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1 FÖRORD AV UTREDAREN 
 

KAN VI SÄTTA ETT VÄRDE på skönhet? På extas eller harmoni? Konst och kultur å ena 
sidan och  ekonomi  å  andra  sidan har under  lång  tid haft  ett  ansträngt  förhållande  till 
varandra.  Många  tycker  nog  att  ekonomer  ska  hålla  sina  fingrar  borta  från 
kulturområdet. 

Det  finns  en  poäng  i  det.  Ekonomiskt  värde  och  kulturellt  värde  befinner  sig  i  olika 
värdesfärer. 

Men  hur  stort  värde  vi  än  sätter  på  konsten  är  det  ändå  så  att  den  produceras  av 
individer och organisationer  som  inte kan  fly  från nödvändigheter  i den värld  som vi 
lever  i. Därför  –  hur  omöjligt det  än  är  – måste det  kulturella  värdet  anpassas  till  en 
ekonomisk skala. Till exempel är det just vad som sker när offentliga anslag delas ut och 
när löner sätts. 

Det  är  ändå  viktigt  att  påpeka  att  när  vi  resonerar  kring  ”avkastning”  och  ”resultat” 
innefattar  vi  endast  delvis  den  ekonomiska  betydelsen.  Perspektivet  i  den  här 
utredningen är att det inte enbart går att analysera symfoniorkestrarnas verksamhet med 
ekonomiska  verktyg. Med  till  exempel  ”avkastning”  och  ”resultat”  menar  vi  därför 
helheten om inte annat anges, det vill säga en kombination av kvalitet, produktivitet och 
ekonomiskt  resultat;  ett  effektivitetsmått  i  vid  bemärkelse,  vilket  inte  kvantifieras  här 
men väl resoneras kring.  

 

DET HÄR ÄR EN UTREDNING som fokuserar på den ekonomiska situationen för Sveriges 
symfoniorkestrar. Titeln på den här utredningen, ”En del av världen”, syftar delvis på det 
nyss förda resonemanget, att även symfoniorkestrarna påverkas av ekonomiska realiteter 
och  förutsättningar.  Liksom  den  verksamheten  lever  de  i  ett  större  sammanhang  och 
påverkas exempelvis av om människor väljer att  lyssna på klassisk musik1 hemma eller 
att besöka en symfonisk konsert. 

En annan sida av att vara en del av världen handlar om att ta plats och hitta en naturlig 
roll i samhället, inte vara ett landet Narnia dit enbart några når. Att vara en del av världen 
handlar alltså om att inte vara en värld för sig. 

 

JAG FICK UPPDRAGET ATT göra en ekonomisk analys av symfoniorkestrarna i Sverige av 
Svensk Scenkonst och Kungliga Musikaliska Akademien i slutet av 2003. Det hade varit enkelt 
och fullt möjligt att stanna just vid orkestrarna, men utifrån övertygelsen att allt hör ihop 
har  även  statistik  som  beskriver  större  samhällsrörelser  än  orkestrarnas  verksamheter 
tagits fram. 

För  att  göra  en  prognos  av  framtiden  har  även  uppgifter  från  tre  decennier  tillbaka 
bearbetats. Det har varit häpnadsväckande att se hur lite information som faktiskt finns 

                                                           

1  I  första  hand  används  termen  ”klassisk musik”  i  den  här  rapporten  i  stället  för  till  exempel 
”konstmusik”. En orsak är att ”klassisk musik” används  i  refererade undersökningar. Begreppet 
”symfonisk musik” används dock när det särskilt åsyftas. 
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sammanställd,  trots  att  Statistiska Centralbyrån  och  sedermera  Statens  kulturråd  under 
lång tid har samlat in statistik rörande symfoniorkestrarna. 

Vi  som  har  arbetat  med  utredningen  är  därför  glada  att  kunna  presentera 
sammanställningar och bearbetningar som tidigare inte varit tillgängliga. 

Läsaren bör dock ha i åtanke att sättet att mäta har varierat över tiden, vilket kan skapa 
avvikelser  i  vårt  sammanställda material. Dessutom  kan  skillnader  föreligga  eftersom 
olika datakällor har använts. Det är därför viktigt att betona att det primära har varit att 
belysa tendenserna,  inte att skapa en databank där varje enskild detalj står för sig själv. 
Något annat har inte varit möjligt på grund av begränsade ramar. Inte desto mindre har 
varje informationsbit granskats för att ändå kunna komma fram till en hållbar analys. 

 

UTREDNINGEN ÄR OCKSÅ PRÄGLAD  av  mitt  eget  förhållande  till  den  symfoniska 
musiken.  Mitt  kulturintresse  är  stort,  men  har  aldrig  varit  fokuserat  på  enbart 
konstmusik. Mitt  intresse  för  konstmusik  för  alltså  en  kamp med  andra  intressen  och 
aktiviteter (ska jag gå på bio, ska jag på teater, ska jag gå på restaurang, ska jag resa iväg, 
ska  jag  träna, ska  jag  läsa en bok, ska  jag  jobba över, ska  jag  lyssna på musik hemma – 
eller ska jag besöka en orkesterkonsert?). 

Frågan som jag därmed har burit med mig har varit hur man får en sådan person som jag 
oftare till orkesterkonserter – och vad det innebär om det lyckas respektive inte lyckas. 

Jag  har  även  tagit  med  mig  intryck  av  idéer  som  jag  stött  på  i  andra  delar  av 
kultursektorn som jag tidigare har analyserat. Inte minst den mer kommersiella delen av 
musikkulturen, populärmusiken. 

 

UNDERTECKNAD HAR FÖRFATTAT utredningen och är ensam ansvarig för resultatet. Inte 
desto  mindre  är  utredningen  genomförd  i  samarbete  med  Anna‐Karin  Brettell  Grip, 
doktorand  vid  Handelshögskolan  i  Stockholm.  Hon  har  stått  för  en  stor  del  av 
datainsamlingen  och  bidragit  till  analyserna;  hennes  bakgrund  som  (amatör)violinist 
med inblick i musikerlivet har dessutom tillfört utredningen en bättre förankring än vad 
som annars hade varit fallet. Detta gemensamma arbete är också anledningen till att ”vi” 
används genomgående  i utredningen. Från QNB Analys & Kommunikation AB har Pål 
Magnusson och Johan Nygren dessutom arbetat med databearbetning. 

 

JAG VILL ÄVEN PASSA PÅ ATT tacka alla som har ställt upp på intervjuer och bidragit med 
information  och  tankar  ute  på  symfoniorkestrarna  i  Sverige,  samt  uppdragsgivarna,  i 
synnerhet Åke Holmquist vid Kungliga Musikaliska Akademien och Sture Carlsson vid 
Svensk Scenkonst. Alla har varit mycket tillmötesgående.  

 

 

Tobias Nielsén 

Stockholm 2005‐04‐13 
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2 UPPDRAG & METOD 

2.1 UPPDRAGET OCH URVAL 
UPPDRAGET FÖR UTREDNINGEN har varit att ge (1) en beskrivning av nuläget i Sveriges 
symfoniorkestrar samt (2) en analys inför framtiden.  

Vilka ingår i beskrivningen ”symfoniorkestrar” i Sverige? Urvalet har specificerats tydligt 
från uppdragsgivarna, nämligen Gävle  symfoniorkester  (Gävle), Göteborgs  symfoniker 
(Göteborg),  Kungliga  filharmoniska  orkestern  (Filharmonikerna),  Sveriges  Radios 
symfoniorkester  (Radioorkestern), Norrköpings  symfoniorkester  (Norrköping), Malmö 
symfoniorkester (Malmö) och Helsingsborgs symfoniorkester (Helsingborg).2 

Att  enbart  studera  dessa  orkestrar  innebär  givetvis  en  begränsning.  Undersökningen 
exkluderar närliggande  institutioner och organisationer,  till  exempel operainstitutioner 
och Länsmusiken. Utredningen  förmedlar på  så  sätt ett antal pusselbitar –  inte ett helt 
pussel. Förhoppningen är dock att dessa pusselbitar, utifrån läsarens egen kunskap, kan 
passas in i det större sammanhanget. 

 

2.2 FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METOD 
UPPDRAGETS UTFORMNING HAR lett till följande frågeställningar, som utgör grunden för 
utredningen: 

1) Hur  ser  den  nuvarande  ekonomiska  situationen  ut  för  Sveriges 
symfoniorkestrar? 

2) Hur ser framtiden ut för Sveriges symfoniorkestrar? 

3) Vad styr förutsättningarna för olika scenarier? 

 

DEN FÖRSTA FRÅGESTÄLLNINGEN har besvarats via tre datakällor: 

 Intervjuer med den ansvarige  för respektive symfoniorkester,  i många  fall även 
med ekonomichefen eller annan person i ledningen.3 

 Årsredovisningar  från  de  senaste  åren  samt  övrig  information  direkt  från 
orkesterledningarna. 

 Statistik från SCB och Kulturrådet. 
 

En  svårighet  i  arbetet,  vilken  har  fördröjt  utredningen  betydligt,  har  varit  att 
sammanställa  ekonomisk  information.  Årsredovisningarna  har  varit  knapphändiga, 
otydliga och inte följt en gemensam redovisningsstandard. Likaså är det märkligt hur lite 
av  den  offentliga  kulturstatistiken  som  finns  tillgänglig  i  allmänna  databaser,  jämfört 

                                                           
2 Inom parentes anges vad orkestern mestadels kallas för i utredningen. 
3 Vi har dessutom använt ett fåtal citat (fritt översatta) från Brettell Grip—Portnoff (2004). 
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med vad som  i övrigt går att  finna.4 Några  tydliga definitioner  för variablerna som  till 
exempel  staten  använder  i  sin utvärdering  (genom Statens kulturråd)  finns  inte heller, 
vilket medför att orkestrarna för det första inte vet säkert vilka data som efterfrågas och 
för det andra använder det fria spelrummet som ges till att hålla fram data som gynnar 
sin situation. 

Detta är alltså en generell kritik som borde tas upp till diskussion (och förhoppningsvis 
åtgärdas) för att underlätta för framtida analyser.5  

 

DEN ANDRA OCH TREDJE frågeställningen  har  tagit  sin  utgångspunkt  i 
nulägesbeskrivningen och besvarats genom olika scenarier, eftersom det inte enbart finns 
en  väg  att  fortsätta  på  för  Sveriges  symfoniorkestrar.  Särskild  vikt  har  lagts  vid 
diskussionen om vad som styr förutsättningar för olika scenarier.  

Utgångspunkten  har  varit  att  komma  bort  ifrån  frågan  om  vi  har  råd  med 
symfoniorkestrarna.  För  vad  vi  lägger  i  begreppet  ”ha  råd”  är meningslöst. Vad  som 
avgör är i stället prioriteringar och därmed olika värdegrunder. Det intressanta är därför 
i  stället  vad  som  sker  då  prioriteringar  förändras  –  om  anslagen  förändras  i  någon 
riktning, om inriktningen på den konstnärliga verksamheten förändras.  

Till slut  landar denna  fråga  i en ny  fråga som man  inte kommer  förbi: varför vill vi ha 
symfoniorkestrar? Vi  säger  inte  att det  är  lätt  att  formulera  svar på detta, men det  är 
utifrån denna fråga som diskussioner om målen med verksamheten formas och hur dessa 
bäst kan uppnås. 

 

2.3 DISPOSITION 
DISPOSITIONEN FÖLJER FRÅGESTÄLLNINGARNA, det vill säga för det första en deskriptiv 
del och  för det  andra  en analytisk del. Den deskriptiva delen återger dock  inte  enbart 
information om orkestrarna – citat och ekonomiska data – utan försöker också skapa en 
större helhetsbild genom att ge ett makroperspektiv kring kulturkonsumtionen i stort och 
väva  in  kulturekonomisk  teori.  Vi  vill  förmedla  perspektivet  att  symfoniorkestrarnas 
situation och framtid hänger ihop med hur mycket människor lyssnar på klassisk musik 
generellt.  Vi  vill  också  peka  på  vissa  mekanismer  som  särskilt  påverkar 
symfoniorkestrarna. 

Den deskriptiva delen startar  i en diskussion om produktion och konsumtion, där även 
information om orkestrarnas verksamhet redovisas. Därefter sätts en referensram utifrån 
samhällsutvecklingen  i  stort  samt  kulturekonomisk  teori.  Till  exempel  diskuteras  vad 
som styr produktionen (utbudet) och konsumtionen (efterfrågan). Dessutom väcks frågan 
som påverkar den övriga analysen – varför har vi symfoniorkestrar? – för första gången. 

                                                           
4 Visst finns rapporter med kulturstatistik för de senaste åren utlagda på Internet, men jämför med 
möjligheterna  som  finns  för  (de  allra  flesta)  övriga  samhällssektorer  utifrån  SCB:s  webbplats, 
http://www.scb.se. 
5 Det  är  inte mer  omfattande  årsredovisningar  som  vi  efterfrågar,  utan  en  större  öppenhet  vad 
gäller information i stort. För vad som bäst fångar en verksamhet av typen symfoniorkester är en 
stor och ingen given fråga. Det är inte troligt att det är en årsredovisning, med de begränsingar som 
den  ekonomiska  redovisningen  har.  Just  därför  är  en  intressant  frågeställning  hur  mycket 
kulturinstitutioner styrs av redovisningsdata och hur lämpligt detta är i så fall? 
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Det  deskriptiva  avsnittet  fortsätter  sedan med  ett mer  ekonomiskt  fokus.  Intäktssidan 
diskuteras  å  ena  sidan,  och  kostnadssidan  å  andra  sidan;  liksom  vad  som  styr  dessa 
poster. Även här byggs en referensram upp utifrån kulturekonomisk teori. 

 

DEN ANALYTISKA DELEN TAR SEDAN  fotfäste  i  situationsbeskrivningen  och  testar  viss 
teori. Särskilt  fokus  ligger här på att  studera  inkomstgapet och vilka konsekvenser det 
medför, det vill säga den del av intäkterna som inte är självfinansierad, och utvecklingen 
av detta jämfört med löneutvecklingen. 

Till  slut  utmynnar  utredningen  i  olika  scenarier,  där  resultatet  av  olika  prioriteringar 
tydliggörs. 

Vi vill nämligen varken dödförklara symfoniorkestrarna  (ännu en gång) eller utgå  från 
verklighetsfrånvända utopier. I stället vill vi peka på att det är just prioriteringar som styr 
och det är därför det blir så viktigt att diskutera vad symfoniorkestrarnas uppgift(er) bör 
vara? Vad vill allmänheten, huvudmännen respektive orkestrarna själva? 
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3 PRODUKTION & KONSUMTION 
 

Alla ekonomiska analyser börjar med 
produktion och konsumtion. Så även denna. 

Med produktion menar vi antal konserter och 
produktioner av olika slag. 

Med konsumtion menar vi publiktillströmning 
och publikbeteende. 

Dessutom jämförs situationen i Sverige med 
andra EU-länder. 
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3.1 PRODUKTION I SYMFONIORKESTRAR 

3.1.1 OLIKA MÅTT 
EN GRUNDLÄGGANDE UTGÅNGSPUNKT är att symfoniorkestrarnas ”produktion” inte helt 
kan  fångas  i  siffror. Framför allt  finns  en kvalitetsdimension  som är omöjlig att bortse 
ifrån. Tanken att musiken ska skapa mätbar nytta har återkommit genom  tiderna, men 
övergavs  i  och med  det  kulturpolitiska  beslutet  1974  där man  beslutade  om  den  så 
kallade  icke‐inblandningsprincipen.  Denna  princip  som  fortfarande  genomsyrar  den 
svenska  kulturpolitiken  innebär  att  kulturproducerande  organisationer  inte  behöver 
bevisa nyttan av sin existens och verksamhet. 

Det finns ändå ett flertal olika värden som – även om de inte mäts – bör nämnas och ha i 
åtanke:  värdet  av  upplevelsen  för  besökaren,  värdet  av  att musiktraditionen  förvaltas 
samt värdet av möjligheten att kunna besöka en orkesterkonsert. 

I denna undersökning försöker vi  inte kvantifiera eller på något sätt bedöma denna typ 
av variabler. Man kan dock  inte bortse  från  att när medel  tilldelas  en organisation,  så 
kommer  användningen  av dessa medel  att påverka organisationen på  en mängd olika 
sätt.  Det  uppstår  avvägningar  mellan  olika  intressen –  musikernas,  kritikernas, 
publikens, musiktraditionens  osv. Vi  har  inte  för  avsikt  att  göra  bedömningar mellan 
dessa olika intressen, men vi diskuterar och betonar denna fråga. 

Vi fokuserar här på tre variabler när det gäller produktionen: 

 Antal konserter 

 Antal biljetter till salu 

 Antal sålda biljetter 

 

INTE HELLER DESSA MÅTT är okomplicerade. Wallin (1977) konstaterar att under lång tid 
bedömdes de mest effektiva och ”bästa” konserterna utifrån publiktillströmningen. Detta 
bedömningssätt  är  felaktigt, menar Wallin,  eftersom det  tar  för  givet  att publiken  och 
repertoaren  är  två  konstanter.  För  att  förtydliga  konstruerar  han  tre  fall  (direkt 
återgivna): 

A) En konsert med enbart verk av Bernd Aloys Zimmermann. En utmärkt men i Sverige 
ganska okänd komponist med en rad intressanta och uttryckfulla musikverk från 50- och 
60-talen. En god instudering av denna musik kräver en veckas repetitionstid. Antal 
åhörare vid konserten: 750 personer. 

B) En konsert med enbart verk av Peter Tjajkovskij, till exempel uvertyren 1812, 
pianokonserten b-moll och symfoni nr 5. Repetitionstid från måndag till onsdag. Tiden 
har använts i rutinens tecken, vilket också präglar konserten utan den att den kan 
betecknas som dålig. Antal åhörare vid konserten: 1 600 personer. 

C) Samma Tjajkovskij-konsert och samma repetitionstid. Dirigenten har utnyttjat varje 
sekund och på ett föredömligt sätt, varför orkestern upplever verken som förnyade. Antal 
åhörare vid konserten: 1 600 personer. 

Wallin frågar sedan vilken konsert som har den största effektiviteten? 

Exempel A: hög kvalitet och få åhörare. 

Exempel B: rutinkvalitet och många åhörare. 

Exempel C: hög kvalitet och många åhörare. 
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Om kriteriet på hög effektivitet och kvalitet är maximal publik är konsert A  ineffektiv, 
medan B och C bedöms som en ”bra” konsert. Wallin skriver: 

”Om kriteriet på hög effektivitet är så hög utförandekvalitet som möjligt, är A en konsert 
med hög effektivitet, B en med betydligt lägre och C en med hög effektivitet. (...)  

Om kriteteriet på hög effektivitet är största möjliga påverkan på publiken är A sannolikt 
en konsert med hög effektivitet, B en konsert med låg eller lägre effektivet, C en med 
hög effektivitet” 

Därmed  framställer  Wallin  fyra  bedömningskriterier  på  hög  effektivitet,  förutom 
publikantal: 

1. Bredd 

2. Mångsidighet 

3. God påverkningsgrad 

4. Hög kvalitet i genomförandet 

På  så  sätt  är  den  konsert  enligt  typ A  och C  i  en  god  blandning  som  blir  önskvärd. 
Observera att Wallin även betonar publikens upplevelse av konserten – det gäller alltså 
inte bara att  locka  till  sig publik, ha ett mångsidigt program och genomföra konserten 
väl. Detta är en dimension som sällan betonas  i en kulturpolitik som främst  inriktar sig 
på utbudet.  

3.1.2 TANKAR KRING INFORMATIONEN 
NÅGRA SVÅRIGHETER SOM  dessutom  kan  kopplas  till  själva  mätningen  av 
produktionen – definitionerna – nämns nedan: 

1) Vad som  räknas  till en konsert kan  i vissa  fall variera. Är det enbart  framförande av 
symfonisk musik eller även icke‐symfonisk? Räknas slutna barn‐ och ungdomskonserter 
in? Vi har valt att inkludera konserter med orkestern och särredovisa de olika typerna av 
orkestrar, dock inom vissa gränser. 

2) Beläggningen erhålls normalt genom kvoten antal sålda biljetter genom antal biljetter 
till salu. Siffrorna som anges för beläggningen kommer dock i många fall från orkestrarna 
själva.  Ett  annat  sätt  att  mäta  beläggningen  är  i  absoluta  tal,  det  vill  säga  genom 
publikantal per konsert. Publikantalet kan  i vissa  fall  inkludera  fribiljetter, det vill säga 
inte det antal biljetter som är ute till försäljning. Data för beläggning som redovisas i den 
här rapporten kommer från orkestrarna själva och anges i procenttal. 

3)  Enligt  tidigare  resonemang:  svårigheten  att  ens  kvantifiera  värden,  inte  minst 
kvalitetsdimensionen  eller  bedömningskriterierna  som  Wallin  enligt  ovan  därtill 
framhåller – bredd och mångsidighet samt påverkningsgrad. 

 

SKILLNADEN MELLAN ANTAL konserter och antal produktioner hör  ihop med att samma 
produktion – samma repertoar och dirigent – kan framföras flera gånger. När uppgifter 
kring  antal  produktioner  är  tillgängliga  finns  möjligheten  att  beräkna  kvoten  antal 
konserter per produktion. Det har i vissa fall varit svårt att hålla isär olika verksamheter i 
konserthusen.  Det  ideala  fallet  hade  varit  en  uppdelning  för  olika  scener  och  olika 
verksamheter;  en uppdelning  som  i alla  fall ger  en bild av de olika aktiviteterna  finns 
dock med.  
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REDOVISNINGEN AV INFORMATION kring produktion i symfoniorkestrar syftar inte till att 
jämföra och värdera ”produktiviteten” orkestrarna sinsemellan. Syftet har alltså inte varit 
att göra en så kallad benchmarking‐studie. Det primära är i stället att studera utvecklingen 
över tid.  

För  det  första  vore  något  annat  svårt.  För  att  kunna  säga  något  utifrån  vissa 
standardenheter  måste  institutionerna  vara  lika  vad  gäller  konsertlokal, 
befolkningsunderlag  och  orkesterstorlek.  På  så  sätt  är  möjligtvis  Filharmonikerna  i 
Stockholm  och  Göteborgs  Symfoniker  jämförbara, men  inte  någon  av  dessa med  till 
exempel  Symfoniorkestern  i  Norrköping.  För  att  kunna  jämföra  måste  också  exakt 
samma  sak  räknas  in under variablerna. Vi har  alltså  enbart  approximationer  att utgå 
från i vissa fall. 

För det andra  syftar den här undersökningen  inte  till att undersöka ”avkastningen” på 
investeringarna,  det  vill  säga  vad  anslagsgivarna  (staten/kommunen/landstinget)  får 
tillbaka  av  sina  satsade medel  (anslagen)  i  form av kvalitet och antal konserter.6 Vissa 
uppgifter nämns visserligen för att bidra till en större helhetsbild, men vad gäller statistik 
kring  publik  och  antal  konserter  är  dessutom  Kulturrådets  statistik  lättillgänglig  och 
välkänd. 

I  stället  riktas  det  huvudsakliga  intresset mot  frågeställningarna  som  presenterades  i 
inledningen: 

 Hur  ser  den  nuvarande  ekonomiska  situationen  ut  för  Sveriges 
symfoniorkestrar? 

 Hur ser framtiden ut för Sveriges symfoniorkestrar? 

 Vad styr förutsättningarna för olika scenarier? 

 

UTVECKLINGEN I VARDERA ORKESTER kan studeras eftersom  informationen  inom varje 
orkester antas vara konsekvent. Dessutom är det  i de  flesta  fall  tydligt  i rapporten vad 
uppgifterna om produktion syftar på. 7 

 

3.2 VAD STYR PRODUKTIONEN? 
EN RAD FAKTORER STYR produktionen i symfoniorkestrarna, vissa av dem speciella just 
för symfoniorkestrarnas förutsättningar. Rapporten kommer från olika perspektiv belysa 
några av dessa förutsättningar i avsnitten nedan. 

 I kapitel 4  från och med sidan 27  resonerar vi kring särskilda mekanismer som 
styr produktionen och konsumtionen. 

o Intresset  för  musik  samt  kultur  över  huvud  taget,  inklusive  en 
internationell utblick. 

o Kompletterande  system  för  att  underlätta  för  konsumtionen  samt 
förutsättningar i övrigt, såsom lokal. 

                                                           
6 Jämför diskussion om ”avkastning” och ”resultat” i förordet på sidan 5. 
7 I vissa fall har förändringar skett vad gäller mätningar och av strukturell karaktär (till exmpel nya 
konserthus) skett, men detta redovisas.  



 

 

 

 

 

 

15 

o Mål med verksamheten. 

o Publikunderlag och publikbeteende. 

 I  kapitel 5,  6  och  7  från  och med  sidan  63  tar  vi upp de  finansiella  villkorens 
betydelse  och  särskilda  mekanismer  som  påverkar  de  ekonomiska 
förutsättningarna för en symfoniorkester. 

o Intäktssidan – för konserter, uthyrning, sponsorer och anslag. 

o Kostnadsposter – framför allt personalkostnader. 

o Kostnadsstrukturens  betydelse  –  rörliga  och  fasta  kostnader, 
inkomstgapet  och  produktivitet  i  förhållande  till  andra  typer  av 
verksamheter. 

 

3.3 ORKESTRARNA:  
PRODUKTION OCH KONSUMTION 

3.3.1 ÖVERSIKT 
DENNA UNDERSÖKNING inriktar sig på sju symfoniorkestrar, vilka skiljer sig åt betydligt 
vad gäller storlek, publikunderlag, uppdrag och omsättning. Dessa sju redovisas i Tabell 
1 nedan.  För  att  förtydliga  vilka  som  är mer  eller mindre  jämförbara  delas  dessa  sju 
orkestrar in i tre profiler utifrån främst storlek, biljettintäkter och totala rörelseintäkter. 

Denna  indelning  av  relativt mer  jämförelsebara  grupper  används vid några  tillfällen  i 
analysen, men  även  orkestrarna  i  samma  grupp  skiljer  sig  åt  vad  gäller  uppdrag  och 
förutsättningar. På de närmast  följande  sidorna presenterar vi därför varje orkester  för 
sig. 

 
Tabell 1. Indelning av orkestrarna i grupper. 

 Orkesterns 
storlek 

Grupp 1   

Göteborg 109 

Filharmonikerna 104 

Radioorkestern 1018 

Grupp 2   

Malmö 90 

Norrköping 87 

Grupp 3   

Gävle 51 

Helsingborg 51 

 

                                                           
8 Dessutom 33 personer i Radiokören. 
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3.3.2 GÄVLE SYMFONIORKESTER 
ORKESTERN I GÄVLE bildades 1912 och bestod då av 25 personer. I dag har orkestern 59 
anställda.  Chefdirigent  är  Petri  Sakari.  Förutsättningarna  för  Gävle  symfoniorkester 
förändrades  under  1998; då  verksamheten  dels  inordnades  i  kommunens  verksamhet, 
dels  blev  en  del  av  det  nya,  större  konserthuset  (820  platser  jämfört med  445)  som 
invigdes i januari det året.  

