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Abstract

Micael Timonen

Om sambandet mellan ekonomisk trygghet, kreativitet och produktivitet - en studie av de
statliga inkomstgarantierna för konstnärer och dess inverkan på innehavarens kreativitet och
produktivitet.

Kandidatuppsats, SOC 344, 41-60p

Handledare:

Sociologiska institutionen, våren 2002

   Bakgrunden till arbetet gäller utnyttjandet av de statliga inkomstgarantierna för konstnärer
avseende om inkomstgarantin bidrar till att öka eller minska den konstnärliga produktionen?
Syftet med denna uppsats är att undersöka sambandet mellan ekonomisk trygghet, kreativitet
och produktivitet på en individuell nivå.
Genom inkomstgarantin tryggas innehavarens ekonomi i antingen en psykologisk eller i en
konkret ekonomisk bemärkelse. Detta kan sedan påverka hur man förhåller sig till sin konst
som inkomstkälla. Genom inkomstgarantin frånfaller i viss mån samband mellan producenten
och marknaden. På så vis kan konstnären bli mer experimentell och på så vis vara mer kreativ
i sin utövning. En annan möjlig utveckling är att de blir mer produktiva om de får mer tid för
sin konst, vilket de kan tänkas få då de inte längre behöver arbeta med utomkonstnärlig
verksamhet för att få ihop ekonomin. En tredje väg är att de upphör att vara produktiva.

   Kreativitetsbegreppet delas här upp i två former; regel- och begreppskreativitet.

   Undersökningen genomfördes som en postenkät.

   Resultaten av undersökningen visar inget entydigt kausalsamband mellan ekonomisk
trygghet och kreativitet eller produktivitet på en kollektiv nivå. På en individuell nivå kan
dock vissa kausalsamband påvisas. Emellertid måste starka reservationer göras för resultatens
generalitet. För att kunna säga något entydigt måste undersökningar göras av andra
ekonomiskt tryggade grupper och dess kreativitet och produktivitet. Denna uppsats kan
således betraktas som en form av förstudie.
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1 Inledning

Under ett samtal med några konstnärer sommaren 1999 diskuterades något som kallades

"konstnärslöner". Det var oklart i detta samtal om varför man fick konstnärslön, hur stor den

var och vad den syftade till. Poängen som gjordes var emellertid att de konstnärer som

tilldelades denna lön slutade helt att vara aktiva som konstnärer. Detta föreföll en smula

egendomligt i mina ögon, att konstnärer som fick en, vad jag förstod av kommentarerna inte

oväsentlig, summa pengar för att kunna arbeta med konsten inte gjorde detta utan lade sig på

latsidan. Särskilt som samma konstnärer berättat historier om det inre tvånget att uttrycka sig

som konstnär et c och verkat som om de menat vad de sagt.

   Vidare aktualiserar detta frågan om ”den lidande konstnären” som i armod skapar bättre

konst än på mätt mage och vid allmän belåtenhet. Skall staten tillse att konstproduktionen

avtar, vilket den kan anses göra i det fall dessa konstnärer med s k konstnärslön verkligen

upphör med sin konstnärliga produktion?

   Anledningen till att jag följde upp detta spår var att jag letade efter ett uppsatsämne i

sociologi. Först kontaktade jag Kulturrådet för att höra om det fanns något som hette

konstnärslön. De förklarade att detta var folkmunnens benämning på statliga

inkomstgarantier för konstnärer och att de administreras av Konstnärsnämnden. Följaktligen

tog jag kontakt med Konstnärsnämnden och erbjöd mina tjänster som sociologiestuderande.

Kontakten slutade med att jag för Konstnärsnämndens räkning gjorde en studie av de statliga

inkomstgarantierna för konstnärer innefattande en beskrivning av garantierna och statistik om

innehavarnas kön, ålder, bostadsort och inkomstförhållanden. Studien innefattade också en

enkät till garantiinnehavarna om vilken betydelse garantin haft för deras konstnärliga

verksamhet. Materialet som samlats in till den studien har använts för denna uppsats.

1.1 Från meritstipendium till inkomstgaranti

Från och med budgetåret 1958/59 instiftades det s.k. meritstipendiet för högklassigt litterärt

skapande. Detta stipendium var avsett att belöna framstående litterärt skapande konstnärer.

Denna finansieringsform var inte framåtriktad i den meningen att den skulle avsätta konst

utan var en belöning för tidigare insatser. Dessutom utgick det som en engångssumma.

   Meritstipendiet för högklassigt litterärt skapande levde kvar till och med år 1964, då det

omvandlades till s.k. konstnärsbelöningar. Denna konstnärsbelöning skilde sig från
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meritstipendiet i det att det skulle kunna tilldelas samtliga grupper av konstnärer. För att

erhålla denna belöning krävdes i propositionen att mottagaren "genom sin konstnärliga

verksamhet uppnått en obestridlig position i svenskt kulturliv" (prop. 1964:1 bil.10; SU 8;

rskr 8). Belöningen skulle också vara på livstid, vilket skulle trygga konstnärens ekonomi i en

grundligare bemärkelse än de tidsbegränsade arbetsstipendierna. Det skulle innebära att

konstnärerna var garanterade en pension

   I första hand skulle de konstnärliga kvaliteterna och prestationerna ligga till grund för

utdelandet men i det fall två lika meriterade kandidater låg för handen skulle

behovssynpunkten beaktas. Den summa som sedan skulle utbetalas till varje enskild

innehavare av konstnärsbelöningen skulle vara behovsprövad och detta för att jämna ut

standarden mellan olika konstnärsgrupper då vissa konstnärer kan nå stora framgångar inom

sitt gebit men trots det aldrig få en god ekonomisk ersättning. För att ge möjlighet för denna

typ av konstnärsgrupp att ägna sig åt konst på heltid skulle de vara behovsprövade (prop.

1964:1 bil.10; SU 8; rskr 8).

   År 1976 bytte man ut benämningen konstnärsbelöning mot statlig inkomstgaranti för

konstnärer eftersom det belönande draget vid denna tid inte längre var framträdande. Under

föregående år hade man utsett konstnärer vars utkomst inte var så stor. För att syftet med

konstnärsbelöningen skulle framgå kallade man den för statlig inkomstgaranti för konstnärer

(prop. 1975/76:135).

   Den statliga inkomstgarantin för konstnärer (SFS 1976:504) är behovsprövad och fungerar

enligt följande: inkomstgarantin utgår med maximalt fem basbelopp per år. Beloppet minskas

med innehavarens årsinkomst upp till ett basbelopp och med 75 % av årsinkomsten i övrigt.

Basbeloppet under år 2000 var fastställt till 36 600 kr. Om den taxerade årsinkomsten är 50

000 kr kommer inkomstgarantibeloppet (före skatt) att bli 136 350 kr medan för en

årsinkomst på 225 000 kr kommer inkomstgarantibeloppet (före skatt) uppgå till 5 100 kr.

   När en konstnär utsetts skall denna för att få inkomstgarantibeloppet beräknat lämna in

uppgifter om sin årsinkomst under det senaste inkomståret. Om regeringen fattat beslut om att

tilldela en konstnär inkomstgaranti från och med år 2000 skall innehavaren lämna uppgifter

om sin årsinkomst för taxeringsår 1999, dvs., inkomståret 1998.
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1.2 Konstnärskategorier och konstområden

I regeringsbeslut om statliga inkomstgarantier för konstnärer används 17 konstnärskategorier.

De anges nedan i anslutning till konstområdesindelningen. Kategorierna har inordnats i fem

större konstområden. Fördelningen av konstnärskategorier på konstområden grundas på

Konstnärsnämndens organisatoriska indelning med tillägg för ordkonstnärer:

Bildkonst: bildkonstnärer, textilkonstnärer, fotografer, keramiker, silversmeder och

formgivare

Komponister: tonsättare och kompositörer

Musik och sång: musiker och sångare

Scen- och filmkonst: dansare och koreografer, scenografer, regissörer, skådespelare och

filmare

Ordkonst: författare och översättare.

2 Syfte

Om konst, konstnärer och dess villkor ur olika sociologiska perspektiv har skrivits hyllmeter

(Blau 1988). Även om jag studerat konstnärer är inte konsten det primära studieobjektet i

denna uppsats utan den bakom konstverken liggande kreativiteten och produktiviteten och

dess samband med ekonomiska omständigheter kring konstnären.

   När jag sökt i Encyclopedia of Creativity (1999, s 623ff) fann jag redogörelser för studier

kring kreativitetens mikroekonomi. Denna behandlar kreativitetens humankapital, kostnader

och vinster i berömmelsens och det monetäras form. Kreativitetens makroekonomi behandlar

bl a kreativitetsmarknaden där utbud och efterfrågan styr och således sätter fingret på

kreativitetens socialitet. Man talar oftast om kreativitet i sammanhang där en idé eller

uppfinning påverkat hela vetenskapsvärlden eller hela samhällen. Emellertid återfanns inga

hänvisningar till forskning kring den enskildes ekonomi och dess påverkan på kreativitet.

   Man har bedrivit en hel del forskning om vad som kännetecknar en kreativ miljö (Amabile,

1996). Då har man analyserat uppmuntrande omgivning, lärarens roll, belöningsstrukturer et

c, men det har varit studier av barn i skolsammanhang samt anställd arbetskraft. Denna studie

behandlar vuxna, fristående (ofta egenföretagare) konstnärer. Vidare har man inte i dessa

kreativitetsstudier tagit i beaktande individens ekonomiska villkor.
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   I Einarsdotter-Wahlgrens (1997) studie av konstnärer behandlas ekonomisk trygghet, dock

inte dess inverkan på kreativitet utan i anslutning till konstnärsidentiteten.

