor. Sådana intervjuer antar 

jag snarare skulle ge mig kunskap om upplevelsen av förhållandet mellan konstnärsyrket och 

arbetslöshetsförsäkringen. Min undersökning är istället inriktad på de formuleringar av 
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förhållandet som sker på policynivå. I mitt tillvägagångssätt blir vad för publikationer jag 

använt och hur jag använt dem det intressanta för tillförlitligheten. Med andra ord är det 

viktiga i mitt tillvägagångssätt urval och källvärdering. Först redovisas därför urvalet. Sedan 

följer en diskussion om källornas tillförlitlighet. 

 

 

4.2 Urval bland dem som tar till orda om yrkeskonstnärers förhållanden 
på arbetsmarknaden? 
 

Arbetet med att söka litteratur till denna studie har skett genom en process som närmast kan 

liknas vid ett inringande. Den yttersta cirkeln innebar min egen upptäckt och min egen 

formulering av uppsatsens problemområde. Nästa steg i inringandet var litteratursökningar i 

databasen Uppsök på begrepp som ”konstnär”, ”yrkesroll” och ”arbetslöshet”. Jag kom tidigt i 

kontakt med Einarsdotter-Wahlgrens (1997) avhandling. Ur hennes litteraturlista plockade jag 

ut ytterligare litteratur. En central del i min process att söka och välja litteratur har varit just 

detta, att gå vidare i funnen litteraturs litteraturhänvisningar. I själva undersökningen har jag 

dock använt mig av publikationer från instanser i samhället som berör mitt problemområde. 

Urvalet av instanser har skett på basis av de instanser som tagits upp i litteraturen, speciellt i 

”Konstnärerna och trygghetssystemen” (SOU 2003:21).Nedan följer en presentation av de 

instanser och publikationer som förekommer i studien: 

 

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet vars uppdrag är att bevaka konstnärers sociala och 

ekonomiska villkor. De fördelar även statliga stipendier och bidrag till yrkesverksamma 

konstnärer. Urvalskriterierna för att erhålla stipendier är konstnärens behov av ekonomiskt 

stöd samt den konstnärliga kvaliteten på verken (www.konstnarsnamnden.se). I Sverige finns 

inget regelrätt fackförbund för konstnärer. Konstnärernas Riksorganisation, KRO, har tagit på 

sig rollen som svenska konstnärers fackliga företrädare. Deras uppgift är bland annat att 

bevaka medlemmarnas intresse i frågor som rör deras status på arbetsmarknaden. För att 

kunna ansluta sig till KRO ska konstnären i fråga ha genomgått konstnärlig 

högskoleutbildning eller kunna redovisa minst fem års yrkeserfarenhet (www.kro.se). 

Tillsammans med Sveriges konsthantverkare och industriformgivare, KIF, har KRO 

publicerat en handbok som riktar sig till bild- och formkonstnärer (Nordwall, 2001). 
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Handboken beskriver de olika regelverk som råder för konstnärer som vill etablera sig på 

konstmarknaden. 

 Konstnärerna har en egen arbetsförmedling, Arbetsförmedlingen Kultur. I Sverige finns två 

sådana specialarbetsförmedlingar, den nämnda för kultur samt en för sjöfart. 

Arbetsförmedlingen Kultur har fem regionkontor i Sverige och är en mötesplats för 

arbets/uppdragsgivare och arbetssökande. Inskrivning är frivillig utom för personer som 

uppbär arbetslöshetsersättning. Kriterier för inskrivning finns uppsatta, för att avgränsa 

yrkesmässiga arbetssökanden från icke yrkesmässiga (www.ams.se2).  

 

Det har även publicerats ett antal Statliga offentliga utredningar kring konstnärers situation. 

Jag har främst använt mig av ”Konstnärerna och trygghetssystemen” (SOU 2003:21).  

Utredningens uppdrag är att ”/…/ kartlägga hur gällande trygghetssystem förhåller sig till 

konstnärlig verksamhet, om de nuvarande regelverken innebär särskilda problem och 

analysera och ange orsaken till problemen” (a.a. s.13). I begreppet trygghetssystem inräknas 

här arbetsmarknadspolitiska åtgärder, socialförsäkringar, pensioner samt de effekter som 

uppstår i tillämpningen av skatteregler. Även rapporten ”Arbete åt konstnärer” (SOU: 

1997:183) behandlar uppsatsens ämnesområde, eftersom den kartlägger 

arbetsmarknadspolitiken i förhållande till konstnärsyrket.  

