Oslo 31. mai 2021

Resultat medlemsundersøkelse mai 2021: Økonomiske og faglige
konsekvenser av koronapandemien
NBK gjennomførte i mai 2021 en medlemsundersøkelse vedrørende konsekvenser av
koronapandemien.
Undersøkelsen ble sendt ut til alle medlemmer som er registrert med e-postadresse i vårt
medlemsregister, i alt 2 700. Svar 24,5 % (656 respondenter.)

Oppsummering og hovedtrekk
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Over 77 % av respondentene har hatt økonomisk tap knyttet til koronapandemien
Kunstnernes lappeteppeøkonomi er særdeles sårbar for, og påvirket av eksterne
hendelser og avgjørelser
Salg av kunstverk, og annen inntekt knyttet til utstillingsvirksomhet utgjør
hovedtyngden av tap
Reduksjon av internasjonal aktivitet har ført til redusert inntekt
Kompensasjonsordningene for selvstendig næringsdrivende og frilansere har truffet
svært dårlig – kun 12 % har fått kompensasjon
Kun 11,5 % oppgir å ha benyttet seg av offentlige støtteordninger (dagpenger,
sosialstønad)
Endringer i bruk av salgskanaler - mange selger fra eget atelier, og på digitale
plattformer
Mindre reduksjon i salg av verk enn forventet (stor nedgang første tertial, men økt
salg i
Det er svært nedslående å konstatere at samarbeid/kontaktnettverk og faglig
oppdatering har blitt svært redusert under pandemien

Det er gjennomgående at enkeltaktiviteter har gitt mindre økonomisk tap, men at tapet i sum blir
større tap fordi enkeltaktiviteter henger sammen. Det er generelt utfordrende for respondentene å
kalkulere tap knyttet til salg av verk. Her er det også store variasjoner; gruppen som har fått avlyst
store separatutstillinger (som som oftest er arbeidet med i flere år før gjennomføring) har tap over
200.000 (7 %).
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1. Økonomisk tap direkte relatert til koronatiltak

Over halvparten (59 %) av medlemmene har hatt et tap på mellom 0–100 000 kroner, mens 22,6 %
rapporterer 0 i tap. Resultatet er ikke helt uventet da billedkunstnere gjerne konsentrerer
utstillingsaktivitet i sykler på år.
De som ikke har registrert tap: speiler populasjonen, ingen særlige avvik

2. Hvilken type økonomisk tap?
2.1. Kunstnerisk næringsinntekt

De fleste rapporterer mindre salg av kunstverk som største tapte inntekt i 2020. Dette er i
hovedsak grunnet avlyste og utsatte utstillinger.
Avlysningene har ikke bare ført til redusert salg (53 %) , men også redusert
utstillingsvederlag/utstillingshonorar (34 %) og formidlingsoppdrag (36 %) knyttet til
utstillingene.
Det er også verdt å merke seg at over 33 % rapporterer om tap av inntekt knyttet til
aktiviteter i utlandet (både utstillinger og oppdrag)
Salg av kunstverk
Formidlingsoppdrag (foredrag, artist talks, mm)
Utstillingsvederlag/honorar
Aktivitet i utlandet (utstillinger/oppdrag)
Kunst i offentlige rom
Den kulturelle skolesekken
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Men her er det et nærmest en uendelig sammensetning av kombinasjoner, som tydelig viser
lappeteppeøkonomien til enkeltkunstneren.

2.2. Annen kunstnerisk inntekt
Det rapporteres mindre tap knyttet til annen kunstnerisk inntekt, Det største tapet relaterer seg til
tapte honorar for arbeid som kurator, skribent eller konsulentoppdrag. Totalt 35 % rapporterer tap
knyttet til denne type aktivitet. 19,6 % har tap knyttet til lønn/undervisning.
2.3. Ikke-kunstneriske inntekter
En liten andel rapporterer økonomisk tap knyttet til ikke-kunstneriske inntekter; 20 % oppgir tapt
lønnsinntekt (vikaroppdrag/tilkallingsvakt).

3. Hvordan har du dekket opp for tapt inntekt:
Respondentene har under pandemien dekket opp tapt inntekt på følgende måte:
Oppsparte midler
Stipend/prosjektstøtte midler
Privat støtte (partner, familie, venner)
Jobb innen andre bransjer enn kultur
Kompensasjonsordninger for selvstendig næringsdrivende og frilansere
Offentlige støtteordninger (dagpenger, sosialstønad)
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Banklån, kreditt, forbrukslån

9%

Også her er det et nærmest en uendelig sammensetning av kombinasjoner.

4. Er det andre områder av ditt inntektsgrunnlag som har blitt påvirket av de
pålagte restriksjonene? (valgfritt)
Plukke ut noen relevante svar ( kun 86 svar)