   Den studie som legat närmast min undersökning är Kirschenbaum & Reis (1997) som i sin

artikel konstaterar att konstnärlig produktivitet beror på ett antal faktorer, varav ekonomisk

trygghet och stöd utgör en del i ett komplex av omständigheter. De undersöker dock inte hur

kreativiteten hänger samman med ekonomisk trygghet utan antyder endast att ekonomiska

problem i samband med andra omständigheter bidrog på något vis till de i studien ingående

konstnärernas kreativa process och utvecklingen av deras identiteter som konstnärer. De flesta

av de undersökta konstnärerna sålde oregelbundet och ingen av dessa levde helt på sin konst.

Många hade yrken som låg helt utanför konstnärlig verksamhet eller var hemmafruar. I den

grupp jag undersöker utgörs emellertid den huvudsakliga inkomsten i hög utsträckning av

konstnärliga och konstrelaterade uppdrag. Således har jag en grupp som är mer beroende av

konsten för sin överlevnad, vilket innebär att de har ett starkare band till marknadens

efterfrågan på deras produkter. Genom inkomstgarantin blir detta band svagare och jag kan

undersöka i vilken mån ekonomisk trygghet kan påverka konstnären att vara kreativ utan att ta

hänsyn till konstkonsumenternas krav. Undersökningsgruppen i denna uppsats skiljer sig

också från Kirschenbaum & Reis i det att den genom inkomstgarantin har en viss ekonomisk

trygghet och kan på detta vis antas ha erfarenhet av de samband som utgör denna uppsats

föremål. Det jag gör i förhållande till Kirschenbaum & Reis är att jag renodlar

frågeställningen kring sambandet mellan kreativitet, produktivitet och ekonomisk trygghet.

   Kreativitet hänger oftast samman med att man skapar något, d v s producerar en artefakt så

som en bok, ett musikstycke, en ny citruspress, en tavla et c som inte skapats tidigare. Det

finns alltså en samband mellan det att vara kreativ och det att producera.

   När det gäller sambandet mellan ekonomisk kompensation och produktivitet får den anses

vara grundläggande på en marknad. För att få en inkomst måste man normalt sett som

konstnär ha producerat något eller ha för avsikt att producera något. Man kan erbjudas

ekonomisk ersättning för en produkt som redan finns på marknaden eller så kan man ha fått

ett förskott på det man förväntas producera i framtiden.

   Man har studerat konstnärliga organisationers produktivitet och funnit att de lider av

kostnadssjukdomar och att produktiviteten inte står i proportion till kostnaderna i jämförelse

med annan arbetskraftsintensiv produktion (Blau 1988). Skillnaderna mellan dessa studier av

produktivitet och min studie är att jag inte är intresserad av institutioner utan individer, jag

studerar inte heller vinstmarginalen på konstproduktion, och jag är inte heller intresserad av
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enbart produktiviteten utan av både kreativitet och produktivitet i förhållande till ekonomisk

trygghet.

   Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns ett samband mellan ekonomisk

trygghet, kreativitet och produktivitet på en individuell nivå.

3 Teori

I detta avsnitt definierar jag nyckelbegreppen kreativitet och produktivitet samt redogör för de

modeller och begrepp jag använder. Definitionerna och teorierna använder jag sedan för att

argumentera för val av metod och utformning av postenkäten.

3.1 Ekonomisk trygghet

Ekonomisk trygghet kan ta sig två uttryck. För det första kan den vara upplevd. Blotta

vetskapen om att man innehar en inkomstgaranti kan ge en känsla av ekonomisk trygghet utan

att man för den skull måste använda den. Trots att man är en etablerad konstnär kanske man

inte kan ta inkomsterna från konsten som självklar. Detta är en av orsakerna till att

inkomstgarantin existerar i dess nuvarande form. Efterfrågan på konsten kan vara låg.

Sjukdomar et c kan påverka möjligheterna att producera.

   För det andra kan ekonomisk trygghet vara konkret genom att, exempelvis, inkomstgarantin

faktiskt betalas ut till innehavaren. Innehavaren kan då åsidosätta inkomstbringande

verksamhet för att i stället leva på garantimedlen. I och med att inkomstgarantin är livslång

behöver en innehavare inte heller bekymra sig om pension.

   Den till statlig inkomstskatt taxerade förvärvsinkomsten och inkomster av kapital används

som bas för att räkna ut det belopp som skall betalas ut till innehavarna av inkomstgaranti.

   För den till statlig inkomstskatt taxerade förvärvsinkomsten och inkomster av kapital gäller

att den kan förändras i två riktningar efter det att en konstnär utsetts till innehavare av

inkomstgaranti.

   Den taxerade förvärvsinkomsten och inkomster av kapital exkl. inkomstgaranti kan minska

eftersom konstnären har möjlighet att upphöra med en inkomstbringande utomkonstnärlig

verksamhet. Konstnären kan även avstå från inkomstbringande erbjudanden som ligger inom

den konstnärliga verksamheten. Dessa inkomstförluster kompenseras då av inkomstgarantin.
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   Den taxerade förvärvsinkomsten och inkomster av kapital exkl. inkomstgaranti kan öka.

Konstnären kan tänkas få ett ökat antal uppdrag inom sin konstnärliga eller utomkonstnärliga

verksamhet eller båda i kombination och på så vis öka sin inkomst.

   Den taxerade förvärvsinkomsten och inkomster av kapital exkl. inkomstgaranti kan även

förbli oförändrad. Inkomsten kan tänkas komma från konstnärlig och/eller utomkonstnärlig

verksamhet som innehavaren inte vill avstå från.

3.2 Kreativitetsbegreppet

Kring kreativitetsbegreppet råder en fundamental förvirring. Bara av denna anledning kan en

diskussion kring begreppet bli både lång och förvirrande, men utöver detta måste för denna

uppsats en diskussion föras kring huruvida konstnärlig kreativitet skiljer sig från kreativitet

inom andra områden, exempelvis forskning. Här skall diskussionen emellertid hållas

någorlunda kort och jag koncentrerar mig på de för denna uppsats väsentliga delarna av

debatten.

   Sahlin (2001) menar att kreativitet kan delas upp i två typer som står i intim relation till

varandra. Det ena begreppet är regelkreativitet, definierat som en idé som skapar eller

förändrar ett etablerat regelsystem (ibid., s 15f). Det andra är begreppskreativitet, förstått som

förmågan att hitta på nya begrepp för att beskriva nya fenomen som inte står formulerade

inom befintliga teorier (ibid., s 47). Dessa två begrepp hänger samman i den meningen att nya

regler i en viss verksamhet tvingar även fram nya begrepp för att beskriva de nya

omständigheterna och omvänt (ibid., s 85). Kreativitet skiljer sig från allmän problemlösning i

det att den inför nya regler eller begrepp, snarare än att gå djupare in i en given

problemställning. Detta är skillnaden mellan heuristiska (kreativa) och algoritmiska

(problemlösning) uppgifter. I det förra fallet uppfinner man reglerna för att lösa ett problem,

medan man i det senare fallet har reglerna och tillämpar dem för att lösa ett inom teorin givet

problem.

   I Amabile (1996 s 35f) definieras kreativitet enligt följande: ”en produkt eller ett svar

bedöms som kreativt i den mån (a) produkten eller svaret är både nytt, passande, användbart,

korrekt eller värdefullt som svar på uppgiften för handen, och (b) uppgiften är heuristisk

snarare än algoritmisk". I och med att de heuristiska aspekterna av prestationer skall bedömas

måste hänsyn tas till, och bedömaren måste ha kunskap om, den presterande individens

kunskaper inom det område där uppgifter skall lösas eller lösts. För att avgöra nyhetsvärdet på
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en prestation måste man känna till huruvida den population inom vilken nyhetsvärdet skall

avgöras uppfattar prestationen som ny eller inte.

   Kreativitetsbegreppet innebär att man kommer på nya regler eller begrepp men nyhetsvärdet

är beroende av vilka som betraktar vad samt när. En perfekt ahistorisk individ kan se varje

enstaka konstverk som en kreativitetens produkt, medan en person med fullständig historisk

kunskap förmodligen inte kommer att se särskilt många nya saker här under solen.

   I denna uppsats kommer jag att frångå problemet med att avgöra kreativitet i relation till en

omgivning. Sahlin (2001, s 59) skriver att nyhet och originalitet bestäms av vilken måttstock

som används men att kreativitet är förknippat med förmågan att skapa något nytt utifrån givna

förutsättningar. Maslow (2000, s 212) menar att det räcker gott med att det är nytt för den

personen som skapar för att det skall räknas som kreativt. Jag kommer i denna uppsats att

göra en stark tolkning av Sahlin och Maslow och hävda att den enda, om någon, som

egentligen känner till de givna förutsättningarna är individen själv. Det är av denna anledning

jag låter konstnärerna själva besvara frågan om huruvida deras kreativitet påverkats av den

statliga inkomstgarantin. Det är endast de själva som vet vilka kunskaper och förmågor de har

inom vissa områden samt vad de skapat tidigare. En radikalisering av denna tolkning innebär

dock att man kan se sig själv som ett kreativt genius hela dagen om man anser att man inte

kan eller vet något vid dagens början, eller helt enkelt hamnar i helt nya situationer som

kräver någon form av reaktion som inte kan hämtas från ryggmärgen. Emellertid tror jag inte

att personerna i undersökningsgruppen tänker i sådana termer, utan jag utgår här från att de

använder sig av kreativitetsbegreppet i en betydelse som ligger nära min tolkning, vilken kan

anses som någon form av intuitiv betydelse.