 

TABELL 2 NEDAN VISAR att beläggningen och antalet konserter uppvisar en nedåtgående 
trend de senaste åren. Beläggningen för 2004 var 57 procent. Antalet orkesterkonserter i 
generalprogrammet  och  som  ges  i  Gävle  konserthus  har  varit  kring  30  stycken. 
Konkurrensen  från övrig verksamhet  i Gävle konserthus anses hård, vilket också antas 
förklara den vikande försäljningen av abonnemang. Ledningen för symfoniorkestern har 
alltså inte ansvar för Konserthuset i övrigt, utan enbart orkesterns för verksamhet. 

Det  nya  konserthuset  i  Gävle  innebar  således  både  att  mer  publik  fick  plats,  vilket 
medförde  en nivåökning  i  antal besök och biljettintäkter,  samtidigt  som konkurrensen 
ökade. Orkesterchefen Beryl Lunder uttrycker dock förhoppningar  inför framtiden: ”En 
80‐procentig beläggning, det tycker jag är fullt uppnåeligt.”9 

 
Tabell 2. Gävle symfoniorkester: publik och konserter 1999-2004. Källa: Gävle symfoniorkester. 

År 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Antal konserter (orkestern)

Orkesterkonsert i generalprogrammet (huvudsaklig konsertlokal) 30 31 30 29 29 30

Skolkonserter 6 7 7 6 6 5

Utanför hemkommunen, inom länet 14 10 4 3 7 4

Övriga landet 8 3 4 6 3 1

Utlandsturné 4 0 0 0 0 0

Studioinspelning 0 0 0 0 0 0

Summa (före specialarrangemang etc.) 62 51 45 44 45 40

Övrigt (specialarrangemang; festivaler, utomhus etc.) 0 0 0 0 0 0

Summa antal konserter orkestern 62 51 45 44 45 40

Antal konsertbesök orkesterkonserter (betalande)

Orkesterkonsert i generalprogrammet (huvudsaklig konsertlokal) 20 061 16 723 13 387 10 406 12 701 14 031

Skolkonserter 3 000 3 903 3 262 2 792 2 699 2 186

Utanför hemkommunen, inom länet 2 413 1 784 629 370 923 466

Övriga landet 22 130 4 910 5 900 14 140 2 297 675

Utlandsturné 3 000 0 0 0 0 0

Summa konsertbesök (betalande och före specialarrangemang) 50 604 27 320 23 178 27 708 18 620 17 358

Uppskattning av summa icke-betalande besökare 5 000 5 365 1 950 4 000 3 600 4 250

Övrigt (specialarrangemang; festivaler, utomhus etc.) 0 0 0 0 0 0

Summa konsertbesök (efter icke-betalande och övrigt) 55 604 32 685 25 128 31 708 22 220 21 608

Beläggning: orkesterkonserter i generalprogrammet (huvudsaklig konsertlokal)

Procentandel 60 66 66 63 56 57

Antal betalande besök per konsert 669 539 446 359 438 468  
 

                                                           
9 Hon uttrycker förhoppningar om att beläggningen kan öka om marknadsföringen förstärks, enligt 
diskussion i kapitel 4.3.5 på sidan 54. 
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3.3.3 GÖTEBORGS SYMFONIKER 
GÖTEBORGS SYMFONIKER HAR  nyligen  avslutat  ett  22  år  långt  samarbete  med 
chefdirigenten Neeme  Järvi. Under  honom  och  den  avgående  konserthuschefen  Sture 
Carlsson har orkestern byggts ut  till  full  storlek, blivit  ”Sveriges nationalorkester” och 
satsat på att nå erkännande utanför Sveriges gränser. Volvo har varit en viktig finansiär i 
detta  arbete. Ny  chefdirigent  sedan  2004  är Mario Venzago  och  ny  konserthuschef  är 
Edward Smith. 

Orkesterns  verksamhet  ingår  i  Göteborgs  Konsert  AB,  som  sedan  1999  är  ett  helägt 
dotterbolag inom Västra Götalandsregionen. Orkestern grundades 1905 och Konserthuset 
invigdes 1935 (om‐ och tillbyggnad klar 1999). 

 

ANTALET KONSERTER i  generalprogrammet  har  ökat  på  både  kort  och  lång  sikt,  och 
antalet betalande besökare har ökat  i  takt med denna utveckling. Antalet skolkonserter 
2004 var dock enbart en tredjedel jämfört med 1999 och en fjärdedel jämfört med år 2000. 
Beläggningen  har  legat  konstant  kring  80 procent  för  betalande  besökare  och  ungefär 
10 procent högre då  icke‐betalande  inkluderas. Antalet betalande besök per konsert har 
varit  drygt  1 000  personer  i  Konserthuset  som  rymmer  1 247  platser.  Antalet  sålda 
biljetter  till  konserterna med  symfoniorkestern  i Konserthuset  i Göteborg  var  ungefär 
75 000  år  2004,  inklusive  skolkonserter.  Till  det  kom  ytterligare  nästan  34 000  till 
utomhus‐ och populärkonserter med orkestern. 

Varje år har Göteborgs symfoniker framfört några uruppföranden; flest sett till de senaste 
åren var år 2001 och var då 11 stycken. 

 
Tabell 3. Göteborgs symfoniker: antal konserter och besök 1999-2004. Källa: Göteborgs Konsert AB. 

År 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Antal konserter (orkestern)

Orkesterkonsert i generalprogrammet (huvudsaklig konsertlokal) 45 55 68 52 59 58

Skolkonserter 25 34 20 33 17 8

Utanför hemkommunen, inom länet 0 1 1 0 0 2

Övriga landet 1 6 8 5 5 1

Utlandsturné 23 8 5 8 7 6

Studioinspelning - - - - - -

Summa (före specialarrangemang etc.) 94 104 102 98 88 75

Övrigt (specialarrangemang; festivaler, utomhus etc.) 13 18 24 21 21 24

Summa antal konserter orkestern 107 122 126 119 109 99

Antal konsertbesök orkesterkonserter (betalande)

Orkesterkonsert i generalprogrammet (huvudsaklig konsertlokal) 48 956 58 617 71 726 56 266 60 673 60 797

Skolkonserter 26 865 24 960 15 131 22 594 11 687 13 844

Summa konsertbesök (huvudsaklig konsertlokal) 75 821 83 577 86 857 78 860 72 360 74 641

Uppskattning av summa icke-betalande besökare 7 475 9 673 12 345 9 095 10 836 8 620

Övrigt (specialarrangemang; festivaler, utomhus etc.) 6 000 8 000 24 000 15 000 8 000 25 000

Summa konsertbesök (efter icke-betalande och övrigt; ej turné) 89 296 101 250 123 202 102 955 91 196 108 261

Beläggning: orkesterkonserter i generalprogrammet (huvudsaklig konsertlokal)

Procentandel 82 81 79 82 77 82

Antal betalande besök per konsert 1 088 1 066 1 055 1 082 1 028 1 048  
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3.3.4 KUNGLIGA FILHARMONISKA ORKESTERN 
KUNGLIGA FILHARMONIKERNA har under de  senaste åren  satsat på att bli  en orkester  i 
klass med de bästa orkestrarna  i Europa. Huvudfinansiär är Stockholms  läns  landsting. 
Några anslag från staten eller Stockholm stad utgår ej.  

Stockholms  Konsertförening  bildades  1902  med  en  säsongsanställd  ensemble  med 
sporadisk verksamhet. Från 1914 blev orkestern fast och 1926 flyttade orkestern till den 
nuvarande permanenta hemvisten – Konserthuset i Stockholm. I dag består orkestern av 
104 heltidsanställda musiker. Chefdirigent sedan 2000 är Alan Gilbert. 

Organisationsformen  är  en  stiftelse  –  Stockholms  Konserthusstiftelse  –  däri 
Filharmonikerna  ingår. Vd‐n  och  konserthuschefen  Stefan  Forsberg  är  alltså  chef  över  
Konserthuset, utöver symfoniorkestern. Han säger om den nuvarande situationen: 

"Vi känner ett starkt stöd från politiskt håll. Det är dock svårt att i ekonomiskt svåra tider 
som nu avgöra hur pass starkt det stödet är och hur det omsätts I ekonomiska termer. 
Detta är ju viktigt för om vi kan fortsätta med den utveckling som vi nu är inne i eller om 
vi måste anpassa oss. Konstnärligt är vi ytterst väl ansedda. Efterfrågan är enorm och vi 
får inbjudningar från hela världen.” 

1 

STOCKHOLMS KONSERTHUSSTIFTELSE ARRANGERAR  konserter  såväl  med  den  egna 
orkestern  Filharmonikerna  som  med  ett  stort  antal  andra  symfoniorkestrar  och 
ensembler. Totalsiffran för antal konserter var 144 år 1999 och 174 stycken år 2004, det vill 
säga  en  ökning  med  21 procent.  Inom  detta  spann  har  antalet  vuxenkonserter  med 
Filharmonikerna i Konserthuset varierat mellan 60 och 68 stycken. 

Ungefär 100 000 biljetter säljs till konserter med orkestern i Konserthuset i Stockholm och 
ungefär 10 000 fribiljetter delas ut varje år. Bland specialarrangemangen märks konserter 
på Gärdet med ungefär 35 000 besökare varje år, en 30‐årig tradition. 
 

Tabell 4. Kungliga filharmonikerna: antal konserter och besök 1999-2004. Källa: Stockholms 
Konserthusstiftelse. Notera att uppgifter för publik utanför Konserthuset i Stockholm saknas, förutom för 2004. 

År 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Antal konserter (orkestern)

Orkesterkonsert i generalprogrammet (huvudsaklig konsertlokal) 68 69 63 64 63 60

Skolkonserter 32 33 33 22 34 35

Utanför hemkommunen, inom länet 1 0 0 0 0 0

Övriga landet 5 2 1 3 5 1

Utlandsturné 0 0 5 6 8 10

Studioinspelning - - - - - -

Summa (före specialarrangemang etc.) 106 104 102 95 110 106

Övrigt (specialarrangemang; festivaler, utomhus etc.) 4 4 5 6 6 8

Summa antal konserter orkestern 110 108 107 101 116 114

Antal konsertbesök orkesterkonserter (betalande)

Orkesterkonsert i generalprogrammet (huvudsaklig konsertlokal) 56 000 59 000 61 891 67 432 63 620 63 104

Skolkonserter 36 015 40 047 41 773 27 000 41 527 42 200

Utanför hemkommunen, inom länet - - - - - -

Övriga landet - - - - - 1 300

Utlandsturné - - - - - 13 000

Summa konsertbesök (betalande och före specialarrangemang) 92 015 99 047 103 664 94 432 105 147 119 604

Uppskattning av summa icke-betalande besökare (Konserthuset) 10 000 10 000 11 343 10 273 8 460 8 801

Övrigt (specialarrangemang; festivaler, utomhus etc.) 39 800 39 800 41 000 42 200 42 200 44 600

Summa antal konsertbesök (efter icke-betalande och övrigt) 141 815 148 847 156 007 146 905 155 807 173 005

Beläggning: orkesterkonserter i generalprogrammet (huvudsaklig konsertlokal)

Procentandel 63 66 70 75 73 78

Antal betalande besök per konsert 824 855 982 1 054 1 010 1 052  
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3.3.5 HELSINGBORGS SYMFONIORKESTER 
I JANUARI 1912 GRUNDADES Nordvästra  Skånes  orkesterförening.  Helsingborgs  nya 
konserthus AB  inititerades  1999.  Bolaget  är  helägt  av Helsingborgs  kommun  och  hyr 
konserthuset  av  kommunens  fastighetsbolag. Verksamheten  hade  tidigare  bedrivits  av 
Helsingborgs  konsertförening.  Chefdirigent  är  för  närvarande  Hannu  Lintu.  Vd  och 
konserthuschef vid  intervjutillfället var Finn Schumacher, men har avgått och  i februari 
2005 utsågs Tomas Löndahl till hans efterträdare. 

Sett  över  en  längre  period  varierar  antalet  konserter  och  publikantal  betydligt  i 
Helsingborg.  Beläggningen  har  från  1980  till  2004  ökat  med  27 procent,  från  71  till 
90 procent.  Publikantalet  per  konsert  har  under  samma  period  ökat  drygt  dubbelt  så 
mycket,  vilket  hör  ihop  med  att  antalet  konserter  nästan  har  halverats  sedan  1970. 
Därmed  ligger det  totala publikantalet på en  liknande nivå under 1970 såväl som 30 år 
senare.  

Under  de  senaste  åren  märks  dock  en  liten  nedgång  i  publikantal  liksom  i  antalet 
konserter,  efter  en  topp  år  2000. Generellt  har  den  före  detta  vd‐n  Finn  Schumacher 
betonat  de  positiva  sidorna  –  hög  beläggning,  god  konstnärlig  nivå,  förbättrat 
förhållande till huvudfinansiären kommunen. 

 
Tabell 5. Helsingborgs symfoniorkester: antal konserter och besök 1999-2004. Källa: Helsingborgs nya 
konserthus AB och Statens kulturråd. 

År 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Antal konserter (orkestern)

Orkesterkonsert i generalprogrammet (huvudsaklig konsertlokal) 33 38 34 36 33 34

Skolkonserter 22 23 22 19 24 23

Utanför hemkommunen, inom länet 0 2 4 6 1 1

Övriga landet 8 8 5 2 1 4

Utlandsturné 5 0 1 3 1 1

Studioinspelning - - - - - -

Summa (före specialarrangemang etc.) 68 71 66 66 60 63

Övrigt (specialarrangemang; festivaler, utomhus etc.) - - - - - -

Summa antal konserter orkestern 68 71 66 66 60 63

Antal konsertbesök orkesterkonserter (betalande)

Orkesterkonsert i generalprogrammet (huvudsaklig konsertlokal) 23 356 25 717 27 000 29 000 24 000 22 300

Skolkonserter 12 468 12 365 13 500 11 000 13 000 12 200

Utanför hemkommunen, inom länet 0 1 120 800 2 000 150 200

Övriga landet 8 615 3 215 2 200 500 450 1 500

Utlandsturné 9 780 0 1 500 1 100 650 800

Summa konsertbesök (betalande och före specialarrangemang) 54 219 42 417 45 000 43 600 38 250 37 000

Uppskattning av summa icke-betalande besökare 2 500 3 000 2 500 3 500 1 600 1 500

Övrigt (specialarrangemang; festivaler, utomhus etc.) - - - - - -

Summa antal konsertbesök (efter icke-betalande och övrigt) 56 719 45 417 47 500 47 100 39 850 38 500

Beläggning: orkesterkonserter i generalprogrammet (huvudsaklig konsertlokal)

Procentandel 92 85 90,5 89,5 86 90

Antal betalande besök per konsert 708 677 794 806 727 656  
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3.3.6 MALMÖ SYMFONIORKESTER 
ORKESTERN I MALMÖ GRUNDADES 1925 och var  länge en  stiftelse med anknytning  till 
teatern och operan. 1985 byggdes det nuvarande konserthuset, men inte förrän 1991 bröts 
det kontrakt som förpliktigade orkestern att spela på operan och teatern; orkestern blev 
då  fristående.  I dag  har  verksamheten  omorganiserats  till  ett  fristående  företag  i  en 
koncern där även Operan, Dramatiska teatern och Stadsteatern ingår.  

Chefdirigent  är Christoph König. Konserthuschef  och vd  är Lennart  Stenkvist. Malmö 
symfoniorkester påverkas, liksom orkestern i Helsingborg, av den omstrukturering som 
har varit under utredning inom Region Skåne. 

 

BELÄGGNINGEN I MALMÖ KONSERTHUS  har  ökat  successivt  sedan  1998,  från  80  till 
90 procent. En  förklaring verkar dock vara att antalet  icke‐betalande besökare har ökat 
med drygt 100 procent, eftersom antalet betalande besök per konsert har minskat något; 
en annan att konsertlokalen har blivit mindre.  

Antal orkesterkonserter  i generalprogrammet har  legat stabilt kring 60 de senaste åren. 
Antalet betalande besökare till dessa har varit mellan 43 000 och 49 400 per år och antalet 
besökare totalt till orkesterns konserter kring 90 000 personer per år. Liksom i Göteborg, 
Gävle och Norrköping har antalet skolkonserter minskat.  

 
Tabell 6. Malmö symfoniorkester: antal konserter och besök 1999-2004. Källa: Malmö symfoniorkester AB. 

År 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Antal konserter (orkestern)

Orkesterkonsert i generalprogrammet (huvudsaklig konsertlokal) 54 54 54 54 59 58

Skolkonserter 23 15 22 22 28 16

Utanför hemkommunen, inom länet 1 0 0 1 0 0

Övriga landet 1 6 1 0 1 1

Utlandsturné 3 1 3 2 1 2

Studioinspelning 3 2 2 2 2 3

Summa (före specialarrangemang etc.) 85 78 82 81 91 80

Övrigt (specialarrangemang; festivaler, utomhus etc.) - - - - - -

Summa antal konserter orkestern 85 78 82 81 91 80

Antal konsertbesök orkesterkonserter (betalande)

Orkesterkonsert i generalprogrammet (huvudsaklig konsertlokal) 49 440 43 840 43 700 43 000 44 700 46 000

Skolkonserter 19 300 15 468 20 464 21 100 22 561 11 671

Utanför hemkommunen, inom länet 600 0 0 565 0 0

Övriga landet 600 11 000 6 000 0 1 200 900

Utlandsturné 2 450 2 000 2 500 1 135 1 300 4 250

Summa konsertbesök (betalande och före specialarrangemang) 72 390 72 308 72 664 65 800 69 761 62 821

Uppskattning av summa icke-betalande besökare 7 706 8 449 9 932 10 410 11 200 12 700

Övrigt (specialarrangemang; festivaler, utomhus etc.) 9 700 14 850 8 100 21 700 7 400 15 000

Summa konsertbesök (efter icke-betalande och övrigt) 89 796 95 607 90 696 97 910 88 361 90 521

Beläggning: orkesterkonserter i generalprogrammet (huvudsaklig konsertlokal)

Procentandel 84 86 87 88 90 87

Antal betalande besök per konsert 916 812 809 796 758 793  
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3.3.7 NORRKÖPINGS SYMFONIORKESTER 
NORRKÖPINGS SYMFONIORKESTER HAR  sin  hemvist  i  Louis  De  Geer  Konsert & 
Kongress  mitt  i  Norrköping.  Konserthuset  invigdes  1994.  2002  firade  orkestern  90‐
årsjubileum. Chefdirigent är Lü Jia.  

Verksamheten har tvingats ta uti med stora nedskärningar då anslagen från Norrköpings 
kommun minskade med sex miljoner kronor. Direktören Hans Barksjö kommenterar: 

”Ska vi lägga oss ner och dö och säga att vi ingenting kan göra? Eller ska vi försöka göra 
någonting bra? Vi försökte göra något bra.” 

En del i förändringsarbetet var ett program med mål och visioner, där den första punkten 
var  att  bli  ”Östergötlands  orkester”.  En  anledning  var  att  sträva  efter  bredare 
finansiering.  Förutom  att  komma  ut mer  i  länet  har  orkestern  på  sistone  även  jobbat 
aktivt för att synas i hemkommunen, bland annat genom att spela i en shoppinggalleria.  

 

BELÄGGNINGEN PÅ ORKESTERKONSERTERNA har varit på en jämn nivå de senaste åren. 
Antalet abonnemang har varierat under perioden, med toppar 1998 och 2000‐2001, men 
en minskning märks från 2001 till 2003 på 18 procent. 

Antalet  konserter  för  symfoniorkestern  håller  sig  kring  drygt  30  per  år  i 
generalprogrammet.  Antalet  ”specialarrangemang”  har  ökat  de  senaste  åren  på 
bekostnad av  turnéverksamheten; denna ökning beror på en  satsning på att ”visa upp 
sig” i sin närmiljö och förklarar den höga siffran under övrigt i Tabell 7, både vad gäller 
antal  konserter  och  besökare.  Sammantaget  har  antalet  konsertbesök  ökat  betydligt 
mellan  2002  och  2004.  Liksom  för  Filharmonikerna  och  Helsingborg  är  antalet 
skolkonserter många jämförelsevis, 23 per år i snitt. 
 

Tabell 7. Norrköpings symfoniorkester: antal konserter och besök 1999-2004. Källa: Norrköpings 
symfoniorkester. 

År 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Antal konserter (orkestern)

Orkesterkonsert i generalprogrammet (huvudsaklig konsertlokal) 30 33 30 31 34 36

Skolkonserter 26 16 29 14 30 23

Utanför hemkommunen, inom länet 15 11 14 10 13 13

Övriga landet 8 9 11 7 7 6

Utlandsturné 0 6 0 4 1 0

Studioinspelning - - - - - -

Summa (före specialarrangemang etc.) 79 75 84 66 85 78

Övrigt (specialarrangemang; festivaler, utomhus etc.) 6 14 13 11 19 30

Summa antal konserter orkestern 85 89 97 78 104 108

Antal konsertbesök orkesterkonserter (betalande)

Orkesterkonsert i generalprogrammet (huvudsaklig konsertlokal) 27 839 32 020 26 535 27 691 31 927 30 835

Skolkonserter 22 851 14 070 18 657 12 553 18 208 16 760

Utanför hemkommunen, inom länet 18 839 11 212 9 995 12 640 9 500 9 500

Övriga landet 28 050 15 566 7 304 3 850 5 833 4 409

Utlandsturné 0 4 969 0 4 800 500 0

Summa konsertbesök (betalande och före specialarrangemang) 97 579 77 837 62 491 61 534 65 968 61 504

Uppskattning av summa icke-betalande besökare 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Övrigt (specialarrangemang; festivaler, utomhus etc.) 5 062 10 886 9 194 12 553 22 618 54 582

Summa konsertbesök (efter icke-betalande och övrigt) 105 641 91 723 74 685 77 087 91 586 119 086

Beläggning: orkesterkonserter i generalprogrammet (huvudsaklig konsertlokal)

Procentandel 72 72 73 74 78 75

Antal betalande besök per konsert 928 970 885 893 939 857  
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3.3.8 SVERIGES RADIOS SYMFONIORKESTER 
SVERIGES RADIOS SYMFONIORKESTER  ingår  i  Sveriges  Radios  verksamhet  och  får 
därmed inga anslag från stat, kommun eller landsting, utan finansieras via licenspengar. 
Det  kulturpolitiska  uppdraget  jämfört  med  övriga  orkestrar  skiljer  sig  därmed,  till 
exempel så finns inte samma krav på barn‐ och ungdomsverksamhet. 

1965 blev orkestern  fulltalig  symfoniorkester genom en  sammanslagning av dåvarande 
Radioorkestern och Underhållningsorkestern. Esa‐Pekka Salonen var chefdirigent 1984‐
1995  och  under  denna  period  stärktes  orkesterns  ställning.  Manfred  Honeck  är 
chefdirigent fram till och med 2006 och efterträds från 2007 av Daniel Harding. Chef är 
Michael Tydén. 

 

ETT CENTRALT INSLAG i Radioorkesterns verksamhet är radiokonserterna, både med och 
utan publik. Genom Europasamarbetet EBU sändes 37 konserter med Radioorkestern år 
2004.  I  snitt  nås  2 miljoner  lyssnare  genom  detta  samarbete,  vilket  uppskattningsvis 
innebär att 76 miljoner personer i Europa tog del av Radioorkesterns konserter. 

Om vi  i stället studerar det  totala antalet besökare och konserter märks en uppåtgående 
trend, vilket till stor del kan förklaras av de senaste årens satsningar på Östersjöfestivalen 
och  ”Svenska  stjärnor”  (orkestern  ihop med  populära  artister). Denna  utveckling  har 
även medfört betydligt större biljettintäkter. År 2004 var det totala antalet besökare som 
lyssnade till orkestern nästan exakt 100 000.  

 
Tabell 8. Sveriges Radios symfoniorkester: antal konserter och besök 1999-2004. Källa: Sveriges Radios 
symfoniorkester. 

År 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Antal konserter (orkestern)

Orkesterkonsert i generalprogrammet (huvudsaklig konsertlokal) 65 58 66 64 65 68

Skolkonserter 0 0 0 0 0 1

Utanför hemkommunen, inom länet

Övriga landet 0 0 2 5 2 0

Utlandsturné 3 6 7 5 8 3

Studioinspelning 13 12 10 11 7 9

Summa (före specialarrangemang etc.) 81 76 85 85 82 81

Övrigt (specialarrangemang; festivaler, utomhus etc.) 0 0 0 0 3 12

Summa antal konserter orkestern 81 76 85 85 85 93

Antal konsertbesök orkesterkonserter (betalande)

Orkesterkonsert i generalprogrammet (huvudsaklig konsertlokal) 65 000 60 000 67 000 61 600 62 200 65 500

Skolkonserter 0 0 0 0 0 400

Utanför hemkommunen, inom länet 0 0 0 0 0 0

Övriga landet 0 0 1 100 4 500 1 900 0

Utlandsturné 4 400 7 800 10 500 9 400 11 000 5 500

Summa konsertbesök (betalande och före specialarrangemang) 69 400 67 800 78 600 75 500 75 100 71 400

Uppskattning av summa icke-betalande besökare 9 750 9 000 10 050 9 240 9 330 11 100

Övrigt (specialarrangemang; festivaler, utomhus etc.) 0 0 0 0 4 000 17 400

Summa konsertbesök (efter icke-betalande och övrigt) 79 150 76 800 88 650 84 740 88 430 99 900

Beläggning: orkesterkonserter i generalprogrammet (huvudsaklig konsertlokal)

Procentandel 81 81 81 79 75 79

Antal betalande besök per konsert 1 000 1 034 1 015 963 957 963  
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3.4 HELHETSBILD 

3.4.1 SAMLAD BILD 
EN SAMLAD BILD AV de sju symfoniorkestrarnas verksamhet ges  i Tabell 9 och Figur 1‐
Figur 3. 

 Sveriges  sju  symfoniorkestrar  har  sammantaget  de  senaste  åren  genomfört 
ungefär  600  konserter  per  år,  varav  ungefär  500  i  konserthusen. Av  dessa  är 
nästan  350  orkesterkonserter  i  generalprogrammet  i  den  huvudsakliga 
konsertlokalen, samt ungefär 130 skolkonserter. 

 Variationen  mellan  åren  är  liten  i  fråga  om  antal  konserter  med 
symfoniorkestrarna, även sett längre bakåt i tiden. Det finns dock en tendens till 
en liten nedgång på lång sikt. Ett ökat fokus på specialarrangemang, till exempel 
med  populärartister, märks  genom  att  antal  konserter  av  den  typen  har  ökat, 
liksom antal besök och biljettintäkterna. 

