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SAMMANFATTNING

För andra året i rad har Reko kartlagt arbetsvillkoren för svenska konstnärer som ställer ut
vid landets konstinstitutioner. Undersökta institutioner rankas i Rekoindex. De som ger schysta villkor Rekomärks och Sveriges mest Reko
institution vinner Rekopriset.
Vinnaren av 2011 års Rekopris är Museum
Anna Nordlander. Ytterligare åtta institutioner
Rekomärks: Bildmuseet, Västerås konstmuseum,
Konsthallen – Bohusläns museum, Nationalmuseum, Konsthall C, Lilith Performance Studio, Moderna museet och Göteborgs konsthall.
118 konstinstitutioner och verksamheter
valdes ut till årets Rekoundersökning och av
dessa har 62 kunnat utvärderas enligt Rekokriterierna. Informationen som ligger till grund för
bedömningen har främst lämnats av konstnärer, men även curatorer och andra representanter
för institutionerna har bidragit.
Undersökningen visar att var fjärde konstnär
saknar ett skriftligt avtal. Tre av tio institutioner låter konstnärer arbeta utan avtal vid enstaka eller upprepade tillfällen. Nästan var femte
konstnär måste själv betala delar av utställningens kostnader. Medverkans- eller upphovsrättsersättning betalas endast i undantagsfall.
Utställningsersättning betalades i 32 procent
av fallen på eller över MU-avtalets miniminivåer,
jämfört med 44 procent i fjolårets undersökning.
Ett av de mest intressanta resultaten från
föregående rapport, att institutionens storlek
inte avgör vilka villkor konstnären får, bekräftas
ytterligare i årets rankinglista. Tre av landets
mindre konstinstitutioner – Konsthall C, Lilith

Performance Studio och Museum Anna Nordlander – Rekomärks och åt ta dito missar Rekomålen. Förhållandet
är exakt samma bland landets
riktigt stora eller statliga konstinstitutioner. Bildmuseet,
Moderna museet och Nationalmuseum är Reko, medan åtta
institutioner bedöms som ickeReko: Arbetets museum, Hasselblad center, Göteborgs konstmuseum, Kulturhuset, Malmö
konsthall, Malmö konstmuseum, Riksutställningar och
Svenska institutet i Paris.
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FAKTA:
MU-AVTALEN

Det nya statliga ramavtalet för konstnärers
medverkan och ersättning vid utställning
började gälla 1 januari 2009. MU står för medverkans- och utställningsersättning. MUavtalen består av ett ramavtal och ett normalavtal.
MU-ramavtalet har träffats mellan svenska
staten och KRO/KIF, Svenska tecknare och
Svenska fotografers förbund. Ramavtalet
reglerar dels hur förhandling ska gå till och
hur avtal ska slutas mellan en utställande
konstnär och en arrangör i samband med en
utställning, dels ersättning till den utställande konstnären för att hans eller hennes
verk visas på utställningen.
MU-normalavtalet är ett avtal som har
tagits fram gemensamt av flera aktörer från
konstscenen och ska användas som grund för
det enskilda avtal som träffas mellan utställande konstnär och arrangör inför en utställning. MU-normalavtalet bygger på MU-ramavtalet.

(Källa: www.kro.se.)
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REKOINDEX
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Rekoindex

TOTAL

1
2
3
4
4
6
7
8
9

(26)
(32)
(16)
(42)
(5)
(6)
(–)
(3)
(1)

Museum Anna Nordlander
Bildmuseet
Västerås konstmuseum
Konsthallen – Bohusläns museum
Nationalmuseum
Konsthall C
Lilith Performance Studio
Moderna museet
Göteborgs konsthall

10
11
12
13
14
15
16
17
17
19
19
21
21
23
23
25
26
27
27
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
39
41
42
42
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
57
59
60
61
62

(–)
(58)
(10)
(–)
(3)
(–)
(37)
(28)
(25)
(20)
(19)
(17)
(–)
(–)
(18)
(59)
(–)
(2)
(11)
(38)
(–)
(23)
(–)
(46)
(29)
(–)
(–)
(24)
(41)
(8)
(45)
(29)
(49)
(36)
(–)
(32)
(14)
(12)
(22)
(50)
(7)
(13)
(38)
(–)
(–)
(51)
(–)
(56)
(34)
(–)
(40)
(–)
(51)

Verkligheten
Bror Hjorths hus
Haninge konsthall
Sandvikens konsthall
Riksutställningar
Oskarshamns konsthall
Kulturhuset
Gustavsbergs konsthall
Uppsala konstmuseum
Konsthallen Trollhättan
Skövde konsthall
Gävle konstcentrum
Malmö konsthall
Tomelilla konsthall
Lund konsthall
Jakobsbergs konsthall
Arbetets museum
Exercishallen norr¹
Bonniers konsthall
Halmstads konsthall¹
Färgfabriken
Botkyrka konsthall
Norrköpings konstmuseum
Nässjö kulturhus
Eskilstuna konstmuseum
Karlskrona konsthall
Konsthallen i Luna kulturhus
Mjellby konstmuseum
Konsthallen i Luleå
Kulturhuset Ängeln
Borås konstmuseum
Växjö konsthall
Konsthallen/Hamnmagasinet
Dalslands konstmuseum
Svenska institutet i Paris
Kristinehamns konstmuseum
Landskrona konsthall
Tensta konsthall
Dunkers kulturhus
Norrtälje konsthall
Örnsköldsviks museum och konsthall
Passagen Linköpings konsthall
Göteborgs konstmuseum
Wip:sthlm
Väsby konsthall
Tyresö konsthall
Falkenbergs museum
Konstnärshuset
Hasselblad center
Alingsås konsthall
Kalmar konstmuseum
Malmö konstmuseum
Edsvik konsthall

A

B

C

D

375
366
362
355
355
352
350
337
336

100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
80
100

75
66
92
80
80
72
80
87
81

100
100
70
75
75
80
70
70
55

4
1
3
2
1
4
4
1
3

K/R
S
K
R
S
IF
IF
S
K

325
324
322
312
310
305
303
295
295
288
288
286
286
285
285
284
282
280
280
277
276
275
272
270
268
266
265
260
259
240
240
236
235
235
231
230
227
226
211
199
195
187
186
175
170
155
154
135
135
125
113
95
25

50
100
100
100
100
100
100
100
100
33
100
100
50
100
33
100
100
50
100
100
100
100
100
100
100
80
100
100
100
100
100
50
50
67
50
100
100
50
0
0
100
50
100
0
100
100
0
100
100
0
0
0
0

100
100
100
50
100
75
100
67
100
100
100
50
100
100
100
100
100
50
100
75
50
100
50
100
75
60
0
100
100
0
0
100
100
67
50
100
50
100
100
100
0
50
0
100
0
0
100
0
0
100
67
50
0

100
74
62
82
40
90
38
38
45
90
33
66
66
0
92
34
22
80
35
37
71
40
72
40
38
61
80
20
9
80
80
41
45
46
81
0
17
36
61
54
50
47
51
0
0
0
34
0
0
0
11
0
0

75
50
60
80
70
40
65
90
50
65
55
70
70
85
60
50
60
100
45
65
55
35
50
30
55
65
85
40
50
60
60
45
40
55
50
30
60
40
50
45
45
40
35
75
70
55
20
35
35
25
35
45
25

4
3
3
3
1
4
1
3
3
3
2
3
1
3
2
3
1
4
2
3
3
3
2
3
2
4
3
3
2
3
3
3
3
3
1
3
3
3
2
3
3
3
1
4
4
3
4
4
1
3
3
1
3

IF
K
K
K
S
K
K
AB/IF
K
K
K
K
K
K
K
K
St
L
AB
K
St
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
St
S
K
K
St
K
K
K
K
K
EF
IF
K
K
EF
St
K
IF
K
AB

Kategori Huvudman
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Siffran inom parentes visar placering 2010.
Fet stil betyder att Rekonivån uppnåtts.
¹Excercishallen norr gick tidigare under namnet Färgfabriken norr och
Halmstads konsthall hette Stadsgalleriet.