   En intressant fråga är huruvida kreativitet är en binär, dvs antingen är man kreativ eller

också är man det inte, eller skalär, dvs man kan gradera kreativitet enligt en viss skala,

egenskap. För denna uppsats krävs dock inget entydigt svar på denna fråga eftersom jag i

denna uppsats undersöker jag förekomsten av uttryck för kreativitet snarare än att klassificera

och rangordna dem efter kreativitet och behöver således inte gå på denna detalj av

kreativitetens egenskaper. Det räcker med att konstatera att i den mån de uppvisar

förändringar av uttryck för kreativitet kan en förändring av det kreativa arbetet anses

föreligga.
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3.2.2 Konstnärlig kreativitet

Tomas (1958) diskuterar konstnärlig kreativitet och menar att konstnären är kreativ under

förutsättning att denna producerat något nytt och att denna skapat de regler han implicit följt

under fullbordandet av verket. Dessutom måste konstnären ha en kritisk kontroll över den

kreativa aktiviteten, detta för att särskilja passiva fria fantasier och galenskap från en

kontrollerad verksamhet. Emellertid framgår inte klart och tydligt i artikeln huruvida han

menar att det finns en för konstnärer specifik kreativitet. Man kan emellertid anta detta med

anledning av titeln på Tomas artikel. Det han egentligen gör är inte annat än att beskriva de

ramar som omger området konst, de ramar som skiljer konst från exempelvis sport, snarare än

att definiera en för konstnärer specifik kreativitet.

   Sahlin (2001) menar att det inte finns någon form av områdesspecifik kreativitet utan att det

endast finns en för alla kreativa lösningar genomgående teknik, nämligen den att uppställa

nya regler eller skapa nya begrepp (ibid., s 110). Denna uppfattning delar jag. Således söker

jag i denna studie samband mellan ekonomisk trygghet och kreativitet, inte konstnärlig

kreativitet. Inte ens det att undersökningsgruppen råkar vara konstnärer bör kunna påverka

detta eftersom kreativitet är en allmän teknik, snarare än en för ett visst område och vissa

utövare specifik verksamhet.

3.3 Produktivitet

Termen "producera" använder jag i en förhållandevis oproblematisk betydelse; att framställa

produkter. I det här fallet konstverk i form av tavlor, böcker, musikstycken, baletter et c. Det

är ett materialiserande av idéer till lämplig form. . Vidare bör mitt produktivitetsbegrepp inte

vålla någon större huvudbry. Produktivitet förstår jag som att en viss producent under en viss

tid producerar ett visst antal exemplar av en produkt Högre eller lägre produktivitet innebär

att producenten producerar fler eller färre antal produkter under en viss tidsperiod i

förhållande till en lika lång referensperiod.
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3.3.1 Jämförelsebarhet mellan olika konstverk

Ett svårartat problem är dock jämförelsebarheten mellan två olika konstverk. Kan man

jämföra en författares tjocka roman med dennas diktsamling, eller tonsättarens enda symfoni

med flera kortare stycken? I en studie har Simonton (Amabile 1996, s 214) försökt att skapa

jämförelsebarhet mellan olika former av musikstycken genom att vikta dem mot varandra

enligt vissa kriterier samt räkna antalet teman i styckena. Tillvägagångssättet är sinnrikt men

träffar till viss del bredvid målet. Metoden kan vara av värde när man jämför en produktion

där produkterna är uppvisar en förhållandevis stor likhet. För att denna metod skulle vara

användbar i denna uppsats hade en grundlig jämförelse mellan olika verk av de i

undersökningen ingående individerna varit nödvändig. Givetvis faller detta utanför ramarna

för denna uppsats.

   I denna undersökning antar jag att det kan ta lika lång tid att skapa en roman som en

poesisamling, eller en symfoni som ett stycke. I arbetet ingår då att komma på en idé till

verket och att sedan materialisera idén till exempelvis en roman eller ett nothäfte. Det är inte

endast själva nedtecknandet som är avgörande för produktivitet, utan även det bakomliggande

idéarbetet. I detta avseende är det, om någon, endast konstnärerna som har svaret på frågan.

   En fördel med att låta konstnärerna själva göra ett utlåtande kring sin egen produktivitet är

att de borde ha förstahandsinformation om sin egen verksamhet och kunna göra en rimlig

uppskattning av jämförelsebarheten mellan deras egna verk. De har i bästa fall en god

uppfattning om hur lång tid de lagt ner på verken, då inräknat både idéarbetet och det fysiska

arbetet.

   Ett problem med detta är dock att produktivitetsjämförelserna mellan olika individer inte

blir riktigt god eftersom man kan anta att samtliga individer använder olika skalor för att

jämföra sin produktion under två perioder.

3.4 Intrinsikala och extrinsikala motivationsfaktorer

I Amabile (1996, s 115) definieras intrinsikala motivationsfaktorer som "all form av

motivation som härstammar från individens positiva reaktion på egenskaperna hos uppgiften i

sig; denna reaktion kan upplevas som intresse, engagemang, nyfikenhet, tillfredställelse, eller

positiv utmaning", medan extrinsikala motivationsfaktorer utgör de som ligger utanför själva

uppgiften, så som förväntad utvärdering, kontrakterad verksamhet med belöning som mål,
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externa direktiv eller liknande. Dessa typer av motivationsfaktorer varierar över tiden i sin

sammansättning hos individerna. Under vissa perioder kan extrinsikala faktorer vara större

motorer för kreativitet än intrinsikala faktorer och omvänt.

   Kombinationen av extrinsikala och intrinsikala motivationsfaktorer kan ge synergieffekter

där det ena förstärker det andra. Emellertid hävdar Amabile de intrinsikala

motivationsfaktorernas primat. Hon menar att intrinsikala motivationsfaktorer befrämjar

kreativitet i samtliga fall och att extrinsikala faktorer kan befrämja kreativitet, särskilt om de

initiala nivåerna av intrinsikal motivation är höga.

   Genom att en konstnär tilldelas statlig inkomstgaranti frånfaller en del av de eventuella

extrinsikala motivationsfaktorer som kan verka i konstnärens miljö, nämligen den att säkra en

inkomst. Jag utgår i denna uppsats från att de undersökta konstnärerna i viss utsträckning

måste skapa för att säkra en inkomst, vilket kan ta upp tid och kraft till förfång för kreativt

skapande.

   Dessutom är konstverk en speciell produkt i det att dess efterfrågestruktur är baserad på

smak och bedömningar av verkets eventuella investeringsvärde. Ett konstverk, ett stycke

musik, en bok, ett poem efterfrågas av andra skäl än till exempel mjölk och andra varor som

är nödvändiga. Detta innebär att en konstnär kan tänkas vara tvungen att anpassa sin

produktion till efterfrågan över tiden. Om konstnären inte anpassar sig estetiskt kan man tänka

sig att efterfrågan varierar, och med denna inkomsterna. Det finns alltså skäl att resonera

kring förändringar i den konstnärliga inriktningen hos en konstnär i termer av extrinsikala

motivationsfaktorer.

   Genom att säkra inkomsten i form av en garanti kan intrinsikala motivationsfaktorer, så som

att producera den typ av konst som konstnären verkligen skulle vilja utan att behöva ta hänsyn

till dess kommersiella värde, ta överhand.

4 Metod

Underlaget till denna uppsats har samlats in genom en postenkät samt insamlandet av data

från offentliga register.

   För att ge ett svar på frågeställningen måste uppgifter inom tre huvudsakliga områden

insamlas:

- inkomstförhållanden
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- kreativitet

- produktivitet.

4.1 Inkomstförhållanden

Garantin kan verka på två plan: dels reellt ekonomiskt där inkomster förändrats, dels

psykologiskt då inkomstgarantin oavsett vilken inkomstnivå man hade före berättigandet av

garantin ger en upplevelse av större ekonomisk trygghet. I det förra fallet kan man mäta

inkomstgarantins inverkan på den ekonomiska tryggheten genom att studera

inkomstutvecklingen före och efter utnämningen till garantiinnehavare. För att komplettera

med en bild av den upplevda tryggheten har frågor om detta ställts i postenkäten.

   Avseende inkomstförändringar har jag gjort en tidslig avgränsning genom att undersöka en

tioårsperiod; fem år före utnämningen till innehavare av inkomstgaranti samt fem år efter

utnämningen. Då jag inte har samtliga inkomstuppgifter för alla garantiinnehavare har jag

endast tagit med de konstnärer vars inkomster jag känner under minst sex av de tio åren. Av

de sex åren skall tre år tillhöra perioden före inkomstgarantin och tre år tillhöra perioden efter

inkomstgarantins tilldelande.

   Många frilansande konstnärer har en högst varierande årsinkomst med tillfälliga uppsving

och nedgångar och av denna anledning har jag undersökt varje konstnärs inkomster under en

längre tidsperiod. Detta ger också en säkrare bild av en långsiktigare inkomstförändring och

detta kan antas påverka den ekonomiska tryggheten både reellt ekonomiskt men också

psykologiskt.

   Valet av tioårsperiod samt kravet på inkomstuppgifter på minst sex av tio inkomstår är

godtyckligt.

   Från skattemyndigheterna har jag inhämtat inkomstuppgifter enligt följande: för de fem

sista inkomståren före första utbetalningen av inkomstgarantin behandlas den till statlig

inkomstskatt taxerade förvärvsinkomsten samt inkomst av kapital. För de fem första åren som

garantiinnehavare har jag tagit uppgifter om den till statlig inkomstskatt taxerade

förvärvsinkomsten och inkomst av kapital minus det utbetalade beloppet av inkomstgarantin.