 Antalet  besök på  orkesterkonserter  ligger  stabilt de  senaste  åren  och  ökar  sett 
över  en  längre  period.  År  2004  såldes  300 000  biljetter  till  symfonisk 
orkesterkonserter  i  generalprogrammet,  samt  ytterligare  nästan  100 000  till 
skolkonserter.  Dessutom  såldes  åtminstone  150 000  biljetter  till  utomhus‐  och 
populärarrangemang  och  nästan  50 000  besökte  konserter  utanför  orkestrarnas 
hemkommuner  i Sverige. Det  innebär att det  totala antalet betalande besök var 
drygt  600 000,  utöver  50 000  icke‐betalande  besökare.  Totalt  hade  alltså  Sveriges 
symfoniorkestrar ungefär 650 000 besök under 2004 i Sverige. 

 Antalet  betalande  besök  per  konsert  ligger  på  en  jämn  nivå  sett  över  de  tre 
senaste  decennierna, men  uppvisar  en  svagt  nedåtgående  trend  på  5 procent 
under perioden 1999‐2004. 

 
Tabell 9. Antal föreställningar och publikantal för de undersökta sju orkestrarna sammantaget 1999-
2004. Antal konsertbesök syftar på orkesterkonsterna i generalprogrammen. Källa: Orkesterledningarnas 
uppgifter och Statens kulturråd. 

År 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Antal konserter (orkestern)

Orkesterkonsert i generalprogrammet (huvudsaklig konsertlokal) 325 338 345 330 342 344

Skolkonserter 134 128 133 116 139 111

Utanför hemkommunen, inom länet 31 24 23 20 21 20

Övriga landet 31 34 32 28 24 14

Utlandsturné 38 21 21 28 26 22

Summa (före specialarrangemang etc.) 575 559 566 535 561 523

Övrigt (specialarrangemang; festivaler, utomhus etc.) 23 36 42 38 49 74

Summa antal konserter orkestern 598 595 608 574 610 597

Antal konsertbesök orkesterkonserter (betalande)

Orkesterkonsert i generalprogrammet (huvudsakl. lokal) 290 652 295 917 311 239 295 395 299 821 302 567

Skolkonserter 120 499 110 813 112 787 97 039 109 682 99 261

Konsertbesök (betalande huvudsakl. lokal; ej specialarr.) 411 151 406 730 424 026 392 434 409 503 401 828

Uppskattning av summa icke-betalande besökare 45 431 48 487 51 120 49 518 48 026 49 971

Konsertbesök (huvudsakl. lokal; inkl. icke-bet; ej spec.arr.) 456 582 455 217 475 146 441 952 457 529 451 799

Beläggning: orkesterkonserter i generalprogrammet (huvudsaklig konsertlokal)

Antal betalande besök per konsert 876 851 855 850 837 834  
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Figur 1. Antal konserter orkestrarna totalt (förutom Radioorkestern och Norrköping) inklusive trendlinje. 
Uppgifter från 1969/70-2002. Källa: Statens kulturråd med flera enligt Appendix 1. 
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Figur 2. Antal betalande besök orkestrarna totalt (förutom Radioorkestern) inklusive trendlinje. 
Uppgifter från 1969/70-2003. Källa: Statens kulturråd med flera enligt Appendix 1. 
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Figur 3. Antal besök per konserter orkestrarna totalt (förutom Radioorkestern) inklusive trendlinje. 
Uppgifter från 1969/70-2002. Källa: Statens kulturråd med flera enligt Appendix 1. 
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3.4.2 OLIKA ORKESTRAR 
SETT SOM ETT GENOMSNITT  för samtliga orkestrar över  tiden  tycks antal konserter ha 
fallit från åren 1970 och vidare från 1980 och därefter planat ut från och med 1999.10  

 De  flesta  orkestrar  följer  stabila mönster  vad  gäller  antal  orkesterkonserter,  i 
synnerhet när det gäller konserter i generalprogrammet och i den huvudsakliga 
konsertlokalen för orkestern. 

Att  antalet  konserter  är  stabilt  kan  jämföras  med  genomsnittlig  beläggning  och 
genomsnittligt  totalt publikantal  för alla orkestrar. För dessa variabler märks  totalt sett 
negativa tendenser på senare år, men dessförinnan föregåtts av en ökning. 

 

EN MER DETALJERAD BILD av beläggningen – per varje konserthus –  redovisas i Tabell 
10. Gruppindelningarna som används är enligt Tabell 1 på sidan 15, det vill säga utifrån 
en skiss av hur orkestrarna skiljer sig. 

Beläggningen kan spåras till tre olika nivåer: 

 Kring  90 procent.  Här  ligger  båda  Skåneorkestrarna Malmö  och  Helsingborg 
samt Göteborg11. 

 Mellan 75 och 82 procent. Här  ligger Radioorkestern och Filharmonikerna samt 
även Norrköping. I alla dessa fall är husen av den större storleken. 

 57 procent. Här återfinns Gävle, vars konsertlokal dessutom är den minsta av de 
studerade fallen sett till antal platser. 

Beläggningen  sett  till  antal betalande besök  sammantaget  för de  sju orkestrarna  ligger 
stabilt kring 70 procent (68,3 procent för 2004). Det motsvarar att 880 personer i snitt köper 
en biljett till varje orkesterkonsert i Sverige.12  

 

VAD STYR ANTALET KONSERTER och hur många som kommer  till dem? Vi ska  i nästa 
avsnitt  resonera  mer  kring  vad  som  påverkar  efterfrågan  och  utbudet  i 
symfoniorkestrarna. 

 
 

                                                           
10 För siffror längre bak än 1999, se för varje orkester ovan. 
11 Göteborg anger betalande besökare till skillnad från övriga orkestrar; det innebär enligt uppgifter 
från Göteborg att beläggningen inklusive icke‐betalande är 10 procent högre. 
12 Uppgifter från 2004. Syftar på orkesterkonserter i generalprogrammet i huvudsaklig konsertlokal. 
344  sådana  framfördes  år  2004  i  Sverige,  det  vill  säga  totalt  302 567  besökare  totalt.  Då 
skolkonserter inkluderas ökar siffran för betalande besök per konsert marginellt, till 883 personer. 
111 skolkonserter framfördes år 2004 i Sverige. 
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Tabell 10. Beläggning (procent) per konserthus 1999-2004. Källa: Orkesterledningarnas uppgifter. Antal 
platser syftar på den störs,ta lokalen i respektive konserthus och anges enbart för att ge en kompletterande bild 
till beläggningen. *Göteborg enbart betalande besök förutom övriga orkestrar. 

Platser 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Grupp 1

Göteborg* 1 247 82 81 79 82 77 82

Filharmonikerna 1 767 63 66 70 75 73 78

Radioorkestern 1 302 81 81 81 79 75 79

Grupp 2

Malmö 1 200 84 86 87 88 90 87

Norrköping 1 300 72 72 73 74 78 75

Grupp 3

Gävle 820 60 66 66 63 56 57

Helsingborg 903 92 85 91 90 86 90  
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4 MEKANISMER: 
PRODUKTION & KONSUMTION 

 

En rad faktorer styr produktionen och 
konsumtionen – eller utbudet och efterfrågan – 
i symfoniorkestrarna.  

Det här avsnittet analyserar hur dessa faktorer 
kan förklara, förstärka och försvåra 
förhållanden för orkestrarna. I flera fall är 
mekanismerna särskilda just för symfoni-
orkestrar, eller ibland, scenkonst generellt. 

Särskilt diskuteras: 

• Konsumtion och produktion av musik och 
kultur över tiden, inklusive en 
omvärldsanalys. 

• Vad styr produktionen? En diskussion om 
konsertlokal och skalfördelar. 

• Vad styr efterfrågan? Till exempel smak, 
pris, inkomst, utbildning, ålder, substitut, 
komplement och påverkan. Här presenterar 
vi statistik som jämför den svenska 
konsertpubliken med andra länder i EU. 

 

4  MEKANISMER: PRODUKTION & KONSUMTION 

 4.1 Konsumtionen i ett sammanhang  28 

 4.2 Produktionens förutsättningar  39 

 4.3 Vad styr efterfrågan?   45 

 4.4 Målet med symfoniorkestrar  58 



 

 

 

 

 

 

28 

4.1 KONSUMTIONEN I ETT SAMMANHANG 

4.1.1 ÖKAD KULTURKONSUMTION 
ISOLERADE ÖGONBLICKSBILDER SÄGER INTE  mycket.  Inte  heller  är  det  möjligt  att 
analysera en  företeelse  för sig utan att sätta det  i  relation  till sin omvärld. För att sätta 
intresset för Sveriges symfoniorkestrar i ett sammanhang kommer här konsumtionen och 
produktionen av det allt bredare utbudet av kultur och underhållning att analyseras.  

Symfonisk musik är  inte enbart underhållning, men ändå en  form av underhållning och 
måste därmed konkurrera med  andra  former. Detta kommer  till uttryck hos  ett  flertal 
inom  ledningarna  för  symfoniorkestrarna. De  vittnar  om  det  enorma mediebrus  som 
numera måste trängas igenom för att göra sig hörd. För några decennier sedan räckte det 
med  en  notis  i  tidningen.  Sedan  dess  har  kostnaden  för  att  attrahera  varje  åhörare  i 
publiken ökat kraftigt. Därför är det också viktigt att genomföra analysen i ett sådant ljus. 

Intresset  för  symfoniorkestrar yttrar  sig  inte heller  enbart genom konsertbesök. Det  är 
därför av intresse att också studera utgivningen av skivor och intresset för klassisk musik 
generellt. 

Förutom att undersöka omfattningen av  intresset, produktionen eller  försäljningen, bör 
dessutom förändringen över tiden studeras. 

 

DET ÄR TYDLIGT ATT KULTURKONSUMTIONEN  i  vid  mening  har  ökat  i  Sverige  och 
världen.  Tillväxttakten  för  handeln  med  kulturella  varor  och  tjänster  har  vuxit 
exponentiellt de senaste åren. Mellan 1980 och 1998 ökade handeln med kulturella varor 
från 95 340 miljoner USD till 387 927 miljoner USD, enligt FN‐organet UNESCO (2000a).13 
Tillväxten  illustreras  i  Figur  4  och  i  Figur  5.  Figur  4  visar  att  USA  dominerar 
världshandeln, men ökningen från 1980 till 1997 gäller även för Sverige och andra länder. 
Detta förtydligas i Figur 5 som visar handeln med kulturella varor per invånare. I denna 
sammanställning hamnar USA inte alls lika högt, även om tillväxten likaså är tydlig.  

Svenska  förhållanden  mellan  1985  och  1999  illustreras  också  i Figur  6,  som  visar 
hushållens konsumtion av kultur i Sverige enligt statistik från Statens kulturråd (2002b). 
Sedan 1985 har svenska hushålls utgifter på kultur ökat  från 26 miljarder kronor  till 37 
miljarder kronor,  justerat  för  inflation. Det  innebär en ökning 2,4 procent per år  i  fasta 
priser.  

 

DET FINNS FLERA ORSAKER  till  ”kulturboomen”  efter  andra  världskriget,  vilka  kan 
sammanfattas i att nya mönster för produktion, konsumtion och handel har uppstått.  

En orsak är det ökade välståndet, som har medfört både mer fritid och pengar som kan 
spenderas  på  kultur.  I  Sverige  var  tillväxten  särskilt  stor  under  50‐  och  60‐talet, men 
Figur 7 visar att lönerna har ökat i Sverige även sedan 1975, från knappt 225 000 kronor i 
genomsnitt  till  knappt  289 000  kronor;  en  tillväxttakt  på  en  knapp  procent  per  år, 
inflationen borträknad. 

                                                           
13 UNESCO använder begreppet kulturella varor  (cultural goods).  I  siffrorna  inkluderas  litteratur, 
musik, trycksaker, bildkonst, film, fotografi, radio, tv, spel och sport.  
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Under perioden 1985‐1999, enligt Figur 6, var tillväxten i löneutvecklingen något högre, 
1,7 procent per  år, även denna  siffra  justerad  för  inflation. Denna  takt motsvarar  ändå 
inte hur snabbt hushållens kulturkonsumtion växte, som alltså var 2,4 procent per år.14 

 

 
Figur 4. Handel (export plus import) med kulturella varor, 1980 jämfört med 1997. Miljarder USD. Källa: 
UNESCO (2000b). 
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Figur 5. Handel per invånare (export plus import) med kulturella varor, 1980 jämfört med 1997. USD per 
capita. Källa: UNESCO (2000b). 
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14 Biljettintäkterna för symfoniorkestrarna har dock växt i en snabbare takt (se kapitel 5.2 från och 
med sidan 65). 
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Figur 6. Svenska hushålls kulturutgifter 1985-1999. Miljarder kronor, 1999 års priser (fasta priser). Källa: 
Kulturrådet (2002b). 
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Figur 7. Arbetsinkomst 1975-2002 för helårs- och heltidsanställda individer 20-64 år (ej inkomst från 
näringsverksamhet). Belopp i 1 000 kronor, 2002 års priser (fasta priser). Källa. SCB (Statistikdatabasen). 
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I TAKT MED ATT  kulturkonsumtionen  har  ökat  har  också  utbudet  av  kultur  ökat. Det 
innebär  att  konkurrensen  har  blivit  hårdare  för  traditionella  kulturyttringar,  såsom 
symfoniorkestrar. Michael Tydén, chef  för Radioorkestern och Berwaldhallen, pekar på 
konkurrensen med  övriga  kulturaktiviteter  samt menar  att  bredden  i  det  täta,  delvis 
kommersiella kulturlandskapet som finns skapar konkurrens om den kulturintresserade: 

”Vi ser definitivt inte Göteborg och Malmö som konkurrenter, förutom kanske på den 
internationella arenan. Möjligtvis Konserthuset då det finns ett visst utbyte av 
abonnenter. Konkurrensen utgör egentligen kultur i vid bemärkelse: ’vad gör vi helgen?’ 
Då finns det många val: bio, teater, opera, andra fritidsaktiviteter. Allting som konkurrerar 
om målgruppens tid egentligen. Framför allt, om man ska kalla det konkurrens, tar den 
musikaliska, västerländska amerikaniseringen mycket kraft av den klassiska musiken. 
Det pumpas in musik. Det är en marknadsföring utan dess like.” 

Även Mats Engström på Konserthuset i Stockholm är inne på samma spår: 

”Det är ju bara att konstatera att det blir svårare och svårare att tränga igenom i 
mediebruset. När jag kom hit i början av 70-talet hade jag känslan av att en enkel 
annons fyllde Konserthuset. Så är det inte idag. Det är ett jättejobb som ligger bakom 
varje enskild publikmänniska som kommer hit.” 
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DEN ÖKADE KONKURRENSEN ställer ännu större krav på symfoniorkestrarna att hävda 
sig. Samtidigt ökar kostnaderna för verksamheten obönhörligen och kontinuerligt15. Det 
har därför aldrig varit viktigare att utnyttja sina tilldelade resurser maximalt. 

Men  i  utvecklingen  finns  också  några  positiva  sidor  som  kan  komma  till  godo  för 
orkestrarna. Även om det är tydligt att produktionen av antal symfoniska konserter inte 
har  växt  i  samma  takt  som  kulturkonsumtionen  i  stort,16  innebär  det  inte  att  den 
symfoniska musiken har trängts undan helt.  

Heilbrun—Gray  (2001)  påpekar  att  även  om  det  går  att  notera  en  minskning  av 
produktionen (antal konserter) och konsumtionen (antal besök) av scenkonsten i världen 
(”de  dåliga  nyheterna”),  är  ”de  bra  nyheterna”  att  publiken  generellt  sett  och  andra 
finansiärer har varit villiga  att betala mer. Samhället  som helhet  sätter  alltså  ett högre 
värde  till kulturen  i dag än  tidigare och detta har möjliggjorts av att realinkomsten har 
ökat.  ”Värdet”  per  konsert  kan  på  så  sätt  sägas  ha  ökat  genom  antingen  högre 
biljettpriser eller ökad extern finansiering. Är det så även  i Sverige? Främst handlar det 
om en ökning av finansieringen via anslag, men även biljettintäkterna ökar.17 

En  annan  positiv  sida  är  teknologiska  innovationer,  även  om  till  exempel 
symfoniorkestrar inte har kunnat dra lika stor nytta av dessa som andra kulturformer.18 
Vi ska dock inte låta det ideala fallet skymma möjligheter som faktiskt har dykt upp och 
kommer nedan att diskutera närmare hur strukturerna på en marknad ibland förändras 
radikalt,  till  exempel  genom  teknologiska  innovationer. Uppfinningarna  av  lagring  av 
ljud  (fonografen)  och  rörliga  bilder  (filmprojektorn)  har  varit  två  sådana  banbrytande 
innovationer.  Betydelsen  för  symfonisk  musik  av  dessa,  främst  den  förstnämnda, 
diskuteras mer nedan. 

4.1.2 GLOBALISERING OCH TEKNOLOGISKA 
INNOVATIONER 

YTTERLIGARE EN ORSAK TILL ”kulturboomen” är att världen har öppnats upp och blivit 
tillgängligare. Länder från till exempel Asien har äntrat den symfoniska orkestervärlden 
och de etablerade länderna är inte längre givet representerade på de stora festivalerna. 

Även marknaderna generellt har öppnats upp. Den totala handeln i världen under 1997 
var 14 gånger så stor som under 1950 (UNESCO 2000a). Den senaste tidens teknologiska 
framsteg  har  accelererat  handeln  ytterligare,  eftersom  kostnaden  att  sprida, 
massproducera  och  lagra  produkter  har minskat  betydligt.  Bara  de  senaste  åren  har 
Internet och ny teknologi inte bara förändrat distributionen på många sätt, det har också 
förändrat många  produkter  i  grunden.  Till  exempel  är musikdistribution  inte  längre 
synonymt med skiva, skivaffärer och skivspelare. 

 

                                                           
15 Se kapitel 6 från och med sidan 89. 
16  Detta  beror  på  några  särskilda mekanismer  som  präglar  symfoniorkesterns  verksamhet.  Till 
exempel måste  produktionen  –  liksom  övrig  scenkonst  –  konsumeras  direkt  vilket  därmed  är 
beroende  av  till  exempel  konsertlokalen  (denna  diskussion  förs  i  kapitel  4.2.1  på  sidan  39).  En 
annan  egenskap  är  att  produktiviteten  inte  ökar  i  samma  takt  som  i  övriga  samhället  (detta 
analyseras mer i kapitel 7.2 från och med sidan 102). 
17 Hur anslagen och konsertintäkterna varierar över  tiden analyseras  i  Figur 18 på sidan 66 och  i 
Figur 25 på sidan 77. 
18 Se fotnot 16. 
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DE TEKNOLOGISKA INNOVATIONERNA  gäller  även  symfonisk musik,  vars  lyssnarskara 
utan  tvivel  har  ökat  –  först  genom möjligheten  att  lagra musik,  sedan  sprida den  via 
skivor och radio och den senaste tiden digitalt  i form av mp3‐filer eller Internetbaserad 
radio (så kallad streaming eller on‐demand radio).  

En stor konsertlokal rymmer på sin höjd några tusen platser, men en inspelning har sin 
övre  gräns  vid  antal  skivspelare,  datorer  eller  radioapparater;  ett  antal  miljarder 
möjligheter. 

Vad  gäller  skivutgivningen  sedan  1988 –  räknat  i  antal  produktioner  eller  antal 
utgivningar – illustreras utvecklingen i Figur 8 till och med Figur 11.19 Det är tydligt att 
utgivningen av klassisk musik20 har varit relativt omfattande.  

I Sverige var utgivningen av klassisk musik nästan  lika  stor  som pop/rock under 2002 
räknat i antal produktioner: 19 procent jämfört med 23 procent av den totala utgivningen 
(Figur 11). Det innebär att 156 produktioner med klassisk musik gavs ut i Sverige 2002.  

Internationellt,  inklusive Sverige, var  fördelningen  inte  lika  jämn, men utgivningen  av 
klassisk musik var  trots detta ännu större  jämförelsevis. 24 procent av all utgivning var 
klassisk musik, medan 52 procent placeras in under pop/rock. Sett i antal släpptes 2 537 
produktioner med klassisk musik totalt i världen under 2002.21 

 

FÖRDELNINGEN I SVERIGE HAR  dock  inte  alltid  varit  jämnt  fördelad mellan  klassisk 
musik  och  pop/rock.  1990  var  antalet  utgivningar  av  klassisk  musik  större  än  av 
pop/rock,  men  därefter  har  skillnaden  varit  stor  ända  fram  till  2002,  enligt Figur  10 
och Figur  11.  Toppåret  1990  gavs  334  produktioner  inom  klassisk musik  ut  i  Sverige. 
Under toppåret i världen, 1992, släpptes 4 605 produktioner inom genren. 

En  liknande utveckling märks  internationellt, även om ökningen av antalet utgivningar 
både inom klassisk musik och pop/rock ökade betydligt i början av 90‐talet. En förklaring 
är så kallade cd‐effekten, som innebar att skivförsäljningen ökade då många ville ersätta 
äldre vinylskivor med  cd‐skivor. Detta  innebar ökade  intäkter  för  skivbolagen  som då 
hade  råd  att  satsa  mer  pengar  på  försäljning  av  nyproduktioner,  omförpackningar, 
återutgivningar och kringaktiviteter. 

De senaste åren har antalet utgivningar av klassisk musik varit relativt stabilt, i alla fall 
jämfört med utgivningen  i Sverige av pop/rock‐produktioner. Detta  innebär att ungefär 
150 svenska utgivningar med klassisk musik släpps varje år och totalt sett i världen drygt 
2 500 antal utgivningar. Det innebär att sex procent av utgivningarna med klassisk musik 
i världen kommer från Sverige. 

 

                                                           
19 Siffrorna är från IFPI (2003) och gäller medlemmarna  i skivindustrins organisation IFPI, vilket  i 
Sverige innebär 95 procent av den svenska skivmarknaden. 
20 I detta avsnittet görs ingen åtskillnad mellan symfonisk och klassisk musik. 
21 I Sverige märks överlag en mycket jämnare fördelning mellan olika genrer. Fördelningen är enligt 
följande:  pop/rock  (24 procent),  klassisk  (19 procent),  barn  (9 procent),  folk  (9 procent),  andlig 
(8 procent), jazz (13 procent), övrigt (18 procent). Källa: IFPI Svenska gruppen. 
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Figur 8. Totalt antal utgivningar, internationellt, 1988-2002. Källa: IFPI Svenska gruppen. 
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Figur 9. Andel utgivningar av total produktion, internationellt,1988-2002. Källa: IFPI Svenska gruppen. 
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Figur 10. Antal utgivningar, Sverige, 1988-2002. Källa: IFPI Svenska gruppen. 
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Figur 11. Andel utgivningar av total produktion, Sverige, 1988-2002. Källa: IFPI Svenska gruppen. 
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SKIVBRANSCHEN I BÅDE SVERIGE och  i  världen  som  helhet  är  ändå  i  kris;  även  om 
antalet  utgivningar  är  ungefär  konstant  talar  siffror  för  att  försäljningen  av  klassiska 
skivor minskade i början av 2000‐talet. Trots initiala problem att ställa om på en marknad 
som har genomgått drastiska strukturella förändringar märks dock nya initiativ.  

Till  exempel  har  flera  orkestrar  satt  igång  egen  utgivning  och  försäljning  av  skivor 
(Tommasini 2004). Utanför Sverige märks The London Symphony Orchestra (LSO Live) 
och  the  San  Francisco  Symphony  (SFS Media). LSO  har  givit ut  19  skivor  och  sålt  en 
kvarts miljon exemplar totalt (Lebrecht 2004). Även i Sverige säljer flera symfoniorkestrar 
sina inspelningar från den egna webbplatsen. 

Chefredaktören  för  Gramophone,  James  Jolly,  menar  (2004)  dessutom  att  de  stora 
skivbolagen  har  jobbat  hårt  de  senaste  två  åren  för  att  rationalisera  bort  orealistiska 
kontrakt. Han säger att de flesta bolagen har närmat sig affärsmodellen som används för 
popmusik: ”Vi gör ett album, vi annonserar och gör promotion på radio och tv.” 

I  Storbritannien  ökade  även  försäljningen  av  klassiska  skivor  från  2002  till  2003  och 
uppgick till 14 miljoner sålda exemplar; vilket innebär en omsättning på 65 miljoner GBP 
och  en  ökning  på  8 procent.  (Clennell  2004)  En  förklaring  till  ökningen  är  att  den 
klassiska musiken har förpackats på nya sätt, populariserats och sålts som easy listening‐
musik, ofta  i  form av  lågprisutgåvor. Även brittiska radiostationen Classic FM anspelar 
på klassisk musik  som något  lågmält  i  sin  slogan ”Time  to  relax” och på den  svenska 
motsvarigheten  på  Internet,  SR Klassiskt,  spelas  i  skrivandets  stund  ”Stars”  från  ”Les 
Misérables”. 

Fenomenet märks i högsta grad i Sverige där också förpackningarna har förändrats i syfte 
att  tilltala  en  större publik.  I  stället  för  att  använda  gamla  oljemålningar  eller  städade 
porträtt, har begrepp som är mer kända för en yngre publik använts. Ett exempel på detta 
är  skivbolaget Naxos  ”Chill”‐serie:  ”Chill with  Satie”,  ”Chill with  Vivaldi”,  ”Adagio 
Chillout” med mera. Genomslaget  har  även  gjort  att  dessa  utgåvor  –  för  de  nämnda 
exemplen med prislappen 59 kronor – i flera fall har placerats vid kassan i skivbutiken. I 
Storbritannien märks en  titel  som ”Smooth Classics – Do Not Disturb”,  som var en av 
landets tio mest sålda klassiska skivor under 2003. 

 

FRAMFÖR ALLT ÄR DET UPPENBART – trots problemen för distributionsformen ”skiva” –
att  Internet  har  accelererat  spridningen  av  klassisk  musik.  Eftersom  rättigheterna  i 
mycket mindre grad är ett problem, har dessa inte varit en begränsning i spridningen på 
samma sätt som inom pop/rock. 

Till exempel finns ett flertal webbplatser, både svenska och utländska, där man kan ladda 
ner klassiska stycken utan kostnad.22 Även på cd‐skivor av olika slag är det vanligt att 
klassiska stycken läggs till; köper du en datortidning i dag kan du vara säker på att en fil 
i mp3‐format med ett klassiskt verk finns med. 

Många  radiostationer  sänder  numera  också  via  Internet,  förutom  det  traditionella 
radionätet.  Ett  exempel  är  Sveriges  Radio,  som  förutom  P2  har  webbstationen  SR 
Klassiskt. Ett brittiskt exempel är brittiska Classic FM, som själva uppger att de har 6,5 
miljoner lyssnare varje vecka. 

                                                           
22  Se  till  exempel  svenska  Bibliotekstjänst  [http://www.btj.se/prodguide/emedier/ebiblioteket], 
Amazons  tjänst  för klassisk musik  [http://www.amclassical.com] och svenska  företaget eClassical 
[http://www.eclassical.com]. De  två sistnämnda börjar dock  i allt större utsträckning  ta betalt  för 
nedladdningarna. 
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VAD TJÄNAR DENNA SPRIDNING  av den klassiska musiken  till  för  symfoniorkestrarnas 
del? Två invändningar mot att bilden inte enbart är positiv uppstår direkt.  