 

 

4.3 Källvärdering och tillförlitlighet  
 
I det svenska samhället finns olika instanser som bevakar konstnärers situation på 

arbetsmarknaden. De som förekommer i denna uppsats har redovisats i förra stycket. Vid 

dessa instanser förs resonemang om hur konstnärernas ställning ser ut och hur den kan 

förbättras. Det är dessa instansers policys om yrkeskonstnärernas villkor som jag valt att 

studera. Sammanfattningsvis kan publikationerna jag studerat beskrivas som officiella 

meddelanden. Officiella meddelanden brukar enligt Thurén (1997) bedömas som 

otillförlitliga. Resonemanget om otillförlitligheten bygger på att det bakom publikationerna 

finns ett specifikt intresse. Ett intresse i att föra fram den egna instansens formuleringar av 

vad som är problematiskt, hur verkligheten ser ut samt vad som är rätt och sant. Resultatet av 

att bygga en undersökning på officiella meddelanden skulle då bli en tendensiös bild av hur 

det ligger till. Trots detta väljer jag att undersöka publikationer som kan beskrivas som 
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officiella meddelanden. Detta eftersom jag gör en undersökning på policynivå, där jag vill ta 

reda på just hur konstnärsyrkets relation till arbetslöshetsförsäkringen formuleras.  Det är hur 

relationen är tänkt att fungera snarare än hur den fungerar som jag är intresserad av.  

 

Jag har ovan redovisat vad för publikationer jag använt. Nu återstår frågan om hur jag har 

använt publikationerna. För att veta hur publikationerna kan användas anser jag att det är 

viktigt att vara medveten om för och i vilket sammanhang de publicerats. Jag väljer här att 

diskutera två typer av publikationer, nämligen officiella hemsidor samt Statliga offentliga 

utredningar, och redovisa mitt resonemang om hur jag använt dem. 

 

Författandet av Statliga offentliga utredningar är ett led i den svenska lagstiftningsprocessen. I 

korta ordalag går processen till såhär: På regeringens inrådan tillsätts en kommitté som får i 

uppdrag att utreda en fråga. Kommittén består vanligtvis av politiker och specialister på 

frågans område. Regeringen ger ett kommittédirektiv där de utgångspunkter från vilka frågan 

ska belysas anges. Kommitténs utredningsarbete resulterar i en rapport, i dagligt tal en SOU-

rapport. Där presenteras slutsatser och förslag till lagändringar. Olika remissinstanser ges 

möjlighet att replikera på rapporten. Efter detta författar regeringen en proposition som sedan 

lämnas till riksdagen att besluta om. De två SOU-rapporter som jag använt mig av är båda 

kartläggande rapporter. De beskriver ett problemområde och ger sedan förslag till 

förändringar. Rapporterna har jag använt med motivet att de ger information om hur man från 

statligt håll formulerar konstnärsyrkets relation till arbetslöshetsförsäkringen. Rapporterna är 

ett underlag och ett utkast till framtida riksdagsbeslut och säger därmed inget om hur lagarna 

sedan utformats. Jag menar dock att rapporterna i sina problemformuleringar ger utförligare 

information om det samtida statliga förhållningssättet till konstnärsyrket, än lagtexten gör. 

 

Jag har vidare använt mig av information från olika instansers officiella hemsidor. 

Publikationerna på dessa hemsidor syftar till att informera allmänheten om instansens 

verksamhet. Den information som presenteras antar jag svarar mot hur det är tänkt att 

instansernas verksamhet ska fungera. Att informationen svarar mot hur det verkligen fungerar 

antar jag att det inte går att förutsätta. Dock är intentionen med denna uppsats att undersöka 

just hur det är tänkt att fungera och i detta sammanhang är presenterad information tillförlitlig.  
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5 Resultat 
 

I detta kapitel redovisas de resultat jag funnit vid min undersökning av konstnärsyrkets 

legitimitet och avgränsning vid inkomstlöshet. Med utgångspunkt i vinstsyftet presenterar jag 

hur konstnärsyrket avgränsas då det möter arbetslöshetsförsäkringen. Jag går först igenom hur 

konstnärens arbetsmarknad beskrivs av olika instanser och diskuterar frågan om huruvida 

konstnärer kan vara arbetslösa. Sedan beskriver jag hur arbetslöshetsförsäkringen är 

uppbyggd och hur relationen mellan den och konstnärsyrket formuleras. Jag pekar ut de 

situationer då det sker en avgränsning av konstnärsyrket.  

 

I enlighet med min presenterade utgångspunkt i avgränsningen mellan konstnärskapet och 

konstnärsyrket går det endast att tala om arbetslöshet och inkomstlöshet när det gäller 

yrkeskonstnärer. Konstnärskapet i sig bygger inte på någon erhållen inkomst av 

konstskapande. Jag utgår alltså ifrån att utövandet av konstnärsyrket bygger på ett 

vinstintresse. Vinstintresset förstås här som en vilja att försörja sig på inkomst från 

konstnärsyrket. Arbetslöshet innebär för de flesta personer en ekonomisk osäkerhet, detta 

eftersom en persons status på arbetsmarknaden oftast har en omedelbar inverkan på dennes 

försörjning. För att räknas som arbetslös gäller sammanfattningsvis tre kriterier: att man inte 

har något arbete, att man söker ett arbete samt att man är oförhindrad att ta arbete. (Olofsson 

& Wadensjö, 2005)  
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5.1 Bildkonstnärernas arbetsmarknad 
 

Bildkonstnärernas arbetsmarknad presenteras i en statlig offentlig utredning (SOU 2003:21). 

