Ska vi ta en fika?
– EN SKRIFT OM KONSTNÄREN SOM KONSULT

Ett grundläggande problem gällande konstnärens ekonomiska situation är
att kulturfältet har en utpräglad praxis av att undervärdera kostnader för
arbete. Många kulturaktörer är dåliga på att ta betalt, och uppdragsgivare
förutsätter alltför ofta att uppdrag – både inom och utanför kärnverksamheten
– gladeligen utförs ideellt.

Hybris Konstproduktion har sammanställt denna skrift för att uppmärksamma frågan om arvodering av konstnärer som gör uppdrag utanför
sitt ”kärnområde”; dels gentemot uppdragsgivare som söker kompetens och
förankring i kulturfältet, dels för att uppmuntra fler kulturaktörer att värdera
sitt arbete och sin kunskap när de ombeds bidra med sin kompetens i arbetsgrupper, utredningar, seminarier osv.

VÄRDET AV KONSTNÄRENS KUNSKAPER

Kulturpolitikens uppgift är att skapa möjligheter för konstnärliga
verksamheter, uttryck och möten. Därför är det av fundamental vikt att
utformningen av kulturpolitiska strukturer och initiativ sker i samverkan med kulturfältets olika aktörer. I dag inhämtas och används konstnärens kunskaper och idéer av myndigheter, institutioner, branschorganisationer och andra kulturaktörer i sammanhang som seminarier,
utredningar, undersökningar, arbetsgrupper, programläggning och
strategiutveckling. Samtidigt som detta tydligt visar på vikten av den
specifika kunskap som konstnären tillskansar sig genom sin praktik,
sker dialogen alltför ofta utan att ersättning utgår.
När en person behöver inhämta information och kompetens för att
utföra sitt arbete och förankra det inom ett specifikt område, är det naturligt att hon anlitar aktörer som kan bistå henne i detta samt att hon
betalar en skälig ersättning för arbetet. Konstnären förväntas dock ofta
ställa upp ideellt i egenskap av engagerad, och när detta förfarande blir
praxis skapas kontraproduktiva maktrelationer som gör att vi går miste
om potentiellt engagemang, kunskapsutbyte och dynamisk utveckling.
Denna skrift syftar till att – i större utsträckning – värdesätta konstnärens kunskaper samt i ett längre perspektiv att minska avståndet mellan
konstutövare, tjänstepersoner och beslutsfattare. Vi menar att alla som
arbetar för konstens utveckling bör se varandra som kollegor oavsett
yrkesroll eller arbetsbeskrivning.
En problematik i dag är att många konstnärer känner en viss skepsis
mot de politiska, administrativa och ekonomiska strukturerna och ofta
har obefogade fördomar kring byråkrati. Vi är övertygade om att alla

aktörer skulle vinna på att ha en bättre kännedom om varandras situationer, visioner och arbetsinsatser samt att kulturfältets utveckling i sin
helhet skulle gynnas av en bredare och mer frekvent dialog.
Vi vill med denna skrift också peka på vikten av att en mångfald av olika
röster lyfts fram och hörsammas i kulturens politiska och strukturella
utveckling. För att uppnå en större pluralism i det kulturella landskapet menar vi att en viss dissensus behöver uppmuntras, då en ständig
strävan efter konsensus, enhetliga yrkesidentiteter (konstnärer är så här)
och ”en enad röst” tenderar att exkludera olikartade tolkningar och därmed motverka en demokratisk och konstnärligt dynamisk utveckling.

VAR GÅR GRÄNSEN MELLAN
KONSULTUPPDRAG OCH
INFORMELLA SAMTAL?
Samtal av konsultkaraktär uppstår ofta i informella sammanhang, t.ex.
spontana samtal på den pågående festivalens klubb eller i foajén efter en
föreställning. Ofta sker samtalen på mer generella plan, där båda parter
känner att de får ta del av värdefull information och idéer. Så, hur vet vi
när det rör sig om ett kunskapsutbyte som vi bör betala eller ta betalt för?

SAMVERKANSMODELLEN?

Rimligtvis bör gränsen dras när en uppdragsgivare ber om råd, information eller om en specifik arbetsinsats som inte ingår i den tillfrågades
normala, betalda arbetsuppgifter.
Myndigheter och institutioner skickar ibland ut enkäter och undersökningar till verksamma inom ett viss yrkesfält. Vi bedömer att enkäter
som riktas till en mängd aktörer inte är att betrakta som uppdrag, även
om det innebär en viss arbetstid för mottagaren att besvara en enkät.
Här följer några exempel på förfrågningar, där det kan röra sig om
konsultuppdrag:
•

Jag är intresserad av att höra hur du tycker att vi som förvaltning
kan utöka vår dialog med konstutövarna?

•

Hej! Kom förbi nån dag så kan vi snacka programmering och
repertoar?

•

Vi vill förändra formerna för kulturanslag och undrar vad du
tycker om våra förslag?

•

Hur ser du på vår verksamhet? Det skulle vara spännande att
höra hur du tänker kring vår nya satsning!

•

Vi skulle gärna vilja ha synpunkter på vår nya enkät om statistikinsamling.

•

Vi undrar hur den nya samverkansmodellen och kulturpolitikens
regionalisering bäst kan verka för ett dynamiskt konst- och kulturliv i regionen?

•

Vi ska göra en konferens nästa år och undrar om du vill sitta i
arbetsgruppen?

•

Vi undrar om du vill sitta i panelen på den statliga utredningens
seminarium om jämställdhet – du får sushi efter!

•

Och en lömsk variant: Vi kan väl ta en fika nån dag? Prata lite?