För det första går det att invända mot att kvantitet inte är detsamma som kvalitet, både 
vad  gäller  konstnärliga  och  ljudmässiga  bedömningar,  samt  faran  i  att  förpackningen 
verkar bli viktigare än musiken. Är det meningen att klassisk musik ska  förvandlas  till 
bakgrundsmusik? Vi ska återkomma till det goda i att klassisk musik ändå sprids, även i 
versioner och förpackningar som kanske förkastas av renläriga konstmusikälskare. 

För det andra är det allt svårare att ta betalt för musik – minns att även då skivindustrin 
blomstrade var det  få  symfoniorkestrar och musiker  som verkligen  tjänade pengar via 
skivor.23 För de  flesta  symfoniorkestrar  i världen har  skivutgivning  i  stället varit – och 
kommer  troligen  att  vara  –  främst  ett  marknadsföringsverktyg  som  kan  locka 
konsertbesökare och motivera ökade biljettpriser. 

Men  även  från det här perspektivet  innebär dessa  teknologiska  innovationer  –  skivan, 
Internet, mp3‐filen, streamad radio – möjligheter som inte bara kan öka produktiviteten 
utan kanske  framför allt öka det upplevda värdet av  symfoniorkestrarnas verksamhet. 
Det är först om människor i allmänhet fäster ett värde vid orkestrarnas verksamhet som 
det anses värt att betala för biljetter (konsertintäkter), sponsra turnéer (privat sponsring) 
och få politiskt stöd (anslag). 

4.1.3 INTRESSE OCH UTMANINGAR 
DET ÄR VISSERLIGEN EN SAK att klassisk musik är gratis och lättillgängligt. En annan sak 
är om det finns intresse för detta. Men det finns information som tyder på att intresset för 
klassisk musik är mycket stort. Till exempel skulle inte så många skivor ännu ges ut om 
ingen efterfrågan fanns, trots att försäljningen har sjunkit i nivå. 

Beryl Lunder i Gävle konstaterar också att det finns ytterligare publik som är intresserad 
av  symfonisk  musik  –  utan  att  veta  om  det  –  och  här  kommer  vi  in  på  en  annan 
teknologisk innovation inom kulturen, filmen: 

”En ganska vanlig åsikt man får av en publik som inte är vana lyssnare. Men ungdomar 
har väl aldrig varit så symfoniskt medvetna, utan att veta om det, med tanke på all 
filmmusik som är så symfonisk. Hela Sagan om Ringen och Harry Potter och alla Steven 
Spielbergs filmer låter som en 130-mannaorkester. Den dynamiken som finns där, den 
finns inte i någon annan musik.” 

 

OM INTRESSET FÖR SYMFONISK MUSIK VIA FILMMUSIK är omedvetet, är det desto mer 
medvetet att sätta på en radiostation. Vi nämnde  tidigare att brittiska Classic FM anger 
att de har 6,5 miljoner lyssnare varje vecka. I Sverige lyssnar 900 000 personer på Sveriges 
Radio P2 under en veckas tid, enligt statistik från Radioundersökningar (2004). Gruppen 
motsvarar 12 procent i gruppen 9‐79 år. P2 spelar inte enbart klassisk musik24 och många 
av  dessa  lyssnare  uppvisar  visserligen  ett  oregelbundet  lyssnarbeteende  –  räknat  per 

                                                           
23 Notera att det alltid har varit svårt att  tjäna pengar  i skivbranschen.  I affärsmodellen  ingår att 
enbart en av  tio utgivningar blir  lönsam  (till exempel Vogel 2001). Förhoppningen är då att den 
framgången ska täcka de övriga förlusterna. 
24 Andelen  klassisk musik  i  P2  har  legat  kring  80‐85  procent  i många  år. År  2004  var  andelen 
82 procent. Källa: Christer Eklund, chef SR Musikradion. 
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dygn  sjunker  siffran  till  140 000  personer  eller  1,9 procent  –  men  gruppen  som 
uppenbarligen är intresserade av klassisk musik kan ändå antas vara stor. 

Hur många  av  dessa  P2‐lyssnare  –  en  knapp miljon  svenskar  –  kan  vilja  besöka  en 
symfonisk konsert? Givetvis  finns geografiska och ekonomiska hinder  för många, men 
Lebrecht (2004) pekar på utmaningen att förvandla en del av dessa ”passiva” lyssnare till 
”aktiva” konsertbesökare.25  

Det  borde  inte  vara  någon  omöjlighet,  menar  han,  och  pekar  på  att  miljoner  av 
”soffpotatisar” har lurats bort från tv‐n in till multiplex‐biograferna. Konstgallerierna har 
också lyckats, fortsätter han, och förvandlats från ”unkna bårhus till dygnet‐runt‐öppna 
partylokaler”. ”2000‐talets urbana människor vill bara ha ut lite mer.” För konserthusen 
gäller det att framhålla sin unikitet i dagens samhälle. 

Det  är  en utmaning  som  är generell  för  symfoniorkestrarna  i världen,  även om vi har 
hittat uppgifter som tyder på att de svenska orkestrarna är relativt sämre på att hantera 
denna  utmaning.  Informationen  är  sammanställd  i Tabell  11  på  sidan 37  och  kommer 
från en stor europeisk undersökning. I denna märks en stor skillnad mellan hur många 
som  lyssnar på klassisk musik och hur många som svarar att de har besökt en konsert 
med klassisk musik det senaste året.  

 

DEN EUROPEISKA UNDERSÖKNINGEN BEKRÄFTAR bilden att många  lyssnar på klassisk 
musik, nästan 29 procent av de tillfrågade. I relation till andra EU‐länder är det i Sverige 
relativt många, drygt 43 procent  som anger att de  lyssnar på klassisk musik. Bland de 
som svarade att de lyssnar på musik svarade nästan 77 procent att de (också) lyssnar på 
klassisk musik. 

Även sett till hur många som har besökt en konsert med klassisk musik är Sveriges andel 
hög  jämförelsevis,  nästan  12 procent,  jämfört  med  genomsnittet  på  8 procent.  Enbart 
Luxemburg,  Nederländerna  och  Österrike  uppvisar  en  högre  andel.  Genomsnittet  är 
8 procent. 

Men observera alltså skillnaden mellan hur många som lyssnar på musik och har besökt 
en  konsert med  klassisk musik. Undersökningen  visar  att  ungefär  en  tredjedel  av  de 
tillfrågade tillhör en kategori som säger att de lyssnar på klassisk musik men inte besökte 
en  konsert med  klassisk musik  det  senaste  året. Denna  diskrepans  är  relativt  större  i 
Sverige jämfört med de flesta länder. 

 

                                                           
25  Han  resonerar  utifrån  siffror  som  speglar  Storbritannien, men  situationen  är motsvarande  i 
Sverige. 



 

 

 

 

 

 

37 

Tabell 11. Intresset för klassisk musik och klassiska konserter i Europa. Fördelning utfrån andel som 
har besökt konsert med klassisk musik det senaste året. Källa: Eurostat (egen bearbetning utifrån siffror 
från 2002)26 

Land 
Har besökt konsert  
med klassisk musik  

det senaste året 

Lyssnar på  
klassisk musik 

Luxemburg 20% 46% 

Nederländerna 13% 38% 

Österrike 12% 27% 

Sverige 12% 43% 

Danmark 10% 44% 
“Östra” 
Tyskland 10% 29% 
“Västra” 
Tyskland 10% 26% 

Finland 9% 29% 

Storbritannien 7% 34% 

Frankrike 6% 28% 

Belgien 6% 27% 

Italien 5% 23% 

Spanien 4% 21% 

Grekland 3% 15% 

Irland 3% 18% 

Nordirland 3% 20% 

Portugal 2% 20% 

Genomsnitt 8,0% 28,8% 

 

4.1.4 STÖRRE MÖJLIGHETER ÄN NÅGONSIN? 
DET HÄR AVSNITTET HAR PEKAT PÅ  den  ökade  konsumtionen  och  produktionen  av 
kultur  i  allmänhet,  genererade  beroende  på  ökat  välstånd,  öppnade  marknader  och 
teknologiska innovationer.  

Symfoniorkestrarna kan i mer eller mindre hög grad dra nytta av dessa faktorer: 

 Ökat  välstånd. Det  innebär  att  fler  har  råd  att  besöka  orkesterkonserter  vilket 
skulle  kunna  medföra  ökade  biljettintäkter.27  Simon &  Garfunkel  lyckades 
exempelvis fylla Globen i juli 2004 trots att en biljett kostade 1 350 kronor.  

 Ökad handel och  teknologiska  innovationer hör  ihop. Vi vill hävda att den  största 
fördelen med dessa  faktorer  från symfoniorkestrarnas perspektiv,  inte är själva 
försäljningen  av  musik,  utan  möjligheterna  till  spridning  av  musiken:  via 

                                                           
26 Sifforna baseras på undersökningen EUROBAROMETER 57.0, EUROSTAT. Frågorna var öppna 
svarsalternativ där repsondenten själv uppgav vilka typer av musik han/hon lyssnar på respektive 
vilka  typer  av  konserter  han/hon  besökt.  (”What  kind  of  music  do  you  listen  to?”)  Antalet 
respondenter  av  totalt  16 200,  motsvarande  ungefär  1 000  per  land  förutom  Nordirland  och 
Luxemburg. Ålder  från  15  år.  Inkomstgrupperna  är  anpassade utifrån  respektive  land  för  att  ta 
hänsyn till skillnaderna. “Västtyskland” och “Östtyskland” angivna var för sig, antagligen för att få 
mätbarhet längre bakåt i tiden. 

27 Biljettintäkternas ökning diskuteras i kapitel  5.2 från och med sidan 65.  
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Internet,  via  radio,  via  andra  distributionsvägar.28  Dessa möjligheter  har  i  de 
flesta fall uppkommit utan symfoniorkestrarnas  inititativ och dessutom utan att 
de själva behöver betala för detta. 

 

TOTALT SETT INNEBÄR DETTA att skaran av personer som enkelt kan  ta del av klassisk 
musik har ökat betydligt. Det har blivit allt enklare att gräva vidare och snabbare lära sig 
att  uppskatta  den  symfoniska  musiken.  Man  kan  enkelt  lyssna  igenom  olika 
symfoniorkestrars  program  på  förhand  och  göra  sig  en  bedömning.  Vi  frågar  oss  av 
denna anledning om det i själva verket någonsin har varit så många människor som haft 
tillgång till och lyssnat på klassisk musik i världen. 

Å  andra  sidan  finns  en  annan  tolkning  av  existensen  av  det  stora  utbudet  av  mer 
lättillgänglig klassisk musik, nämligen som en kompensation för avsaknaden av en mer 
grundläggande  ”utbildning”  i  klassisk  musik.  Problem  relaterat  till  detta  är  ett 
återkommande  tema bland både musiker och  ledning  i konserthusen. Många musiker, 
framförallt de många musiker som vid sidan av sin anställning  i orkestern är  lärare på 
musikhögskolor  runt  om  i  landet,  talar  om  de  påtagliga  förändringar  som  upplevs  i 
antalet  svenska  ungdomar  som  ägnar  sig  åt  klassisk  musik  och  som  söker  sig  till 
musikerutbildningar. Nedläggningar  av  flera  kommunala musikskolor  nämns  som  ett 
stort orosmoment i den allmänna diskussionen.  

Det  är  i  kölvattnet  av  dessa  problem  som  en  viss  frustration  finns  inom 
symfoniorkestrarna,  och  vi  uppfattar  att  den  ökade  spridningen  av mer  lättillgänglig 
musik  inte  alltid  upplevs  som  någonting  positivt.  Vi  vill  inte  hävda  att 
symfoniorkestrarna  ska  vara  glada  för  att  utbudet  ökat  av  vad många  upplever  som 
andefattig och lättsam klassisk musik.29 Men om nu mer lättsam musik ändå brer ut sig – 
hur  kan  och  bör  symfoniorkestrarna  agera  för  att  dra  nytta  av  detta  faktum  för  att 
påverka sin framtid i en positiv riktning?  

Nedan  går vi vidare  in på  olika  förutsättningar  som påverkar produktionen,  och  som 
nämnts  här  ovan  är  naturligtvis  den  allmänna  utbildningen  i  klassisk  musik  en 
grundläggande variabel. Vi lämnar dock denna politiska och komplexa fråga därhän för 
tillfället  och  fokuserar  i  stället  på  ett  antal  andra  specifika  faktorer  som  påverkar 
produktionen. 

 

                                                           
28 Det innebär inte att det inte går att generera intäkter utifrån försäljning. Flera svenska orkestrar 
sitter både på kompetens och arkiv som kan medföra goda försäljningsmöjligheter via till exempel 
Internetdistribution, men konkurrensen är hård och global. 
29 Avvägningen mellan att spela svårare musik för en mindre publik eller mer lättillgänglig musik 
för en större skara, är ett evigt problem. Vi diskuterar denna fråga om smak och spridning vidare i 
avsnitt 4.3.1 från och med sidan 45. 
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4.2 PRODUKTIONENS FÖRUTSÄTTNINGAR 
VI HAR BESKRIVIT SAMMANHANGET där Sveriges symfoniorkestrar verkar – en värld där 
konsumtionen av kultur har ökat, vilket såväl innebär ökad spridning av klassisk musik 
som ökad konkurrens. 

För att kunna resonera kring vad orkestrarna gör och kan göra i detta sammanhang ska 
vi här diskutera några  faktorer som påverkar konsumtionen och produktionen, det vill 
säga efterfrågan och utbudet. 

Vi  börjar  med  att  resonera  kring  några  förutsättningar  som  styr  produktionen.  En 
betydelsefull  faktor  är  tillgången  till  konsertlokal  och  hur många  platser  som  denna 
rymmer. 

4.2.1 KONSERTLOKALEN OCH TRÖSKELEFFEKTER 
EN SYMFONISK KONSERT HAR EGENSKAPEN – om den inte lagras och sprids på skiva – 
att den måste upplevas i samma ögonblick som den genomförs. Detta skapar något unikt 
för  scenkonsten,  inklusive  symfoniorkesterns  kärnverksamhet.  Sture  Carlsson  nämner 
detta när han resonerar kring framtiden: 

”Jag tror ju att mötena med den levande konsten kommer att bli än mer viktigt i en tid när 
vi styrs så mycket av teknik och artificiella upplevelser. Så tror jag på det levande mötet, 
det går inte att ersätta riktigt. Jag brukar säga att höra en Beethovens symfoni spelas av 
levande människor, det är vårt enda sätt få uppleva då, nu. I stort sett lät det så på 
Beethovens tid. Levande människor satt och spelade där som det låter nu. Den 
kontakten med kulturarvet som man därmed får, den är ganska unik. Och det tror jag  
människor behöver och vill ha.” 

Men det direkta mötet  ställer också  särskilda krav. Vi  ska här  lyfta  fram  scenkonstens 
mekanismer när det  gäller  att  anpassa utbudet  till  efterfrågan. Den  lokala marknaden 
(efterfrågan)  måste  nämligen  vara  tillräckligt  stor  för  att  den  lokala  produktionen 
(utbudet) ska anses berättigad.  

En  konsekvens  av  detta  blir  så  kallade  tröskeleffekter  som  enkelt  kan  förklaras  av 
betydelsen  av  att  ett  konserthus  dels  finns,  dels  hur många  platser  som  konserthuset 
rymmer. I stället för linjära utbuds‐ och efterfrågekurvor är dessa i stället hackiga. 

Detta påverkar därmed hur många som får tillgång till att se symfonisk musik framförd 
levande. Även om vissa kan tänka sig att resa långt, är det troligt att efterfrågan ökar  ju 
mer  tillgänglig  en  konsertlokal  blir;  allt  annat  lika.30  På  så  sätt  är  det  troligt  att  fler 
personer  som  bor  i  Västergötland  kommer  att  se  en  symfonisk  konsert  tack  vare 
konserthuset  i  Vara.  I  Gävle  fördubblades  till  exempel  publiksnittet  när  det  nya 
konserthuset  invigdes  (trots  att  det  finns  utrymme  för  nästan  en  fördubbling  till; 
beläggningen var 56 procent i snitt under 2003). 

En annan konsekvens av att huset styr möjligheterna är att huset kan bli alltför  litet. Så 
upplevs  det  till  exempel  i Helsingborg,  där  beläggningen  är mycket  hög  (92 procent 
under 2003) och många platser snabbt fylls upp av abonnenter. Ett alternativ blir alltså att 
bygga  ett  större  konserthus  eller  ytterligare  ett, men  är  efterfrågan  tillräckligt  stor  för 
detta och anses värdet tillräckligt för att tillgodose detta jämfört med den extra nyttan? 

 

                                                           
30 Jämför diskussionen om substitut, komplement och tillgänglighet i kapitel 4.3.4 från sidan 52. 
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ETT ANNAT ALTERNATIV FÖR att öka utbudet är att spela fler gånger. Scenkonst har den 
egenskapen  (i  teorin)  att  de  genomsnittliga  fasta  kostnaderna  för  varje  föreställning 
sjunker drastiskt för varje extra föreställning, medan de rörliga kostnaderna är konstanta. 
Marginalkostnaden  antas  alltså vara konstant31  för  att  lagen  om  avtagande  avkastning 
inte gäller, enligt Figur 12. Varje ny föreställning är en repetition av den förra.32 På så sätt 
kan skalfördelar uppkomma. 

 
Figur 12. Kostnader och produktion i scenkonst. 

 
 

Antagandet är givetvis förenklat. Att binda upp en gästdirigent för en konsert i stället för 
tre  konserter  innebär  en  stor  prisskillnad.33  Vad  gäller  den  fast  anställda  personalen 
kostar  inte  den mer  för  varje  ytterligare  konsert  i  direkta  termer, men  en  alltför  hög 
belastning sliter och kostar på lång sikt, både kvalitetsmässigt och i form av ersättare med 
mera. 

Vi  vill  –  trots  att  teorin  inte  helt  överensstämmer med  praktiken  –  lyfta  fram  detta 
resonemang om  scenkonstens mer  eller mindre konstanta marginalkostnad;  inte minst 
för att påtala att det finns skalfördelar.  

Hans  Barksjö  i Norrköping  nämner  också  en  konstnärlig  fördel med  att  spela  samma 
konsert flera gånger: 

”Har vi torsdagskonserter här så är det väldigt lätt att dubblera på fredagen i Linköping 
och sedan ha samma konsert på lördagen i Motala. Det vill vi också... man vill ju gärna 
spela ett symfoniskt program, inte bara en gång utan en eller två eller tre gånger för det 
utvecklar orkestern också. Så det finns ingen motsättning i det här att dubblera 
programmen.” 

 

VI BÖR OCKSÅ PÅMINNA  om  att  tröskeleffekterna  även  märks  hos  efterfrågan.  Om 
publikunderlaget för en konsert beräknas vara ”1,4 konserthus”, är en eller två konserter 
det mest rimliga?  

Det  är  lätt  att  svara på den  frågan utifrån kortsiktiga beräkningar och  se  att de  andra 
konserten  skulle medföra  en  alltför  stor  förlust, men det  traditionsbundna  förfarandet 

                                                           
31 Till skillnad  från  till exempel  tillverkning där marginalkostnaden antas vara U‐formad, det vill 
säga avtagande till en början för att sedan öka. 
32 Resonemanget och Figur 12 i huvudsak utifrån Heilbrun—Gray (2001). 
33 Kostnaden  ökar  eftersom  gästdirigenten  inte  tillhör  den  fasta  ensemblen.  Kostnad  per 
föreställning kan dock antas minska; den andra eller tredje föreställningen kostar generellt mindre 
än den första, både den direkta ersättningen och totalt sett inklusive resor och logi. 

Genomsnittliga totala kostnader 

Genomsnittliga rörliga kostnader = 
Marginalkostnaden 

Genomsnittliga fasta kostnader 

Antal konserter 

Kostnad per 
konsert 
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med  en  eller möjligen  två konserter per produktion utgår  från att  efterfrågan är given 
från start.  

Men uppskattningen ”1,4 konserthus” kanske är alltför försiktig? Recensionen kommer i 
tidningen  dagen  efter  premiären  och  eventuellt  kanske  det  finns  en möjlighet  för  ny 
publik att skaffa biljett, men någon potential för den annars så kraftfulla word‐of‐mouth‐
marknadsföringen  att  dra  igång  finns  inte.34  En  nackdel  med  detta  –  förutom  att 
skalfördelar  går  förlorade  –  är  att  det  inte  går  att  dra  direkt  fördel  av  en  uppskattad 
konsert.  

Jämfört med  till exempel  teatern är  symfoniorkesterns verksamhet organiserad mycket 
annorlunda när det gäller hur många konserter som genomförs per produktion. Medan 
teaterföreställningar  rullar  under  långa  perioder  och  sedan  kan  återkomma,  är  det 
snarare  en  eller  möjligtvis  två  konserter  per  produktion  som  är  regel  för  en 
symfoniorkester. 

Vi saknar information om det här förhållandet för de flesta orkestrar i siffror, men Tabell 
12 visar  förhållandet  i Malmö. Vid några  intervjuer märks också en medvetenhet kring 
detta.  Hans  Barksjös  citat  på  föregående  sida  kan  noteras  och  Michael  Tydén  på 
Radioorkestern säger: 

”Dramaten kan ju genomföra 30 föreställningar per produktion, men vi har en ny 
produktion varje vecka. Produktiviteten i den delen försöker vi att höja genom att 
exempelvis ge fyra konserter en vecka med ’Svenska stjärnor’. Kan vi då sälja dem så 
genererar det en del pengar.” 

 
Tabell 12. Antal konserter per produktion i Malmö konserthus 1998-2003. 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Konserter/produktion 1,5 1,9 1,8 1,7 1,8 2,0 

 

 

ATT BILJETTPRISERNA HÅLLS NERE  skapar dock  speciella  förutsättningar. Teorin ovan 
utgår  från  att  varje  ny  konsert  innebär  en möjlighet  att  göra  ekonomisk  vinst, men  i 
Sverige handlar det snarare om varje konsert ska gå runt och helst  inte medföra alltför 
stor förlust. Förhållanden skiljer sig mellan olika orkestrar – i vissa fall är det så att varje 
ny konsert innebär en ökad ekonomisk påfrestning, inte en möjlighet att ta in pengar. 

Detta beror på att marginalintäkterna  inte är större än marginalkostnaden, det vill säga 
att  intäkterna  från  ytterligare  en  konsert  inte  är  större  än  kostnaden  för  den;  vilket 
givetvis  vore  en  omöjlighet  för  en  vinstdrivande  organisation. Orsaken  är  strävan  att 
hålla nere biljettpriserna. Så är fallet till exempel i Helsingborg trots att beläggningen där 
är hög, men konserthuset är relativt  litet och målet är att biljetterna ska kosta ”ungefär 
som till en allsvensk fotbollsmatch”. 

 

                                                           
34 När  det  gäller  en  enskild  produktion.  Givetvis  kan  ryktet  ändå  sprida  sig  om  att  orkestern 
generellt sett. 
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SKALFÖRDELAR FINNS ÄVEN vad gäller antal konserter som genomförs  total sett under 
ett  år. Det  finns  flera  studier  som  empiriskt har undersökt detta  för  symfoniorkestrar. 
Baumol—Bowen (1966) fann att kostnaden per konsert föll dramatiskt då antal konserter 
per  år  ökade,  till mellan  90  och  150  konserter per  år, då den nådde  ett minimum. En 
annan  studie,  från  1975,  pekar  på  att  skalfördelar  existerar  till  ungefär  115  konserter. 
Ytterligare en annan, från 1985, visade att den genomsnittliga totalkostnaden per konsert 
minskade då antal konserter ökade från en till 65 per år, men var konstant mellan 67 och 
177 konserter per år, och ökade dramatiskt därefter.35 

Orsakerna bakom skalfördelarna anges vara två. För det första kan orkestern genomföra 
fler konserter utan  att  lägga ner mycket mer  repetitionstid  jämförelsvis. För det  andra 
sprids de fasta kostnaderna. 

 

SKALFÖRDELAR – BÅDE FÖR EN PRODUKTION OCH TOTALT  –  är  dock  beroende  av 
förutsättningar;  varken  tidsschemat  för  dirigenter/solister  eller  konsertlokaler  brukar 
tillåta flexibilitet. 

Just  vilka  lokalmöjligheter  som  en  symfoniorkester  har,  varierar  mellan  de  olika 
orkestrarna i Sverige. I vissa fall styr orkestrarna inte alls över husen. Detta diskuteras i 
nästa kapitel. 

4.2.2 KAMPEN OM HUSET 
EN SKILJELINJE DELAR UPP symfoniorkestrarna i Sverige: de som förfogar över sitt hus 
och  de  som  inte  gör  det.  I  den  första  kategorin  återfinns  de  flesta:  Filharmonikerna, 
Göteborg, Radioorkestern, Helsingborg samt Malmö. I den andra märks Norrköping och 
Gävle. 

Särskilt  i Norrköping har kampen kring huset varit hård. Huset ägs av kommunen och 
symfoniorkestern  betalar  ingen  hyra.  Sedan  invigningen  av  huset  har  ett  turist‐  och 
marknadsföringsbolag startats av Norrköpings kommun (alltså samma kommun som är 
orkesterns  största  finansiär).  Detta  bolag  har  till  uppgift  att  arrangera  kommersiella 
konserter  och  konferenser,  två  delar  som  har  ökat  i  omfattning. Det  har  inneburit  att 
symfoniorkestern  fått  förfrågningar  från  turistbolaget  om  att  flytta  sina  konserter. 
Orkesterchefen Hans Barksjö säger: ”Då är vi rätt lätta ekonomiskt sett. Då måste vi flytta 
oss.” 

Över  huvud  taget  kan  situationen  i  Norrköping  liknas  vid  symfoniorkesterns  roll 
generellt  i dag – en verksamhet  i kläm med andra verksamheter  i samhället som också 
vill ha resurser och som i många fall hävdar att de ger mer tillbaka; gentemot dessa ska 
symfoniorkestern hävda sitt värde. 

Fallet i Norrköping är ett exempel på just denna dragkamp. Barksjö säger: 

”Det har varit en debatt i media här att orkestern hämmar konferensutvecklingen i 
Norrköping för att vi sitter och repeterar mellan klockan 10 och 14-15 varje dag. Och när 
det framställs på det sättet i media så får turistbolaget näringen och politikerna med sig.” 

 

 

                                                           
35 Studien från 1975 är utförd av Steven Globerman och Sam H. Book. Studien från 1985 är utförd 
av Mark Lange. 
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Två häpnadsväckande faktorer har märkts: 

 Att kommunen har låtit två av sina verksamheter konkurrera på ett omöjligt vis 
utan att ge tydliga direktiv om prioriteringar. 

 Att  symfoniorkestern  inte  betalar  hyra  normalt, men  när de  ”vräks”  från  sina 
repetitioner tvingas betala hyra och övriga kostnader för flytt. 