Generellt är bildkonstnärerna högutbildade samtidigt som de erhåller en låg inkomst från sitt 

konstskapande. Flertalet måste kombinera konstnärsyrket med att söka inkomst utanför detta 

yrkesområde, s.k. ”brödjobb”. Viktiga inkomster via konstnärsyrket är bidrag och stipendier. 

Yrkesverksamma konstnärer är oftast egenföretagare men kan även vara arbetstagare och 

uppdragstagare (a.a.). Omsättningen av konst på marknaden kan ske på olika sätt. 

Direktförsäljning innebär förmedling av konstprodukt från konstnär till kund, utan 

mellanhänder. Försäljning via ombud sker då konstprodukten förmedlas från konstnären till 

en kund via gallerist, konsthall eller annat ombud. Konstprodukter kan även reproduceras i 

media såsom tidskrifter, böcker eller som tryck på någon typ av produkt. Slutligen kan 

konstnären erhålla inkomst i form av visningsersättning, genom att ställa ut sin konst 

(Nordwall, 2001). Många av konstnärernas uppdragsgivare ställer krav på ett innehav av F-

skattsedel (SOU 2003:21). Skattsedeln bestämmer vem som ska betala sociala avgifter och 

arbetsgivaravgifter för utfört arbete. Arbetstagare har A-skattsedel, vilket innebär att deras 

arbetsgivare betalar avgifterna. Egenföretagare har i regel F-skattsedel, vilket innebär att 

företagaren själv betalar in avgifterna. Det finns även möjlighet att ha en kombination, FA-

skattsedel. Denna kombination är till för personer som är företagare och samtidigt är 

arbetstagare hos annan arbetsgivare (www.skatteverket.se).  Många yrkesverksamma 

konstnärer befinner sig just i denna situation lämplig för FA-skattsedel. De driver ett företag 

men måste samtidigt, som ovan nämnts, vara arbetstagare i sitt brödjobb ( Nordwall, 2001). 

Konstnärsyrket avviker från normen på arbetsmarknaden. Konstnärens atypiska yrkesroll 

består i kombinationen av att vara både arbetstagare och uppdragstagare, de tidsbegränsade 

anställningarna och uppdragen, den låga lönen, de återkommande perioderna av arbetslöshet 

och inkomstlöshet samt att de ofta måste söka inkomster utanför sitt yrkesområde.  Problem 

uppstår då gällande regler och lagar för arbetslöshetsförsäkringen ska tillämpas på 

yrkeskonstnärens situation (SOU 2003:21). Konstnärsyrket har ingen egen arbetslöshetskassa 

med kunskap om deras villkor på arbetsmarknaden. Följaktligen är yrkeskonstnärerna spridda 

över flera olika kassor, varav en del är anslutna via arbeten, brödjobb, som de har utöver 

konstskapandet (a.a.). 

 

 



 19

5.2 Arbetslös eller inkomstlös? 
 

”Vi är inte arbetslösa, bara inkomstlösa vissa perioder” (Waltenberg, 2006b) 

 

I en artikel i Sydsvenskan (Waltenberg, 2006b) diskuteras konstnärers arbetssituation och 

försörjning. En intervjuad konstnär menar att hon och hennes yrkesgelikar inte är att betrakta 

som arbetslösa utan endast som inkomstlösa. Att vara yrkeskonstnär och arbetslös uppfattas 

som ett motsägelsefullt tillstånd. De tre kriterierna för arbetslöshet, som beskrivs ovan, 

uppfylls inte om man syftar på yrkesverksamma konstnärer som producerar konst men inte 

kan försörja sig på detta. Konstskapandet för den yrkesverksamme är ett arbete och innebär 

således ett hinder att söka annat heltidsarbete. Yrkeskonstnären är inte arbetslös men troligen 

tvungen att söka annan inkomst än via sitt konstskapande. I en undersökning av KRO-

anslutna konstnärers ekonomi och levnadsvillkor (Fritzell & Lundberg, 1998) framhålls att de 

i hög utsträckning ser sig som just yrkesverksamma konstnärer trots att deras inkomster 

huvudsakligen kommer från andra källor (a.a.). Det faktum att många konstnärer betraktas 

som egenföretagare är en orsak till att det inte riktigt går att tala om arbetslöshet enligt ovan 

nämnda tre kriterier. Dessa egenföretagare styr sitt eget konstskapande, men är ofta 

inkomstlösa under perioderna av skapande. Det kan vara svårt att få ersättning för färdiga 

konstverk så att inkomsten täcker perioden av skapande (SOU 1997:183). Hindret i 

konstnärens yrkesutövning ligger alltså inte i arbetslösheten utan snarare i inkomstlösheten.  