För att få en jämförbarhet mellan de olika inkomstuppgifterna har jag räknat om
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inkomstuppgifterna till det basbelopp som gällt vid ingången av det aktuella inkomståret

sedan har jag räknat ut medelbeloppet under de två perioderna var för sig och jämfört.

   I denna studie ingår endast de enskilda garantiinnehavarna, inte deras totala

hushållsinkomst.

   En nackdel som följer med denna metod är att oskattade ersättningar, "svarta löner", inte

kommer med i undersökningen. För den som har minsta lilla inblick i konstvärlden vet att

många transaktioner görs utom skattemyndigheternas kontroll.

   En annan nackdel är att hushållets sammanlagda inkomster inte mäts. Det kan mycket väl

vara så att den enskilda konstnären inte i någon högre utsträckning påverkas avseende

ekonomisk trygghet i det fall någon annan part i det aktuella hushållet har en god inkomst

som täcker hushållets utgifter.

   För att samla in uppgifter om upplevelsen av ekonomisk trygghet har jag endast skickat ut

en postenkät. Anledningen till att jag valt bort intervjuer är att dessa möjligtvis skulle bidra

till att mer i detalj beskriva hur deras eventuella ekonomiska trygghet tar sig konkreta eller

psykologiska uttryck. Emellertid räcker det för denna studie att få en uppfattning om huruvida

garantiinnehavarna upplever sig som ekonomiskt trygga eller inte.

4.2 Kreativitet

För att mäta kreativitet har man genom tiderna använt sig av i huvudsak tre typer av

mätmetoder: objektiv analys av produkterna, subjektiva omdömen om produkter eller

förmodat kreativa personer samt kreativitetstest.

   Kreativitetstesten kan delas upp i tre huvudsakliga områden: stämma av en individs

egenskaper mot en lista med egenskaper typiska för kreativa personer, stämma av en individs

erfarenheter mot förteckningar av biografisk karaktär så som omständigheter under

barndomen, intressen, hobbies, familjehistoria et c samt beteendetester, i vilka problem skall

lösas och där frekvensen av vissa egenskaper i lösningarna mäts (Amabile, s 22ff).

   Mot dessa kreativitetstester kan tungt vägande kritik riktas i form av validitetsproblem,

avsaknad av korrespondens mellan verklighet och testsituationer etc. I vilket fall är ingen av

metoderna aktuella i denna uppsats eftersom jag inte skall mäta huruvida personerna är

kreativa eller inte. För det första får de anses vara det från första början eftersom de blivit
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utnämnda till innehavare av statlig inkomstgaranti för konstnärer. I god tro antar jag att man

utses till inkomstgarantiinnehavare för att man bl a har bidragit till konstens utveckling i

Sverige och i så måtto varit kreativ. För det andra har jag för avsikt att studera hur

kreativiteten förhåller sig till ekonomisk trygghet. Då spelar det egentligen ingen roll i vilken

grad individen anses vara kreativ eller inte. Det som skulle göra undersökningen meningslös

är om individerna saknar kreativ förmåga över huvud eftersom ingen samband mellan

kreativitet och ekonomisk trygghet då skulle vara möjlig. Här måste man emellertid komma

ihåg att undersökningsgruppen i huvudsak utgörs av konstnärer som ansetts som

högkvalitativa konstnärer.

   Genom att försöka analysera de egenskaper hos olika föremål (exempelvis tidigare

oanvända tonartshöjningar, nya färger eller former etc) som gör att de betraktas som frukter

av kreativt snarare än reproduktivt arbete skulle man kunna göra en objektiv analys av ett

föremåls grad av kreativitet. Man har dock konstaterat att endast en objektiv analys inte räcker

för att avgöra om ett objekt kan anses vara resultatet av en kreativ verksamhet, man måste

komplettera bilden med någon form av subjektiv analys.

   För en subjektiv analys av kreativitet kan man låta en eller flera fälla subjektiva omdömen

om antingen en person eller en produkt. Ett problem är att man då måste skapa en

jämförelsebarhet mellan de olika utlåtandena samt väga samman de olika individernas

definitioner av kreativitet, något som är långt ifrån enkelt (ibid., s 29ff).

   Att försöka göra en sammanvägd bedömning i form av både objektiva och subjektiva

analyser av garantiinnehavarnas kreativitetsutveckling är en frestande tanke. Av praktiska skäl

låter den sig inte göras inom ramen för denna uppsats. För att göra en rimlig uppskattning av

utvecklingen av kreativiteten för inkomstgarantiinnehavarna krävs undersökningar av varje

konstnärs estetiska position i konstnärssamhället och de enskilda verkens konsthistoriska

sammanhang. Ett sådant förfarande innebär också vissa avgränsningsproblem, bl a i form av

den tidsram inom vilken man skall jämföra olika konstverk (för närmare diskussion kring

detta, se teoriavsnittet). Kirschenbaum & Reis (1997) har härvidlag en bättre

undersökningsgrupp eftersom den består av konstnärer uppfattade som tilltalande och

originella i en konstförening i den geografiska närheten. Förvisso kan jag i viss mån förlita

mig på den urvalsprocess som ligger bakom besluten om innehavare av inkomstgaranti även

om dess kriterier (se 1.1) är något vagare formulerade än K & R:s urvalskriterier.
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   Man har också genom tiderna utfört studier av barns kreativitet i olika test och hur en

eventuell eller faktisk belöning påverkar insatserna (Amabile 1996, s 153-177). Denna typ av

samband mellan ekonomi och kreativitet är ointressant för denna uppsats eftersom

inkomstgarantin inte rör sig om enstaka tillfällen där en omedelbar belöning följer på en

prestation. Vidare är det inte heller troligt att man som konstnär arbetar med målet att någon

gång under sin karriär utses till innehavare av statlig inkomstgaranti för konstnärer.

   Studier har även gjorts av nobelpristagare och man har funnit att deras produktivitet sjunker

efter prisutdelningen i förhållande till en kontrollgrupp. Detta kan lätt förklaras med att deras

tid disponeras annorlunda efter tilldragelserna i december månad.

   Amabile (ibid., s 210f) tar upp en studie av arbetsmiljö och dess inverkan på kreativiteten

utförd av Andrews 1975. Studien omfattade forskare och bestod av en jämförelse mellan

kreativitetstestresultatet och verkliga prestationer. Korrelationerna förstods sedan som

indikator på arbetsmiljöns påverkan på kreativiteten. I studien ställdes fyra social-

psykologiska faktorer upp som avgörande för utvecklandet av den potentiella kreativiteten

varav en var hög stabilitet avseende anställning. Med hög anställningstrygghet följer med

största sannolikhet en hög ekonomisk trygghet. Emellertid är den ekonomiska tryggheten

Andrews studerar villkorlig. Det som skiljer Andrews studie från min är att han undersöker

anställd personal. I en anställning ingår oftast stora inslag av krav på prestation och/eller

innovation för att man skall få behålla sin anställning. De personer jag undersökt har en

ovillkorlig ekonomisk trygghet så länge inte staten förlorar betalningsförmågan eller att

regeringen beslutar sig för att dra in inkomstgarantierna för konstnärer. Inget av dessa

alternativ förefaller dock aktuellt.

   För att mäta förändringar av uttryck för kreativitet hos innehavarna har jag ställt ett antal

frågor till dem i enkäten där de får svara på olika möjliga förändringar som antyder en

förändring av kreativt arbete. Som jag argumenterat för i teoriavsnittet anser jag att

konstnärerna själva är de som bäst känner till sina egna förutsättningar och de kan då bäst

bedöma sin kreativitetsutveckling.

   Anledningen till att jag inte gjort intervjuer i detta avseende är att jag i enkäten har

formulerat frågorna så att de fångar väsentliga delar av kreativt arbete, dvs att vara mer

experimentell et c. Intervjuer skulle eventuellt bidra till att jag får konkreta exempel på hur

detta ser ut men utan att bidra med svar till grundfrågan.
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4.3 Produktivitet

Efter utnämningen till innehavare av statlig inkomstgaranti kan produktiviteten öka, vara

oförändrad eller minska. Den kan öka genom att konstnären kan avstå från inkomstbringande

engagemang utanför den konstnärliga verksamheten och därigenom få tid att genomföra sina

idéer. Den kan vara oförändrad. Den kan minska exempelvis genom att konstnären bearbetar

sina verk längre än tidigare då konstnären kanske var i behov av snabb publicering av

försörjningsskäl. Den kan även minska på grund av att garantiinnehavaren upphör med sin

konstnärliga verksamhet.

   En utgångspunkt för denna undersökning är att innehavarna av inkomstgaranti, innan de

blivit utsedda, har en inkomst som kan delas upp i två huvudkategorier: inkomster från

konstnärlig verksamhet och inkomster från utomkonstnärlig verksamhet. Gränsdragningen

mellan de båda kategorierna är självfallet svår. I vilken mån skall undervisning på en

konstskola räknas som utomkonstnärlig verksamhet i den mån konstnären, genom interaktion

med elever, kan få nya uppslag till sin konstnärliga utveckling? Jag har i och genom enkäten

låtit konstnärerna själva avgöra detta.

   Problematisk kan tillämpligheten av produktivitetsbegreppet på konstnärlig verksamhet

anses vara. Avgjort problematiskt är valet av metod för att mäta garantiinnehavarnas

produktivitet. Min erfarenhet är att många konstnärer ryggar tillbaka när konstnärlig

produktivitet förs på tal och menar att konstnärlig verksamhet inte kan jämställas med

industriell produktivitet. Det visar sig i många fall vara mer ett värnande om det mytiska och

mystiska i konstnärskapet för att man inte skall kunna ställa produktivitetskrav på konstnärer

som erhåller olika former av bidrag, än en insikt i produktivitetsbegreppet och dess relevans

för konstnärlig verksamhet. Man behöver inte gräva djupt i konsthistorien för att hitta

konstnärer med tämligen fylliga kataloger. Här tänker jag på Pablo Picasso, J. S. Bach, Bruno

Liljefors, Gustave Flaubert, Umberto Eco, Peder Dahl för att ta några exempel. Hög

produktivitet kan finnas bland konstnärer som funnit ett grepp som denna sedan upprepar ofta.