 

SEDAN INTERVJUTILLFÄLLET HAR  situationen  i  Norrköping  dock  förändrats.  För 
närvarande  projekteras  en  alternativ  konferensanläggning  och  replokal.  Barksjö 
konstaterar  att  politikerna  har  förstått  att  det  inte  går  att  ”få  in  två  fötter  i  en  sko”. 
Akustiken  ska bli  likvärdig den ordinarie konsertlokalens. Det  är  en offensiv  satsning: 
kostnaden för projektet uppgår till 100‐110 miljoner kronor. 

Förändringen  är  välbehövlig,  för  vi  vill  påpeka  att  det  också  ”kostar”  att  inte  ge 
symfoniorkestern  tillräckligt med  tid och utrymme,  i  form av  lägre avkastning på  sina 
satsningar.  Norrköpings  kommun  –  liksom  övriga  finansiärer/anslagsgivare  –  får  ju 
mindre ut  av  sina  investeringar  i  symfoniorkestern desto mindre den  släpps  fram. De 
fasta kostnaderna finns fortfarande.  

Att  inte  utnyttja  vad  dessa  används  till  –  orkestern med  administration  –  är  givetvis 
slöseri med  offentliga medel.  Inte  enbart  från  kommunens  perspektiv,  utan  även  för 
andra anslagsgivare. Hur reagerar till exempel staten mot att en annan part påverkar vad 
som kommer ut av deras satsning? Reagerar de alls? 

 

I GÄVLE HAR SITUATIONEN  fungerat  bättre,  trots  att  orkestern  sitter  i  en  liknande 
situation,  som  en  förvaltning  bland  andra  i  en  kommunal  organisation.  Både  Gävle 
konserthus,  Gävle  symfoniorkester  och  musikbiblioteket  betalar  en  hyra  till  Gävle 
kommun. Orkesterchefen Beryl Lunder uttalar sig om förutsättningarna: 

”En symfoniorkester kan spara pengar på ett sätt och det är genom att minimera. Ju 
mindre vi gör, desto mindre kostar vi. Om vi sitter med armarna i kors, då kostar vi bara 
lönen. Så fort vi gör något så kostar det pengar.  

Konserthuset däremot kan tjäna pengar genom att maximera. Ju mer konferenser de 
gör, desto mer tjänar de. Så krocken är att om vi gör ingenting och de gör massor, då 
går det väldigt bra.” 

Att  det  ändå  har  blivit  symfonisk musik  i Konserthuset  i Gävle  beror  på  att  det  har 
funnits en önskan  från politiskt håll. Tydliga avtal  från när konserthuset blev klart har 
underlättat. ”Vi har väldigt  tydliga politiska direktiv. Huset är  i  första hand byggt  för 
musik och ska användas för musik.” 

 

ÄVEN ORKESTERLEDNINGAR SOM HAR ansvar för konsertlokalen brottas med – även om 
brottningen sker  internt,  inte med en annan organisation – valet att hyra ut  lokalen  till 
annan verksamhet än symfoniorkesterns, liksom att arrangera konserter med popmusik. 

Mer  uthyrning  innebär  ökade  intäkter.36 Å  andra  sidan  ska de  genomföra  symfoniska 
konserter. Men hur hanteras balansen? 

                                                           
36 I varje fall vad gäller uthyrning för konferensverksamhet. Att en egenarrangerad popkonsert inte 
leder till vinst händer dock. 
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Alla intervjuade chefer konstaterar att valet måste göras, men att det sker ganska enkelt 
mot bakgrund av att huvuduppdraget är tydligt: musiken först. 

Michael  Tydén  som  ansvarar  för  Berwaldhallen  i  Stockholm  säger  att  det  är  ett 
”jättetryck” på  lokalen  och  att de måste  tacka nej  till mycket.  ”Kärnverksamheten  går 
före.” Stefan Forsberg på Konserthuset i Stockholm säger: 

”Du frågor om frestelsen... ja, den är stor. Men det ligger väldigt djupt hos mig och hos 
alla andra här att detta är ett musikhus. Vi är satta att förvalta det och orkestern på bästa 
möjliga sätt. Symfoniorkestern är alltid prioritet ett. Både när det gäller repetitionstider 
och konserttider.  

Det ruckar vi inte på utan det läggs ut för flera år framöver och all tid som finns därutöver 
försöker vi att hyra ut och då kan det vara både till annan musikverksamhet, andra 
arrangörer alltså, och till andra typer av verksamheter, som bolagsstämmor, konferenser, 
seminarier och liknande. Det bidrar också till att få hit människor som kanske aldrig har 
varit innanför portarna.” 

Sture Carlsson i Göteborg säger om balansgången: 

”Det är väldigt praktiskt. Uppstår det någon konflikt mellan vår egen verksamhet och 
uthyrningen kan vi ju bedöma den själva.  

Nu har vi prioriterat orkestern i de allra flesta fall, eftersom vi gör mycket 
grammofoninspelningar och då blockerar vi uthyrningen. När man spelar in på 
grammofon en vecka så är man ledig på kvällarna och då är stativ och sådant uppställt 
och det plockar man ju inte gärna ner då.” 

I Malmö hyrs Konserthuset i andra hand av kommunens fastighetskontor, som i sin tur 
hyr  av  en  privat  ägare.  Den  nuvarande  kontraktstiden  går  ut  2013  och  innebär  att 
orkesterledningen disponerar helt över huset. Fördelen är just kontrollen över alla led. 
Lennart Stenkvist säger: 

”Det blir frestande att hyra ut mer för det blir intäkter, och det är ju en balansgång. Men 
jag upplever inte det som ett problem. Problemet är när det kommer en förfrågan med 
väldigt lång framförhållning. Uthyrningsavdelningen säger att här har vi en nationell 
konferens eller kongress som vill lägga sig den här veckan och då råkar det vara 
gränslandet, till exempel den sista veckan i maj, vilket då kan ge en halv miljon i intäkter 
eller något sådant.  

Så ångrar man sig efteråt, ’jäklar varför hyrde jag ut det här, vi kunde ha gjort det här och 
det här i stället’. Men något stort problem, nej, det tycker jag inte att det är.” 

 

SAMMANFATTNINGSVIS VERKAR DET alltså som att i sex av sju fall råder ett okomplicerat 
förhållande till hur konsertlokalen ska användas. Detta trots den potentiella spänningen 
som finns mellan uthyrning och orkesterns verksamhet. 
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4.3 VAD STYR EFTERFRÅGAN? 
VI FORTSÄTTER MED  att  diskutera  vad  som  påverkar  efterfrågan.  Dels  utgår  vi  från 
nationaltekonomisk teori – och nämner pris, inkomst, smak, pris på och tillgång till andra 
produkter. Dels diskuterar vi kring att nå ut och att inte ta efterfrågan för given, utan att 
skapa och stimulera den. 

I det här sammanhanget – och detta är viktigt att minnas – är  inte symfoniorkestrarnas 
verksamhet  enbart  styrd  av marknadsmekanismer, vilket  innebär  att  en diskusson om 
mål och vision med orkestrarna är nödvändig. Nästan alla diskussioner leder tillbaka till 
frågan: vilken uppgift ska symfoniorkestrarna fylla? Det här avsnittet slutar därför med 
att adressera den frågan.37 

4.3.1 SMAK OCH SPRIDNING 
EKONOMER ANVÄNDER OFTA BEGREPPET ”SMAK”  för  att  påpeka  betydelsen  av 
preferenser  hos  människor  vad  gäller  konsumtionsbeteende.  Normalt  brukar 
diskussionen stanna där – människor har olika preferenser – och smak betraktas därmed 
som en faktor som är given, till skillnad från till exempel pris som kan varieras.38 

När  det  gäller  kultur  är  diskussionen  dock  annorlunda.  Det  anses  att  en  persons 
uppskattning  för musik,  litteratur,  teater,  bildkonst  etc.  ökar  i  takt med  att  personens 
exponering  för  och  kunskap  om  dessa  områden  ökar,  så  kallad  ”förvärvad  smak” 
(Heilbrun—Gray  2001,  Throsby  2001  med  flera).  Redan  Alfred Marshall  (1891)  i  sin 
Principles of Economics pekade på hur intresset ökar kumulativt: ”It is therefore no exception 
(...) that the more good music a man hears, the stronger is his taste for it likely to become.” 

 

DÅ PERSONEN FATTAR TYCKE  för något eller  till och med blir ”fast”  i ett  intresse ökar 
också  viljan  att  spendera  pengar  på  detta.  På  liknande  sätt  vill  man  inte  byta  bort 
produkten/aktiviteten/intresset. 

I Berwaldhallen beskriver man sin publik: 

”De är rätt så trogna. Vi har många abonnenter som tecknar om sig hela tiden och byter 
ogärna placering från serie till serie. Många valde att stanna kvar. Men vi märkte när vi 
gjorde förändringar och höjde priser att en del bytte, om än mycket motvilligt och efter 
många diskussioner.” 

Det är dock inte bara kultur som har egenskapen att smaken för något förstärks vid ökad 
exponering.  Detta  gäller  för  en  mängd  produkter,  allt  från  cigaretter  till  att  besöka 
fotbollsmatcher. Det är alltså  inte enbart denna egenskap som gör att kultur anses vara 
värt att stödja, utan i stället denna egenskap ihop med antagandet om att viss konsumtion 
är bättre.  

                                                           
37 Från och med sidan 58. 
38 Några undantag  finns,  främst  inom konsumentmarknadsföringsteori, som diskuterar hur smak 
kan  formas  och  behov  genereras.  Ett  tidigt  känt  verk  är  The  Affluent  Society  av  John  Kenneth 
Galbraith (1958). I övrigt har (national)ekonomer överlåtit detta åt sociologer och psykologer. 
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Vilken smak förtjänar då att stödjas, vilken konsumtion är bättre än någon annan? Det är 
frågor som leder till värdeladdade svar, inte minst inom kultursfären, där vad som är ful‐ 
eller finkultur, bra eller dåligt, högt eller lågt, har diskuterats sedan i alla fall Platons tid.39  

Det  går  inte  att  bortse  ifrån  att  en  stor  del  av  anslagen  som  delas  ut  till 
kulturorganisationer baseras på dessa värdegrunder. Även om andra argument märks – 
lokaliseringsfaktor, magnet  för  turism, genererar kreativitet generellt  i samhället  (se  till 
exempel Lindeborg 1991, Muren 1994, Nielsén 2004) – är dessa inga huvudorsaker bakom 
anslag. Notera  att dessa  effekter  finns, men om de  skulle vara grunden bakom  anslag 
skulle i så fall även rockkonserter få anslag i samma omfattning, vilket inte sker. 

4.3.2 PRIS, INKOMST, UTBILDNING 
FÖR DE FLESTA PRODUKTER ökar konsumtionen då  inkomsten ökar. Detta gäller  inte 
minst produkter utöver basbehovet (mat och bostad), till exempel kultur. Vi presenterade 
därmed  ökningen  av  det  allmänna  välståndet  som  en  viktig  faktor  bakom  den  ökade 
kulturkonsumtionen  i  världen.  Detta  är  också  en  orsak  till  varför  vissa  produkter 
subventioneras: de antas vara priskänsliga.  

Det  verkar  troligt  med  tanke  på  alla  substitut  som  finns  i  form  av  andra 
kulturerbjudanden  och  annat  som  konkurrerar  om  tiden.  Priskänsligheten motverkas 
dock av att många kulturformer – orkestermusik i högsta grad – är något man får ”smak 
för”.40 Flera studier pekar följaktligen på att efterfrågan på konserter med klassisk musik, 
liksom teater och museer, är relativt litet känsliga för prisändringar.41 

Hur mycket påverkar då inkomsten? Tabell 13 visar att personer som går på konsert med 
klassisk musik42 har relativt högre inkomst. Detta gäller överlag enligt genomsnittet i 17 
europeiska  länder.43  5 procent  i  gruppen  som  tjänar minst  har  besökt  en  konsert med 
klassisk musik, medan 14 procent i gruppen som tjänar mest har besökt en konsert med 
klassisk musik.  

Om vi ser till fördelningen bland konsertbesökarna är det uppenbart att de till större del 
består  av  grupper med  högre  inkomst.  41  procent  av  konsertbesökarna  kommer  från 
gruppen med högst inkomst, att  jämföra med att 13 procent av konsertbesökarna tillhör 
gruppen med lägst inkomst i undersökningen. 

 

PER LAND VARIERAR BILDEN något.  I Sverige är  fördelningen  till exempel  jämnare än  i 
många andra länder. Endast Nederländerna har fler konsertbesökare i gruppen med lägst 
inkomst  (10 procent). Ännu  jämnare  fördelning har också  i  själva verket Danmark och 
Finland,  eftersom  mindre  andel  i  gruppen  med  högst  inkomst  återfinns  bland 
konsertbesökarna.  

Även i dessa länder är det likväl så att de som tjänar mest är vanligast förekommande på 
konserthusen. Medan 8 procent  i Sverige av gruppen med  lägst  inkomst har besökt en 

                                                           
39 Se till exempel Bourdieu (1993) och Gans (1999) för två inflytelserika perspektiv. 
40 Jämför föregående kapitel 4.3.1. 
41  Heilbrun—Gray  (2001)  samt  Lévy‐Garboua—Montmarquette  (2002)  hänvisar  till  en  mängd 
undersökningar, till exempel Moore (1968). 
42 Till skillnad  från Kulturrådets undersökningar har siffror  som presenteras  i den här  rapporten 
skiljt mellan konsert med klassisk musik kontra till exempel pop/rock. 
43 “Östtyskland” och “Västtyskland” är ännu angivna som två olika länder i undersökningen. 
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klassisk konsert, är motsvarande siffra 17 procent av gruppen med högst inkomst. Minns 
att  i Sverige, enligt Tabell 11 på sidan 37, hade 12 procent  totalt besökt en konsert med 
klassisk musik det senaste året. 

 
Tabell 13. Besökare på konsert med klassisk musik i Europa utifrån inkomstgrupp. Sortering efter andel 
konsertbesökare i gruppen med lägst inkomst. Källa: Eurostat (egen bearbetning utifrån siffror från 2002)44 
 

 
Procentandel besökare klassisk 
konsert i varje inkomstgrupp 

 Fördelning av besökare klassisk konsert mellan 
olika inkomstgrupper (totalt 100% per land) 

 - - - + + +  - - - + + + 
Nederländerna 10% 11% 14% 23%  25% 20% 19% 36% 

Sverige 8% 12% 9% 17%  18% 28% 17% 37% 

Danmark 8% 15% 11% 10%  14% 27% 26% 33% 

“Östra” Tyskland 7% 7% 12% 17%  16% 20% 23% 41% 

Finland 7% 7% 11% 12%  11% 20% 34% 34% 

Österrike 6% 7% 17% 19%  9% 13% 44% 34% 

Luxemburg 6% 16% 19% 35%  7% 17% 27% 49% 

Italien 5% 2% 5% 11%  21% 7% 25% 46% 

Belgien 4% 4% 6% 10%  16% 18% 26% 39% 

“Västra” Tyskland 4% 6% 11% 18%  9% 17% 35% 39% 

Storbrittaninen 3% 6% 4% 17%  4% 18% 11% 68% 

Frankrike 2% 6% 5% 11%  12% 26% 17% 45% 

Irland 2% 2% 5% 3%  11% 11% 44% 33% 

Grekland 1% 1% 4% 11%  3% 7% 23% 67% 

Spanien 1% 3% 4% 5%  6% 18% 29% 47% 

Nordirland 0% 3% 5% 5%  0% 25% 25% 50% 

Portugal 0% 2% 3% 6%  0% 25% 33% 42% 

Genomsnitt 5% 7% 9% 14%  13% 20% 26% 41% 

 

 

EN UNDERSÖKNING GENOMFÖRD av Radioorkesterns publik visar att gruppen uppvisar 
hög  inkomst  och  att  bostaden  ofta  finns  i  Stockholms  innerstad  eller  i  vissa  särskilda 
närförorter (Djursholm, Lidingö, Spånga, Bromma nämns i intervjun). 

Publikgruppen  var  ”väldigt  lite  priskänsliga”  och  detta  gällde  särskilt  abonnenterna.  
Personer  som köpte  lösbiljetter upplevs vara mer priskänsliga, genom att ett  förändrat 
beteende bland dessa märktes vid en genomförd prishöjning. 

I Helsingborg är erfarenheterna liknande: 

”Efter den ekonomiska krisen höjde vi biljettpriset ganska radikalt och det har ju inte 
försämrat publiksiffrorna på något sätt. Om vi jämför med allsvensk fotboll så ligger vi 
ungefär på samma pris. Det känns som om det är där vi ska ligga. Men jag känner att 
det här är inte riktigt utrett.” 

Erfarenheterna från Helsingborg och Radioorkestern stämmer överens med de empiriska 
undersökningarna som hänvisades till ovan (Fotnot 41). Det gäller både priselasticiteten 

                                                           
44 Sifforna baseras på undersökningen EUROBAROMETER 57.0, EUROSTAT. Frågorna var öppna 
svarsalternativ där repsondenten själv uppgav vilka typer av musik han/hon lyssnar på respektive 
vilka  typer  av  konserter  han/hon  besökt.  (”What  kind  of  music  do  you  listen  to?”)  Antalet 
respondenter  av  totalt  16 200,  motsvarande  ungefär  1 000  per  land  förutom  Nordirland  och 
Luxemburg. Ålder  från  15  år.  Inkomstgrupperna  är  anpassade utifrån  respektive  land  för  att  ta 
hänsyn till skillnaderna. “Västtyskland” och “Östtyskland” angivna var för sig. 
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samt att det  i Berwaldhallen var  tydligt att de  trogna abonnenterna – som  troligen har 
”fått smak” för kulturformen i högre grad – var mindre priskänsliga. 

 

DET ÄR DÄRMED TROLIGT ATT DET inte är inkomst per se som främst styr vilka som går 
på en klassisk konsert. Det finns två faktorer som talar för att det inte är inkomsten direkt 
som påverkar beteendet att besöka, till exempel, en orkesterkonsert. 

En orsak är att  i  takt med att  inkomsten ökar så ökar också oftast alternativkostnaden. 
Det  innebär  att  värdet  på  varje  timme  fritid  anses  öka,  vilket  ökar  konsumtionen  av 
”tidseffektiva” produkter. Om vi utgår från ”konsumtion” av symfonisk musik  innebär 
det exempelvis valet mellan att besöka en konsert och lyssna på en skiva hemma.  

Det är inte bara så att det har blivit allt populärare att lyssna på musik hemma, beroende 
på bättre utrustning och bättre  inspelningskvalitet,  relativt  sett  lägre priser över  tiden. 
Tidsfaktorn  spelar också  in. Att  lyssna på Mahlers  tredje  symfoni  tar en  timme och 43 
minuter hemma, medan att höra den  i  ett konserthus åtminstone kräver ytterligare  en 
timme eller mer för att ta sig dit och därifrån.  

I det här sammanhanget blir  tillgängligheten och  flexibiliteten viktig: hur  lätt är det att 
parkera, hur nära inpå konserten kan man köpa biljett, var är konserthuset placerat?45 

 

EN ANNAN ORSAK är, visar många undersökningar, att utbildningen har större betydelse 
än  inkomst.  (Heilbrun—Gray  2001,  Kulturrådet  2002a)  Att  ha mycket  pengar  leder  i 
mindre utsträckning till ett beteende att gå på konsert, jämfört med utbildningsnivån. 

Detta medför  komplikationer  vid  subventioner. Om  det  visar  sig  att  höginkomsttagare  i 
högre  grad  använder  sig  av  det  som  subventioneras  innebär  det  alltså  att  personer med  lägre 
inkomst relativt sett bidrar till dem med högre inkomst.  

Men  subventioner  fyller  andra  funktioner  än  att  sprida det  som  subventioneras  till  så 
många  som  möjligt.  Diskussionen  hör  därför  ihop  med  varför  och  för  vem  vi  har 
symfoniorkestrar, vilket analyseras mer senare.46  

4.3.3 ÅLDER 
ÄVEN ÅLDERNS BETYDELSE för efterfrågan på klassisk musik och symfoniska konserter 
är  intressant att  följa. Denna  faktor kan  rymmas under  smak, men  är  intressant  för  sig 
eftersom den har stora konsekvenser för framtida publiktillväxt eller motsatsen. 

Undersökningen kring hur genomsnittsåldern varierar över tiden går dock inte att finna 
vad  gäller  besök  på  orkesterkonserter.  En  ”okulärbesiktning”  har  i  allmänhet  ansetts 
räcka, och  i de  flesta  fall är engagemanget  litet när det gäller att  fundera kring ålderns 
betydelse hos publiken. 

                                                           
45 Se mer angående tillgänglighet och komplement nedan i kapitel 4.3.4 på sidan 52. 
46 Se kapitel 4.3.5 från och med sidan 54 och kapitel 4.4 från och med sidan 58. 
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Sture Carlsson säger apropå framtiden: 

”Jag har varit i den här branschen i 20 år och man har hela tiden sagt att 
symfoniorkestern kommer att avlida med sin åldrande publik. Men nu är det ju så att det 
sker nyrekryteringar av äldre människor. Det är inte så att när dagens åldringar dör så… 
där finns väl ett grundläggande feltänk och det visar sig att nya generationer och 
åldringar, om man nu med åldringar menar som 50 år och äldre, verkar ha samma 
prioriteringar som de förra, de tycker om att gå på sådant här. Och det finns väl ingen 
anledning att tro att de inte skulle fortsätta med det.” 

Michael Tydén på Sveriges Radio är inne på samma spår: 

”Den demografiska utvecklingen i Sverige visar att den äldre befolkningen ökar, vilket 
kan öka vår potentiella publik. Detta eftersom vår publik av tradition är äldre och vi inte 
ser ett problem i detta. Skämtsamt kan detta beskrivas med ’hur många tycker att det är 
ett problem att vi inte ser pensionärer på diskoteken?’” 

 

ÄVEN OM INTE ORKESTRARNA SJÄLVA som  regel har undersökt publikens ålder har vi 
bearbetat statistik  för ett antal EU‐länder.47 Resultaten är sammanställda  i Tabell 14 och 
Tabell 15 på nästa sida; hur stor andel per åldersgrupp som besökt en klassisk konsert det 
senaste året, respektive medel‐ och medianålder hos konsertbesökarna för varje land. 

Vi ser att Sverige har relativt många besökare i gruppen 15‐24 år, men gruppen 25‐34 år 
är inte alls lika stor jämförelsevis, 3 procent jämfört med genomsnittet 5 procent. Möjligen 
är den höga relativa siffran  i den yngsta gruppen en konsekvens av det kulturpolitiska 
målet  riktat mot  barn  och  ungdom, men det  är  värt  att  fundera  kring  varför  andelen 
konsertbesökare  ökar med  högre  ålder  i Österrike  (förutom  i  pensionärsåldern)  och  i 
några andra  länder, men  sjunker  till en början  i Sverige. Kanske är en  förklaring olika 
normer kring familj, arbete och hemhjälp? 

Tabell 15 visar att Danmark följt av Frankrike och Sverige har den högsta medelåldern på 
besökare  som  har  besökt  en  klassisk  konsert  det  senaste  året,  54  respektive  53  år. 
Medianåldern är högst i Danmark och Sverige, 55 år.  

Det  är  för  övrigt  intressant  att  se  hur  väl medelåldern  för  konsertbesökarna  i många 
länder  korresponderar  med  personerna  som  har  uppgivit  att  de  lyssnar  på  klassisk 
musik. Det är egentligen bara Nordirland och Portugal som uppvisar stora skillnader. 

 

ATT SVERIGE, LIKSOM  de  flesta  länder,  uppvisar  en  högre  siffra  för medianen  än  för 
medlet beror på att  spridningen vad gäller ålder är mindre uppåt än nedåt  i åldrarna. 
Figur 13 och Figur 14 illustrerar detta. Vi ser att de allra flesta besökare är mellan drygt 
40 år och drygt 60 år, till skillnad från mönstret för befolkningen generellt settt: de flesta 
är mellan drygt 30 år och 50 år.  

Observera att fördelningen skiljer sig  jämfört med konsertbesökare och personerna som 
säger att de  lyssnar på klassisk musik. Även om  inte medianen är  så mycket  lägre, 50 
jämfört  med  55  år,  återfinns  en  relativt  större  andel  under  40‐årsstrecket  i  gruppen 
”lyssnare”, enligt Figur 14.  

Notera  dessutom  att  siffrorna  speglar  andelen  besökare  i  varje  åldersgrupp,  vilket 
innebär  att  en  hög  siffra  i  varje  grupp  är  att  föredra. Det  innebär  att  det  finns  inget 
självändamål att minska andelen besökare  i de äldre publikgrupperna  i Sverige, såvida 
det inte råkar ske på yngre, potentiella besökares bekostnad. 

                                                           
47 Se fotnot 44 på sidan 47. 
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Tabell 14. Procentandel, besökare av klassisk konsert (”det senaste året”) i respektive åldersgrupp. 
Sortering utifrån andel i gruppen 15-24 år. Källa: Eurostat (egen bearbetning utifrån siffror från 2002) 

Land 15-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65+ år 

Österrike 7% 8% 14% 14% 18% 13% 

Sverige 7% 3% 8% 17% 21% 18% 

Finland 6% 5% 11% 11% 10% 11% 

Grekland 5% 2% 2% 5% 3% 4% 

Nederländerna 5% 5% 12% 14% 22% 22% 

Luxemburg 5% 9% 20% 32% 38% 21% 

Danmark 4% 6% 5% 13% 18% 16% 

Belgien 4% 3% 7% 5% 7% 6% 

Portugal 4% 4% 2% 4% 1% 0% 

Storbritannien 4% 3% 6% 14% 12% 8% 

Nordirland 3% 3% 2% 9% 3% 0% 

“Västra” Tyskland 3% 7% 5% 15% 15% 11% 

Italien 3% 3% 6% 7% 8% 5% 

“Östra” Tyskland 2% 8% 7% 19% 15% 12% 

Frankrike 2% 3% 5% 7% 12% 11% 

Irland 1% 3% 2% 5% 7% 4% 

Spanien 1% 4% 2% 7% 6% 5% 

Vägt snitt 4% 5% 7% 11% 13% 10% 

 
Tabell 15. Medelålder och medianålder för besökare konsert (”det senaste året”) som spelar klassisk 
musik och som lyssnar på klassisk musik. Källa: Eurostat (egen bearbetning utifrån siffror från 2002) 

 
Har besökt klassisk konsert 

senaste året Lyssnar på klassisk musik 

 Land Medelålder Medianålder Medelålder Medianålder 

Danmark 54 55 52 53 

Frankrike 53 54 49 48 

Sverige 53 55 49 50 

“Västra” Tyskland 52 53 53 55 

“Östra” Tyskland 52 53 52 53 

Nederländerna 52 54 51 54 

Storbritannien 52 51 53 54 

Luxemburg 50 52 50 49 

Italien 50 50 52 52 

Spanien 50 52 47 46 

Belgien 49 48 52 53 

Finland 49 50 49 50 

Irland 48 49 47 48 

Österrike 47 46 47 45 

Grekland 45 45 43 39 

Nordirland 40 42 52 54 

Portugal 34 30 41 39 
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Figur 13. Lådagram: ålder, konsertbesökare i Sverige (”det senaste året”). Lådagrammet till vänster 
illustrerar åldern på konsertbesökare som ej besökt en klassisk konsert. Lådagrammet till höger 
illustrerar åldern på konsertbesökare som besökt en klassisk konsert. Källa: Eurostat (egen bearbetning 
utifrån siffror från 2002). 