Poängkrav för Rekomärkning:
För att en institution ska Rekomärkas måste den uppnå vissa poängnivåer:
A.
Skriftliga avtal – 100 poäng
B.
Ersatta kostnader – 100 poäng
C.
Utställningsersättning – 80 poäng
D.
Övriga villkor – medverkansersättning, upphovsrättsersättning, 		
transparens, policy, omdömen, övriga uppgifter – 65 poäng
Rekos mål är att lyfta fram de institutioner som erbjuder bra villkor. En institution kan i något kriterium ligga under Rekonivån och ändå bli Rekomärkt, om den sammanlagda poängen är tillräckligt hög, och det rör sig om
mindre avvikelser.

Kategorier enligt MU-avtalet:
1.
2.
3.
4.

Större museer och konsthallar
Medelstora museer, länsmuseer, större konsthallar och kulturhus
Mindre museer och medelstora konsthallar
Små konsthallar och utställningsrum samt fria arenor

Huvudman:
AB
EF
IF
K
L
R
S
St

aktiebolag						
ekonomisk förening					
ideell förening
kommun
landsting			
region				
staten						
stiftelse
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Underlag till Rekoindex 		
Alingsås konsthall
Arbetets museum
Bildmuseet
Bonniers konsthall
Borås konstmuseum
Botkyrka konsthall
Bror Hjorths hus
Dalslands konstmuseum
Dunkers kulturhus
Edsvik konsthall
Eskilstuna konstmuseum
Exercishallen norr1
Falkenbergs museum
Färgfabriken
Gustavsbergs konsthall
Gävle konstcentrum
Göteborgs konsthall
Göteborgs konstmuseum
Halmstads konsthall1
Haninge konsthall
Hasselblad center
Jakobsbergs konsthall
Kalmar konstmuseum
Karlskrona konsthall
Konsthall C
Konsthallen – Bohusläns museum2
Konsthallen i Luleå
Konsthallen i Luna kulturhus
Konsthallen Trollhättan
Konsthallen/Hamnmagasinet
Konstnärshuset
Kristinehamns konstmuseum
Kulturhuset
Kulturhuset Ängeln
Landskrona konsthall
Lilith Performance Studio
Lunds konsthall
Malmö konsthall
Malmö konstmuseum
Mjellby konstmuseum
Moderna museet
Museum Anna Nordlander
Nationalmuseum2
Norrköpings konstmuseum
Norrtälje konsthall
Nässjö kulturhus
Oskarshamns konsthall
Passagen Linköpings konsthall
Riksutställningar2
Sandvikens konsthall
Skövde konsthall
Svenska institutet i Paris
Tensta konsthall
Tomelilla konsthall
Tyresö konsthall
Uppsala konstmuseum
Verkligheten
Väsby konsthall
Västerås konstmuseum
Växjö konsthall
Wip:sthlm
Örnsköldsviks museum och konsthall

Antal enkätsvar:
(Totalt 134)

Antal konstnärer som enkätsvaren gäller:
(Totalt 178)

2
2
2
3
1
3
2
3
1
2
4
2
2
2
3
2
2
2
4
3
1
1
3
5
2
1
2
1
4
2
2
1
2
1
2
1
3
2
2
1
5
3
1
2
2
1
4
2
1
2
2
2
2
4
1
1
2
1
3
4
1
1

2
2
2
3
1
3
3
3
1
2
4
2
8
3
5
2
3
2
4
5
1
1
3
9
13
1
2
1
6
2
2
1
2
1
2
1
15
2
3
1
5
3
1
2
3
1
5
2
1
2
2
2
2
4
1
1
2
1
3
4
1
1

För samtliga Rekomärkta institutioner har vi
tagit in kompletterande uppgifter via telefonsamtal och mejl. Av anonymitetsskäl är ett av
de 134 enkätsvaren inte redovisat i listan.
				
1
Exercishallen norr gick tidigare under namnet Färgfabriken norr och Halmstads konsthall
hette Stadsgalleriet.				
			
2
Underlagen för Konsthallen – Bohusläns museum, Nationalmuseum och Riksutställningar
är kompletta, eftersom institutionerna endast
gjorde en utställning vardera med en levande
svensk konstnär under 2010.			
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Konstinstitutioner utanför Rekoindex		
(–)
(–)
(48)
(–)
(–)
(–)
(–)
(60)
(–)
(31)
(–)
(–)
(–)
(–)
(–)
(–)
(–)
(–)
(–)
(–)
(–)
(–)
(–)
(21)
(43)
(–)
(–)
(–)
(–)
(–)
(–)
(–)
(–)
(–)
(–)
(–)
(–)
(–)
(15)
(–)
(35)
(–)
(55)
(–)
(51)
(57)
(–)
(9)
(–)
(–)
(–)
(–)
(26)
(43)
(51)
(47)

Arvika konsthall
Avesta Art
Centrum för fotografi
Falsterbo konsthall
Format
Fotografins hus
Fotografiska
Gotlands konstmuseum
Grafikens hus
Härnösands konsthall
Hässleholms kulturhus
Iaspis
Index
Karlskoga konsthall
Konsthallen Hishult
Konsthallen Lokstallet
Kramfors konsthall
Kristianstads konsthall
Krognoshuset
Kulturcentrum i Ronneby
Kungsbacka konsthall
Liljevalchs konsthall
Magasin 3 Stockholm konsthall
Malmö museer, Fotografins rum
Millesgården
Marabouparken
Mobile Art Production
Moderna museet Malmö
Mossutställningar
Museet/Bollnäs konsthall
Nacka konsthall
Nordiska akvarellmuseet
Pumphusets konsthall
Rackstadmuseet
Röda sten
Rögle konsthall
Signal – Center för samtidskonst
Skellefteå konsthall
Skissernas museum
Stadshusgalleriet i Laholm
Staffanstorps konsthall
Sundsvalls museum
Sveriges glasmuseum
Teatergalleriet Kalmar
Teckningsmuseet i Laholm
Thielska galleriet
Umedalens skulpturpark
Waldemarsudde
Wanås konst
Vetlanda museum
VIDA museum
Virserums konsthall
Värmlands museum
Ystads konstmuseum
Åmåls konsthall
Örebro konsthall