Detta gör det meningsfullt att tala om en konstnärs produktivitet.

   Valet av metod för att mäta garantiinnehavarnas produktivitet är i hög grad problematisk.

Jag har valt två tillvägagångssätt: dels genom en undersökning av offentliga register, dels

genom enkätsvar.
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   I och med att jag inte haft möjlighet att gå hem till varje konstnär för att inventera och

datera deras produktion eller spåra varje enskilt verk som finns hos, exempelvis, vänner,

konstsamlare et c har jag varit tvungen att förlita mig på garantiinnehavarnas egna utsagor

samt offentliga register. De egna utsagorna ges i enkäten.

4.3.1 Offentliga register

Genom att inhämta uppgifter från offentliga register har jag försökt göra en kontroll av

enkätsvaren. Produktivitetsförändringar hos, exempelvis en författare, bör speglas i ett register

som omfattar författarens samtliga verk. Tyvärr har jag inte funnit offentliga verkregister över

andra grupper än ordkonstnärer och komponister. Detta innebär givetvis en begränsning av

undersökningen avseende möjligheter till att kontrollera enkätsvaren.

   I mina sökningar i verkregistren har jag följt metoden för inkomstuppgifterna, nämligen

antalet registrerade verk under den tioårsperiod som omfattar de fem sista åren före

utnämningen till garantiinnehavare samt de fem första åren som garantiinnehavare.

   För kategorin ordkonstnärer har jag sökt i LIBRIS (Sveriges nationella biblioteksdatasystem

där drygt 200 bibliotek redovisar samlad information om sina böcker och tidskrifter). Jag har

sökt på varje ordkonstnär och räknat endast de verk eller artiklar som tidigare är outgivna

samt omarbetade upplagor. Jag har inte räknat följdupplagor, översättningar till utländska

språk eller nyutgåvor i exempelvis pocketupplagor. För kategorin komponister har jag gjort på

motsvarande vis men sökt de register som tillhandahålls av STIM.

  Fördelen att söka i LIBRIS är att de flesta bibliotek är anslutna till registret och man kan anta

att de flesta ordkonstnärers publicerade verk finns registrerade. Fördelen med att söka i

STIMs register är att för komponister finns det ett upphovsrättsligt incitament att registrera

sina verk.

   En uppenbar nackdel med detta förfarande är att det inte säkert att det som publicerats har

skrivits samma år som eller ens i anslutning till publiceringen. Det som publicerats kan ha

skrivits vid ett annat tillfälle. I denna undersökning har hänsyn till utgivares tidsliga

förskjutning inte tagits då jag antar att den är lika lång för varje verk. En annan felkälla är att

inkomstbehovet i viss mån frånfaller då man tilldelas inkomstgaranti. Konstnärens

ekonomiska behov av att publicera sig minskar och han kan ”skriva för byrålådan”. Dessutom
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är det inte säkert att bokförläggare vill publicera allt som konstnären producerat. Således kan

många verk undgå denna undersökning trots att de skulle ha kunnat visa på en ökad

produktivitet.

4.4 Postenkät

I själva enkätformen finns ett antal felkällor. Den första felkällan är själva

frågeformuleringarnas syntaktiska och semantiska aspekter. Dels måste frågorna vara klart

och tydligt formulerade, dels måste frågorna vara meningsfulla i den meningen att de berör

det som frågeställningen handlar om samt kan besvaras på ett likaledes meningsfullt vis

(Svenning 2000, s 108ff). För att i möjligaste mån säkerställa enkätens funktionalitet och

relevans för respondenterna gick jag genom enkäten med både en handledare på

Konstnärsnämnden och en konstnär som inte ingick i undersökningen.

   I missivbrevet framgick att enkäten skulle användas för Konstnärsnämndens räkning. Det

framgick inte att materialet skulle nyttjas till en uppsats i sociologi. Detta kan ha påverkat

svaren eftersom det är Konstnärsnämnden som administrerar inkomstgarantierna samt att

Konstnärsnämnden är delaktiga i nomineringsprocessen. Svaren kan tänkas ha påverkats så att

man svarat mer positivt på frågorna som hör till kreativitets- samt produktivitetsaspekterna.

Detta kan också ha bidragit till det stora svarsbortfallet (endast 53 % svarade på enkäten).

Inkomstgarantiinnehavarna kan ha varit rädda för negativa reaktioner från nämnden eller från

andra i sammanhanget aktuella myndigheter.

   Insamlingen skedde i två steg. Det första var att skicka ut enkäten och invänta svar. Efter en

månad gjorde jag påstötningar per telefon hos de som inte svarat på enkäten. Därefter avbröt

jag insamlingsarbetet. Jag bedömde att de som redan svarat på enkäten samt de svar inkom

därefter kom från personer som godtog undersökningens syfte. Genom telefonsamtalen fick

jag indikationer på att de som inte svarat inte godtog syftet med enkäten. I Bergman &

Wärneryd (1982) anges detta som skäl för att inte svara på enkäter. Om detta var fallet så

hade inte mycket vunnits genom att utöva fler påtryckningar.
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4.4.1 Validitet

Bemötandet av kraven på inre validitet (Svenning, s 61f) är avseende enkätens målgrupp

mycket hög. Målgruppen begränsas till de garantiinnehavare som utsetts åren 1964-1998 efter

förslag från Konstnärsnämnden ensam eller gemensamt med Sveriges författarfond (åren

1976-1984 hade Sveriges författarfond inte uppdrag att ge förslag). De garantiinnehavare som

under perioden utsetts av regeringen utan föregående förslag från Konstnärsnämnden/Sveriges

författarfond ingår inte i studien. Det gäller 10 professorer och f.d. huvudlärare vid

konstnärliga högskolor samt två kulturjournalister.

   Enkätformuläret sändes till samtliga konstnärer som hade inkomstgaranti år 1999 och fyllde

70 år tidigast detta år. Av de 74 personer som med denna avgränsning kom att ingå i urvalet

besvarade 39 (53 %) enkäten. Valet av 70-årsgränsen är godtycklig.

   Avseende frågeformuleringarna går jag genom de frågor som är relevanta för diskussion

kring i tur och ordning: den ekonomiska tryggheten, kreativitet samt produktion.

   Frågorna 2 - 5 (se appendix) avser att fånga respondenternas uppfattning om huruvida

inkomstgarantin förändrat deras upplevelse av sin ekonomiska situation och i vilken mån

storleken på beloppet kan anses vara tillfredsställande för att uppleva en ekonomisk trygghet.

Frågorna tar även upp om innehavarna uppfattar inkomstgarantin främst som en belöning eller

som en ekonomisk trygghet. I det fall konstnärerna uppfattar den som en ekonomisk trygghet

kan man fastställa att inkomstgarantin är funktionell i detta avseende och att det finns

möjligheter att besvara uppsatsens frågeställning. Jag bedömer att innehållsvaliditeten i

enkäten i detta avseende är tillfredsställande.

   Frågorna 6 - 7 (se appendix) avser att fånga förändringar i garantiinnehavarnas kreativitet.

Egenskapen kreativ långt ifrån är neutral, utan rör sig snarare om en hedersbetygelse. För att

fånga vissa egenskaper kan man ställa en rak fråga, exempelvis "Är din tröja röd?", och den

skulle förmodligen kunna besvaras med ett oproblematiskt ja eller nej. Emellertid låter sig

frågan "Är du mer kreativ nu som innehavare av inkomstgaranti än tidigare?" knappast ställas

på samma oproblematiska vis. I och med att det är mer hedersamt att vara kreativ än att inte

vara det kan man nog tendera att vilja svara ja på den frågan såvida man inte är ytterst

samvetsgrann. Vidare kan kreativitetsbegreppet skilja sig mellan respondenterna och på så vis

bör frågorna i enkäten fånga aspekter av kreativitet. Av dessa anledningar har jag försökt få
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svar på frågeställningen genom att ställa frågor om de indikatorer som är väsentliga för

kreativitetsbegreppet. I teorikapitlet konstaterades att man är kreativ om man skapar nya

regler eller begrepp samt utvecklar sina egna förmågor att lösa olika problem. Frågorna 6.2 -

6.4 och 7 avser just det att frångå tidigare konstutövning till förmån för en mer experimentell

och, vilket oftast experimentell konst uppfattas som, smalare konst. I detta ingår också

känslan av att kunna göra det genom en ökad konstnärlig frihet. I det fall man fördjupat sig i

andra konstområden än sitt huvudsakliga menar jag att man låter sin kreativitet utvecklas.

Man kan tänkas sakna fördjupade kunskaper i dessa områden och har därför andra möjligheter

att vara kreativa inom dessa givet sina egna förutsättningar.

   Ett positivt svar på 6.5 ger emellertid i handen att man kanske inte har utvecklat sin

kreativitet så mycket eftersom man då redan har en konstnärlig linje som man sedan följer,

snarare än att för sig själv skapa nya konstnärliga inriktningar. Produktiviteten kan däremot i

detta fall öka.

   Även i detta avseende håller jag innehållsvaliditeten för tillfredsställande. Frågekomplexet

(6.2 - 6.4, 7) framstår inte som ledande utan omfattar frågor kring både det att förändra sin

konstnärliga inriktning och att vidareutveckla sin nuvarande.