 

 

5.3 Arbetslöshetsförsäkringen 
 

Syftet med den svenska arbetsmarknadspolitiken är att minska arbetslösheten och att matcha 

arbetskraften med marknaden. Genom arbetslöshetsförsäkringen ska helt eller delvis 

arbetsföra garanteras inkomst vid arbetslöshet. Statens ansvar är här i första hand människors 

försörjning och inte ansvar för marknaden och produktionen (Elmér,2000). 

Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring2, ett ekonomiskt stöd så att den 

arbetslöse har möjlighet att se sig om efter ett nytt arbete under en begränsad tid 

(Mannelqvist, 2003). Den svenska arbetslöshetsersättningen betalas ut av formellt fristående 

arbetslöshetskassor, i dagligt tal a-kassor. Dessa kassor understöds ekonomiskt av staten. 
                                                 
2 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om tillämpningen av 11§ lagen (1997:238) om 
arbetslöshetsförsäkring gällande lämpligt arbete, Allmänna bestämmelser 2§. 
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Rättigheten till ersättning bygger på betald medlemsavgift till kassan och att den arbetslöse 

står till arbetsmarknadens förfogande (Olofsson & Wadensjö, 2005). Kassorna ska enligt lag3 

omfatta en viss yrkeskategori eller bransch. De arbetar ofta i nära samarbete med den fackliga 

organisationen som företräder yrkesområdet i fråga (Elmér, 2000). Både arbetstagare och 

företagare omfattas av arbetslöshetsförsäkringen4. Dock skiljer reglerna sig åt för de två 

grupperna. Arbetslöshetsförsäkringen består av en grundförsäkring och en 

inkomstbortfallsförsäkring. Inkomstbortfallsförsäkringen är inkomstrelaterad och räknas alltså 

ut från den arbetslöses tidigare inkomst. För att ha rätt till denna ersättning krävs att den 

arbetslöse uppfyller ett medlemsvillkor och ett arbetsvillkor. Grundförsäkringen är en 

ersättning för dem som uppfyller arbetsvillkoret men inte medlemsvillkoret. För de personer 

som inte är medlemmar i någon arbetslöshetskassa betalas grundbeloppet ut av Alfa-kassan5. 

Medlemsvillkoret innebär att den arbetslöse varit ansluten till en arbetslöshetskassa minst tolv 

månader. Arbetsvillkoret innebär att den arbetslöse under viss föreskriven tid arbetat ett visst 

antal timmar, innan arbetslösheten inträffat. Grundvillkoren för att få ersättning är oförvållad 

arbetslöshet, oförhinder att ta arbete, inskrivning på arbetsförmedlingen, ett aktivt 

arbetssökande samt att den arbetslöse är beredd att anta erbjudet lämpligt arbete (Mannelqvist, 

2003). Kort sagt innebär grundvillkoret att stå till arbetsmarknadens förfogande. 

Tillsynsmyndighet för arbetslöshetskassorna är Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen, 

IAF6. Denna bevakar att medlemmarna i kassorna behandlas rättssäkert samt att kassorna 

tillämpar ersättningsreglerna korrekt. De lagar som rör arbetslöshetsförsäkringen är Lagen 

(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och Lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor 

(www.iaf.se). 

 

 

5.4 Konstnärsyrket och arbetslöshetsförsäkringen 
 

I denna uppsats är diskussionen om konstnärsyrkets avgränsningar det centrala. Att ha ett 

vinstsyfte, en vilja till försörjning, är utgångspunkten i diskussionen av konstnärsyrket och 

inkomstlösheten. Att ha ett vinstsyfte med yrkesutövningen innebär en strävan efter att kunna 

arbeta med konstproduktion på heltid, samt slippa att söka försörjning genom att ta brödjobb 
                                                 
3 Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor, Allmänna bestämmelser 1§. 
4 Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, Vilka som omfattas av lagen 1§. 
5 Alfa-kassan är inte knuten till något fackförbund och öppen för alla yrkesgrupper. De administrerar 
grundbeloppet för personer som inte tillhör någon a-kassa (www.alfakassan.se) 
6 Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor, Tillsyn 89§. 
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vid sidan av utövningen av konstnärsyrket. För att få grepp om konstnärsyrkets relation till 

arbetslöshetsförsäkringen renodlas tre situationer. Konstnären som arbetstagare, konstnären 

som egenföretagare samt konstnären som både arbetstagare och egenföretagare. Det som 

kommer att undersökas under dessa tre situationer är konstnärens möjligheter att erhålla 

arbetslöshetsersättning.  

 

Ett utmärkande drag för konstnärers villkor på arbetsmarknaden är de ofta återkommande 

perioderna av inkomstlöshet, perioder då konstnären inte har något specifikt arbete eller 

perioder av skapande. Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring. Den är alltså 

inte tänkt att fungera som ett ekonomiskt stöd, vilket går att ta till då yrkesutövningen för 

tillfället inte ger någon inkomst. Speciellt i reglerna för egenföretagare betonas att 

arbetslöshetsförsäkringen inte ska fungera som en inkomst när företaget går dåligt 

(Mannelqvist, 2003).  