“Så lenge det er restriksjoner rundt reiser også innad i EU er min profesjonelle karriere i grus. Jeg har
bygget hele livet mitt på lovnaden om fri flyt av arbeidskraft i Europa. Når det løftet plutselig ble brukt
stod jeg igjen uten noe som helst, ingen fremtid, ikke noe håp.”
“Naturligvis alt som har å gjøre med inntekter and andre jobbmuligheter som de urealiserte og/eller
tapte/endrede prosjektene ellers ville resultert i / År(evis) med investert arbeidstid i prosjekter. Det kan
kanskje til dels sammenliknes med å studere med studielån og ikke ta eksamen / få bestått ... bare
heftigere konsekvenser?”
“Som nevnt: utsettelser og avlysninger har medført mye tid/administrasjon/kostnader som ikke blir
kompensert, bare stjeler tid og økonomi fra fremtidig arbeid/prosjekt.”
“Da muligheten for reiser og networking, fremst internasjonalt, ikke er fysisk mulig vil de neste 4-5 årene
være negativt økonomisk påvirket av pandemiens restriksjoner.”
“Utstillingsmuligheter etter avsluttet kunstnerisk utdanning”
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5. Fremtidsutsikter
5.1. Beregnet hovedinntekt 2021
Stipend/prosjektmidler
Oppdrag/salg av kunstverk/kunst i off. rom
Utstillingsvederlag/honorar
Lønn som fast ansatt
Frilansinntekt
Lønn som vikar/timeansatt

48 %
38 %
21 %
19 %
17 %
15 %

Men også når det gjelder inntekter i 2021 tar de fleste høyde for at det har flere (mange små)
inntektskilder
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6. Visningssteder og galleriet har i perioder vært stengt, men kunstsalget har
likevel ikke stoppet helt opp. Hvilke salgskanaler har du benyttet deg av i året
som har gått?

Fysisk galleri/visningssted
Salg fra atelier
Egne digitale plattformer
Digitalt galleri/visningssted
Ikke relevant

43 %
34 %
28 %
18 %
24 %

De fleste benytter flere kanaler for salg av egne verk, både salg fra eget atelier og digitale
plattformer. Tallene er vesentlig høyere enn det som har kommet frem i Kulturrådets rapport
(Rambøll) Kunst i tall, 2018 og 2019.
En stor andel har krysset av for ikke relevant – og kommentarene gir indikasjoner på at denne
gruppen skaper verk som ikke så lett lar seg selge/formidle gjennom disse standardiserte
kanalene.

Selv om 41 % rapporterer om redusert salg, er det likevel en større andel, 33%, som oppgir
uendret salg, og 11 % som rapporterer økt salg. Dette er positive signaler, men viser samtidig at
rene salgsinntekter for en større gruppe ikke utgjør hoveddelen av kunstnerisk inntekt.
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Det er en markert nedgang i oppdrag (ikke direkte salg)

7. Endringer i arbeidshverdagen som følge av krisen

(1 er stemmer i liten grad - 5 stemmer i stor grad))
Det er ikke slik at pandemien har medført at kunstneren har fått mer tid til kunstnerisk utforskning
og produksjon. Det kan synes som om nedstengingen har ført til at mange har brukt mer tid på
administrative oppgaver (herunder søknadsskriving), og annet type arbeid.
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(1 er stemmer i liten grad - 5 stemmer i stor grad)
Undersøkelsen viser at samarbeid/kontaktnettverk og faglig oppdatering har blitt svært
redusert under pandemien.
Kunstnerisk samarbeid – både nasjonalt og internasjonalt – er blitt satt på pause. Med stengte
gallerier/visningssteder har møtepunkter for faglig oppdatering og nettverksbygging blitt kraftig
redusert. Det er lett å undervurdere betydningen av disse møteplassene, men for den enkelte
kunstner, som ofte arbeider relativt isolert i utgangspunktet, har manglene på disse møteplassene
ført til stor frustrasjon og usikkerhet.
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(1 er stemmer i liten grad - 5 stemmer i stor grad)

8. Ser du for seg varige endringer i kunstfeltet, uttrykksformen eller måten du jobber
på? (valgfritt)
De som ser for seg at pandemien vil føre til varige endringer har følgende kommentarer
og synspunkt:
“Ja. Jeg tror mindre reisevirksomhet kommer til å prege feltet over lang tid. Jeg er redd det vil bli lagt
større krav/ forventninger til digitale fremvisninger, som om all kunst var egnet slike plattformer. Jeg er
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redd publikumstall vil holde seg lave, hvilket til slutt kan føre til mindre politisk støtte til romslige
kulturbudsjett. Institusjonenes prioritering av digital tilstedeværelse kan bli uforholdsmessig og ende
opp som en bjørnetjeneste til kunsten og kunstnerne”
“Ja, tror dette leder til store endringer, men det er vanskelig å overskue dem. Er særlig bekymret for
redusert internasjonal utveksling og en mer isolert kunstscene. Er også redd for de store negative
virkningene for levedyktighet til kunstscener som fagmiljø utenfor Oslo-området.”
“Perhaps more long term projects”
“Kunst som ikke passer inn i klikkeøkonomien vil tape. De store vil bli større, de små vil bli ytterligere
marginalisert.”
“Tanken å finne seg en annen jobb har slått meg. Ikke på grunn av økonomien men fordi jeg er så
enormt alene.”
“Ser for meg at det blir meir bevisstheit i samfunnet generelt, kring fysisk kunst, og viktigheita av å
oppleve kunsten i eit gallerirom, og at dette ikkje kan erstattast av digitale visningsrom. Håpar me kan
bruke problema i korona-tida, som lærdommar som kan betre situasjonen for kunstfeltet....at
samfunnet ser at me ikkje berre er ei overflødig luksus, men at ein treng kunst for å lufte tanken, og
forskyve synsfeltet”
“Jeg tror man må svare Ja til dette spørsmålet. Endringer i formidling av kunsten har åpnet flere
kanaler. Uttrykksformen er fremdeles i utvikling og går videre uavhengig av situasjonen. Men måten
man jobber på, er i en voldsom endring. Tilnærmingen til andre kunstnere for samarbeide er kanskje litt
lettere.”
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