   Frågorna 8 - 10 (se appendix) avser att fånga produktivitetsförändringar. Här finns vissa

svårigheter med frågorna så som de är ställda. Till exempel framgår inte att jag i

produktionsbegreppet även lägger in idéarbetet. Man kan tolka frågorna som att de endast

avser det fysiska arbetet med ett konstverk. Fråga 10 är ett försök att fånga de problem som

uppstår med att konsultera offentliga register i syfte att fastställa produktivitetsförändringar.

   Avseende yttre validitet är möjligheterna till generalisering eventuellt en smula begränsade.

Även om samtliga personer som svarat på enkäten har en ekonomiskt tryggad framtid skulle

det vara av värde att jämföra dessa personer med andra grupper med en ekonomisk trygghet,

exempelvis rentierer eller allmänt förmögna personer. Det kan vara så att dessa olika

ekonomiskt trygga grupper har olika sociala förväntningar eller andra förutsättningar som

påverkar möjligheterna att utveckla kreativitet och produktivitet. Det kan även vara så att det

är irrelevant att avgränsa grupper enligt hur den ekonomiska tryggheten uppstår, vilket skulle

vara fallet om variationen mellan individerna i dessa grupper är större inom grupperna än

mellan grupperna. Då bör man ompröva avgränsningskriterierna för den undersökta

populationen.
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5 Enkätsvaren

Nedan redovisas enkätsvaren indelade i sektionerna ekonomisk trygghet, kreativitet och

produktivitet. Vissa respondenter har fyllt i fler än ett svarsalternativ på frågor som avsågs att

besvaras med endast ett alternativ. Dessa svar tas med undersökningen såvida de inte innebär

självmotsägelser (exempelvis svara både ja och nej på en fråga) utan kan förstås som

gradskillnader och redovisas i samband med frågeställningen. Det gäller exempelvis frågor

om ekonomisk trygghet där vissa angett båda alternativen. Upplevelsen av hedersbetygelse

utesluter inte att man också reagerar på den ekonomiska delen av inkomstgarantin.

   Här redogör jag i generella ordalag för enkätsvaren. I appendix finns en mer detaljerad

redovisning av svaren.

5.1 Ekonomisk trygghet

De allra flesta reagerade i första hand på den ekonomiska tryggheten medan några framhöll

hedersbetygelsen som den viktigaste delen av inkomstgarantin. Av de som reagerade på den

ekonomiska tryggheten menade två tredjedelar att deras ekonomiska trygghet påverkats

mycket av inkomstgarantin, vilket också visade sig i inkomstutvecklingen då inkomsterna för

de flesta av dessa personer minskade med mer än ett basbelopp.

   På frågan om inkomstgarantin räcker för att försörja sig på delade sig gruppen i två nästan

lika stora delar; hälften menade att den räcker medan andra hälften menade att den inte räcker

till. Helt klart är i alla fall att inkomstgarantin påverkar innehavarnas ekonomiska trygghet

positivt. Detta innebär att urvalsgruppen i denna undersökning kan anses uppfylla kraven på

inre validitet. De har en viss ekonomisk trygghet tack vare inkomstgarantin. Detta möjliggör

även vidare undersökning av de samband uppsatsen behandlar. Utan ekonomisk trygghet, kan

inte de samband som uppsatsen behandlar undersökas över huvud taget.

5.2 Ekonomisk trygghet och kreativitet

Den ekonomiska tryggheten påverkar i hälften av fallen innehavarnas konstnärliga inriktning,

i hälften av fallen inte alls. Även om den konstnärliga inriktningen inte påverkas upplever

drygt hälften av innehavarna en större konstnärlig frihet tack vare garantin.
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   En tredjedel av de som svarat på enkäten menade att de efter tilldelandet av garantin blivit

mer experimentella än tidigare. Hälften menade att de inte blivit mer experimentell i sin

konstnärliga verksamhet.

   De allra flesta av de som menade att de blivit mer experimentella uppvisade också minskade

inkomster och de menade att inkomstgarantin betytt mycket för deras ekonomiska trygghet.

   Några av de som fått inkomstgarantin menar att de skapat konst som är smalare än tidigare,

medan ungefär hälften menar att de inte skapat smalare konst efter inkomstgarantin. För de

som skapat smalare konst sjönk inkomsten med mer än ett basbelopp.

   För den tredjedel som uppgav att de börjat arbeta fördjupat inom andra konstnärliga

områden än deras huvudsakliga sjönk inkomsterna för nästan samtliga med mer än ett

basbelopp.

5.3 Ekonomisk trygghet och produktivitet

På frågan om de fortsatt med sin tidigare konstnärliga inriktning men att inkomstgarantin har

bidragit till att de kunnat utveckla denna snabbare och mer fördjupat än tidigare svarade drygt

hälften jakande, resterande del svarade nekande eller avstod från att svara. Av de som svarat

jakande på denna fråga var det hälften som uppgav att deras produktivitet ökat genom att de

lagt utomkonstnärliga arbeten åt sidan.

   Knappt hälften svarade att deras produktivitet var ungefär lika stor efter tilldelandet som

före. Några svarade att deras produktivitet minskat eller upphört efter tildelandet av garantin.

  En handfull personer svarade att de skrivit fler böcker, spelat in fler skivor, komponerat fler

verk, gjort fler bilder, regisserat fler filmer, pjäser, gett fler konserter etc, i genomsnitt per år

än tidigare och dessa uppgav också att de lagt utomkonstnärliga arbeten åt sidan och således

blivit mer produktiva.

   Drygt hälften svarade dock att de skrivit oförändrat antal böcker, spelat in oförändrat antal

skivor et c. Detta överensstämmer även i stort med deras på svar på frågan om deras

arbetssituation påverkats av inkomstgarantin. Den hade inte påverkats av inkomstgarantin och

de hade inte heller blivit mer produktiva.

   Några svarade att de gett färre konserter et c. Av dessa var det två som också svarat att deras

produktivitet minskat på grund av längre bearbetningstid av konstverk eller på grund av att ha

tappat intresse för konst

   De flestas ambition att bli publicerade minskade inte efter tilldelandet av garantin. En

femtedel menade att de i viss mån minskat ambitionerna därvidlag.
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5.4 Kreativitet kontra produktivitet

Genom att ställa vissa av frågorna avseende produktivitet och kreativitet utan att ta med de

ekonomiska aspekterna kan svagheter i frågeformuleringar eller missuppfattningar av begrepp

framträda.

   Av de 23 som svarat att de fortsatte med sin konstnärliga inriktning men utvecklat den

snabbare och djupare var det 13 som menade att de blivit mer experimentella efter tilldelandet

av inkomstgarantin. Detta kan tolkas som antingen en självmotsägelse i det att vara mer

experimentell skulle kunna innebära att man frångår sin inriktning eller att kreativitet och

produktivitet är för dem liktydiga begrepp. En annan möjlig tolkning är att den konstnärliga

inriktningen har varit experimentell redan från början men att detta inslag accentuerats.

5.5 Offentliga register

Det hade varit önskvärt att kunna styrka de uppgifter som givits i enkäten med referenser till

offentliga register. Här måste jag dessvärre använda en annan undersökningsgrupp än för

enkäten. För ordkonstnärer, dvs författare och översättare, har inte tillräckligt många

enkätsvar inkommit för att det skall vara meningsfullt att göra en sökning på deras litteratur i

LIBRIS. Av denna anledning har jag gjort ett annat urval, vilket anges nedan och är

godtyckligt. Detsamma gäller för gruppen tonsättare. Redovisningen av dessa sökningar får

anses som ett intressant uppslag och kan eventuellt ange riktning på vidare forskning. Den kan

dock inte användas som en verifikation av enkätsvaren.

5.5.1 Produktivitet för ordkonstnärer

I denna uppsats har jag använt mig av Kungliga bibliotekets databas, LIBRIS, för att söka

efter de verk och artiklar som givits ut under aktuell tidsperiod. Jag har sökt på varje

ordkonstnär och räknat endast de verk eller artiklar som tidigare är outgivna samt omarbetade

upplagor. Jag har inte räknat följdupplagor, översättningar till utländska språk eller nyutgåvor

i exempelvis pocketupplagor.

   Under åren 1976-1997 har 29 författare och översättare utsetts till innehavare av

inkomstgaranti för konstnärer. Under en tioårsperiod (fem år före och fem år efter

inkomstgarantin) har de författat, medförfattat eller översatt 285 böcker och artiklar varav 156
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har sin tillblivelseperiod före inkomstgarantin och 129 har producerats efter inkomstgarantin.

Minskningen är 27 verk (17 %).

   Produktiviteten per ordkonstnär har i genomsnitt ökat med 17 %. Att produktiviteten i

gruppen samtidigt totalt sett minskat med samma andel beror på att de flesta ordkonstnärerna

minskat sin produktion medan några få har ökat sin avsevärt.

   De sju författare/översättare som ökat sin produktion har de fem åren före inkomstgarantin

sammanlagt skrivit 23 böcker/artiklar och 41 böcker/artiklar under de fem första åren som

inkomstgarantiinnehavare. De som har minskat sin produktion utgav innan inkomstgarantin

131 böcker/artiklar men 86 böcker/artiklar efter inkomstgarantin.

5.5.2 Produktivitet för komponister

Liksom för ordkonstnärerna finns offentliga källor där man kan ta del av enskilda

komponisters publicering av verk.

   Källa för komponisters verkförteckning är SMIC (Swedish Music Information Centre).

Samma begränsningar gäller för denna källa som för ordkonstnärernas.