Dessa 56 konstinstitutioner har inte kunnat bedömas, då underlag saknas.
Siffran inom parentes visar placering 2010.
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PROJEKTBERÄTTELSE
För andra året i rad har Reko kartlagt arbetsvillkoren för svenska konstnärer som ställer ut
vid landets konstinstitutioner. Undersökta institutioner rankas i Rekoindex. De som ger schysta villkor Rekomärks och Sveriges mest Reko
institution vinner Rekopriset.
Reko startades som ett oberoende konstprojekt av Erik Krikortz, Jan Rydén och Tanja von
Dahlern. I fjol publicerades den första Rekorapporten. Av 60 undersökta institutioner kunde sju
Rekomärkas. Rapporten genererade stor uppmärksamhet i både media och konstbranschen.
Reko har även fått internationell spridning och
bland annat diskuterats i Norge och Tyskland.
Idén bakom Reko var enkel: vi ville skapa en
sorts rättvisemärkning för konstutställningar
– kartlägga och synliggöra konstens produktionsvillkor. Det finns många åsikter om konstnärernas dåliga arbetsvillkor, men få faktauppgifter. Reko skapar transparens kring
produktionsvillkoren och beskriver problemen
med stor exakthet. Vi pekar åt de håll där det erbjuds bra villkor och där lösningarna verkar finnas. Därmed vill vi skapa en utgångspunkt för
en konstruktiv diskussion.
Vi undersöker aspekter som: Skrivs det avtal
med konstnärerna? Får de sina kostnader ersatta? Betalas utställnings- och upphovsrättsersättning på rimliga nivåer? Får konstnären
arvode för eventuellt arbete med utställningen?
Vilken policy har institutionen när det gäller
konstnärernas arbetsvillkor? Lämnar den ut uppgifter om sin verksamhet och ekonomi?
Genom Rekoindex och Rekomärkningen gör vi
en komplex fråga översiktlig och lägger grunden
för en mer djupgående diskussion. Metoden innebär givetvis också en tydlig avgränsning. Vi
hävdar inte att de ekonomiska villkoren är det
enda som räknas när en utställning produceras,

men Reko handlar främst om
att kartlägga och värna konstnärernas ekonomiska och juridiska villkor och därför ligger
Rekoundersökningens fokus
på avtal och ekonomi.
Insynen i konstbranschen
är alldeles för dålig. Arbetsvillkoren måste fram i ljuset
om vi ska kunna beskriva situationen och hitta en väg till förbättring. Såväl konstnärerna
som institutionerna skulle vinna på att branschen professionaliserades. Reko betraktar
utställningar vid konstinstitutioner som en viktig arbetsmarknad för konstnärer och
inte som marknadsföring inför
eventuell senare försäljning.
Genom att ta fram ett unikt
faktaunderlag bidrar Reko med
ett verktyg som kan användas av politiker, institutioner
och konstnärer för att förbättra arbetsvillkoren och professionalisera den svenska konstscenen.
Sedan februari 2011 drivs
Reko av Konstfrämjandet. Avsikten med att knyta projektet till en större organisation
var att säkra dess kontinuitet.
Konstfrämjandet har verkat
folkbildande med den professionella konsten sedan 1947
och tog över driften av Reko
för att värna konstens roll i
samhället.¹

¹Mer om projektets bakgrund finns att läsa i Rekorapporten 2010, som kan laddas ner på Rekos hemsida,
www.projektreko.org.
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Genomförande
Reko inledde sin offentliga verksamhet i januari 2009, när det statliga MU-avtalet trädde i
kraft. Rekoundersökningen utgår huvudsakligen från MU-avtalet. Avtalet reglerar dels hur
förhandling ska gå till mellan utställande konstnär och arrangör i samband med utställning
och dels ersättningen till den utställande konstnären. Avtalet är inte bindande för alla konstinstitutioner, men bör fungera som en norm
för hela konstbranschen.²
I år valdes 118 institutioner ut till Rekoundersökningen. Urvalet inkluderar i stort sett
samtliga institutioner som a) ställer ut levande
svenska konstnärer och b) har en professionell
verksamhet, dvs. har avlönade anställda och
ställer ut professionella konstnärer. Ideella
verksamheter kartläggs i enstaka fall, när de
själva velat medverka i undersökningen. Med
mycket få undantag finansieras de verksamheter
som Reko undersöker huvudsakligen med offentliga medel.
Vi samlade in grundläggande fakta kring
institutionernas verksamheter – budget,
besökssiffror, verksamhetsprofil, policy för konstnärernas villkor etc. Därutöver har vi samlat
in uppgifter kring enskilda utställningar enligt
fyra kriterier, som ligger till grund för Rekoindex:³
1.
2.
3.
4.

Skriftliga avtal. Upprättas sådana?
Ersatta kostnader. Ersätts samtliga kostnader i samband 		
med utställningen?
Utställningsersättning. Betalas utställningsersättning 		
enligt MU-avtalets miniminivåer?
Övriga villkor – medverkansersättning, upphovsrätts-		
ersättning, transparens, policy, omdömen, övriga 		
uppgifter. Detta kriterium innefattar sex olika aspekter:
a.
b.
c.

d.

Betalas skälig medverkansersättning (timarvode för
nedlagt arbete)?
Betalas skälig ersättning för upphovsrättsligt 		
nyttjande?
Lämnar institutionen ut uppgifter kring verksam-		
heten (som ofta faller under offentlighetsprincipen)
och är den på något sätt aktivt engagerad i att förbättra konstnärernas villkor?
Hur ser institutionens policy för konstnärernas 		
villkor ut?

e.
f.

Uppgiftslämnarnas kom-		
mentarer om institutionen.
Finns det ytterligare uppgifter om institutionen som
bör vägas in i bedömningen?

Insamlandet av fakta sker via
en enkät på Rekos hemsida.
Webbenkäten bygger huvudsakligen på MU-normalavtalets struktur och innehåll.4
Både konstnärer och institutioner kan lämna uppgifter.
Reko kontrollerar de fall där
det lämnats motstridiga eller
till synes felaktiga uppgifter.
Undersökningen är begränsad
till utställningar med konstnärer bosatta eller verksamma
i Sverige, eftersom det är just
denna grupp som MU-avtalet
gäller.
Samtliga undersökta verksamheter har fått mejlutskick
där de uppmanas besvara webbenkäten. Därutöver har vi
kontaktat cirka 400 konstnärer
personligen, via mejl och telefon. I samarbete med Konstnärernas riksorganisation
(KRO) har vi mejlat organisationens cirka 3 000 anslutna
medlemmar.
Rekos statistik grundar sig i
år på 134 unika enkätsvar gällande 178 konstnärer och utställningstillfällen.

Resultat och
slutsatser
Av de 118 institutioner som ingick i undersökningen kan 62
representeras i Rekoindex. För
vissa institutioner har vi inte
fått in något underlag. Ofta ber-

²Utförligare information om MU-avtalet och dess tillkomst finns i bilaga 2. | ³En fullständig metodbeskrivning finns i
bilaga 1. | 4Avtalet bifogas denna rapport (se bilaga 4).
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or detta på att inga utställningar gjorts med levande svenska konstnärer under 2010.
Undersökningen visar att villkoren för de utställande konstnärerna generellt sett är mycket
dåliga. Av 62 institutioner kan bara nio bedömas som Reko: Museum Anna Nordlander, som
är Sveriges mest Reko konstinstitution 2011,
ackompanjeras av Bildmuseet, Västerås konstmuseum, Konsthallen – Bohusläns museum, Nationalmuseum, Konsthall C, Lilith Performance
Studio, Moderna museet och fjolårets vinnare
Göteborgs konsthall. Endast 15 procent av institutionerna är Rekomärkta, i princip samma
andel som förra året.
Ett av de mest intressanta resultaten i
fjolårets rapport, att institutionens storlek inte
avgör arbetsvillkoren för konstnären, bekräftas
ytterligare i årets Rekoindex. Tre av landets
minsta konstinstitutioner – Konsthall C, Lilith
Performance Studio och Museum Anna Nordlander – Rekomärks och åtta dito missar Rekomålen. Förhållandet är identiskt bland landets stora eller statliga konstinstitutioner.
Bildmuseet, Moderna museet och Nationalmuseum är Reko, medan åtta institutioner
bedöms som icke-Reko: Arbetets museum, Hasselblad center, Göteborgs konstmuseum, Kulturhuset, Malmö konsthall, Malmö konstmuseum, Riksutställningar och Svenska institutet i
Paris.5
Årets Rekoundersökning visar att var fjärde
konstnär saknar ett skriftligt avtal. Tre av tio institutioner låter konstnärer arbeta utan avtal
vid enstaka eller upprepade tillfällen. Nästan
var femte konstnär måste själv betala delar av
utställningens kostnader. Medverkans- eller
upphovsrättsersättning betalas bara i undantagsfall. Detta bekräftar i stort bilden från den
första Rekorapporten.
Utställningsersättning betalades i 32 procent av fallen på eller över MU-avtalets miniminivåer, jämfört med 44 procent i fjolårets undersökning. Förändringen kan delvis härledas
till att Riksutställningar, som 2009 var en stor
utställningsarrangör, har fått ett förändrat uppdrag och under 2010 bara producerade en separatutställning.