 
 

 
Figur 14. Lådagram: ålder, lyssnar på klassisk musik i Sverige. Lådagrammet till vänster illustrerar 
åldern på musiklyssnare som ej lyssnar på klassisk musik. Lådagrammet till höger illustrerar åldern på 
musiklyssnare som lyssnar på klassisk musik. Källa: Eurostat (egen bearbetning utifrån siffror från 2002). 
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4.3.4 SUBSTITUT, KOMPLEMENT OCH TILLGÄNGLIGHET 
EFTERFRÅGAN AV ORKESTERKONSERTER  påverkas  inte  enbart  av  vad  som  har med 
orkestrarnas  verksamhet  att  göra  och  vad  de  kan  styra,  till  exempel  priset  och 
programmet. Även andra faktorer styr. 

En viktig  sådan  är priset på  andra produkter. Detta  innefattar mycket. Ett  exempel  är 
sådant  som  orkestrarnas  potentiella  besökare  väljer  mellan  när  de  vill  få  en 
kulturupplevelse eller ”hitta på något”, det vill säga substitut. ”Ska vi gå på  teater eller 
konsert?  Ska  vi  gå  till  Konserthuset  eller  besöka  den  nyöppnade  restaurangen?”  Vi 
resonerade tidigare om den enorma ökningen av kulturutbudet de senaste decennierna, 
vilket har ökat konkurrensen samtidigt som fler har råd att ta del av kultur.  

I det totala ”priset” innefattas också tillgängligheten. En person som är bosatt längre bort 
från  ett  konserthus  behöver  som  regel  lägga  både mer  tid  och  pengar  på  att  ta  sig 
dit. Tabell  16  visar  besökarna  av  klassisk  konsert  klassificerade  utifrån  geografiska 
grupper.  Notera  att  skillnader  mellan  länder  beror  på  hur  befolkningen  är  fördelad 
generellt sett samt möjligheterna att se klassiska konserter  i, säg,  landsbygden. Om det 
finns många konserthus utanför storstäder är det rimligt att tro att relativt fler som bor 
utanför dessa besöker en klassisk konsert. 

Utifrån  tabellen  kan  vi  se  att  Sverige  ligger  kring  genomsnittet  i  EU  (33 procent)  när 
andelen  konsertbesökare  bosatta  i  storstadsområde  mäts.  Överlägset  flest 
storstadsbesökare  relativt  sett  finns  i  Grekland  (85 procent).  Knappt  hälften  av 
konsertbesökaren i Sverige kommer från en ”liten eller medelstor ort”. 

Fördelningen är oerhört  jämn mellan  storstad och utanför  storstad när vi  studerar hur 
många  i  varje  geografisk  grupp  som  har  besökt  en  konsert  med  klassisk  musik: 
11 procent av dem som är bosatta  i ”glesbygd och landsort”, 13 procent från ”liten eller 
medelstor  tätort” samt 13 procent av dem som bor  i”storstadsområde”. Att det ändå är 
den  sistnämnda  gruppen  som  dominerar  beror  på  att  fler  jämförelsevis  bor  i  ett 
storstadsområde, men relativt sett är det alltså fler från ”glesbygd eller landsort” som har 
besökt en klassisk konsert det senaste året. Fördelningen är dock jämn i de flesta länder, 
vilket  inte minst genomsnittet  (7/8/9 procent) visar. Undantag är  till exempel Österrike, 
Danmark och Frankrike. 

 

TILLGÄNGLIGHETEN HANDLAR INTE BARA om boplats  i förhållande till konsertlokal. Att 
gå på en konsert  innefattar ofta ett  flertal andra kostnader och aktiviteter. Flera studier 
har visat att biljettpriset i snitt motsvarar hälften av den totala kostnaden (se till exempel 
de tidigare studierna Baumol—Bowen 1966 och Moore 1968), enligt Figur 15. Andelarna 
varierar givetvis beroende på vilken ort som studeras och individuella förhållanden samt 
när studien genomförts. Till exempel kan det antas att det  finns högre kompletterande 
kostnader  i New York än  i Göteborg  (men eftersom biljettpriset samtidigt är högre kan 
andelarna vara liknande ändå). 
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Figur 15. Kostnad för att ”gå ut”: biljettkostnad och associerande kostnader för liveföreställningar i New 
York City. Källa: Baumol—Bowen (1966). 
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Tabell 16. Procentandel per geografisk grupp. Fördelning dels bland besökarna av klassisk konsert, 
dels andel besökare av klassisk konsert i varje geografisk grupp. Sortering utifrån andel från ”glesbygd 
och landsort” bland alla konsertbesökare. Källa: Eurostat (egen bearbetning utifrån siffror från 2002) 

 
Fördelning utifrån geografisk grupp bland 

besökare av klassisk konsert 
 Andel besökare i varje geografisk grupp 

  
Glesbygd 

och landsort 
Liten eller 

medelstor ort 
Storstads- 

område 
 Glesbygd 

och landsort 
Liten eller 

medelstor ort 
Storstads- 

område 

Luxemburg 58% 36% 6%  1% 5% 3% 

Belgien 51% 22% 27%  7% 3% 7% 

Österrike 46% 33% 20%  6% 11% 14% 

Spanien 38% 41% 22%  3% 3% 4% 

“Västra” Tyskland 35% 39% 27%  7% 10% 10% 

Irland 31% 19% 50%  22% 17% 15% 

Nederländerna 26% 36% 39%  1% 3% 3% 

Italien 25% 40% 35%  0% 3% 6% 

Finland 22% 53% 24%  10% 9% 10% 

Portugal 22% 35% 43%  3% 4% 3% 

Frankrike 19% 28% 53%  4% 4% 9% 

Sverige 19% 48% 33%  11% 13% 13% 

Storbritannien 17% 45% 38%  6% 8% 8% 

“Östra” Tyskland 13% 43% 43%  8% 11% 18% 

Danmark 10% 45% 45%  5% 10% 13% 

Nordirland 10% 40% 50%  10% 11% 18% 

Grekland 0% 15% 85%  4% 5% 8% 

Genomsnitt 28% 39% 33%  7% 8% 9% 

 

 

HUVUDPOÄNGEN ÄR ATT DET inte  bara  är  biljettpriset  som  påverkar,  utan  även  hur 
tillgängligt allt runt omkring anses vara, till exempel parkering, måltider, transporter och 
själva biljettinköpet. Det  innebär att om parkeringsavgifterna höjs  i parkeringshuset vid 
ett  konserthus,  eller  om  parkeringshuset  slår  igen,  påverkar  det  efterfrågan  på 
konsertbiljetterna (och likaså påverkas restaurangen bredvid konserthuset). 

Mossberg  (2003)  pekar  i  sin  beskrivning  av  upplevelserummet  på  att  kundens 
helhetsupplevelse formas både av en ”osynlig” och en ”synlig” del. Det är lätt att stirra 
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sig blind på den synliga delen där kunden/kulturkonsumenten/åhöraren möter personal, 
andra  personer  och  –  framför  allt  –  själva  framförandet. Helhetsupplevelsen  för  den 
typiska ”kunden”  formas  likväl av hur väl det osynliga  systemet med kompletterande 
tjänster och varor  ingår, det vill säga  till exempel hur väl garderoben  fungerar och hur 
bra parkeringsmöjligheterna är. 

 
Figur 16. Upplevelserummet. Vad som skapar en upplevelse och en erfarenhet. Bearbetning utifrån 
Mossberg (2003). 

OSYNLIG SYNLIG 
Organisation 
System 
Komplement 

Omgivningen 
Individens upplevelse 
Personal 

 
 

VISSERLIGEN KAN UPPLEVELSEN AV KONSERTEN vara stor, men om saker runt omkring 
fungerar sämre är det ändå risk  för att chansen  för återbesök minskar.  Jämför  i det här 
sammanhanget  det  engelska  ordet  för  upplevelse,  experience,  som  ju  också  betyder 
erfarenhet. Upplevelsen som erfarenhet är  just ett fenomen som är av särskild betydelse 
för orkestrarnas verksamhet, då man köper biljetten innan man vet vad man får, det vill 
säga ett grisen‐i‐säcken‐köp. Detta innebär att ju bättre erfarenhet en person har av något, 
desto större är viljan att ”riskera” inköpet på förhand. Om du tidigare har uppskattat ett 
besök på ett konserthus är det  troligt att du vågar satsa pengar på  förhand  för ett nytt 
besök, det vill säga köpa en biljett. 

Det är alltså viktigt att lägga tonvikt på åhörarens situation även före och efter konserten, 
allt från hur lätt eller svårt det är att köpa biljett, hur lätt eller svårt det är att vara flexibel 
respektive planera långt i förväg, till hur transporter fungerar och möjligheter för måltid, 
dryck med mera. Notera att behoven hos varje människa skiljer sig, vilket innebär att en 
lösning som fungerar för en person kanske inte lämpar sig för en annan. 

4.3.5 ATT PÅVERKA EFTERFRÅGAN – MEN HOS VEM? 
VI HAR PEKAT PÅ ATT EFTERFRÅGAN bland annat är beroende av  inkomst, pris, smak, 
ålder,  tillgänglighet,  substitut och komplement. Vi  ska också diskutera möjligheten  att 
skapa  efterfrågan,  till  exempel  genom marknadsföring. Det  räcker  inte  bara  att  sänka 
priset eller skapa tillgänglighet – den potentiella publiken måste också känna till att så är 
fallet. 

På  så  sätt  är  det  enklare  att  nå  fram  med  marknadskommunikation  för  olika 
matprodukter eller kläder – människor måste på ett eller annat sätt äta och klä sig, och 
det vet de. Så är inte fallet med symfonisk musik.  

En chef vid Konserthuset i Stockholm, Peter Schele, berättar att förr behövde man ibland 
påminna människor  vad de  hade  lärt  sig  om  klassisk musik.  I dag  behöver man  lära 
människor  från  början  på  ett  helt  annat  sätt. Detta  är  naturligtvis  en  grundläggande 
problematik  som  många  orkestrar  måste  brottas  med,  bland  annat  i  sin  barn‐  och 
ungdomsverksamhet. De undrar hur det är med utbildningen om musik i Sveriges skolor 
idag. Peter Schele säger: 

”Jag är orolig för medvetenheten hos ungdomar när det gäller klassisk musik. Det verkar 
vara si och så med musikundervisningen i skolorna. Inom musiklivet skulle vi förr 
påminna dem som glömt den skatt vi förvaltar. Nu ska vi berätta för dem om något som 
de kanske aldrig mött. En ny sits.” 



 

 

 

 

 

 

55 

 

VI VILL I DET HÄR SAMMANHANGET  hävda  att  det  offentligas  stöd  till  och  ansvar  för 
Sveriges symfoniorkestrar måste betraktas från ett helhetsperspektiv. Att begränsa sig till 
enbart  anslag  är  ineffektivt  då  institutionerna  –  enligt  citatet  ovan  – måste  börja  från 
början  i sin kontakt med många människor. Att  i stället ha väckt kunskapen om musik 
tidigt borgar  för en helt annan utveckling vad gäller efterfrågan –  troligtvis att en mer 
utmanande repertoar kan spelas samt att fler besöker orkesterkonserter. 

Därmed menar vi att musikskolor, undervisning av musik samt skolkonserter är viktiga 
åtgärder för en effektiv satsning på symfonisk och klassisk musik. Antal skolkonserter – 
samt besökarna  till dem  – håller  sig på  en nivå kring  130 konserter och kring  110 000 
besökare, enligt Tabell 17 och Tabell 18. 2004 visar en nedgång, men möjligen tillfällig då 
nivån är densamma som under 2002 och medan det genomfördes ett större antal under 
2003.48 

 
Tabell 17. Antal skolkonserter med symfoniorkestrarna i Sverige 1999-2004. 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 Förändring

Grupp 1

Göteborg 25 34 20 33 17 8 -68%

Filharmonikerna 32 33 33 22 34 35 9%

Radioorkestern 0 0 0 0 0 1

Grupp 2

Malmö 23 15 22 22 28 16 -30%

Norrköping 26 16 29 14 30 23 -12%

Grupp 3

Gävle 6 7 7 6 6 5 -17%

Helsingborg 22 23 22 19 24 23 5%

Summa 134 128 133 116 139 111 -17%  
 
Tabell 18. Antal besök: skolkonserter med symfoniorkestrarna i Sverige 1999-2004. 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 Förändring

Grupp 1

Göteborg 26 865 24 960 15 131 22 594 11 687 13 844 -48%

Filharmonikerna 36 015 40 047 41 773 27 000 41 527 42 200 17%

Radioorkestern 0 0 0 0 0 400

Grupp 2

Malmö 19 300 15 468 20 464 21 100 22 561 11 671 -40%

Norrköping 22 851 14 070 18 657 12 553 18 208 16 760 -27%

Grupp 3

Gävle 3 000 3 903 3 262 2 792 2 699 2 186 -27%

Helsingborg 12 468 12 365 13 500 11 000 13 000 12 200 -2%

Summa 120 499 110 813 112 787 97 039 109 682 99 261 -18%  
 

 

OAVSETT HUR MAN UPPLEVER  situationen  angående  barn  och  ungdom,  är 
marknadsföring ett verktyg som symfoniorkestrarna har tillgång till för att  locka till sig 
publik. Så hur stor vikt lägger Sveriges symfoniorkestrar på marknadsföring? 

                                                           
48 Radioorkesterns låga siffror förklaras av att de inte har ett kulturpolitiskt uppdrag att genomföra 
skolkonserter. 
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Gävle  är  ett  exempel på  ett  fall där marknadsföringen  har  bortprioriterats  och där  en 
marknadsavdelning  saknas. Det  är  också mot  bakgrund  av  detta  som  orkesterchefen 
Beryl  Lunder  förklarar  den  relativt  svaga  beläggningen  i  Gävle  konserthus  då 
symfoniorkestern  spelar.  Hon  presenterar  kalkylen  att  ungefär  650 000  kronor  av 
budgeten på 35 miljoner kronor läggs på marknadsföring, vilket motsvarar 1,9 procent.  

Som  jämförelse  till  Gävles  marknadsföringsbudget  kan  nämnas  att  en  Broadway‐
uppsättning  lägger  26 procent  enbart  av  de  direkta  produktionskostnaderna  på 
annonsering  (Vogel  2001),  vilket  innebär  att  de  totala marknadsföringskostnaderna  är 
ännu  större  när  de  fasta  räknas  in.  En  rimlig  nivå  för  Sveriges  symfoniorkestrar  bör 
analyseras  utifrån  deras  unika  situation  och  inte  ta  sin  utgångspunkt  i  en  typisk 
Broadway‐pjäs,  men  exemplet  är  ändå  intressant  eftersom  det  ger  en  bild  från  en 
verklighet – också inom scenkonst – där det är kritiskt om biljetter säljs eller inte.  

Beryl  Lunder  berättar  om  vad  hon  menar  med  en  önskad  ”förstärkning  på 
marknadssidan”: 

”Jag tror att det är väldigt viktigt att synas i de mest oväntade sammanhang. Nya kanaler 
för att nå ut till människor, så att man liksom blir oumbärlig. Där är vi alltför traditionella 
och lever i gamla former och har inte följt med när medierna har ökad makt.” 

Orsaken till varför hon, såsom chef, ändå inte har gjort något åt marknadsföringen mer är 
att  symfoniorkesterns  vision  och mål  som  politikerna  har  godkänt  har  inriktat  sig  på 
antal musiker,  inte  själva  spridningen  av  vad musikerna  åstadkommer. Anslagen  har 
därmed varit öronmärkta för musikertjänster. 

Även från orkesterns sida har det märkts ett motstånd att förstärka administrationen. Det 
är något som flera orkesterledningar nämner. Även om Gävle‐exemplet utmärker sig är 
det tydligt att fokus på resurser handlar om dimensioneringen av orkestern.49 

 

MARKNADSFÖRING HANDLAR DOCK INTE  enbart  om  reklam  och  budget  och  vi  vill 
understryka att det är tydligt att flera orkestrar jobbar för att nå ut. När Symfoniorkestern 
i  Norrköping  tvingades  till  omfattande  nedskärningar,  på  grund  av  en  minskning  i 
anslag  från  Norrköpings  kommun,  var  de  tvungna  att  söka  nya  vägar  för  att 
kommunicera  att  de  finns.  Ett  sätt  har  varit  att  genomföra  konserter  i  andra  orter  i 
Östergötland  (med  tanke på det  regionala  anslaget och  anslag  från  andra kommuner). 
Chefen  Hans  Barksjö  berättar  också  om  samarbetet  med  ett  av  de  större 
shoppinggalleriorna, där orkestern har spelat under lunchtid i mindre grupper: 

”Där når vi en helt ny publik och folk står bara förbluffade och tycker att här sitter liksom 
symfoniker, musiker och spelar för oss – här. Det här är bara några trevare vi tar för att 
testa nya marker och nå en ny publik och synas på ställen där man inte har förväntat sig 
att våra musiker ska synas.” 

Andra sätt för att nå ut till en ny publik har varit samarbeten med populära artister eller 
presentatörer, eller konserter med ett program som är kända för en större allmänhet, till 
exempel musikaler. Flera pratar om lyckade exempel. Konserthuset i Stockholm har haft 
öppet under sommaren 2004 i syfte att vara ”Stockholms konserthus mitt i byn”. Det har 
varit  en  del  av  Stockholm  Jazz  Festival,  drivit  ett  kafé  och  hållit  i  fotoutställningar.  I 
Berwaldhallen har Radioorkestern genomfört serien ”Svenska stjärnor” med bland andra 
Björn Skifs och vill öka  sina  aktiviteter  för  att bli  ett mer  ”levande hus”. Om  succén  i 
Norrköping med  en  ABBA‐produktion  ihop med  en  ensemble  från  London,  berättar 
Hans Barksjö: ”Vi hade åtta utsålda hus här och i Linköping.” Beryl Lunder i Gävle säger 

                                                           
49 Detta diskuteras mer ingående i kapitel 6.2 om pesonalkostnader, från och med sidan 92. 
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om  ”Lördagsserien”  då  en  känd  person  presenterar  ett  önskeprogram:  ”När  John 
Pohlman var här fanns inte en stol att uppbringa.” 

Sture Carlsson som chef i Göteborg påpekar även betydelsen av anpassa sig till publiken: 

”Orkestern tycker ju inte om att lördagstjänsten expanderar. Samtidigt är det viktigt att 
spela på lördagar eftersom det är många människor som enbart har den möjligheten; 
dels de som bor i regionen, som har långa resvägar; dels äldre människor som inte 
vågar gå ut på kvällar. Så lördagsspelningen är populär, den ska vi inte minska.” 

 

FLERA ORKESTRAR BETONAR VIKTEN AV att behålla huvudfokuset i denna strävan att nå 
ut  mer.  Stefan  Forsberg,  konserthuschef  och  vd  i  Stockholm,  sammanfattar: 
”(Konserthuset)  ska  användas  så  mycket  som  möjligt,  utan  att  det  går  ut  över 
Filharmonikernas ordinarie verksamhet.”  

Beryl Lunder  säger  att Gävle  symfoniorkester har  spelat väldigt mycket  ”light‐musik” 
och  var  den  första  symfoniorkestern  som  Robert Wells  samarbetade  med. Men  hon 
betonar  samtidigt policyn  att  orkesterns  stomme,  även  i dessa  sammanhang,  ska  vara 
symfonisk musik.  

”Däremot gör vi konserter med artister som är lite oväntade och så spelar vi 80 procent 
symfonisk musik och de nummer vi gör med artisterna blir naturligtvis då av ett annat 
slag. Tröskeln blir lite lägre om det är en artist som publiken känner igen.  
Det man är mest rädd för är att komma och inte veta vad man skall göra. Men känner 
man igen artisten så vågar man. Folk kan ha kommit hit för att Östen-med-rösten är här 
och då passar vi på att spela musik av Stravinskij och ja, det var verkligen… inget lättkört 
alls som vi smockade till publiken med, men de tyckte att det var fantastiskt. Jag är 
övertygad att folk tycker om vår musik, det är bara det att tröskeln till att lyssna till den i 
Konserthuset är hög.” 

Lennart  Stenkvist,  konserthuschef  och  vd  i  Malmö,  säger  att  balansen  måste  styras 
”utifrån värdetermer”.  

”Jag har varit med om tidigare där jag har jobbat med marknadsavdelningar som inte har 
en förståelse för musiken, och då kan de resonera utifrån helt felaktiga premisser. De 
kan inte lyssna på argumenten om att det här måste vi göra för att vi ska utveckla 
orkestern och det här måste vi göra för att utveckla publiken och så vidare. De har inte 
en lidelse och kärlek. Då kan det bli den här slitningen mot marknaden, populistiskt 
kontra kostnader och utvecklingen, men om alla har samma värdegrund då kan man 
nästan göra vad som helst. Då kan vi spela schlager, men vi förstår ändå vad vi gör.” 

 

EN ANNAN BALANSGÅNG HANDLAR OM  att  nå  ut  till  nya  grupper  kontra  behålla  den 
trogna publiken. Radioorkestern har en viss stampublik och de vet också hur den ser ut.50 
I  försök att utöka denna stabila kundbas har den befintliga använts som referenspunkt. 
På så sätt har urval skett utifrån inkomst, bostadsort och ålder. En yngre åldersgrupp har 
eftersträvats  (30‐50  år),  men  urvalskriterierna  för  inkomst  och  bostadsort  har  liknat 
förhållanden i den befintliga kundgruppen. 

Michael  Tydén  berättar  om  svårigheten  att  balansera  en  krass  ekonomisk,  kortsiktig 
verklighet mot önskvärda och mer långsiktiga mål: 

”Vi har en övergripande målsättning att försöka sprida klassisk musik till alla, oavsett 
grupp. Men när vi ska se till att ekonomin går ihop så blir det ändå en slags 
försäljningstaktik. Man kan säga att vi har en ideologisk idé där vi försöker sprida den 
klassiska musiken till många och samtidigt en operativa del där vi liksom krasst måste se 
till att få in folk.” 

                                                           
50 Jämför kapitel 4.3.2 Pris, inkomst, utbildning på sidan 46. 
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Problemet  kan  tyckas  behagligt.  Det  finns  en  stor  publikgrupp  som  återkommer, 
däribland många abonnenter. Men samtidigt blir det svårare för nya grupper att komma 
intill. Tydén kommenterar: 

”Det är de operativa försäljningsmålen som på något sätt styr, så vi måste öka vår 
publik… och då finns det inte alltid ett budgetutrymme att jobba aktivt mot den här nya 
målgruppen när det är mycket lättare att få in den befintliga och 50 plus. Så kortsiktigt är 
det vansinne att lägga budgeten som vi har på att få in de unga. Men långsiktigt är det 
naturligtvis så man bör göra. Många är ju väldigt styrda av att de har små 
marknadsföringsbudgetar och måste därmed gå på det som finns och det är ofta den 
förutsägbara publiken.” 

I  Malmö  har  symfoniorkestern,  som  ju  har  en  annan  typ  av  finansiering  än 
Radioorkesterns, dock satts under politisk press för att hitta till nya publikgrupper – och 
då inte med betoning på ålder. 

”Det politiska ordet är fortfarande integration, då vi har en stor invandrarbefolkning. Det 
har alltid hetat att man ska ha ungdomar som kommer på konserter, men det börjar 
försvinna härifrån nu, för nu tänker man snarare på andra kulturkretsar som ska komma.” 

 

 

4.4 MÅLET MED SYMFONIORKESTRAR 

4.4.1 EN HUVUDFRÅGA SOM MÅSTE LYFTAS FRAM 
HUR MARKNADSFÖRINGEN INRIKTAS,  hur  många  konserter  som  genomförs,  hur 
konserthuset ska användas, de konstnärliga målen – alla  frågor kommer  tillbaka  till en: 
varför har vi symfoniorkestrar? 

Vi vill  lyfta upp denna  fråga  eftersom det  är  en  fråga  som oundvikligen uppstår  i de 
resonemang vi för. En ekonomisk analys kan inte dras ända fram om det inte finns svar 
på  frågorna om symfoniorkestern  främst  förvaltar ett kulturarv, ska bidra  till att skapa 
lokal  eller  nationell  identitet  eller  har  som  syfte  att  bidra  till  kulturell mångfald  och 
därmed ska nå så många som möjligt. En ekonomisk analys kan inte heller komma till en 
slutsats om att  anslagen måste höjas om  inte dessa kan  ställas  i  relation  till målbilder. 
Notera  att  vi  inte  menar  att  det  är  kulturproducerande  organisationers  uppgift  att 
definiera  nyttan  av  att  de  finns.51 Men  vi  hamnar  ändå  i  en  diskussion  kring  olika 
intressen och avvägningar som måste göras. 

Det ska i detta sammanhang tilläggas att det är  inte enbart ur ett publikperspektiv som 
denna avvägning blir intressant, utan även för de som arbetar i organisationerna. Vi har 
hört  från många musiker att de välkomnar ekonomiska utredningar eftersom de  själva 
ibland inte anser att medlen används på ett optimalt sätt. Framför allt finns en önskan om 
en mer synlig och tydlig huvudman.  

 

VARFÖR FRÅGAN ÄR VIKTIG  beror  givetvis  på  att  symfoniorkestrarna  är  beroende  av 
anslag, och därmed en välvilja hos externa parter såsom beslutsfattare.52 Dessa vilar i sin 

                                                           
51 Minns diskussionen om nytta och mätbarhet i avsnitt 3.1.1. 
52 Omfattningen  och  karaktären  av  anslagen  diskuteras  till  exempel  i  kapitel 0  från  och  med 
sidan 74. 
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tur  på  politiska  mandat.  Frihet  må  därför  vara  bra,  men  inte  på  bekostnad  av  en  stor 
finansieringsrisk.  Plötsliga  nivåsänkningar  skulle  kräva  omfattande  struktur‐  och 
målförändringar för symfoniorkestrarna.53 Att lyfta upp den här frågan handlar alltså till 
stor  del  om  att  minska  risken  för  verksamheten,  inte  tvärtom.  Vi  upplever  att 
konstruktionen för symfoniorkestrarnas verksamhet är sårbar som läget är nu. Även om 
situationerna varierar i olika fall, så saknas ett helhetsgrepp nationellt.54 

En annan aspekt är att det är svårt att tänka sig att styrningen (planeringen, strukturen 
etc.) blir effektiv om inte målbilden är tydlig och långsiktig. Om det finns en osäkerhet är 
det lätt att tänka sig – vilket också går att se nu – att många aktiviteter finns med för att 
man  tror  att  huvudmännen  vill  det.  Detta  hindrar  tydlighet  i målbilder  och  därmed 
styrning. 