   I denna uppsats undersöker jag 10 komponister som utsetts under åren 1976-1995. Den elfte

av de komponister som utsetts under dessa år har inte medräknats eftersom denna utsågs först

år 1997 och därför inte bidrar på ett relevant vis till statistiken. 177 verk har komponerats

under perioden fem år före garantin och under perioden efter inkomstgarantin har 155 verk

komponerats. Minskningen är 16 verk (9 %).

   I genomsnitt har produktiviteten per komponist minskat med 6 %. De 5 komponister som

ökat sin produktion skrev sammanlagt 67 verk före inkomstgarantin och 87 verk efter

inkomstgarantin. Det är en ökning med 30 %. De komponister som minskat sin produktion

skrev sammanlagt 104 verk före och 68 verk efter inkomstgarantin, vilket är en minskning på

35 %.

6 Slutsatser

För slutsatserna i denna uppsats måste jag lämna starka reservationer. Detta med hänsyn till

de felkällor som ges av metodvalet men främst på grund av det stora bortfallet (47%). I det
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fall denna grupp är uniform i sitt beteende är denna grupp avgörande för undersökningens

generella slutsatser.

   En slutsats som dock går att dra ur denna undersökning är att de flesta menar att

inkomstgarantin påverkar deras ekonomi så att de blir tryggare i någon mening. De flesta

reagerade på den ekonomiska tryggheten ensam eller i kombination med hedersbetygelsen,

vilket innebär att inkomstgarantin åtminstone gör en psykologisk skillnad. Många svarade

också att inkomstgarantin konkret påverkat deras ekonomiska trygghet, vilket också visat sig

då enkätsvaren är så gott som samstämmiga med inkomstuppgifterna.

   Att hälften av de som reagerade på den ekonomiska tryggheten anser att storleken på

inkomstgarantin inte räcker för att försörja sig är problematiskt. I vilken mån kan

inkomstgarantin utgöra en trygghet i den mån den inte kan täcka levnadsomkostnader? En

tänkbar tolkning är att innehavarna relaterar inkomstgarantin till sin nuvarande

levnadsstandard, vilken kan tänkas vara högre än inkomstgarantin enbart i händelse av att

innehavarna ingår i hushåll.

   Av ovanstående drar jag slutsatsen att undersökningens utgångspunkt i alla fall varit

meningsfull i denna undersökningsgrupp för att studera ett eventuellt samband mellan

ekonomisk trygghet och kreativitet och produktivitet.

   Det är viktigt att särskilja den kollektiva nivån och den individuella nivån. På den

sammanvägda nivån kanske sambandet mellan ekonomisk trygghet, kreativitet och

produktivitet inte låter sig uttryckas i strikta kausalitetstermer utan bör formuleras som en

korrelation. Däremot kan man för en viss grupp av individer säga att undersökningens resultat

tyder på att det finns ett kausalsamband mellan ekonomisk trygghet och kreativitet alternativt

produktivitet. Emellertid måste denna grupp avgränsas inom den generella gruppen

inkomstgarantiinnehavare på grundval av individuella karakteristika. Vissa individer har

angivit att de skapat konst som liknar den typ av konst som kan kallas kreativ, dvs

experimentell och smalare, och att de menar att den ekonomiska trygghet som

inkomstgarantin innebär har gett dem möjlighet till detta. Emellertid har det stora flertalet inte

låtit sig påverkas avseende kreativitet i samband med inkomstgarantin. Kausalfunktionen kan

eventuellt tillskrivas de intrinsikala och extrinsikala motivationsfaktorer som driver varje

enskild konstnär, eller mer allmänt, varje verksam individ i stället för de ekonomiska

omständigheterna. De personer som har en intrinsikal motivation att skapa

gränsöverskridande konst, att vara kreativ i den bemärkelse som ges av definitionen ovan, har
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genom inkomstgarantin en verklig möjlighet att få utlopp för denna skaparkraft. För dem

frånfaller delar av de extrinsikala motivationsfaktorerna, så som inkomstbehov et c.

   De vars motivation främst är av extrinsikal natur, exempelvis det att tillfredsställa en publik,

kanske inte kan förväntas öka sin kreativitet. Däremot kan de tänkas öka sin produktivitet.

   Avseende produktiviteten tenderar den att öka efter tilldelandet av inkomstgaranti. Detta

eftersom man har tid att åsidosätta utomkonstnärlig verksamhet till förmån för konsten.

Åtminstone om man lägger sin tillit till enkätsvaren. Den utveckling som åskådliggörs genom

en inventering av offentliga register över ordkonstnärers och komponisters produktivitet pekar

i den andra riktningen, nämligen att den avtar. Givetvis måste jag här reservera mig eftersom

metoden i det senare fallet lider av allvarliga brister. Enkätsvaren måste också tolkas försiktigt

med hänsyn till bortfall och frånvaro av instans för kontroll av uppgifterna.

7 Slutdiskussion

För att kunna uttala sig något mer kvalificerat om kausalsambanden mellan ekonomisk

trygghet, kreativitet och produktivitet bör en studie av olika grupper av ekonomiskt tryggade

individer genomföras. I händelse av att dessa i högre grad är kreativa och/eller produktiva bör

man kunna fastställa att ekonomisk trygghet har ett orsakssamband med kreativitet och

produktivitet. Vidare bör man också genomföra studier av grupper där produkterna bedöms av

de producerande själva, som kan redogöra för omständigheterna kring produktens tillblivelse,

och externa personer som kan avgöra produkternas kreativa egenskaper i jämförelse med en

allmän utveckling. Detta för att kunna urskilja de fall där de individuella och kollektiva

nyhetsvärdena av en viss produkt konvergerar. I dessa fall bör en produkt kunna utpekas som

kreativ.
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Appendix Enkätsvaren

5.1 Ekonomisk trygghet

På frågan vad inkomstgarantiinnehavarnas reaktion i första hand gällde fördelade sig svaren

enligt följande:

7 personer reagerade i första hand på hedersbetygelsen medan 21 reagerade främst på den

ekonomiska tryggheten. 10 innehavare reagerade på kombinationen av ekonomisk trygghet

och hedersbetygelse. En avstod från att svara.

   Av de 31 hos vilka reaktionen gällde den ekonomiska tryggheten ensam eller i kombination

med hedersbetygelsen var det 24 som entydigt svarat att inkomstgarantin konkret påverkat

deras ekonomiska trygghet mycket. En person svarade både något och mycket.

   För dessa 25 personer minskade den till statlig inkomstskatt taxerade förvärvsinkomsten och

inkomst av kapital med mer än ett basbelopp för 17 medan för resterande 8 minskade

inkomsten med mindre än ett basbelopp eller ökade.

   Av de 31 hos vilka reaktionen gällde den ekonomiska tryggheten ensam eller i kombination

med hedersbetygelsen var det 14 som menade att inkomstgarantins storlek var tillräcklig att

försörja sig på. 15 menade att den inte räckte. Två avstod från att svara.

5.2 Ekonomisk trygghet och kreativitet

På frågan om inkomstgarantin och den ekonomiska tryggheten den innebär har påverkat den

konstnärliga utvecklingen svarade 17 ja, 17 svarade nej och 5 avstod från att svara.

24 innehavare kände en större konstnärlig frihet genom att de innehar garantin, 12 svarade nej

och tre avstod från att svara.

   14 menade entydigt att de efter tilldelandet av inkomstgarantin varit mer experimentell än

tidigare i sin konstnärliga verksamhet. 19 menade att de inte varit mer experimentell än

tidigare i sin konstnärliga verksamhet. En person svarade både ja och nej på denna fråga. Fem

avstod från att svara.

   Av de 14 som svarat ja på frågan var det 12 som svarade att inkomstgarantin betydde

mycket för deras ekonomiska trygghet. Två menade att den påverkat deras ekonomiska
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trygghet något. För tio av de 14 hade inkomsterna minskat med ett basbelopp eller mer. För

tre minskade inkomsten med mindre än ett basbelopp. För en person ökade inkomsten.

   Nio svarade att sedan de fått inkomstgarantin har de skapat konst som är smalare än

tidigare. 20 svarade att det inte hade gjort det. Två personer svarade både ja och nej på denna

fråga. Åtta avstod från att svara.

   Av de nio som gjort smalare konst var det sju vars inkomst sjönk med mer än ett basbelopp.

För en person sjönk inkomsten med mindre än ett basbelopp. För en person saknas

inkomstuppgifter.

   Tolv personer uppgav att de efter tilldelningen av inkomstgarantin börjat arbeta fördjupat

inom andra konstnärliga områden än deras huvudsakliga. 27 uppgav att de inte hade fördjupat

sig i andra konstområden än deras huvudsakliga.

   Av de tolv som börjat arbeta fördjupat inom andra konstnärliga områden var det elva som

uppgav att deras ekonomiska trygghet hade påverkats mycket av inkomstgarantin. Av dessa

elva hade inkomsten sjunkit med mer än ett basbelopp för åtta personer.

5.3 Ekonomisk trygghet och produktivitet

På frågan om de fortsatt med sin tidigare konstnärliga inriktning men att inkomstgarantin har

bidragit till att de kunnat utveckla denna snabbare och mer fördjupat än tidigare svarade 23

jakande, tio svarade nekande, en person svarade både jakande och nekande. Fem avstod från

att svara. Av de 23 som svarade jakande var det elva som svarade att deras produktivitet ökat

genom att de lagt utomkonstnärliga arbeten åt sidan och fyra av dessa som hävdade att de gett

fler konserter et c efter det att de fått inkomstgarantin.

   17 svarade att deras produktivitet var ungefär lika stor. Tre uppgav att deras produktivitet

minskat eftersom kunde bearbeta verken under en längre tid. En person uppgav att

produktiviteten minskat på grund av att han tappat intresset för konstnärlig verksamhet. Fem

svarade inte på frågan. Två personer uppgav motstridiga svar.