 

Ett villkor för att erhålla arbetslöshetsersättning är att personen i fråga står till 

arbetsmarknadens förfogande. Vägrar personen ta lämpligt arbete som erbjuds upphör rätten 

till ersättning. Det påpekas i föreskrifterna7 att onödig yrkesväxling ska undvikas, men 

samtidigt anses inte ett arbete vara olämpligt endast på grundval av att det inte motsvarar den 

arbetssökandes yrkesval. För konstnären innebär detta att denne kan behöva söka även annat 

arbete än konstskapande arbeten, för att rätten till ersättning ska kvarstå.  

 

Rätten till arbetslöshetsersättning skiljer sig åt för konstnärer som är arbetstagare och 

konstnärer som är företagare. För att få ersättning vid arbetslöshet som företagare krävs att all 

personlig verksamhet i företaget läggs ned8. För konstnären innebär det helt enkelt att inget 

konstskapande får ske samt att konstnären också måste ställa sig till arbetsmarknadens 

förfogande. Endast en gång kan ersättning betalas ut vid tillfälligt uppehåll i företaget. 

Konstnärer arbetar ofta i gränslandet mellan att vara arbetstagare och företagare. Fallet kan 

vara att konstnären arbetar med olika tillfälliga uppdrag och kan sägas vara uppdragstagare. 

Kategoriseringen av uppdragstagarens arbete har betydelse för rätten till ersättning vid 

arbetslöshet. Inom arbetslöshetsförsäkringen finns inga särskilda föreskrifter för 

uppdragstagare av detta slag. I praxis skiljer man dock mellan självständiga och 

                                                 
7  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om tillämpningen av 11§ (1997:238) om 
arbetslöshetsförsäkring gällande lämpligt arbete, Utbildning och yrkesvana 7§. 
8 Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, Företagare 35§. 
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osjälvständiga uppdragstagare. De självständiga sorteras som företagare och de osjälvständiga 

som arbetstagare (SOU 2003:21).  

 

För att bedöma om en konstnär är att betrakta som företagare i relation till 

arbetslöshetsförsäkringen finns två grunder. Utför konstnären arbete på uppdrag av någon 

annan utan anställningsavtal eller om konstnären äger ett företag och är verksam i det 

betraktas konstnären som företagare. Innehav av F-skattsedel är också en företeelse som har 

betydelse vid bedömningen (Mannelqvist, 2003). En del konstnärer är som sagt både 

företagare och arbetstagare. Kanske har personen ett brödjobb, ett deltidsarbete och arbetar 

med konstproduktion den andra delen av tiden.  

 

I arbetslöshetsförsäkringen finns för arbetstagare som samtidigt är företagare, två möjligheter 

att erhålla arbetslöshetsersättning. Möjligheterna föreligger om företaget är att betrakta 

antingen som en bisyssla eller då det drivs i kombination med deltidsarbete9. För att 

konstskapandet i eget företag ska betraktas som bisyssla får det inte hindra personen att stå till 

arbetsmarknadens förfogande. Bisysslan ska även ha utförts vid sidan om ett heltidsarbete 

under en viss period innan arbetslösheten inträffat. Personen måste alltså söka och vara 

beredd att ta ett heltidsjobb. Blir en egenföretagande konstnär arbetslös från en 

deltidsanställning kan denne också ha rätt till arbetslöshetsersättning. Ersättningen baseras då 

på inkomstförlusten av deltidsanställningen. Även här krävs att konstskapandet i företaget inte 

inverkar på sökandet av ett nytt deltidsarbete. För båda situationerna gäller en gräns för hur 

stor inkomst personen får ha från sitt konstskapande i företaget. Överstigs gränsen dras det 

överskjutande beloppet av från ersättningen (Mannelqvist, 2003).  

 

För att ha rätt till ersättning vid arbetslöshet måste konstnären i fråga uppfylla arbetsvillkoret. 

Arbetsvillkoret innebär att den arbetslöse under en viss föreskriven tid före arbetslösheten 

måste ha arbetat ett visst antal timmar. Det är arbetslöshetskassans uppgift att bedöma om den 

arbetslöse uppfyller arbetsvillkoret. Men konstnärerna har ingen branschspecifik 

arbetslöshetskassa med god kännedom om deras arbetsvillkor. Dessutom existerar inga 

enhetliga konverteringsregler för konstnärerna. Konverteringsregler innebär en mall för 

uträknande av nedlagd arbetstid. Detta behövs då konstnärer ofta får ersättning utifrån en viss 

                                                 
9 Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, Deltid och Bisyssla 38-39 §§ 
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arbetsinsats och inte utifrån hur mycket arbetstid som har lagts ner på förberedelser för 

arbetsinsatsen (SOU 2003:21). 

 

När en person uppbär arbetslöshetsersättning måste denne aktivt söka arbete och vara beredd 

att tacka ja till erbjudet arbete. Vad som är lämpligt arbete bestämmer arbetsförmedlingen10. 