•

Jag känner mig lite ensam i min chefsposition, det skulle vara värdefullt för mig med en regelbunden kontakt med någon utifrån,
som inte är direkt involverad i verksamheten.

UPPMANING TILL
UPPDRAGSGIVAREN
BEHÖVER DU INHÄMTA KOMPETENS
FÖR ATT FULLFÖLJA DINA UPPDRAG
MÅSTE DETTA PRIORITERAS INOM
BEFINTLIGA BUDGETRAMAR.
SE DÄRFÖR TILL ATT BUDGETERA
FÖR DENNA TYP AV KONSULTATION
– ELLER VERKA FÖR ATT DIN
ORGANISATION/LEDNING SKA
BUDGETERA FÖR DETTA.

UPPMANING TILL
UPPDRAGSTAGAREN
ÄR UPPDRAGSGIVAREN
ANSTÄLLD ELLER ARVODERAD
FÖR ATT INHÄMTA KOMPETENS,
INFORMATION OCH NÄTVERK SOM
DU OMBEDS BIDRA MED I FORMEN
AV ETT UPPDRAG – ÄR DET HÖGST
RIMLIGT ATT DU OCKSÅ FÅR
ERSÄTTNING FÖR DIN INSATS.

AVTALSSKRIVNING OCH
ERSÄTTNINGSNIVÅER

För att reglera konsultuppdraget kan att ett muntligt eller skriftligt
avtal formuleras:
I praktiken sluts många avtal muntligt. Skriftliga avtal är dock bra
att använda sig av eftersom de minskar risken för att parterna uppfattar avtalets innehåll på olika sätt, vilket underlättar för både säljare och köpare. Det är lättare att precisera detaljer om varan eller
tjänsten och andra avtalsvillkor i ett skriftligt avtal. Det kan vara
svårt komma ihåg avtalsvillkoren och ännu svårare att bevisa dem
utan ett skriftligt avtal.
Citatet ovan är hämtat från webbsidan www.verksamt.se (2011), som
också tillhandahåller bra och enkla verktyg som kan användas för att
räkna ut ett timpris som passar för din specifika situation.
Ersättning för eventuellt för- och efterarbete bör diskuteras utifrån
arbetets art och omfattning. En högre timersättning innefattar ofta
för- och efterarbete. Vi rekommenderar att det tydligt formuleras i
avtalet huruvida uppdraget innebär ett bestämt antal arbetstillfällen, en
specifik period eller om det regleras efter uppdragsgivarens behov. Det
första mötet, då uppdraget och dess förutsättningar formuleras, brukar
i regel ske utan ersättning.
Det är svårt att på ett enkelt sätt föreslå generella ersättningsnivåer,
eftersom det beror på många olika faktorer såsom uppdragsgivarens
resurser, uppdragets natur, huruvida uppdragstagaren driver företag eller inte, uppdragstagarens erfarenhet osv. För att få en fingervisning om
rimliga ersättningsnivåer kan vi titta på Konstnärernas Riksförbunds
(KRO) arvodesrekommendationer.

UPPDRAGSARBETE
Minimiarvode för konstnärer vid uppdragsarbete såsom produktionsarbete, projektverksamhet, medverkansersättning vid utställning, tillfälliga konsult-, rådgivnings- och juryuppdrag, paneldebatter, guidningar:
700 kr per timme (F-skatt)
533 kr per timme (A-skatt)
Vid längre uppdrag beräknas minimiarvodet utifrån en månadslön
(A-skatt) som motsvarar 26 900 kr brutto eller F-skatt 40 804 kr inkl
sociala avgifter, semesterersättning och avsättning för tjänstepension
(4,5%) men exkl. moms.
För deltagande vid möten och paneldebatter debiteras för minst två
timmars arbete.
(Uppgifter hämtat från www.kro.se 2011)

UPPMANING TILL
UPPDRAGSGIVAREN
MÅNGA KONSTNÄRER SAKNAR
MÖJLIGHET ATT FAKTURERA.
DÄRFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT
DET ÄVEN FINNS MÖJLIGHET
ATT BEHOVSANSTÄLLA EXTERNA
KONSULTER, ALTERNATIVT ANVÄNDA
EN S.K. FAKTURERINGSSERVICE.

UPPMANING TILL
UPPDRAGSTAGAREN
OM DU ÄR VAN ATT ARBETA GRATIS
KAN DET KÄNNAS SOM ETT STORT
STEG ATT BÖRJA TA RIMLIGT
BETALT. KOM IHÅG ATT DET INTE
BARA ÄR SJÄLVA ARBETSTIDEN
SOM UPPDRAGSGIVAREN BETALAR
FÖR, UTAN HELA DEN SAMLADE
KUNSKAP OCH ERFARENHET SOM
DU TAR MED DIG I ARBETET.

VI VILL SLUTLIGEN UPPMANA ALLA ATT TÄNKA STÖRRE ÄN SIN
EGEN VERKSAMHET OCH ATT ARBETA FÖR EN UTVECKLING SOM
SKULLE KUNNA GYNNA KULTURFÄLTET I STORT. VI HOPPAS ATT
DENNA SKRIFT KAN INSPIRERA TILL NYA TYPER AV MÖTEN,
KUNSKAPSUTBYTE OCH EN FRUKTBAR DIALOG. ANVÄND DIG
AV UPPGIFTER OCH TANKAR I DOKUMENTET, LÄGG TILL SAKER
SOM PASSAR DIN SITUATION OCH HÖR GÄRNA AV DIG MED
SYNPUNKTER!
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