5

Det är anmärkningsvärt hur
Västerbotten dominerar årets
Rekoindex. Ettan och tvåan –
Museum Anna Nordlander och
Bildmuseet – ligger i Skellefteå respektive Umeå. Dessutom
återfinns den konstnärsdrivna
verksamheten Verkligheten,
Umeå, på tionde plats, precis
under Rekonivån.
I Malmö är det intressant att
notera att den ideella föreningen Lilith Performance Studio uppfyller Rekomålen, till
skillnad från bjässarna Malmö
konsthall och Malmö konstmuseum som ligger långt under. I Göteborg är situationen
liknande: Göteborgs konsthall
är Reko, men inte Hasselblad
center och Göteborgs konstmuseum. I Stockholm kan det
noteras att statliga institutioner som Moderna museet
och Nationalmuseum är Reko,
liksom den ideella föreningen
Konsthall C, medan institutioner som helt eller delvis befinner sig under kommunalt inflytande, som Kulturhuset och
Tensta konsthall, klarar sig
sämre.
De största positiva överraskningarna på årets lista är
dels givetvis institutionerna
med ny vunnen Rekomärkning, Museum Anna Nordlander
(upp 25 placeringar), Bildmuseet (+30), Västerås konstmuseum (+13), Konsthallen – Bohusläns museum (+38) och
Lilith Performance Studio (ny
på listan), och dels de relativt små institutionerna Bror
Hjorths hus (+47) och Jakobsbergs konsthall (+34). De negativa överraskningarna in-

De mindre konstinstitutioner som avses tillhör kategori 4 enligt MU-avtalet och de stora kategori 1 (se bilaga 3).
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nefattar dels de institutioner som tappat sin
Rekomärkning, Örnsköldsviks museum och konsthall (ner 43 placeringar), Exercishallen norr6
(-25) och Riksutställningar (-11), och dels Passagen Linköpings konsthall (-38), Tensta konsthall (-35), Landskrona konsthall (-32) och Kulturhuset Ängeln (-31).

Reflektion
Konstnärer arbetar fortfarande under mycket dåliga villkor när de ställer ut på landets
museer och konsthallar. En majoritet av konstinstitutionerna följer inte MU-avtalet. Detta
gäller även flertalet stora, statliga eller kommunala institutioner. Faktum är att nästan
samtliga institutioner i Rekoindex är statliga,
kommunala eller huvudsakligen finansierade
med offentliga medel.
Det är svårt att se att samma typ av avtalsbrott
eller missförhållanden skulle tolereras i någon
annan bransch, varken av arbetstagaren (här
konstnärerna) eller arbetsgivaren (här främst
kommuner eller staten).
Samtidigt finns det många individer och institutioner som arbetar aktivt för en förbättring. Reko har tillsammans med MU-kampanjen
bidragit till att skapa offentlig debatt och medvetenhet – och det finns andra initiativ som drar
åt samma håll. Årets Rekorapport visar dock att
det behövs ytterligare kartläggningar och ett
gediget fortsatt arbete för att skapa en långsiktig förändning.

Rekos fortsättning
Vi tror att transparens och ett ordentligt faktaunderlag är avgörande om problemen med
konstnärernas arbetsvillkor ska kunna åtgärdas. Fakta behövs för att kunna föra en relevant
debatt och sätta in rätt insatser på rätt ställe.
Om en långsiktig och hållbar förändring ska till
så krävs idoga insatser och initiativ från såväl
konstnärer som institutioner och politiker. Rekos arbete måste därför fortsätta.

Om Rekoundersökningen ska
ge effekt måste den komma
alla inblandade parter till del.
Inom konstbranschen, bland
konstnärer och institutioner, är
såväl Reko som MU-avtalet numera välkända. Bland politiker
finns inte samma förankring av
kunskaperna och därför kommer Reko att ordna ett seminarium i Visby den 7 juli, under
politikerveckan i Almedalen.
Rekoinde x uppby ggnad
speglar hur vi anser att institutionerna bör agera; de bör
följa MU-avtalet, betala rimliga arvoden, använda skriftliga avtal och ersätta kostnader.
Därutöver bör de vara transparenta, dvs. öppet redovisa
sin verksamhet och vilka arbetsvillkor de erbjuder konstnärerna. Dessa kriterier har vi
tagit fram i dialog med inblandade parter.
I kommande Rekoindex kommer större vikt att läggas på
medverkans- och upphovsrättsersättning, eftersom vi
anser att institutionerna och
deras huvudmän, två år efter
att MU-avtalet trätt i kraft, har
haft tillräckligt med tid för att
ta hänsyn till och budgetera
för dessa kostnader. Vi kommer även att starkare betona
transparensen, eftersom otillgänglig information motverkar
förändring.7

Exercishallen norr gick tidigare under namnet Färgfabriken norr. | 7Läs mer om nästa års Rekoindex i metodbeskrivningen (se bilaga 1).
6
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INTERVJU
MED VINNAREN
Museum Anna Nordlander (MAN) vinner Rekopriset 2011 som Sveriges mest Reko konstinstitution. MAN arbetar utpräglat professionellt och erbjuder trots sin blygsamma
storlek unika villkor för utställande konstnärer. Museets verksamhet har en inriktning
mot genusfrågor och vilar på två ben, dels en
permanent konstsamling och dels en separat
konsthall med tillfälliga utställningar i centrala Skellefteå. Huvudmannaskapet är delat
mellan Skellefteå kommun (60 procent) och
Region Västerbotten (40 procent). Vi pratade
med museichefen Anders Jansson.
Grattis! Museum Anna Nordlander har utsetts
till Sveriges mest Reko konstinstitution 2011!
– Är det sant? Det var väldigt roliga nyheter! Vi
har jobbat hårt och det är roligt att få bekräftelse
på att vi rör oss åt rätt håll.
Vilken roll spelar konstnärernas villkor för
MAN?
– De spelar en väldigt viktig roll. MAN har en rel-