Efter de hundra första dagarna i en ersättningsperiod under arbetslöshet måste den sökande 

både geografiskt och yrkesmässigt utvidga sitt sökområde efter lämpliga arbeten för att 

rättigheten till ersättning ska föreligga11. Det finns dock föreskrifter12 om att rimlig hänsyn 

skall tas till grupper på arbetsmarknaden som har speciella anställningsförhållanden. Denna 

rimliga hänsyn gäller bland annat för personer på kulturarbetsmarknaden, såsom konstnärer, 

där tillfälliga uppdrag och anställningar ofta varvas med perioder av arbetslöshet. Om 

konstnären bedöms ha återkommande uppdrag och anställningar på kulturarbetsmarknaden 

ska rimlig hänsyn tas. Den rimliga hänsynen till konstnären vid kravet på vidgat sökområde 

innebär att de normalt inte ska tvingas byta arbete efter 100 ersättningsdagar. I stället ska en 

yrkesbreddning diskuteras som handlar om att söka arbeten nära yrkesvalet och arbeten där 

konstnärens kompetens tillvaratas (SOU 2003:21).  

 

 

5.5 Konstnärsyrket och Arbetsförmedlingen 
 

Arbetsförmedlingarnas huvuduppgifter i stora drag är att förmedla arbete samt att utöva 

kontroll. Kontrollfunktionen innebär att arbetsförmedlingen har uppsikt över i vad mån den 

arbetslöse är aktivt arbetssökande. Att vara aktivt arbetssökande ingår i villkoren för att 

uppbära arbetslöshetsersättning (Olofsson & Wadensjö, 2005). Som tidigare nämnts finns det 

en specialarbetsförmedling inriktad på bland annat yrkesgruppen konstnärer, 

Arbetsförmedlingen Kultur. För att avgränsa vilka personer som ska få ta del av 

Arbetsförmedlingen Kulturs åtgärder finns kriterier uppsatta. De är främst till för att avgränsa 

amatörer från de professionella och yrkesmässiga kulturarbetarna, att avgränsa konstnärsyrket 

från konstnärskapet, för att tala med denna uppsats termer. Regeringen uppmärksammade i en 

                                                 
10 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om tillämpningen av 11§ lagen (1997:238) om 
arbetslöshetsförsäkring gällande lämpligt arbete, Allmänna bestämmelser 5§. 
11 Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, Allmänna villkor för rätt till ersättning 9a§. 
12 Proposition 1999/2000:139 ”En rättvisare och tydligare arbetslöshetsförsäkring”  
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proposition13 att det behövdes avgränsningar kring vilka personer som har rätt att delta i 

arbetsmarknadsåtgärder på kulturarbetsmarknaden. Skälet var att problem observerats i 

överetableringen på kulturarbetsmarknaden, nämligen att fler kulturarbetare fanns än 

efterfrågan på deras arbete. Syftet med avgränsningarna skulle vara att hindra oetablerade 

konstnärer att ta del av arbetsmarknadsåtgärder. För bild- och formkonstnärer gäller för att 

delta i Arbetsförmedlingen Kulturs åtgärder följande14: en för yrket relevant och fullgjord 

konstnärlig utbildning. Om konstnären inte uppfyller detta kriterium gäller istället att denne 

under tre av de senaste fem åren ska ha erhållit konstnärsstipendium, erhållit uppdrag om 

offentlig utsmyckning, deltagit i utställning, sålt konst till offentligt finansierat museum eller 

på annat sätt visat att denne är etablerad på den konstnärliga arbetsmarknaden (SOU 

2003:21).  

 

 

5.6 Kulturpolitikens mål  
 

Att vara yrkesutövande konstnär medför oftast låga inkomster. Detta innebär att få konstnärer 

klarar att försörja sig enbart på sitt konstskapande. För att konstlivet ska ha möjlighet att 

utvecklas och hitta nya vägar krävs kulturpolitiska insatser i form av ekonomsikt stöd 

(Nordwall, 2001). Kulturpolitiken syftar bland annat till att ge de professionella konstnärerna 

goda arbetsvillkor och en möjlighet att nå en stor publik. För att stärka konstnärernas villkor 

ges ekonomiskt stöd till konstnärlig verksamhet, såsom utställningslokaler och bidrag till 

enskilda konstnärer och tillfälliga konstprojekt. Samtidigt verkar kulturpolitiken också i 

riktning mot att öka efterfrågan på konstverk. Målet är att konstnärer ska kunna försörja sig på 

sitt konstskapande (www.regeringen.se1;www.regeringen.se2). Kulturpolitiska insatser ska 

värna om yttrandefriheten och främja konstnärlig förnyelse. Kulturen ska även ges sådana 

förutsättningar att den kan vara en utmanande och obunden kraft i samhället. Speciellt för 

bildkonsten gäller att den samtida bildkonsten ska vara tillgänglig för alla. Kulturpolitiken 

betonar det demokratiska och öppna i konsten. Alla ska ges möjlighet att ta del av 

konstyttringar (a.a.).  

