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● 99 svar (alla frågor har dock inte varit obligatoriska att svara på)

● Hälften av de som svarade är bosatta i länets två största städer, en del är också bosatta i södra Sverige men verksamma i Västerbotten. 

Representation över länets andra delar finns.

● De största konst och kulturområdena som svarat på enkäten är filmare, skådespelare och bildkonstnärer, men illustratörer, designers, 

slöjdare, konsthantverkare mfl finns representerade bland svaren. 

● Av de som svarat driver 53.5% enskild firma, 20% aktiebolag, 8% är anställda och 4 % verkar genom egenanställningsföretag. 

● Av de svarande är 48.5% med i A-kassan medan 51.5% inte är med, vilket påverkar möjligheterna till ersättning vid förlorat arbete.

● 20% av de svarande kan i dagsläget inte arbeta och 64.5% av de svarande har drabbats av inställda uppdrag

● 62.5% har förlorad inkomst och hos en tredjedel av de svarade anses situationen i hög grad ha påverkat ekonomin. 

○ De som ekonomiskt drabbats i hög utsträckning är de som saknar buffert eller som inte har inkomster från annat än deras

konstnärliga verksamhet.

○ Uppskattningsvis handlar det om belopp kring 1-20 000kr (53%), 20 000-50 000 (32%) och 50 000-100 000 (12%).

● De förlorade intäkterna förväntas öka under det närmsta halvåret och en majoritet av de svarade ser på framtiden som osäker. 

○ Flera av de svarande försöker också hitta nya lösningar för att kunna fortsätta sin verksamhet, bland annat genom digitala 

lösningar.



Tydlighet, förståelse, flexibilitet och ekonomiskt stöd/hjälp efterfrågas.

● Tydlighet i form av bland annat tydliga direktiv från bidragsgivare

● Förståelse för att verksamheter inte kommer kunna fullfölja sina planerade uppdrag.

● Flexibilitet hos bidragsgivare som möjliggör en tillfällig omställning av verksamheten

● Behov av olika former av stödpaket och ekonomisk hjälp.

För att underlätta för professionella kulturskapare att vara verksamma behöver den

regionala nivån skapa förståelse för kulturskaparnas situation och synliggöra de behov av

insatser och resurser som finns.