   Fem svarade att blivit mer produktiva enligt fråga 9. Av dessa hade 4 svarat att deras

produktivitet ökat i fråga 8. 1 person uppgav att produktiviteten var ungefär lika stor.
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   24 svarade oförändrat. Av dessa var det tre som svarade att deras produktivitet ökat i fråga

8. 16 uppgav att deras produktivitet var ungefär lika stor. Två uppgav att deras produktivitet

minskat på grund av att bearbetat sina verk längre.

   Fyra svarade att de gett färre konserter et c. Av dessa var det två som på fråga 8 svarat att

deras produktivitet minskat. Två av de som svarat nej på fråga nio gav motstridiga svar på

fråga 8.

   Sex svarade inte på frågan.

   På frågan om de efter det att de tilldelats inkomstgarantin, minskat ambitionen att publicera,

sälja etc sina verk, dvs de “skapar för byrålådan?” svarade åtta att de gjorde det i viss

omfattning, 30 svarade att de inte gjorde det. En avstod från att svara.

   Av de åtta som svarat ja var en fotograf, en konstnär, två musiker, en regissör och två

tonsättare. För en person saknas uppgift om konstnärskategori.

5.4 Kreativitet kontra produktivitet

Genom att ställa vissa av frågorna avseende produktivitet och kreativitet utan att ta med de

ekonomiska aspekterna kan svagheter i frågeformuleringar eller missuppfattningar av begrepp

framträda.

   Av de 23 som svarat att de fortsatte med sin konstnärliga inriktning men utvecklat den

snabbare och djupare var det 13 som menade att de blivit mer experimentella efter tilldelandet

av inkomstgarantin. Detta kan tolkas som antingen en självmotsägelse i det att vara mer

experimentell skulle kunna innebära att man frångår sin inriktning eller att kreativitet och

produktivitet är för dem liktydiga begrepp. En annan möjlig tolkning är att den konstnärliga

inriktningen har varit experimentell redan från början men att detta inslag accentuerats.



33

Appendix: Enkätfrågorna

1. Vilken var Din reaktion när Du tilldelades inkomstgarantin?

  Mycket positiv
  Ganska positiv
  Neutral
  Ganska negativ
  Mycket negativ

2. Vad gällde Din reaktion i första hand?

  Hedersbetygelsen
  Den ökade ekonomiska tryggheten

3. Upplever Du inkomstgarantin som

  en belöning för tidigare insatser
  en ekonomisk trygghet
  en belöning för tidigare insatser men också en ekonomisk trygghet för fortsatt konstnärlig
verksamhet?

4. Har inkomstgarantin konkret påverkat Din ekonomiska trygghet?

  Inte alls
  Något
  Mycket

5. Är inkomstgarantins storlek (f.n. maximalt 183 000 kr/år) tillräcklig för att Du skall/skulle
kunna försörja Dig på den?

  Ja
  Nej

6. Stämmer något/några av nedanstående påståenden in på Din situation, vänligen kryssa för
detta/dessa alternativ:

Inkomstgarantin och den ekonomiska tryggheten den innebär har påverkat min konstnärliga
utveckling.
  Ja
  Nej

Jag känner en större konstnärlig frihet genom att jag innehar garantin.
  Ja
  Nej
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Jag har efter tilldelandet av inkomstgarantin varit mer experimentell än tidigare  i min
konstnärliga verksamhet.
  Ja
  Nej

Jag har sedan jag fick inkomstgarantin skapat konst som är smalare än tidigare.
  Ja
  Nej

Jag har fortsatt med min tidigare konstnärliga inriktning men inkomstgarantin har bidragit till
att jag kunnat utveckla denna snabbare och mer fördjupat än tidigare.
  Ja
  Nej

7. Jag har efter tilldelningen av inkomstgarantin börjat arbeta fördjupat inom andra
konstnärliga områden än min huvudsakliga.

  Ja   Bildkonst I vilken omfattning:
  Konsthantverk   liten
  Musik   förhållandevis liten/stor
  Litteratur, poesi, översättning   stor
  Teater
  Film och fotografi

  Nej

8. Om något eller några av påståendena stämmer in på Din situation vänligen kryssa för
det/dem.

  Min konstnärliga produktivitet har ökat efter tilldelandet av inkomstgarantin genom att jag
lagt  utomkonstnärliga arbeten (“brödjobb”) åt sidan och  använt den tiden till att förverkliga
mina konstnärliga idéer.

   Min konstnärliga produktivitet är ungefär lika stor eftersom min arbetssituation som
konstnär inte påverkats av inkomstgarantin.

   Min konstnärliga produktivitet har minskat då jag haft tid att bearbeta mina verk under en
längre period utan press på snar publicering etc på grund av ekonomiska behov.

  Min konstnärliga produktivitet har minskat eftersom jag har tappat intresset för konstnärlig
verksamhet.
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9. Jag har efter tilldelandet av inkomstgarantin skrivit fler böcker, spelat in fler skivor,
komponerat fler verk, gjort fler bilder, regisserat fler filmer, pjäser, gett fler konserter etc, i
genomsnitt per år än tidigare.

  Ja
  Nej, oförändrat
  Nej, färre

10. Jag har sedan jag tilldelats inkomstgarantin, minskat ambitionen att publicera, sälja etc
mina verk, dvs jag “skapar för byrålådan?”

  Ja, helt och hållet
  Ja, i viss omfattning
  Nej

11. Vilken var Din huvudsakliga inkomstkälla åren innan Du utsågs till innehavare av
inkomstgarantin?

  Konstnärlig verksamhet
  Konstnärligt anknuten verksamhet (ex. lärare eller föreläsare inom Ditt konstområde)
  Utomkonstnärlig verksamhet (anställningar som ej rör konstnärlig verksamhet etc.)
  Stipendier, bidrag

12. Vilken är Din huvudsakliga inkomstkälla just nu?

  Konstnärlig verksamhet
  Konstnärligt anknuten verksamhet
  Utomkonstnärlig verksamhet
  Inkomstgarantin

13. Har Du efter tilldelandet av inkomstgarantin sänkt Dina anspråk på ekonomisk ersättning
för Din konstnärliga verksamhet?

  Ja
  Nej

14. Har det hänt att Du sagt nej till inkomstbringande engagemang på grund av att de påverkar
beloppet av den utbetalade inkomstgarantin?

  Nej
  Ja, någon enstaka gång
  Ja, ofta
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15. Upplever Du att Du efter tilldelandet av inkomstgarantin totalt sett fått ett ökat antal eller
förfrågningar om engagemang?

  Fler
  Oförändrat
  Färre

16. Har förfrågningarna gällt engagemang med eller utan ersättning? (Flera alternativ kan
stämma med Din situation)

  Fler förfrågningar på engagemang med ersättning
  Fler förfrågningar på engagemang utan ersättning
  Oförändrat förfrågningar på engagemang med ersättning
  Oförändrat förfrågningar på engagemang utan ersättning
  Färre förfrågningar på engagemang med ersättning
  Färre förfrågningar på engagemang utan ersättning

17. Inkomstgarantin baseras på den taxerade inkomsten två taxeringsår före det år
utbetalningen av inkomstgarantin gäller. Anser Du att denna konstruktion är:

  Bra
  Dålig?

18. I det fall Du ställts i skuld till Kammarkollegiet har Du då kunnat kompenserat avdraget
från inkomstgarantin med egna inkomster?
  Ja
  Nej

19. Man kan göra en särskild ansökan om inkomstgaranti om inkomsten kan förutses bli låg.
Har Du använt Dig av möjligheten till särskild ansökan?

  Ja   någon enstaka gång
  några gånger
  ofta

  Nej

20. Anser Du att den statliga inkomstgarantin för konstnärer så som den är utformad är ett bra
sätt för staten att visa sitt erkännande för konstnärer?
  Ja
  Nej
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21. Stämmer något/några av nedanstående påståenden in på Din situation, vänligen kryssa för
detta/dessa alternativ:

  Jag hade en hög inkomst innan jag tilldelades inkomstgarantin och var således inte berättigad
till garantimedel. Detta har inneburit att jag under min tid garantiinnehavare skaffat mig
inkomster för att kompensera uteblivna garantimedel, vilket i sin tur gjort att jag erhållit låg
eller ingen inkomstgaranti under min tid som inkomstgarantiinnehavare.

    Jag har haft hög inkomst under något eller några år och sedan haft mycket låg inkomst
under ett  eller två år och då inte fått inkomstgaranti på grund av att jag tjänat för mycket
tidigare.

  Jag har normalt haft låg inkomst men något av åren fått så hög inkomst att jag inte fått
inkomstgaranti under något år, trots att jag behövt

  Jag har normalt en låg inkomst men har under något/några år tjänat mycket och ställts i skuld
till Kammarkollegiet. Jag har inte kunnat öka min inkomst för att betala tillbaka skulden
eftersom jag inte skulle få ut inkomstgarantimedel under något av de följande åren med
förutsedd låg inkomst.

  Jag har blivit satt i skuld till Kammarkollegiet och denna skuld har återbetalats då jag haft en
mycket låg inkomst, vilket gjort att min ekonomi varit ansträngd.

  Jag har vid något eller några tillfällen gjort en särskild ansökan om inkomstgaranti för ett år
då jag kunnat förutse en låg inkomst. Under det år ansökan gällt har jag oförutsett tjänat
mycket och därför fått låg eller ingen inkomstgaranti ett senare år då jag haft behov av
inkomstgarantimedel.

22. Om det finns något som enkäten inte tagit upp men som Du anser vara viktigt att känna till
skulle jag vara tacksam om Du skrev ner detta. Använd gärna baksidan av bladet.