ativt lång och brokig historia. Museet har drivits i olika projektformer och nuvarande verksamhet har
bara funnits sedan 2009. En faktor
som gjort att museet kunnat drivas
vidare är att vi haft ett starkt stöd
från konstvärlden och framförallt
konstnärerna. Arbetet vi gör har
uppfattas som angeläget.
– De konstnärer vi jobbar med
får den ersättning de har rätt till.
Det är inget konstigt. Fraktfirmorna skickar sina fakturor, hyran kostar en viss summa, liksom
annonserna. Det har tidigare varit
så att konstnärerna fått nöja sig
med att arbeta med det de tycker
är roligast, utan att få betalt för
det. För oss känns det viktigt att
ge en ersättning som motsvarar
det arbete som konstnären lägger
ner. Det handlar också om att föra
verksamheten framåt.
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Blir konstnärer mer intresserade av att ställa
ut på MAN eftersom ni följer MU-avtalet?
– Vi får positiv respons när vi jobbar efter nya
avtalet. Vissa kan svara med förvåning – ”oj, är
ersättningen så bra.” Men konstnärerna har samtidigt blivit mycket bättre på att kräva ersättning.
– Det känns viktigt gentemot våra huvudmän,
att visa de faktiska kostnaderna i utställningsverksamheten. Vi vill visa vart pengarna går,
att en del av pengarna går till dem som faktiskt
förtjänar dem mest. Konstnärerna är ju grunden
till vår verksamhet och ska egentligen stå först i
kön när pengarna fördelas.
Ställer ni krav på era huvudmän när det gäller
konstnärernas villkor, eller är det tvärtom?
– Det är både och. När diskussionerna kring MUavtalet uppstod började vi tidigt att följa utvecklingen och anpassa oss. MAN har delat huvudmannaskap och landstinget, som tidigare var en
av huvudmännen, skrev en avsiktsförklaring tillsammans med Kulturrådet om att följa MU-avtalet. Därefter har det uppstått en dialog kring frågan.
– Huvudmännen har inte kunnat säga att vi
ska följa MU-avtalet utan att det skulle påverka
verksamheten eller museets kostnader. Avtalet
innebär att man ska garantera vissa lönenivåer
och då kanske man inte kan bibehålla samma typ
av verksamhet med en oförändrad budget. Det
gäller att viljan att följa MU-avtalet även avspeglas i verksamhetens finansiering. Jag tycker
att det finns en bra förståelse hos våra huvudmän – de tycker också att det här är viktigt.
Kan du ge lite av äran till kommunen och regionen?
– Jag tycker att vi har jobbat tillsammans på ett
bra sätt. Vi har inte fått ökade anslag för att täcka ökade arvoden. Det handlar istället om att
göra prioriteringar och prata med huvudmännen
om hyror, samt att arbeta mer med extern finansiering.
Hur gör ni för att skapa professionella villkor?
– När vi jobbar i olika typer av projekt utgår vi
alltid ifrån MU-avtalet och KRO:s arvodesrek-

ommendationer. Det är grunden
när vi budgeterar och tittar på vilka
utställningar vi vill göra – vi börjar alltid med konstnärsarvodena. Vi har jobbat med olika typer av besparingar och vissa saker
får stryka på foten. I år hade vi ingen budget för personalens resor
och fortbildning. Vi har fått dra ner
på marknadsföring och programverksamhet. För att bibehålla verksamheten skulle vi behöva ökade
anslag.
– Vi är ett ganska litet museum i
norra Sverige och kan inte konkurrera när det gäller storlek eller geografiskt läge. Så vi får konkurrera på andra sätt – genom att arbeta
med andra typer av utställningar
och vara ett museum som har ett
bra rykte. Det ska kännas schyst
och roligt att komma hit upp.
Vilka erfarenheter kan du förmedla till andra konstinstitutioner?
– Det är svårt att säga vilka råd man
kan ge. Mest avgörande är att vi internt sagt att vi vill erbjuda bra arbetsvillkor och att det är viktigt.
Sedan hade vi turen att ganska
snabbt få våra huvudmän att tycka
samma sak. Det handlar om ett aktivt ställningstagande: vill man få
till en förändring måste man sätta
igång och jobba för en sådan.
Har Reko påverkat ert sätt att arbeta under det senaste året?
– Absolut! Jag tror vi hamnade på
30:e plats i fjol. Reko har varit en
sporre – det blir en fåfäng grej. Det
var roligt att vi låg några platser
före Bildmuseet i Umeå, som är lite
av vår storasyster som vi ser upp
till. Sen kunde vi se vad vi missat
förra året och det blev en sporre för

16

oss att rätta till det. Vi ville såklart ha en bättre
placering nästa gång.
– Reko har varit bra på det sättet att det lyft
fram frågan på ett tydligt sätt. Det har blivit en
dialog kring projektet mellan institutionerna i
Västerbotten. Reko har bidragit till fruktbara diskussioner. Man har börjat titta på konstnärernas
arbetsvillkor på ett annat sätt. Jag har tidigare
upplevt att det funnits en tanke om att ”konstnärer lever på luft och kärlek” – och att det varit
svårt att jämföra konstnärsyrket med andra yrken. Jag tycker att det hänt mycket, såväl inom institutionerna som i dialogen med huvudmän och
på konstnärsnivå. Man har närmat sig varandra
och fått ett bättre samtalsklimat kring frågan.
Har ni kunnat använda Reko i diskussionen
med huvudmännen?
– Ja, det har vi kunnat göra. Vi har haft fakta att
utgå ifrån och har kunnat jämföra oss med andra
institutioner som delvis lyckats bättre.
Bildmuseet uppvisar en liknande positiv
utveckling som MAN. Hur har era samtal gått?
Varför ger Västerbotten konstnärerna bättre
arbetsvillkor än övriga landet?
– Vi har ett bra utbyte med Bildmuseet och diskuterar frågan med dem. Hur kan man göra saker
på bättre sätt? Reko har lett till en utvecklande
dialog. I alla fall för MAN och andra institutioner
här i Västerbotten. Reko har lyft fram frågan om
arbetsvillkoren, satt fingret på den. Det har blivit
ett aktuellt och angeläget ämne. Ambitionen hos
alla är ju egentligen densamma. Man vill hamna
så högt upp på Rekolistan som möjligt.

ett lustfyllt arbetsklimat. Det handlar inte om att döva ett dåligt samvete, utan om att vi tror att schystare villkor stärker vår verksamhet
– vi kan presentera bättre utställningar för publiken. Det betalar sig.
Hur ser framtiden ut – kommer
ni att kunna fortsätta att arbeta lika professionellt med konstnärerna?
– Vår ambition är att behålla vårt arbetssätt och bli ännu bättre. Vi har
börjat titta mer på andra sätt att arbeta – och då kanske inte alltid med
traditionella utställningar. Vi vill
kunna jobba ännu mer långsiktigt
och kontinuerligt med konstnärer
genom att anställa dem. Vi känner
att vi kommit en bit på vägen, men
också att vissa delar kan bli bättre.
Vill du tillägga något?
– Inget annat än att vi är väldigt glada och stolta. Det känns jätteroligt!

