
Inkomstslag i förhållande till trygghetssystem 

Konstnärers olika inkomstslag Sjuk- och föräldrapenning Arbetsskadeförsäkring Arbetslöshetsförsäkring Pension Typ av konstnär

Grupp A: Inkomst av tjänst 

genom tillsvidareanställning (fast 

anställning).

Stabil inkomst lätt att beräkna 

sjukpenninggrundande inkomst 

på.

Skyddas i regel av arbetsgivares 

försäkringar.

Lätt att kvalificera sig för 

arbetslöshetsförsäkring.

Kontinuerliga tjänstepensions- 

inbetalningar.

Främst institutions anställda 

konstnärer, vissa musiker och 

skådespelare m.m.

Grupp B: Inkomst av tjänst 

genom olika visstidsanställningar 

(många olika uppdragsgivare).

Svårt att räkna sjukpenning-

grundande inkomst från 

anställningar kortare än 6 mån. 

Skyddas i perioder men är i mellan 

perioder utan skydd. Ett visst 

behov av att se över sitt 

försäkringsskydd.

Svårigheter med deltids-

arbetslöshetsersättning.

Kan ha otillräcklig tjänstepension. 

Ett visst behov av eget sparande 

till pensionen.

Vanligt inom scenkonstområdet, 

vissa musiker, dansare, 

skådespelare m.m.

Grupp C: Inkomst av tjänst och 

ibland inkomst av närings-

verksamhet.

Svårt att räkna sjukpenning-

grundande inkomst från 

anställningar kortare än 6 mån. 

Behov av att komplettera med 

egen försäkring i mellanperioder 

samt för företag.

Oskyddad i mellanperioder och i 

företaget. Visst behov av egna 

försäkringar för olycksfall/ 

arbetsskada, företag, sjukavbrott 

etc.

Avyttrande av företag ev. lägga 

företaget som vilande för att 

komma ifråga för arbetslös-

hetsersättning. Svårigheter med 

deltidsarbetslöshetsersättning.

Otillräcklig tjänstepension. Behov 

av eget sparande till pensionen för 

att fylla på utebliven 

tjänstepension.

Vanligt inom scenkonstområdet, 

vissa musiker, dansare, 

skådespelare m.m.

Grupp D: Inkomst av närings-

verksamhet och ibland inkomst 

av tjänst.

Svårt att räkna sjukpenning-

grundande inkomst från 

anställningar kortare än 6 mån. 

Behov av att komplettera med 

egen försäkring i mellanperioder 

samt för företag.

Oskyddad i mellanperioder och i 

företaget. Visst behov av egna 

försäkringar för olycksfall/ 

arbetsskada, företag, sjukavbrott 

etc.

Avyttrande av företag ev. lägga 

företaget som vilande för att 

komma ifråga för 

arbetslöshetsersättning. 

Svårigheter med deltids-

arbetslöshetsersättning.

Otillräcklig eller ingen tjänste-

pension. Stort behov av eget 

sparande till pensionen. 

Vanligt bland bildkonstnärer, 

konsthantverkare, form, design. 

Inom litteraturområdet, författare, 

dramatiker. Filmare och musiker. 

Grupp E: Inkomst av närings-

verksamhet.

Kan vara svårt att få rättvis 

sjukpenninggrundande inkomst 

pga. historiska resultatuppgifter. 

Behov av att komplettera med 

egen försäkring.

Behov av kompletterande 

företagsskydd som täcker 

olycksfall/ arbetsskada, företag, 

sjukavbrott etc.

Avyttrande av företag ev. lägga 

företaget som vilande för att 

komma ifråga för 

arbetslöshetsförsäkring. 

Avsaknad av tjänstepension. Stort 

behov av eget sparande till 

pensionen.

Vanligt bland bildkonstnärer, 

konsthantverkare, form, design. 

Inom litteraturområdet, författare, 

dramatiker. Filmare och musiker. 