 

 

                                                 
13 Proposition 1997/98:87 om konstnärernas villkor 
14 Enligt regeringsbeslut N1999/3743/8 



 25

5.7 Sammanfattning  
 

Här sammanfattas min undersökning av konstnärsyrkets legitimitet och avgränsning vid 

inkomstlöshet. Sammanfattningen görs utifrån de tre forskningsfrågorna: 

 

• Vad betyder arbetslöshet och inkomstlöshet för konstnärsyrket 

• Hur formuleras relationen mellan arbetslöshetsförsäkringen och konstnärsyrket? 

• Hur avgränsas konstnärsyrket vid inkomstlöshet? 

 

Arbetslöshet och inkomstlöshet är något som många yrkeskonstnärer konfronteras med. 

Inkomstlösheten är det egentliga problemet då de flesta konstnärer arbetar med tillfälliga 

uppdrag. Konstnären styr sitt eget konstskapande och är sedan beroende av att konsten 

omsätts på marknaden. Inkomsten från tillfälliga uppdrag eller sålda verk räcker oftast inte till 

under perioderna av skapande. Att arbeta innebär för en konstnär inte automatiskt en inkomst 

som går att försörja sig på. Försörjningen löses oftast genom att konstnären skaffar sig ett s.k. 

brödjobb vid sidan av konstskapandet eller söker andra inkomster som bidrag och stipendier. 

 

Villkoren för konstnärens atypiska yrkesroll passar inte speciellt bra in i 

arbetslöshetsförsäkringen. Kategoriseringen av konstnärens utförda arbete blir en svårighet 

vid bedömning av rättigheten till arbetslöshetsersättning. Detta beror bland annat på att det 

inte existerar några enhetliga konverteringsregler för konstnärerna. Eftersom konstnärernas 

arbetsmarknad inte riktigt passar in i arbetslöshetsförsäkringen finns föreskrifter som säger att 

rimlig hänsyn skall tas till konstnärer. Visar konstnären på en etablering på 

kulturarbetsmarknaden, trots återkommande perioder av arbetslöshet skall rimlig hänsyn tas. 

Kravet på utvidgat sökområde gäller alltså inte ovillkorligen för konstnärsyrket. 

 

Konstnärsyrket skiljer sig från konstnärskapet i så måtto att det förra utövas med ett 

vinstsyfte. Att vara yrkesutövande konstnär innebär att försörja sig inom ramen för 

konstnärsyrket. Yrkesmässigheten ur vinstsynpunkt sätts på sin spets i kontakten med 

arbetslöshetsförsäkringen. Uppbär konstnären arbetslöshetsersättning ställs kravet på att 

denne ska stå till arbetsmarknadens förfogande och tacka ja till lämpligt erbjudet arbete. Om 

det för tillfället inte finns arbete för konstnärer på arbetsmarknaden måste annat arbete antas. 

Här sker en avgränsning av konstnärsyrket. Beaktas vinstsyftet som en viktig del i 

yrkesmässigheten så upphör konstnären att vara yrkeskonstnär när denne erhåller sin 
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huvudsakliga försörjning från annat arbete. Även när konstskapandet betraktas som en 

bisyssla i arbetslöshetsförsäkringen upphör yrkesmässigheten. En bisyssla bedrivs vid sidan 

av ett heltidsarbete och får vid arbetslöshet inte inkräkta på möjligheten att anta ett 

heltidsarbete. Bisysslan sker alltså rimligtvis på fritiden och den tillåtna inkomsten från 

bisysslan är begränsad. Att beteckningen yrkesverksam konstnär upphör här motsägs dock av 

Fritzell och Lundbergs (1998) studie. Där betecknar konstnärerna sig själva som 

yrkesverksamma trots att de har sin huvudsakliga inkomst från annat arbete. I enlighet med 

den presenterade uppdelningen mellan konstnärskap och konstnärsyrke upphör dock inte 

konstnärskapet. Detta eftersom konstnärskapet här inte definieras utifrån ett vinstsyfte.  

 

Avgränsningar av konstnärsyrket görs även hos Arbetsförmedlingen Kultur. De har 

inskrivningskriterier som baseras på konstnärlig utbildning och/eller etablering på 

kulturarbetsmarknaden. Syftet med dessa avgränsningar är att endast etablerade konstnärer 

ska få ta del av Arbetsförmedlingen Kulturs arbetsmarknadsåtgärder.  
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6 Diskussion  
 

Uppsatsen behandlar ett komplext område. Jag har sett att definitionerna av konsten och 

konstnären är många och motsägelsefulla. Jag har också sett att tillämpningen av 

arbetslöshetsförsäkringen för konstnärsyrket innefattar problematiska moment. Att skriva en 

uppsats på C-nivå är långt ifrån tillräckligt för att fånga relationen mellan konstnärsyrket och 

arbetslöshetsförsäkringen. Författandet av denna uppsats har varit otroligt spännande och 

tankeväckande. I detta kapitel diskuterar jag resultaten i min undersökning.  