 

SÅ KORT SAGT: VAD ÄR MÅLET  och  varför?  Om  vi  återkopplar  till  de  ursprungliga 
frågeställningarna så hänger alla dessa tre ihop med denna fråga.  

Det  är  också  denna  fråga  som  många  av  orkestercheferna  kommer  tillbaka  till.  En 
osäkerhet märks. I Norrköping har symfoniorkestern varit trängd av ett turistbolag och 
en uppiskad stämning: ”vad bidrar ni till?”. I Stockholm har anslagen till Konserthusets 
verksamhet varit noll under 2004. Generellt  sett har  symfoniorkestrarna allt mer  ställts 
mot andra verksamheter i samhället de senaste åren, inte minst mot hälso‐ och sjukvård. 

I  Gävle  öronmärktes  pengar  till  symfoniorkestern,  men  andra  delar  inom  kulturen 
”behövde” pengarna mer. Den enda målbeskrivningen som kommunen givit är generell 
för  förvaltningarna:  ”demokrati,  mötesplatser  och  verka  för  upplevelser”.  En  sådan 
målbeskrivning  innebär  frihet  för  orkestern, men  ingen  vägledning  varför  kommunen 
tycker att en symfoniorkester bör finnas.  

Inte minst är frågan riktad mot staten. Vad vill kulturdepartementet? 

Det  finns  en  vilja  att  huvudmannen/huvudmännen  ska  kunna  argumentera  gentemot 
allmänheten,  att  det  inte  enbart  är  symfoniorkestrarnas  eller  konserthusens  uppgift. 
Stefan Forsberg, Konserthuset i Stockholm, säger när han resonerar kring långsiktighet i 
den ekonomiska planeringen: 

"Det krävs en garanterad uppskrivning som går hand i hand med hur vår konstnärliga 
planeringstruktur ser ut. Denna fråga driver jag hårt då det endast är våra politiker som 
kan – och måste våga – att driva denna debatt med medborgarna." 

4.4.2 SYMFONIORKESTERNS ROLL 
DET ÄR TYDLIGT att funderingar kring framtiden och symfoniorkestrarnas roll i samhället 
och kulturlivet, finns ute hos orkestrarna. I Helsingborg pratar Finn Schumacher om att 
kontakten med kommunalpolitikerna blev bättre  från mitten av 90‐talet, då det var  en 
ekonomisk kris och prat om sammanslagning (med Malmö). 

”Det gäller att se till att inte befinna sig i marginalen utan försöka placera sig själv i mitten 
och försöka få en djup kontaktyta.” 

                                                           
53 Se kapitel 7.3 från och med sidan 105 för en analys av orkestrarnas ekonomiska förutsättningar. 
54 Denna diskussion hör ihop med hur finansieringen ser ut. I analysen av anslag och finansiering 
framkommer  tydligt  att  ansvaret  kontinuerligt  har  flyttats  från  staten  till  kommuner  och 
regioner/län. Se  främst kapitel 5.3 Ej  intjänade  intäkter  från och med sidan 74, men resonemanget 
hör ihop med vad som diskuteras över huvud taget i kapitel 5, 6 och 7. Intressant i sammanhanget 
är även diskussionen om scenarierna i kapitel 8 från och med sidan 108. 
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I Norrköping betonar Hans Barksjö vikten av att kommunicera sitt värde och att det var 
därför som han ville synliggöra orkestern ute på stan, till exempel i en shoppinggalleria: 

”Hela krisen berodde på det totala ifrågasättandet av vår existens. Vi kände att vi måste 
ut i samhället, vi måste visa oss, vi måste bjussa på oss där människor också finns.”  

Barksjö i Norrköping säger apropå framtiden: 

”Hur kommer symfoniorkestrarna att se ut om 10-15 år. Vad är ett framtidsperspektiv? 
Vad är visionen av svensk orkestermusik, den framtida visionen av svenskt 
orkestermusikliv? Hur attraherar vi nya lyssnare i hela den här mediala världen vi lever i? 

Jag tror att den symfoniorkester som bara sätter sig ner och fortsätter spela en Mozart- 
och Beethoven-repertoar rätt upp och ner, den kommer att ha det väldigt svårt.” 

 

PÅ FRÅGAN VARFÖR VI HAR SYMFONIORKESTRAR,  ger Lennart  Stenkvist  i Malmö  ett 
utförligt svar, där han tar upp två vanliga perspektiv. 

 Å ena sidan: ”Vi förvaltar en kulturell tradition.” 

”Då skulle vi kunna framhärda att det är en viss typ av musik som vi bör spela. Vi ska 
spela Brahms, vi ska spela Sven-David Sandström. Sedan kan vi säga, att det är skit 
samma om det kommer någon publik eller inte, för detta är det arv vi har att förvalta och 
tiden kommer att ge oss rätt. Vi förvaltar arv och alla kommer att vara lyckliga för att den 
här traditionen finns någonstans.” 

 Å andra sidan: ”Vi ska spela det som publiken vill ha.” 

”Det unika är att en författare inte funderar på om han är till för publikens skull, utan 
funderar på hur han skriver. Men på något sätt finns det förväntningar på att vi ska serva 
publiken.”55  

Stenkvist analyserar de två synsätten som han presenterar ovan: 

”När vi kanske kommer för långt i att serva publiken med allt vad den vill ha, då kanske vi 
missar det här att förvalta de konstnärliga traditionerna. Så det är en balansgång. Men vi 
ser ju själva här, att vår uppgift, vår affärsidé om man vill kalla det, det är ju att 
presentera den symfoniska musiken i alla dess former.  

Det är kanske det vi måste tala om för oss själva, vi måste tala om för omvärlden att vi 
verkligen finns, en symfoniorkester i en massa olika sammanhang, och därför finns vi 
som institution och därför ska alla i stan känna till oss oavsett om de bara går och ser 
oss en gång vart femte år så ska de veta, att här finns en symfoniorkester som behövs. 
Den symfoniska musiken finns överallt. Det är lika naturligt som vad som helst. 

Lyckas vi med det så kan vi se till att förvalta den här konstnärliga traditionen, som ändå 
är vår huvuduppgift. Men det är en balansgång för spelar vi för mycket symfoniskt, så blir 
det liksom inget folk som kommer och vice versa. 

Apropå publiken då gäller det att spela vissa saker som gör att vissa i publiken ser att 
jaha, den här symfoniorkestern är till för mig i det här sammanhanget. Men om de blir 
intresserade så kanske de vill se även andra saker.” 

                                                           
55 En kommentar angående det sistnämnda är att det finns nog ingen förläggare som inte funderar 
på att böckerna ska vara till för publiken, och det är väl snarare den rollen som en orkesterledning 
ska liknas vid snarare än en författare. Samtidigt berättar många historier om det enorma krav som 
inom organisationen ställs på en orkesterledning. Upprättas inte ett förtroende mellan orkester och 
ledning  är  situationen  helt  ohållbar  och  en  orkesterchef  kan  bli  förlöjligad  av 
orkestermedlemmarna.  Detta  förtroende  tycks  ofta  ha  ett  nära  samband med  kunnande  inom 
musikhistorik  och  den  tradition  inom  vilken  musikerna  är  utbildade;  kort  sagt  inom  de 
professionella värderingarna. 



 

 

 

 

 

 

61 

4.4.3 ETT PERSPEKTIVSKIFTE? 
EN BALANSGÅNG MELLAN TVÅ PERSPEKTIV – å ena sidan att förvalta en tradition utan att 
snegla på publiken, å andra sidan att utgå från publikens vilja – är vad Lennart Stenkvist 
i Malmö beskriver ovan. 

Var befinner  sig  symfoniorkestrarna  i Sverige  för närvarande? Flera orkesterchefer ger 
uttryck för en lyhördhet vad gäller att fånga upp publiken. För att återgå till Stenkvist: 

”Jag tror inte att vi kan hävda att alla ska tycka om Brahms. Men så kanske vi 
resonerade för 25 år sedan, att alla ska tycka om Brahms för det var liksom grejen, och 
tycker man inte om Brahms då får det vara. Men nu får vi presentera symfoniorkestern 
på ett bredare plan.” 

Vi  har  nämnt  insatser  som  orkestrarna  har  gjort  för  att  locka  publik  till  sina  hus.56 
Symfoniorkestern  i  Norrköping  har  spelat  ABBA‐musik  med  artister  från  London, 
Radioorkestern har nyligen haft sin serie ”Svenska stjärnor”, Konserthuset  i Stockholm 
har öppnat upp på sommaren och drar med  fotouställning,   Göteborgs Symfoniker har 
spelat musik  från ”Chess” och  släppt  skivor med Peter  Jöback, Gävle  använder  sig av 
kändisar som presentatörer och artister att spela med.  

 

POPULISM? PERSPEKTIVSKIFTE? Lennart Stenkvist svarar: 

”Jo, det är det vi kallar för populism, fast jag inte skulle vilja kalla det för det, det är ett 
sätt att nå fram till publiken. 

Dels tror jag att det handlar om ett generationsskifte hos oss som arbetar med det, vi har 
ju en bredare musikalisk bakgrund, men det har också kommit med att det inte finns 
någon kanon längre. På 60-talet, då var det Blomdahl och det var Radioorkestern och 
det var tusen personer som lyssnade på dem och som formade kulturlivet. Men det finns 
inte idag. I dag finns det ingen kanon. Det är så mångfacetterat. Det är så mycket 
information hit och dit, och det är egentligen fantastiskt. Det är underbart att det är på det 
sättet, och det gör det mycket roligare, för du kan ju göra en massa olika saker. Men 
samtidigt blir det oändligt mycket svårare för man vet inte om man gör rätt eller fel.  

Därför tycker jag att det är en väldig utmaning. Men någonstans måste vi komma ihåg att 
rent speltekniskt kommer vi alltid att mätas med andra orkestrar som spelar Brahms, så 
vi måste alltid kunna spela Brahms för att kunna konkurrera internationellt.”  

4.4.4 OLIKA EFFEKTER KRÄVER OLIKA STRATEGIER 
DE OLIKA SVAREN PÅ VARFÖR vi har  symfoniorkestrar  leder också  till – eller bör  leda 
till – olika verksamhetsstrategier. Låt oss  illustrera med  ett  exempel: Lennart Stenkvist 
menar,  i ett annat sammanhang, att det  finns  indirekta effekter av nå ut  internationellt: 
”Att  visa  upp  den  svenska  orkesterkulturen  internationellt  sett  är  ett  slagkraftigt 
skyltfönster.”  

Bör  ett  sådant  argument  finnas med  i  bilden  om  varför  vi  har  symfoniorkestrar? Om 
svaret  är  ja, bör  i  så  fall verksamheten  anpassas  efter detta;  till  exempel genom  att de 
flesta konserter sker utomlands, genom att en stor marknadsföringavdelning finns för att 
jobba mot kontakter utomlands och kanske att två‐tre orkestrar behövs snarare än sju. 

Vår  poäng  är  att  alltför  ofta  i  debatten  om  kultur  slängs  argument  fram  i  försök  att 
berättiga satsningar. Vi manar till en försiktighet om det  inte finns en tanke bakom, för 
med  sådana  argument  följer  också  följdfrågor.  Om  vi  till  exempel  ska  ha 

                                                           
56 Beskrivs även i kapitel 4.3.5 på sidan 54. 
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symfoniorkestrar för att det innebär bra PR för Sverige måste denna kostnad ställas mot 
andra alternativ. Skulle det varit mer effektivt att låta kungafamiljen åka runt på turné? 
Skulle  det  kanske  givit  ett  bättre  resultat  om  pengarna  gått  till  att  visa  upp  pop‐/ 
rockartister i stället? 

 

OBSERVERA ATT VI INTE SÄGER  att  detta  är  det mest  lämpliga  vägvalet  för  Sveriges 
symfoniorkestrar,  utan  att  olika  argument,  olika målsättningar,  också  bör  avspeglas  i 
strategin och verksamheten. Om kulturarvet är det viktigaste skälet till varför vi vill ha 
symfoniorkestrar, då  bör  strategin utgå  från detta. Om det  är  att  erbjuda  nyskapande 
musik, då kräver detta något helt annat. 

Därför krävs en diskussion och ett ställningstagande. Vad vi ska göra hänger intimt ihop 
med varför? Argumenten bör finslipas. En självrannsakan måste till. Ingenting kan tas för 
givet enbart för att det tidigare har tagits för givet. 

Givetvis kan verksamheten förena flera målsättningar, både att förvalta ett kulturarv och 
erbjuda nyskapande musik. Men detta innebär i så fall också en stratetgi. 

4.4.5 SYMFONIORKESTRARNA I KULTURLIVET OCH 
INTERNATIONELLT 

EN ANNAN FRÅGA HANDLAR OM  symfoniorkestrarnas  roll kontra övrig kultur och  inte 
minst konstmusik. Den frågan ligger utanför ramen för den här utredningen, men vi vill 
betona  att  framtidens  roll  för  symfoniorkestrarna  i  Sverige  är  beroende  av  hur  andra 
delar av kulturlivet prioriteras. 

Flera orkesterchefer nämner spontant problem och möjligheter som  finns. Någon säger 
att ”det kanske inte var så lyckat att det sitter en orkester i varje mellanstor stad”, att det 
ʺinte var meningen med länsmusikreformen”. 

En  påpekar  också  att möjligheterna  för  att  jobba  utomlands måste  förbättras.  ”Det  är 
meningslöst att ringa till Svenska Institutet och få 25 000 kronor i resebidrag.” 
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5 INTÄKTER 
 

Intäkter för symfoniorkestrarna består främst 
av anslag, biljettförsäljning, uthyrning och 
sponsorer. 

Avsnittet inriktar sig på att studera 
fördelningen mellan dessa intäkter och 
förändringen över tiden. 

Vi konstaterar att intänktskällan som kraftigt 
dominerar är anslag. Därför undersöks särskilt 
fördelningen av anslag mellan kommun, stat 
och region/landsting. 

Vi ser att det har skett ett tydligt skifte i vilka 
som tar ansvar för Sveriges symfoniorkestrar. 
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5.1 ÖVERSIKT 

5.1.1 FÖRDELNING OLIKA INTÄKTSPOSTER 
DE TOTALA INTÄKTERNA FÖR  Sveriges  sju  symfoniorkestrar  uppgick  under  2003  till 
knappt 550 miljoner kronor.57 Om anslagen exkluderas stannar siffran vid 122 miljoner 
kronor, vilket innebär att 72 procent av de totala intäkterna motsvarar anslag. 

Konsertintäkterna  motsvarar  15 procent  av  de  totala  intäkterna  och  78 procent  om 
anslagen exkluderas.58 Tabell 19 nedan illustrerar. 

 
Tabell 19. Samlade intäkter för Sveriges symfoniorkester: fördelning 2003. Fördelningen av konsertintäkter 
saknas för Malmö Symfoniorkester. 

Intjänade intäkter Exklusive anslag Totalt 
 Konsertintäkter 78%  15% 
  Abonnemang  35%  
  Lösbiljetter  38%  
  Turnéintäkter  19%  
  Övrigt  9%  
   100%  
 Sponsortintäkter 10%  2% 
 Övrigt 12%  2% 
   100%   
     
Anslag     
 Stat   19%  
 Län/region  35%  
 Kommun  25%  
 Övrigt  21%  
    100% 81% 
      
Totalt     100% 

 

5.1.2 FÖRÄNDRING ÖVER TIDEN 
EN BILD AV HUR INTÄKTERNA HAR förändrats  över  tiden  visar  att  de  har  ökat med 
ungefär  20  gånger  under  perioden  1969/70‐2003.59  Figur  17  illustrerar  ökningen  av  de 
huvudsakliga intäkterna (inflationsjusterade) totalt sett.60  

                                                           
57 Analyserade  intäkter  omfattar  samtliga  intäkter  exklusive  finansiella  intäkter  såsom  ränta när 
inte annat anges. 
58  Intäkter som redovisas under uthyrning uppgår exempelvis  till mer än dubbelt så mycket som 
sponsortintäkterna, men redovisas inte här i ett försök att renodla en uppställning för alla orkestrar. 
Det är därför som procentandelen för anslag är 81 procent  i Tabell 19 och anges vara 72 procent  i 
texten. Enbart fyra av sju orkestrar uppvisar uthyrningsintäkter. Siffror från dessa redovisas likväl i 
kapitel 5.2.5.  Av  samma  skäl  exkluderas  fastighetskostnader  på  kostnadssidan,  men  posten 
diskuteras i relevanta fall. 
59  Till  intäkter  i  den  långsiktiga  sammanställningen  räknas  huvudsakliga  intäkter  som  är 
gemensamma  för  alla  orkestrar  och  över  tiden,  enligt  Appendix  1.  Det  innebär  anslag  och 
biljettintäkter. 
60 Förutom Radioorkestern. 
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Den långsiktiga trenden är relativt stabil, men en avmattning av takten märks under 80‐
talet innan intäkterna från 1988/89 ökar snabbare igen jämförelsevis.  

 
Figur 17. Intäkter (1 000 kronor) för Sveriges symfoniorkestrar sammanslagna: förändring perioden 
1969/70-2003 (ej Radioorkestern). Justerat för inflation. Uppgifter från Statens kulturråd med flera enligt 
Appendix 1. 
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5.2 KONSERTINTÄKTER 

5.2.1 ÖVERSIKT LÅNG SIKT 
ATT STUDERA BILJETTINTÄKTERNA61 ÖVER TIDEN ger två jämförelser som är intressanta: 

 Nivån mellan orkestrarna. 

 Förändringen över tiden. 

 

Vi börjar med att studera förändringen över tiden under perioden 1969/70‐2003. Figur 18 
visar  förändringen  totalt  (förutom  Radioorkestern)  och  Tabell  20  ger  en  bild  av 
fördelningen av intjänade intäkter för år 2004. 

Två huvudsakliga iakttagelser är tydliga, menar vi: 

 Biljettintäkterna ökar på både lång och kort sikt (notera att Figur 18 är justerad för 
inflation). 

 Svängningarna.  Särskilt  tydliga  är  svängningarna  från  slutet  av  80‐talet  och 
framåt. Blev konserthusen mer riskvilliga vad gäller produktioner då? 

 

                                                           
61  I  sammanställningen  över  lång  sikt  används  uppgiften  biljettintäkter  enligt  Statens  kulturråds 
vokabulär.  Till  dessa  räknas  inte  så  kallade  arrangörsintäkter,  det  vill  säga  intäkter  som 
uppkommer vid försäljning av arrangemang till andra arrangörer. 



 

 

 

 

 

 

66 

Även  om  svängningarna  är  stora  uppvisar  alla  orkestrar  en  uppåtgående  trend. 
Nedgångarna följs alltså av uppgångar; även om en viss nedgång brukar följa ändå. Detta 
innebär  stora  konsekvenser  för  budgeten: det  är omöjligt  att  förutspå  biljettintäkterna. 
Publikens intresse för produktionerna kan antingen vara litet eller stort och hur det blir 
är  svårt  att  förutspå. Detta  innebär  en  svårighet  för  symfoniorkestrarna,  som planerar 
flera säsonger på förhand. 

Det  är  också  intressant  att  jämföra  de  olika  decennierna.  Figurerna  visar  att  70‐talet 
verkar ha varit mycket stabilare vad gäller biljettintäkter. 1991/92 utgör ett  trendbrott  i 
alla fall; vad gäller Stockholms konserthus något tidigare.62 

 

TAKTEN I ÖKNINGEN  över  decennierna  är  hög.  Biljettintäkterna  ökade  med  drygt 
11,5 procent per år63 under perioden 1969/70‐2004 – en förändringstakt klart snabbare än 
inflationen. Vi kan också se att biljettintäkterna per besök har ökat64. Totalt ger detta en 
bild av en starkt växande betalningsvilja bland dem som köper biljetter till orkestrarnas 
aktiviteter. 

Nivåskillnader märks  när  nya  hus  har  byggts,  till  exempel  i Norrköping  och Gävle.  I 
Gävle ökade biljettintäkterna  från 575 000 kronor  till 1,34 miljoner kronor  (132 procent) 
från 1997 till 1998. Men det är inte säkert att nivån kan bibehållas när nyhetens behag har 
lagt sig, att folk kan fortsätta att lockas, vilket inte varit givet i Gävle. Vi kan dock se att 
nedgångar ofta följs av uppgångar, till exempel lyckades Norrköping vända det som såg 
ut som en nedåtgående trend 2003.  

 
Figur 18. Biljettintäkter (1 000 kronor) för Sveriges symfoniorkestrar sammanslagna: förändring 
perioden 1969/70-2004 (ej Radioorkestern). Justerat för inflation. Uppgifter från Statens kulturråd med flera 
enligt Appendix 1. 
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62  Skillnader  över  tiden  kan  bero  på  att  vad  som  inkluderas  under  ”biljettintäkter”  –  enligt 
uppgifter till Statens kulturråd – har förändrats. 
63 Beräknat som geometriskt medelvärde av årlig  förändring. Genomsnittet av de  fem  första åren 
och fem sista åren har givit start‐ respektive slutvärdet för att motverka betydelsen av enstaka år. 
64 Enligt Figur 20 på sidan 69. 
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KONSERTINTÄKTER SOM ANDEL AV totala rörelseintäkter, det vill säga  inklusive anslag, 
märks generellt en nivåhöjning från 1969/70 och framåt. Figur 19 illustrerar förändringen 
på lång sikt. Detta  innebär alltså att orkestrarnas självfinansiering har ökat sett  från ett  längre 
perspektiv.  

 
Figur 19. Andel biljettintäkter av huvudsakliga rörelseintäkter65 för Sveriges symfoniorkestrar 
sammanslagna: trendlinje (glidande medelvärde, fem år) förändring perioden 1969/70-2003 (ej 
Radioorkestern). Uppgifter från Statens kulturråd med flera enligt Appendix 1. 
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5.2.2 ÖVERSIKT KORT SIKT 
SYMFONIORKESTRARNAS TOTALA ”OMSÄTTNING” i form av totala konsertintäkter ligger 
strax under 70 miljoner kronor årligen  i genomsnitt, beräknat över de senaste fem åren. 
Liksom på  lång sikt ökar biljettintäkterna. Under perioden 1999‐2004 fortsatte ökningen 
med drygt 9 procent per år eller 56 procent, varav mer än hälften av ökningen berodde 
på Radioorkesterns verksamhet. 

Vad gäller  jämförelsen av nivån på konsertintäkterna är Radioorkestern, Göteborg och 
Filharmonikerna  de  orkestrar  som  har  störst  konsertintäkter, med Göteborg  i  toppen. 
Härefter kommer Norrköping och Malmö.  
 

Tabell 20. Intjänade intäkter (1 000 kronor) för orkesterverksamheten i Sveriges symfoniorkestrar: 2004. 
Källa: Orkesterledningarnas uppgifter. 

Intjänade intäkter orkesterns verksamhet Filhar-
monikerna Gävle Göteborg Helsing-

borg Malmö Norr-
köping

Radio-
orkestern Summa

Biljettintäkter orkesterns verksamhet: lösbiljetter 3 911 812 2 566 1 284 4 008 4 697 10 347 27 626

Biljettintäkter orkesterns verksamhet: abonnemang 5 350 436 7 272 1 450 2 643 1 582 5 219 23 952

Summa biljettintäkter 9 261 1 248 9 838 2 734 6 651 6 279 15 566 51 578

Arrangörs-/turnéintäkter 3 204 1 100 - 0 220 2 536 1 302 -

Övrigt 690 290 - 791 950 910 912 -

Summa intjänade intäkter orkesterns verksamhet 13 155 2 638 9 838 3 525 7 821 9 725 17 780 51 578  
 

                                                           
65 Enbart anslag och biljettintäkter. 
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Tabell 21. Gävle: intjänade intäkter (1 000 kronor) orkesterns verksamhet perioden 1999-2004. Uppgifter 
från Gävle symfoniorkester. 

År 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Biljettintäkter orkesterns verksamhet: lösbiljetter 727 813 771 1 216 732 812

Biljettintäkter orkesterns verksamhet: abonnemang 623 583 544 514 437 436

Summa biljettintäkter 1 350 1 396 1 315 1 730 1 169 1 248  
 
Tabell 22. Göteborg: intjänade intäkter (1 000 kronor) orkesterns verksamhet perioden 1999-2004. 
Uppgifter från Göteborgs Konsert AB. 

År 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Biljettintäkter orkesterns verksamhet: lösbiljetter 519 1 032 5 575 3 690 1 513 2 566

Biljettintäkter orkesterns verksamhet: abonnemang 5 849 6 239 5 930 6 220 7 238 7 272

Summa biljettintäkter 6 368 7 270 11 506 9 910 8 751 9 838  
 
Tabell 23. Filharmonikerna: intjänade intäkter (1 000 kronor) orkesterns verksamhet perioden 1999-2004. 
Uppgifter från Stockholms Konserthusstiftelse. 

År 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Biljettintäkter orkesterns verksamhet: lösbiljetter 2 500 2 300 2 369 3 549 3 126 3 911

Biljettintäkter orkesterns verksamhet: abonnemang 4 727 4 729 4 944 5 290 5 052 5 350

Summa biljettintäkter 7 227 7 029 7 313 8 839 8 178 9 261  
 
Tabell 24. Helsingborg: intjänade intäkter (1 000 kronor) orkesterns verksamhet perioden 1999-2004. 
Uppgifter från Helsingborgs nya konserthus AB. 

År 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Biljettintäkter orkesterns verksamhet: lösbiljetter 1 045 1 039 1 073 1 219 1 268 1 284

Biljettintäkter orkesterns verksamhet: abonnemang 1 358 1 350 1 393 1 584 1 935 1 450

Summa biljettintäkter 2 403 2 389 2 466 2 803 3 203 2 734  
 
Tabell 25. Malmö: intjänade intäkter (1 000 kronor) orkesterns verksamhet perioden 1999-2004. Uppgifter 
från Malmö symfoniorkester AB. 

År 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Biljettintäkter orkesterns verksamhet: lösbiljetter 3 859 3 231 3 274 3 349 3 436 4 008

Biljettintäkter orkesterns verksamhet: abonnemang 1 867 2 260 2 566 2 730 2 279 2 643

Summa biljettintäkter 5 726 5 491 5 840 6 079 5 715 6 651  
 

Tabell 26. Norrköping: intjänade intäkter (1 000 kronor) orkesterns verksamhet perioden 1999-2004. 
Uppgifter från Norrköpings symfoniorkester. 

År 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Biljettintäkter orkesterns verksamhet: lösbiljetter 3 153 4 018 2 626 2 738 4 291 4 697

Biljettintäkter orkesterns verksamhet: abonnemang 1 302 1 470 1 626 1 455 1 476 1 582

Summa biljettintäkter 4 455 5 488 4 252 4 193 5 767 6 279  
 
Tabell 27. Radioorkestern: intjänade intäkter (1 000 kronor) orkesterns verksamhet perioden 1999-2004. 
Uppgifter från Sveriges Radios symfoniorkester. 