Blir kvaliteten på utställningarna bättre av
att ni jobbar med schysta villkor, eller handlar det främst om att göra en god gärning?
– Det där hänger ihop, det handlar om inställning.
Vi får bättre utställningar genom att vi kan ge en
annan typ av ersättning. När vi anlitar konstnärer
under en längre tid ger det ett mer givande samarbete kring utställningarna. Vi väljer inte bara
ut några verk, eller tar en färdig utställning från
en annan plats, utan jobbar tillsammans. Det ger
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ETT STARKARE
BAND
Av Anders Rydell

Konstens värld har ett janusansikte. Å ena sidan
är konsten den mest progressivt experimenterande kulturformen. Den låter sig varken hindras av format eller metod – den kan ta den form
den önskar och behöver. Det är också en kulturform som befinner sig mitt i samhällsdebatten
– vilket de senaste årens häftiga konstdebatter
visat, som de kring Anna Odells och Lars Vilks
verk.
Men å andra sidan befolkas också konstens
värld av de allra mest konservativa och ålderdomliga föreställningar, om konstnärens och
konstens roll. Av de mest trögrörliga institutionerna (och människorna). Av traditioner och idéer
vi borde lämnat kvar på 1800-talet.
Konstens janusansikte kan vara fascinerande
från utsidan, men sällan från insidan. De föråldrade tankeföreställningarna inom konstvärlden
är förklaringen till varför vi år 2011 fortfarande
kan se hur svenska konstnärer utnyttjas och underbetalas av institutioner, som de själva är med
och skattefinansierar. De är också förklaringen
till varför det lever kvar föreställningar om att
konstnärer ska vara tacksamma att de överhuvudtaget får möjligheten att ställa ut. Och varför konstnärer inte ska se utställningar som
en marknad – utan som marknadsföring för en
eventuell framtida försäljning (som sällan sker,
och för många inte ens är möjlig).
Samtidigt som undersökningar visar att
bildkonstnärer är yrkesgruppen med de lägsta inkomstnivåerna på hela kulturområdet så

tycks det populärare än någonsin
att besöka en utställning, enligt
statistik från Kulturrådet (“Museer
2009”). Det finns tecken på att det
kommer att fortsätta etableras fler
och fler ytor för konst. Men är det
en utveckling som kommer att komma konstnärerna själva till del?
Årets Rekorapport är den andra i ordningen, vilket ger möjlighet till en jämförelse. Det är
svårt att dra några stora slutsatser om utvecklingen eftersom ett
år är en kort jämförelsetid, men de
två rapporterna stärker varandra
i sin beskrivning av hur villkoren
ser ut för utställande konstnärer.
Rapporten ger en bred bild av relationen mellan konstnärerna och
konstinstitutionerna. 62 konstinstitutioner som under 2010 ställt ut
nu levande svenska konstnärer har
rankats i Rekoindex (jämfört med
60 institutioner i den första rapporten) och antalet Rekomärkta institutioner har ökat från sju till nio.
Fyra institutioner behåller sin Rekomärkning från förra året, Moderna museet, Göteborgs konsthall,
Konsthall C och Nationalmuseum.
Tidigare Rekomärkta Färgfabriken norr har övertagits av Länskul-
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turen (Jämtlands läns landsting) och bytt namn
till Exercishallen norr. Länskulturen verkar, av
årets statistik att döma, ha en annan inställning till MU-avtalet. Dock hamnar även den forna ägaren Färgfabriken i Stockholm efter i årets
ranking. Färgfabriken norr borde kanske ses som
ett undantagsfall, eftersom konsthallen under sina tre år finansierades genom tillfälligt
EU-stöd. Även Riksutställningar tappar sin Rekomärkning och hamnar på 14:e plats. Örnsköldviks museum och konsthall är den största förloraren bland tidigare Rekomärkta institutioner
och halkar ner från 7:e till 50:e plats.
Däremot är det glädjande att fem nya institutioner får en märkning i år: Museum Anna Nordlander, Bildmuseet, Konsthallen – Bohusläns
museum, Lilith Performance Studio och Västerås
konstmuseum. Att flera av institutionerna är mindre är ett bevis på att förutsättningarna för att
följa MU-avtalet inte i första hand handlar om
stora muskler – utan om medvetenhet, vilja och
prioritering. Att en så liten institution som Museum Anna Nordlander i Skellefteå toppar Rekoindex måste ses som extra glädjande. Att museet
huvudsakligen drivs kommunalt borde kunna inspirera landets andra kommunala konstinstitutioner (och 2/3 av institutionerna på Rekos lista
tillhör den kategorin).
Trots dessa glädjeämnen, så är helhetsbilden
av Rekos undersökning någonting annat. Endast 15 procent av de rankade institutionerna erhåller en Rekomärkning, i princip samma andel
som i fjol. Var fjärde konstnär saknar ett skriftligt
avtal och nästan var femte får bekosta delar av
utställningen ur egen ficka. Att få betalt för sitt
arbete kring en utställning, så kallad medverkansersättning, förekommer mycket sällan. Rekos statistik visar också oroande tendenser vad
gäller utställningsersättningen, som mer sällan
betalas på rätt nivå jämfört med förra mätningen.
Den negativa tendensen kan delvis förklaras av
Riksutställningars förändrade uppdrag, 2009
ställde de ut 50 konstnärer – 2010 bara en. För
landets kommunala institutioner torde det vara
svårt att skylla på en lågkonjunktur, med tanke
på att Sveriges kommuner och landsting nyligen
redovisades ett överskott på 19 miljarder kronor.
Som jag nämnde i inledningen kan man se
tendenser på en expansion för utställningsformatet. I Stockholm skulle man nästan kunna kalla det byggboom, bara det senaste året har det
etablerats flera nya arenor, Sven-Harrys kon-

stmuseum i Vasaparken, Marabouparken och Fotografiska för att
bara nämna några. Fler är på gång,
bland annat i Värtahamnen och Babybjörns projekt på Hålludden.
Även besökarna verkar vara fler
än någonsin, enligt Kulturrådets
rapport “Museer 2009” som släpptes i höstas besökte 18 miljoner ett
museum 2009 – samma år besökte
17,4 miljoner en biograf som jämförelse. Moderna museet ökade
2009 med 60 000, Malmö konsthall
med 70 000 och Göteborgs konstmuseum fick 90 000 fler besökare
under än året innan.
I Swecults antologi “Framtiden
är nu” (2010) förutspår konstvetaren och f.d. konsthallschefen
Bo Nilsson en kraftig expansion:
”Konstlivet håller på att förvandlas från en marginaliserad kulturföreteelse till en bred folkrörelse
i framtiden”, skriver han. Nilsson
tror bland annat att Stockholm till
2040 kommer att ha dubblerat sitt
antal konstinstitutioner.
Det är inte en isolerad utveckling för konstvärlden, utan del av
en större omvälvning i vår relation till kultur. Den snabba tekniska och digitala utvecklingen har
inneburit en förskjutning från en
statisk till en mer upplevelsebaserad kultur. I boken “Det postdigitala manifestet” (2009) visar författaren Rasmus Fleischer hur
musikekonomin förflyttats från
cd-skivor till livespelningar. Det
har blivit allt viktigare att uppleva
något på plats, vid en specifik tid
och händelse. Det är inte en alltför vild gissning att även andra
kulturformer kommer följa denna
utveckling. I en värld där allt mer
kan kopieras och spridas gratis blir
det okopierbara desto mer värdefullt. Därför förstärker den digitala
utvecklingen också vårt behov av
att uppleva kultur – snarare än att
äga den.