 

I inledningen antog jag att innebörden av konstnärsyrket skulle bli tydlig vid inkomstlöshet. 

Med utgångspunkt i att konstnärsyrket har ett vinstsyfte har jag påvisat att det sker 

avgränsningar av yrkesgruppen vid kontakten med arbetslöshetsförsäkringen. Innan en 

konstnär, till följd av inkomstlöshet, kommer i kontakt med arbetslöshetsförsäkringen och 

arbetsförmedlingen har dennas yrkesidentitet skapats. Identiteten skapas i relationen mellan 

konstnären och konstvärlden. Den arena som kallas konstvärld har jag beskrivit med 

Bourdieus begrepp fält. Ett första steg i skapandet av konstnärens yrkesidentitet är att 

konstvärlden får möjlighet att granska och bedöma konstnärens arbete. För att utfallet ska bli 

ett omdöme om att arbetet är konst krävs att det i konstvärlden finns ett smakutrymme för 
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verkets typ. Harmoniserar verket och konstvärldens – fältets – definition av vad som är konst, 

så har en konstnärsidentitet skapats.   

 

När konstnären sedan möter Arbetsförmedlingen Kultur ställs denna också inför en samling 

kriterier för inskrivning. Dessa kriterier tydliggör vem som är yrkeskonstnär enligt 

arbetsförmedlingens definition. Erkännandet som konstnär i konstvärlden behöver inte 

nödvändigtvis motsvaras av ett erkännande som yrkeskonstnär hos arbetsförmedlingen. Dock 

finns beröringspunkter. Arbetsförmedlingen definierar yrkesmässigheten utifrån relevant 

utbildning och/eller en etablering i konstvärlden. När konstnären kan visa på en etablering i 

konstvärlden, genom att hänvisa till deltagande i utställningar och andra uppdrag, bygger det 

på fältets erkännande av verken som konst. Arbetsförmedlingen hanterar alltså inte själva 

frågan om vad som är god konst. Snarare låter arbetsförmedlingen denna fråga besvaras av 

fältet.  

 

Arbetsförmedlingen Kulturs definition av konstnärsyrket innefattar en etablering i 

konstvärlden, då inskrivningskriterierna är en fullgjord konstnärlig utbildning och/eller en 

etablering i konstvärlden. En annan typ av avgränsning är den som kan ske när 

yrkeskonstnären är inskriven på Arbetsförmedlingen Kultur och uppbär 

arbetslöshetsersättning. Vid uppbärandet av arbetslöshetsersättning gäller att stå till 

arbetsmarknadens förfogande. En avgränsning kan ske när det inte finns arbete för konstnären 

inom yrkesområdet, eller när konstnären inte blir erbjuden en sådan anställning som 

motsvarar yrkesvalet. Då blir fallet att konstnärens yrkesmässighet avgränsas för att denne 

måste söka annan inkomst. Vid avgränsningarna av konstnärsyrket står dock konstnärskapet 

kvar. 

 

Är då den presenterade gränsdragningen mellan konstnärskap och konstnärsyrke användbar? I 

denna uppsats har jag pläderat för att yrkesverksam konstnär är bara den som försörjer sig via 

konstskapandet. Yrkesverksamhet i allmänhet torde ju innebära arbete och inkomst. Eftersom 

väldigt få konstnärer har möjlighet att försörja sig via konstskapande skulle vi då ha ett litet 

antal yrkeskonstnärer i Sverige. I Mia Einarsdotter- Wahlgrens avhandling (1997) anförs att 

vinstintresset, strävan efter att erhålla inkomst via konstskapande, kan ses som en tvivelaktig 

drivkraft inom konstvärlden. Att gränsdragningen utifrån vinstsyfte resulterar i ett litet antal 

yrkeskonstnärer är en företeelse som lämnats därhän i denna studie. Mer betydelsefullt i 

sammanhanget är dock att gränsdragningen sätter fokus på konstnärernas möjlighet till 



 29

försörjning. Något som måste diskuteras är när en yrkesgrupp har små möjligheter att försörja 

sig på sitt utförda arbete. Gränsdragningen som här presenterats är även ett försök att lyfta 

fram vinstintresset som en otvivelaktig drivkraft. Konstskapandet ska inte behöva hänvisas till 

konstnärskapet och stängas ute från en yrkesmässighet.  

 

Kanske säger denna gränsdragning utifrån vinstsyfte att det behövs en bredare diskussion om 

hur konstnärers arbete värderas ekonomiskt? Vidare behövs en fördjupad kulturpolitisk och 

arbetsmarknadspolitisk diskussion om yrkeskonstnärens plats och funktion i samhället. Den 

svenska kulturpolitiken syftar ju just till att bevara konstnärsyrket, när den uttrycker ett mål i 

att konstnärer ska kunna försörja sig på sitt konstskapande. 
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