Konsten har genomgått en liknande utveckling,
delvis av andra skäl – men som fört den till samma plats. Tidigare i historien livnärde sig konstnärer i högre grad på att avyttra konst på en
marknad, enligt marknadsekonomins villkor
där beställaren/köparen i stort sett bestämde
vilken sorts konst som det gick att leva på. Det
fungerade så länge konsten var ”säljbar”, i regel
en tavla eller skulptur. Idag är det svårt för konstnärer att helt förlita sig på försäljning, då mycket av konsten lämnat detta stadium. Trots att
gallerimarknaden är stor och intresset för samtidskonst är större än någonsin hos auktionshusen så är det min personliga övertygelse
att konsten bör göra sig så oberoende av denna
marknad som möjligt.
Idag är utställningsrummet inte längre en
marknadsföringsplats för konsten utan ett av
konstens existensrum. De allra flesta curatorer och konsthallschefer är naturligtvis medvetna om detta, ändå har inte ansvaret för denna
utveckling till fullo sjunkit in hos institutionerna. Jag anser att det inte bara handlar om ett
ekonomiskt ansvar gentemot konstnären, det är
också ett ansvar mot konsten – att försvara det
”osäljbara”. Utställningar på museer och konsthallar ska i sig vara en skälig inkomstkälla som
är oberoende av den kommersiella marknaden.
Det handlar i grunden om professionalitet.
En institution som inte arbetar professionellt
med sina konstnärer, som inte betalar skälig
ersättning eller sluter avtal, bör därför inte heller betraktas som en professionell institution av
varken konstnärer, kritiker eller besökare. Jag
skulle dock vilja gå ett steg längre, och hävda
att dessa institutioner rentav är skadliga för konstens utveckling.
De låga utställningsersättningarna tvingar ut konstnären i en position mellan den kommersiella försäljningsmarknaden och utställningsmediet, där oftast ingetdera kan generera
en skälig inkomst. Genom att inte professionalisera utställningsrummet hindrar institutionerna
utvecklingen av den konst som bara kan existera där. På detta sätt förnekar man konstnären
en professionell status som innebär att man får
betalt för sitt arbete.
Den kommersiella marknaden och utställningsmediet måste i så hög grad som möjligt
göras oberoende av varandra, annars finns det
en risk att konstnärers villkor inte blir bättre,
trots en expansion av konstvärlden – både till

yta och allmänintresse. Förändringar i stödsystemen, till exempel
Stockholms stads nya kulturstöd
visar oroande tendenser till att i
högre grad låta ”publikintresse”
än konstnärlig höjd styra stödet
till utställningsverksamheter. Det
gynnar inte en oberoende utställningsmarknad.
Visst kommer vissa konstnärer bli vinnare, men som bland annat Svante Beckman, professor i ekonomi, skrivit i en essä i
Konstnären (4/2008) har konstvärlden utvecklats till en så kallad
”kändisekonomi” – en ekonomi där
”the winner takes it all”. Några få
konstnärer väljs ut av marknaden
och belönas – medan majoriteten
förblir gratisarbetare.
Den enda vägen bort från denna utveckling är att kräva en professionalisering av institutionerna, och att man i alla förhandlingar
förbiser utställningsrummets eventuella PR-värde. Konstmarknaden
kommer alltid att försöka kommersialisera det som sker i utställningsrummet – när det anses säljbart.
Vi kan dock inte tillåta att detta
påverkar relationen mellan institutionen och konstnären. Vi måste
skapa ett system där institutionerna och konstnärerna knyter ett
starkare och mer professionellt
band, bortom en spekulativ konstmarknad. Rekos granskning är ett
viktigt steg i en sådan riktning.

Anders Rydell är författare och
chefredaktör på Konstnären
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ÖVRIG
STATISTIK
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Skriftliga avtal
Upprättades ett skriftligt avtal?

2011
Ja 76 %
Nej 24 %

2010
Ja 75 %
Nej 25 %

Ersatta kostnader
Ersattes samtliga kostnader i samband med utställningen?

2011
Ja 82 %
Nej 18 %

2010
Ja 86 %
Nej 14 %

Årets diagram gäller 178 utställningstillfällen och fjolårets dito 228.
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Utställningsersättning
Betalades utställningsersättning enligt MU-avtalets miniminivåer?

2011
Ja 32 %
Nej 68 %

2010
Ja 44 %
Nej 56 %

Upphovsrättsersättning
Betalades upphovsrättsersättning?

2011
Ja 5 %
Nej 95 %

För “Utställningsersättning” gäller årets diagram 178 utställningstillfällen och
fjolårets dito 228. Diagrammet “Upphovsrättsersättning” gäller 149 utställningstillfällen
där institutionerna nyttjade upphovsrättsligt material.
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Könsuppdelad statistik
– Ersatta kostnader
Ersattes samtliga kostnader i samband med utställningen?
2011

2010

Ja

Nej

Kvinnor

80%

20%

Män

85%

15%

Ja

Nej

Kvinnor

83%

17%

Män

90%

10%

Könsuppdelad statistik
– Utställningsersättning
Betalades utställningsersättning enligt MU-avtalets miniminivåer?
2011

2010

Ja

Nej

Kvinnor

32%

68%

Män

32%

68%

Ja

Nej

Kvinnor

43%

57%

Män

46%

54%
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BILAGOR
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BILAGA 1:
METODBESKRIVNING
Rekoindex bygger på uppgifter om konstnärers villkor, när de ställer ut vid landets konstinstitutioner, insamlade enligt fyra kriterier:
1.
2.
3.
4.

Skriftliga avtal. Upprättas sådana?
Ersatta kostnader. Ersätts samtliga kostnader i 		
samband med utställningen?
Utställningsersättning. Betalas 			
utställningsersättning enligt MU-avtalet?
Övriga villkor – medverkansersättning, 			
upphovsrättsersättning, transparens, policy, 		
omdömen, övriga uppgifter.

För att kunna sammanställa ett tydligt index
som baseras på dessa relativt olikartade kriterier och som visar hur långt konstinstitutionerna har kommit på vägen mot Reko arbetsvillkor för konstnärer har vi omvandlat
den insamlade informationen till poäng. För
varje kriterium är 100 poäng den maximala
nivå som går att uppnå. Poängen för de fyra
kriterierna har sedan räknats ihop till en totalpoäng.
1. Skriftliga avtal
Underlaget bygger på ja- eller nej-svar på
frågan om ett skriftligt avtal har upprättats.
Poängen beräknas procentuellt: Skriftliga
avtal för samtliga konstnärer ger 100 poäng.
Om skriftliga avtal upprättats i hälften av
fallen ger det 50 poäng, i tre fjärdedelar av
fallen 75 poäng osv.

frågan om kostnader i samband med utställningen ersatts. Poängen beräknas procentuellt: Om kostnader alltid ersatts ges 100
poäng. Är tre av fyra svar positiva, ges 75
poäng osv.
3. Utställningsersättning
Beräkningen av poäng i denna kategori är
något mer komplex. Poängsättningen sker i
relation till tariffer för utställningsersättning
som fastställts i MU-avtalet.1 Då vi vill uppmärksamma att MU-avtalets tariffer anger en
miniminivå, ger det inte 100 poäng att betala
enligt dessa, utan istället 80 poäng. Utgår utställningsersättning utöver minimum, så ger
det ytterligare poäng.
4. Övriga villkor – medverkansersättning,
upphovsrättsersättning, transparens,
policy, omdömen, övriga uppgifter
Det fjärde kriteriet är en samlad bedömning där vi har viktat sex olika aspekter, både
kvalitativa och kvantitativa.
A.
B.
C.

D.

2. Ersatta kostnader
Underlaget bygger på ja- eller nej-svar på

1

E.
F.

Betalas skälig medverkansersättning (timarvode
för nedlagt arbete)?
Betalas skälig ersättning för upphovsrättsligt 		
nyttjande?
Lämnar institutionen ut uppgifter kring verksamheten (som ofta faller under offentlighetsprin-		
cipen) och är den på något sätt aktivt engagerad i
att förbättra konstnärernas villkor?
Hur ser institutionens policy för konstnärernas 		
villkor ut?
Uppgiftslämnarnas kommentarer om institutionen.
Finns det ytterligare uppgifter om institutionen 		
som bör vägas in i bedömningen?

Tarifferna finns i MU-ramavtalet (se bilaga 3).
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Detta samlingskriterium planeras till nästa års rapport att delas upp på tre olika kriterier. Rekoindex kommer därmed att bestå
av sex kriterier jämfört med dagens fyra.
Dessa sex kriterier ska viktas sinsemellan.
Medverkansersättning (a) och upphovsrättsersättning (b) blir ett gemensamt kriterium.
Det blir även transparens (c) och policy (d),
liksom omdömen (e) och övriga uppgifter (f).

Poängkrav för
Rekomärkning
För att en institution ska Rekomärkas måste
den uppnå vissa poängnivåer:
1.
2.
3.
4.

Skriftliga avtal – 100 poäng
Ersatta kostnader – 100 poäng
Utställningsersättning – 80 poäng
Övriga villkor – medverkansersättning, 			
upphovsrättsersättning, transparens, policy, 		
omdömen, övriga uppgifter – 65 poäng

Rekos mål är att lyfta fram de institutioner
som erbjuder bra villkor. En institution kan
i något kriterium ligga under Rekonivån och
ändå bli Rekomärkt, om den sammanlagda
poängen är tillräckligt hög och det rör sig om
mindre avvikelser.
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BILAGA 2:
BAKGRUND TILL
MU-AVTALET
Det första centrala avtalet om utställningsersättning tillkom för att uppfylla
en av konstnärspolitikens huvudprinciper, nämligen den att konstnärerna skall
ersättas för sitt arbete. Första avtalet
träffades 1971 mellan den statliga kommittén 1965 års musei- och utställningssakkunniga (MUS 65) och Konstnärernas
riksorganisation (KRO). Avtalet gällde den
försöksverksamhet som MUS 65 bedrev.
Ett motsvarande avtal ingicks året därpå
mellan MUS 65 och Föreningen Sveriges
konsthantverkare och industriformgivare
(KIF). De normer som angavs i avtalen kom
i princip att tillämpas i de därefter ingångna avtalen, som tecknades av å ena
sidan staten, å den andra KRO, KIF, Svenska tecknare (FST) och Svenska fotografers
förbund (SFF).

Uppsägning av det
gamla avtalet
Avtalet har successivt förnyats. Hösten
2005 sa konstnärsorganisationerna upp
avtalet till omförhandling. Det dåvarande
avtalet undertecknades 1999 och löpte ut
2006, men parterna kom överens om att
låta det fortsätta gälla till dess att ett
nytt avtal tecknats. Konstnärsorganisationerna kritiserade det statliga avtalet
som orättvist och påpekade att det inte
tillämpades korrekt.
1

Denna bild bekräftades senare i kartläggningen “Om utställningsersättning”,
publicerad av Konstnärsnämnden år 2008,
som visade att de belopp som statliga utställare betalade konstnärer var anmärkningsvärt låga.1 Tittade man på hur statliga
utställare tillämpade avtalet var det enbart en statlig arrangör, Riksutställningar,
som följde avtalet helt korrekt under åren
2004-2006. Under 2006 betalade Moderna museet 22 svenska konstnärer en sammanlagd utställningsersättning på 88 100
kronor, i genomsnitt 4 005 kronor per utställande konstnär. Samtliga statliga museer betalade de svenska konstnärer som
omfattades av det statliga avtalet med
inte mer än 473 639 kronor under 2006, ett
genomsnittligt belopp på 1 998 kronor per
utställande konstnär. Även medierna tog
upp det faktum att statliga museer inte
följde avtalet om utställningsersättning.
Konstnärerna stod i beroendeställning till
utställarna, något som uppenbarligen utnyttjades, trots att det stred mot avtalets
innehåll.

Förhandling om ett
nytt avtal
Konstnärsorganisationerna, KRO/KIF samt
Svenska fotografers förbund och Svenska tecknare, drev frågan om ett nytt avtal
med stor framgång. Det framträdde efter

Johansson & Traber 2008, s. 48 – 50.
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hand en samsyn om att konstnärerna inte
betalades avtalsenligt. Lite tillspetsat
uttryckt fick alla betalt, förutom konstnärerna – deras betalning var godtycklig
och förhandlades ofta bort, eller bantades till orimligt låga nivåer. Detta bidrog
till en stark acceptans att vilja förändra
avtalet även på kulturpolitisk nivå. Konstnärsorganisationerna förhandlade fram
det nya avtalet med Kulturrådet, som
företrädde staten. Konstnärsnämnden
bekräftade och fördjupade konstnärsorganisationernas bild av hur dåligt konstnärerna ersattes och att avtalet i regel
inte efterföljdes och föreslog förbättringar. Regeringen godkände ett nytt avtal
som medförde att vissa statliga museer skulle ta ett betydligt större ansvar
för konstnärernas ersättningar. Parterna godkände det nya avtalet den 18 december 2007. Därefter godkändes det av
regeringen den 22 september 2008. Riksutställningar och Moderna museet fick
vardera en extra miljon för att täcka ökade
kostnader. En referensgrupp inrättades
för uppföljning av avtalet. Målet var att
det skulle bli normbildande.
Det nya statliga avtalet för konstnärers
medverkans- och utställningsersättning
(MU-avtalet) började gälla den 1 januari 2009 – och det skiljer sig markant
från det gamla. MU står för medverkansoch utställningsersättning, och avtalet består av ett ramavtal samt ett normalavtal. Avtalets första del garanterar
en minimiersättning för konstverk som
visas i samband med utställningar, och
ersättningsnivåerna är höjda jämfört med
tidigare avtal. Den andra delen definierar
hur arbetet konstnärer lägger ner i samband med utställningen ska arvoderas.
Avtalet har blivit normerande för en stor
del av bildkonstscenen, och fått stor spridning genom regionaliseringsprocessen och genom att Kulturrådet skrivit in
avtalet i flera kulturplaner. Flera län, re-

gioner och kommuner har accepterat MUavtalet. Det har av många betecknats som
den största konstnärspolitiska reformen
på många år. MU-avtalet uppmärksammades även i utländsk press. I Tyskland
och Norge har enskilda aktörer börjat undersöka förutsättningar för hur man kan
införa ett motsvarande avtal.

Tillämpning av
MU-avtalet
KRO/KIF och konstkonsulenterna driver den så kallade MU-kampanjen, en stor
satsning på att sprida kunskap om hur MUavtalet ska tillämpas. Kampanjen riktar
sig till institutioner, kommuner, regioner, landsting och konstnärer, och har hittills genomförts i två olika faser, en tredje
och fjärde är under planering. Den första
fasen handlade om att informera om hur
det nya avtalet fungerar via en webbplats,
publikationer och workshopar. Den andra
fasen inriktades mot MU-avtalens tillämpning vid införandet av samverkansmodellen och regionaliseringen, och syftade
till att förankra MU-avtalen på regional,
nationell och kommunal nivå. För närvarande ansöks om finansiering till MUkampanjens tredje fas där hela reformen
ska utvärderas.

Källor:
KRO/KIF, www.kro.se
Johansson, Nils & Traber, Ann, “Om utställningsersättning”, Stockholm: Konstnärsnämnden 2008.
http://www.konstnarsnamnden.se/Sve/Informationssidor/PDFer/KN_rapport_UErsattning081222.pdf
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BILAGA 3:
MU-RAMAVTALET
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BILAGA 4:
MU-NORMALAVTALET

43

44

45

46

47

Reko drivs av Konstfrämjandet med stöd av KUN
och Statens kulturråd. Initiativtagare till Reko är
Erik Krikortz, Jan Rydén och Tanja von Dahlern.
Erik Hall har jobbat som projektledare och Lena
Söderlund som projektassistent. Love Ekenberg
har varit statistisk rådgivare. Per Hasselberg,
Erik Krikortz, Ann Traber, Anders Gustavsson
och Gudrun Vahlquist har under 2011 varit aktiva
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