År 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Biljettintäkter orkesterns verksamhet: lösbiljetter 1 985 1 811 2 636 3 061 5 577 10 347

Biljettintäkter orkesterns verksamhet: abonnemang 3 543 3 427 4 020 3 700 4 470 5 219

Summa biljettintäkter 5 528 5 238 6 656 6 761 10 047 15 566  
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5.2.3 BILJETTPRISET 
HUR BILJETTPRISET HAR VARIERAT  över  tiden  är  svårt  att  fastställa,  men  kvoten 
biljettintäkter per  antal besökare ger  åtminstone  en  approximation. Figur  20  illustrerar 
den  sammantagna utvecklingen –  justerad  för  inflation –  för alla  sju orkestrar  förutom 
Radioorkestern. 

Tendensen är  tydlig och visar en nominell ökning på nästan 11 procent per år.66 Denna 
siffra kan  jämföras med den nominella ökningen av biljettintäkterna, 11,5 procent per år 
enligt  kapitel 5.2.1.  Ökningen  av  biljettintäkterna  verkar  alltså  kunna  härledas  till  en 
ökning av biljettintäkt per besökare, inte fler besökare. 

Notera dock att ”biljettpris”  inte är  rätt ord  i sammanhanget, eftersom biljettintäkterna 
per antal besökare sammantaget ger en siffra en bit under hundralappen, långt under vad 
en konsertbiljett kostar att köpa. Det ger en aning om hur många biljettköpare som ryms 
bland besökarna. 

 

ÄNDÅ HAR GÖTEBORG högst  genomsnittligt  biljettpris  av  de  orkestrar  som  uppgifter 
finns tillgängliga för. Figur 21 visar hur biljettpriserna varierar mellan orkestrarna under 
2003, både uppgifter för högsta och lägsta biljettpris samt genomsnittligt. Gävle har som 
högsta biljettpris 180 kronor, att jämföra med 485 i Konserthuset i Stockholm, 450 kronor i 
Göteborg och 425 kronor i Malmö. 

De nämnda biljettpriserna gäller för vuxna. För barn och ungdom ges rabatterade priser. 
Här ligger de genomsnittliga priserna under  75 kronor (för barn) respektive 100 kronor 
(för ungdom). 

 
Figur 20. Biljettintäkt per besök, Sveriges symfoniorkestrar (förutom Radioorkestern), 1967/70-2002. 
Uppgifter från Statens kulturråd med flera enligt Appendix 1. 
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66 Beräknat som geometriskt medelvärde av årlig  förändring. Genomsnittet av de  fem  första åren 
och fem sista åren har givit start‐ respektive slutvärdet för att motverka betydelsen av enstaka år. 
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Figur 21. Biljettpriser 2004. Uppgifter från orkestledningarna. Malmö liksom Radioorkestern har inte angivit 
något genomsnittligt pris. Prisskalan för ordinarie programmet skiljer sig mot priserna för enstaka konserter. Till 
exempel har Göteborg normalt ett ”enhetspris” 250 kronor och för Filharmonikernas konserter är prisskalan 130-
320 kronor. Det är därför svårt att jämföra mellan orkestrarna utan att veta vilka konserter som åsyftas. 
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5.2.4 KONSERTINTÄKTERNAS FÖRDELNING 
ÅR 2004 VAR BILJETTINTÄKTERNA från abonnemang större än intäkterna från lösbiljetter i 
tre orkestrar, nämligen för Helsingborg, Filharmonikerna och Göteborg, enligt Figur 22. 
Så har det  inte  alltid varit. Till  exempel var  intäkterna  från  abonnemang  jämfört med 
lösbiljetter större fram till och med 2002 i Berwaldhallen i Stockholm.  

Vi noterar en  tydlig  trend de senaste åren där  försäljningen av  lösbiljetter ökar  relativt 
sett. Figur 23 illustrerar utvecklingen mellan de båda intäktskällorna.  

Att  intäkterna  från  lösbiljetter  har  ökat  har  likväl  inte  enbart  skett  på  bekostnad  av 
försäljningen  av  abonnemang,  eftersom  även  intäkterna  från  abonnemangen  ökar 
generellt  sett.  Under  perioden  1999‐2004  ökade  intäkterna  från  abonnemang  med 
24 procent. Intäkterna från lösbiljetter ökade under samma period med 100 procent. 
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Figur 22. Fördelning biljettintäkter från abonnemang och lösbiljetter 2004. 

0% 25% 50% 75% 100%

Göteborg

Filharmonikerna

Helsingborg

Malmö

Gävle

Radioorkestern

Norrköping

Lösbilje tter Abonnem ang  
 
Figur 23. Förhållandet biljettintäkter (1 000 kronor) från lösbiljetter och abonnemang för orkesterns 
verksamhet i Sveriges symfoniorkestrar, perioden 1999-2004. Källa: uppgifter från orkesterledningarna. 
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VAD BEROR UTVECKLINGEN PÅ? Utan att ha analyserat frågan i detalj, kan vi säga att vi 
är inte förvånade. Högre biljettpriser torde leda till högre riskbenägenhet och därmed val 
av  lösbiljett  i  stället  för  abonnemang.  Från  ett  omvärldsperspektiv  gissar  vi  att  ett 
snabbare tempo och ökad konkurrens även påverkar köpbeteendet av orkesterbiljetter. 

Under en lång tid har försäljning av abonnemang prioriterats. Visserligen finns fördelar 
vad  gäller  likviditet  och  annan planering, men den planeringscykel  som  nu  råder  har 
skapats efter en hög andel abonnemangsförsäljning; jämfört med storleken i andra typer 
av intäkter (95 procent) borde inte denna nedgång skapa stora problem om strukturerna 
förändras och biljettförsäljningen ändå hålls uppe. Vi säger  inte att abonnemang  inte är 
meningsfullt, men att det snarare bör snarare betraktas som en del av god kundservice 
för trogna kunder, för att till exempel garantera platser på konserter. 
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VI VILL BETONA ATT abonnemang sker på bekostnad av tillgängliga lösbiljetter. Detta kan 
medföra  att  potentiella  grupper  stängs  ute.  Ett  köp  av  abonnemang  kräver  en  större 
engångssumma  liksom  en  planerad  och  strukturerad  tillvaro.  Heilbrun—Gray  (2001) 
påpekar  att  abonnemang  därför  kan  ses  som  ett  hinder  för  att  locka  nya  besökare, 
exempelvis  i  yngre  åldersgrupper,  såvida  abonnemangspubliken  tränger  ut  andelen 
lösbiljetter som blir över. 

Det  finns  alltså  inte  bara  nackdelar  med  trenden  vad  gäller  fördelningen  av 
konsertintäkter. 

5.2.5 UTHYRNINGSINTÄKTER 
FYRA ORKESTERVERKSAMHETER HAR INTÄKTER från  uthyrning.67 Tabell  28  visar 
utvecklingen  av  dessa. Notera  dock  att  även  i  fallen  då  uthyrning  finns  så  skiljer  sig 
förutsättningarna beroende på om det exempelvis finns en eller flera salar att hyra ut. 

Från 2001 märks en positiv tendens i samtliga fall och totalt sett ökar dessa intäkter i alla 
fyra  fall,  som  mest  i  Göteborg  (58 procent)  och  Malmö  (43 procent).  Stockholms 
Konserthus uppvisar de största uthyrningsintäkterna, både relativt och absolut sett. Där 
står uthyrningsintäkterna för knappt 10 procent av de totala intäkterna.  

Även i Göteborg har uthyrningsintäkterna en relativt stor betydelse, medan de utgör en 
jämförelsevis liten del i Malmö och särskilt i Radioorkestern (Berwaldhallen). 

 
Tabell 28. Uthyrningsintäkter 1998-2003. Förändring avser perioden 1998-2003 förutom för Radioorkestern 
(Berwaldhallen), då förändringen avser 1999-2003. I kolumnen längst till höger anges uthyrningsintäkternas 
andel av totala rörelseintäkter, inklusive anslag. Källa: Orkesterledningarnas uppgifter. 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Förändr Andel tot int 2003 

Malmö  2 211 2 800 2 862 2 352 2 701 3 168 43% 4,3% 

Göteborg 4 079 3 038 4 795 4 037 4 512 6 432 58% 8,0% 

Radioorkestern (Berwaldhallen)  2 171 2 198 2 142 2 314 2 422 12% 2,3% 

Filharmonikerna (Konserhuset) 10 835 10 949 12 962 9 652 10 874 11 857 9% 9,7% 

 

 

5.2.6 SPONSORINTÄKTER 
TOTALT SETT UTGÖR INTÄKTERNA  från  sponsring  knappt  2 procent  av  de  totala 
intäkterna, eller drygt 10 procent av de intjänade intäkterna, enligt Tabell 19.  

Betydelsen  av  sponsring  varierar  dock  stort  mellan  orkestrarna.  Radioorkestern  och 
Gävle uppvisar inga sponsorintäkter, liksom i princip inte heller Helsingborg.68  

Även bland orkestrarna som uppvisar intäkter från sponsring är skillnaden stor. I Tabell 
29  redovisas  till  exempel  andelen  som  sponsorintäkterna  utgör  av  de  totala 
rörelseintäkterna  under  2003.  Göteborg  har  högst  andel  och Malmö  lägst.  Även  vad 

                                                           
67 En skillnad i symfoniorkestrarnas förhållanden är huruvida orkesterverksamheten förfogar över 
(äger eller hyr) huset eller  inte. Då orkestern enbart hyr  in  sig  i huset,  som  i  fallen Norrköping, 
Gävle och Helsingborg, redovisas  inga uthyrningsintäkter. Se kapitel 4.2.2  från och med sidan 42 
för en diskussion om orkestrarnas förhållanden till sina konserthus. 
68 Undantaget är 0,5 miljoner kronor år 1990 i materialet som har redovisats. 
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gäller  nivå  är  skillnaden  stor.  Göteborgs  sponsringsintäkter  pendlar  under  perioden 
1998‐2003 mellan 6,7 miljoner kronor och 11,4 miljoner kronor. I Malmö och Norrköping 
är intäkterna från sponsring 0,3‐0,4 miljoner kronor under 2003. 

 

SPONSORINTÄKTERNA KÄNNETECKNAS AV negativ utveckling. I till exempel Norrköping 
har andelen sponsorintäkter minskat från 5 procent 1998 till knappt 1 procent 2003, vilket 
innebär  ett  nivåtapp  från  2,4 miljoner  kronor  till  0,4 miljoner  kronor.  I  Malmö  har 
sponsringsintäkterna  tredubblats  sedan  1998, men  är  bara ungefär hälften  så  stor  som 
under perioden 1999‐2001. 

 
Tabell 29. Sponsorintäkter 1998-2003. Förändring avser perioden 1998-2003. I kolumnen längst till höger 
anges sponsorintäkternas andel av totala rörelseintäkter, inklusive anslag. Källa: Orkesterledningarnas 
uppgifter. 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Förändr Andel tot int 2003 

Filharmonikerna 5 573 2 836 2 732 5 252 5 319 2 500 -55% 2,0% 

Norrköping 2 411 2 386 1 566 1 768 612 400 -83% 0,7% 

Göteborg 6 993 9 617 11 434 9 230 6 734 6 767 -3% 5,8% 

Malmö 112 672 722 702 522 338 202% 0,5% 

 

 

I NORRKÖPING BERÄTTAR Hans Barksjö om ”nya sätt”:  företag har köpt hela konserter 
och bjudit sin personal. Tack vare en stor sponsor kunde ett utomhusarrangemang också 
genomföras som hade planerats i sju år. Barksjö betonar de kvaliteteter som ett samarbete 
med en symfoniorkester utstrålar: 

”Flera har sagt att symfoniorkestern står för något som företag också gärna vill 
förknippas med – långsiktighet och hög kvalitet.” 

Flera orkestrar berättar  att  sponsorverksamheten har gått på  lågvarv under  en period. 
För  Gävle  har  sponsring  aldrig  varit  en  proriterad  aktivitet,  utan  enbart  rört  sig  om 
”småpengar”.  

En helt annan bild går att  finna  i Volvos  samarbete med Göteborgs  symfoniker, vilket 
står som förebild för flera orkestrar. När Lennart Stenkvist i Malmö blickar framåt är det 
något sådant han ser framför sig: 

”Däremot är det väl så att det borde kunna gå, tycker vi, snart att … de flesta upplever ju 
Malmöregionen som expansiv, att det är här det kommer att hända framöver. Det gäller 
att vara med nu här, men då blir ju den naturliga kontaktytan ett separat projekt, eller en 
konserttyp eller en utlandsturné.” 
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DET ÄR TYDLIGT ATT när orkestercheferna diskuterar kring sponsring handlar det främst 
om att hitta en, stor sponsor. Vi vill understryka att det finns ett värde av att ha ett flertal 
mindre sponsorer: 

 För det självklara: större  intäkter  (såvida kostnaderna  för sponsorverksamheten 
är mindre än vad som tas in). 

 Brett efterfrågeunderlag; skapar förankring och legitimitet för orkestern.69 

 Innebär inlärning av orkestermusik, enligt resonemanget om förvärvad smak.70 

 Sprider riskerna genom att få fler finansiärer. 

 

5.3 EJ INTJÄNADE INTÄKTER 

5.3.1 ANSLAG TOTALT 
DE TOTALA ANSLAGEN till  Sveriges  symfoniorkestrar  uppgick  till  knappt  427 miljoner 
kronor  under  2003.  Det  innebar  en  genomsnittlig  realökning  från  föregående  år  på 
2 procent under perioden 1999‐2003.71  

Ökningen går även att finna på längre sikt, enligt Figur 25 och Figur 26. Under perioden 
1969/70‐2003 ökade anslagen nästan 20 gånger eller 9,6 procent per år, räknat  i  löpande 
priser.72 
 

NÄR DET RESONERAS KRING INTÄKTER är det viktigt att komma  ihåg att de  till största 
del  består  av  icke‐intjänade  intäkter,  som  domineras  av  anslag.73  Figur  25  illustrerar 
förhållandet mellan biljettintäkter och anslagen. En förändring i biljettintäkterna kan vara 
nog så kännbar när marginalerna är små mellan plus och minus, men  relativt  lika stor 
förändring vad gäller anslag har en långt större betydelse. 

Göteborg och Filharmonikerna är de minst anslagsberoende orkestrarna, enligt Figur 24 
och Tabell 31. Enbart dessa två orkestrar ligger under genomsnittet. I dessa två orkestrar 
märks ingen tydlig utvecklingstrend. 

Radioorkestern  ligger  exakt  på  genomsnittet  och  Helsingborg  ihop  med  Norrköping 
följer knappt därefter. Gävle har högst andel anslag av totala rörelseintäkter, vilken dock 
har sjunkit från 97 procent 1998 till 91 procent 2003. 

                                                           
69 Ett  exempel går  att  finna  i Svenska Kammarorkestern  i Örebro.  I  sin  satsning på  att  spela på 
festivalen  BBC  Proms  i  London  skapades  konceptet  ”Promspartner”.  Ett  företag  eller  en 
privatperson kunde för 4 000 kronor bli partner och för det få två biljetter till Londonkonserten och 
plats på en skylt  i Örebro konserthus. Satsningar av det här slaget har skapat en god  förankring 
bland politiker och näringsliv  i  länet. I ett reportage på fyra sidor  i DI Weekend (21  januari 2005) 
berättar  näringslivsdirektören  Lennart Waara:  ”Genom  (orkestern)  når  vi  beslutsfattare. Det  är 
viktigt för marknadsföringen av Örebro.”  
70 Se kapitel 4.3.1 från och med sidan 45. 
71 Beräknat som geometriskt medelvärde av årlig förändring. 
72 Beräknat som geometriskt medelvärde av årlig  förändring. Genomsnittet av de  fem  första åren 
och fem sista åren har givit start‐ respektive slutvärdet för att motverka betydelsen av enstaka år. 
73 År  2003  var  andelen  anslag  av  intäkter  85 procent,  enligt Tabell  19  på  sidan 64.  Siffran  är  en 
approximation eftersom den beror på vad som inkluderas under intäkter. 



 

 

 

 

 

 

75 

 

Figur 24. Icke-intjänade intäkter i procent av totala rörelseintäkter. Siffror från 2003. Källa: Beräkningar 
utifrån orkesterledningarnas uppgifter. 
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DET ÄR TYDLIGT ATT BILJETTINTÄKTERNA har växt i en snabbare takt än anslagen sedan 
1969/70, enligt Figur 26. Biljettintäkterna har haft en årlig ökning på  i snitt 11,5 procent 
medan  anslagen har växt med  i  snitt  9,6 procent.74 Undersökningen  tyder  alltså på  att 
orkestrarna  i allt högre grad har  finansierat sin verksamhet genom  intjänade  intäkter75. 
Mellan 2000 och 2003 ökade dock andelen anslag i förhållande till intäkterna. 

Om  vi  återgår  till  den  långsiktiga  trenden  –  där  biljettintäkterna  ökar  relativt mer  än 
anslagen – kan man å ena sidan fråga sig hur långt utvecklingen kan gå när det gäller en 
ökning  av  biljettintäkter  (biljettpriser)?  Det  beror  på  gränsen  för  betalningsviljan  hos 
biljettköpare och andra  finansiärer  förutom anslagsgivarna, vilket vi menar är en  fråga 
som inte är särskild utredd. 

Å andra sidan, vilket Figur 26 belyser, måste man ha perspektiven klara för sig. Även om 
biljettintäkterna  växer  tre  procentenheter  snabbare  än  anslagen,  är  det  av  mindre 
betydelse  för  de  totala  intäkterna.  Dessa  växer med  9,8 procent  i  snitt,  det  vill  säga 
snarlikt den förändringstakt som anslagen uppvisar.76 Vi har varit inne på resonemanget 
tidigare,  att  orkestrarnas  ekonomiska  förutsättningarna  beror  till  allra  största  del  på 
anslagen.  Intäkter  från  sponsring,  uthyrning  och  biljettförsäljning  påverkar  enbart  på 
marginalen,  även  om  detta  givetvis  också  är  kännbart  när  små  avvikelser  från 
”marginalen” uppstår. 

Figur  25  och  Figur  26  illustrerar  därmed  en  av  undersökningens  främsta  iakttagelser: 
biljettintäkterna ökar i en högre takt än anslagen, men detta får en mindre effekt vad gäller totala 
intäkter eftersom andelen från anslagen dominerar så kraftigt. 

 

 

                                                           
74 Beräknat som geometriskt medelvärde av årlig  förändring. Genomsnittet av de  fem  första åren 
och fem sista åren har givit start‐ respektive slutvärdet för att motverka betydelsen av enstaka år. 
75 Denna  översättning  av  det  engelska  begreppet  earned  income  används  i  denna  rapport.  Icke‐
intjänade intäkter motsvarar unearned income. 
76 Beräknat som geometriskt medelvärde av årlig  förändring. Genomsnittet av de  fem  första åren 
och fem sista åren har givit start‐ respektive slutvärdet för att motverka betydelsen av enstaka år. 
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Tabell 30. Icke-intjänade intäkter: respektive symfoniorkester och totalt 1998-2003. Även procentuell 
förändring per år och totalt. Siffrorna är justerade för inflation. Källa: Orkesterledningarnas uppgifter. 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Förändr 

Totalt (1 000 kronor)       98 03 

Gävle 28 493 30 462 30 645 30 288 32 577 33 688 18% 

Helsingborg 24 068 28 650 28 217 30 051 31 401 33 317 38% 

Göteborg 69 171 73 008 74 954 76 825 79 167 80 376 16% 

Norrköping 36 584 36 854 36 700 45 723 50 341 46 015 26% 

Malmö 59 193 58 412 58 012 62 021 62 628 62 970 6% 

Filharmonikerna 69 714 71 064 73 616 75 712 82 620 86 000 23% 

Radioorkestern - 81 249 85 985 80 846 79 601 84 301 4% 

Totalt  379 699 388 129 401 466 418 335 426 667 12% 

        

Förändring       Per år 

Gävle 1,00 1,07 1,08 1,06 1,14 1,18 3,4% 

Helsingborg 1,00 1,19 1,17 1,25 1,30 1,38 6,7% 

Göteborg 1,00 1,06 1,08 1,11 1,14 1,16 3,0% 

Norrköping 1,00 1,01 1,00 1,25 1,38 1,26 4,7% 

Malmö 1,00 0,99 0,98 1,05 1,06 1,06 1,2% 

Filharmonikerna 1,00 1,02 1,06 1,09 1,19 1,23 4,3% 

Radioorkestern - 1,00 1,06 1,00 0,98 1,04 0,9% 

Totalt  1,00 1,02 1,06 1,10 1,12 3,0% 

Förändring föreg år   2,2% 3,4% 4,2% 2,0%  

 

 

Tabell 31. Andel icke-intjänade intäkter i procent av totala rörelseintäkter per symfoniorkester och totalt 
1970-2003. Även procentuell förändring per år och totalt. Källa: Beräkningar utifrån orkesterledningarnas 
uppgifter. 

 1970 1980 1990  1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Andel icke-intjänade intäkter av totala rörelseintäkter        

Gävle N/A N/A 97  N/A 93 95 95 94 91 

Helsingborg 93 92 80  81 77 69 79 76 82 

Göteborg N/A N/A N/A  69 64 65 68 67 69 

Norrköping N/A N/A 86  76 77 74 84 85 82 

Malmö 88 89 92  86 85 84 85 85 86 

Filharmonikerna 76 74 65  65 71 68 65 67 70 

Radioorkestern - - -  - 85 86 82 83 80 

Medel     75 79 77 80 80 80 

           

Förändring andel           

Gävle     - 1,00 1,02 1,02 1,01 0,98 

Helsingborg     1,00 0,95 0,85 0,98 0,94 1,01 

Göteborg     1,00 0,93 0,94 0,99 0,97 1,00 

Norrköping     1,00 1,01 0,97 1,11 1,12 1,08 

Malmö     1,00 0,99 0,98 0,99 0,99 1,00 

Filharmonikerna     1,00 1,09 1,05 1,00 1,03 1,08 

Radion     - 1,00 1,01 0,96 0,98 0,94 
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Figur 25. Sveriges symfoniorkestrar: biljettintäkter och anslag (1 000 kronor), sammanslagna respektive 
var för sig; förändring perioden 1969/70-2003 (ej Radioorkestern). Justerat för inflation. Uppgifter från 
Statens kulturråd med flera enligt Appendix 1. 
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Figur 26. Sveriges symfoniorkestrar: biljettintäkter och anslag, sammanslagna respektive var för sig; 
indexerad förändring perioden 1969/70-2003 (ej Radioorkestern). Genomsnittlig värde för 1969/70-
1973/74=1,0. Uppgifter från Statens kulturråd med flera enligt Appendix 1 
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DET ÄR DETTA OJÄMNA FÖRHÅLLANDE mellan biljettintäkter och  anslag  i Sverige  som 
försvårar  en  finansiell  analys. Vi  kan  jämföra med  den  i  sammanhanget  kända Wolf‐
rapporten  (Wolf 1992)  som  landar  i  en prognos utifrån historiska data om  efterfrågan. 
Denna metod kan  inte överföras  till svenska  förhållanden som styrs  till så hög grad av 
anslagsgivares nycker, både vad gäller anslagens omfattning och konstellationer. 

Vi hävdar dock inte att en sådan prognos hade varit enkel att göra, åtminstone inte att få 
den  rätt. Tio år senare konstaterar Dempster  (2002) att Wolf  fick  fel  i mycket. Däremot 
stod det klart, enligt Dempster, att Wolf‐rapporten  fungerade  som en väckarklocka  för 
amerikanska symfoniorkestrar – och där vill vi betona vikten av att börja  ställa  frågor, 
även obekväma sådana. Deborah Borda, dåvarande chef  för New York‐filharmonikerna 
citeras: 

”Therein lies the first and crucial step. The ’Holy Deadlock’ that exists today between 
most boards, orchestras, and staffs must be broken. If we can’t find a more productive 
way of working together toward genuine change, we will eventually drive off that cliff. For 
any of the valid issues and questions posed by Wolf to be addressed so as to create 
meaningful change in our industry, we must begin to consider some fundamental 
changes in our governance functions. We must create a new protocol.” 

En annan röst kom från Peter Pastreich, dåvarande chef för San Francisco‐symfonikerna; 
han menade att orkestrarna måste reagera, men inte i panik: 

”We do have a critical financial problem. The orchestras are spending more than they 
are taking in, and if they don’t stop doing that soon there will be some disrupted seasons 
and lowered living standards for musicians and administrators. But the situation is not 
critical, not serious, and music will survive. What we don’t need to do is allow the 
financial problems which have developed from over optimism, poor management, and 
admirable generosity to drive us to ‘solutions’ which are worse than the problem. What 
we do need to do is balance our budgets: take in more money and spend less. And 
continue to be an innovative, living force in the American cultural scene.” 

 

5.3.2 FÖRDELNING ANSLAG 
FÖRDELNINGEN AV ANSLAGEN VARIERAR stort från orkester till orkester, men det finns 
en tydlig tendens då orkestrarna analyseras  ihop. Figur 27  illustrerar förändringen över 
tiden, som  tydligt visar en  förskjutning av ansvar  för symfoniorkestrarna  från staten ut 
till regioner och kommuner. 

Det är tydligt att finansieringen av orkestrarna till största del är en kommunal eller regional affär 
numera,  åtminstone  till mer  än  hälften,  oavsett  om man  räknar med  Radioorkesterns 
finansiering eller inte. 

Har staten övergivit symfoniorkestrarna? Inte i grunden, men staten har inte bidragit till 
den utveckling  som har  skett den  senaste  tiden. Figur  27  illustrerar  att  statens  anslag, 
justerat  för  inflation, har minskat  i  jämn  takt sedan början på 80‐talet, även om en viss 
ökning går att spåra de senaste åren. Den sammantagna bilden är ändå att de allt högre 
kostnaderna77 har finansierats av regionförbund, landsting och kommuner. 

Staten  stödjer  givetvis  den  klassiska  musiken  via  andra  åtgärder,  till  exempel 
Länsmusiken, men frågan är om det verkligen varit en medveten strategi att minska sin 
relativa finansiering av symfoniorkestrarna? 

 

                                                           
77 Se kapitel 6 från och med sidan 89. 



 

 

 

 

 

 

79 

VI KAN NOTERA  att  i  slutet  av  80‐talet  får  kommunerna  ett  allt  större  ansvar  för 
finansieringen.  I  slutet  av  90‐talet  ökar  landstingens  ansvar.  Sedan  1999  är 
landstingen/regionförbunden  den  största  anslagsgivaren  till  orkestrarna.  Den  största 
delen  av  de  här  anslagen  kommer  från  Västra Götalandsregionen  (till Göteborg)  och 
Stockholms läns landsting (till Filharmonikerna).  

Några  enskilda  kommuner  är  dessutom  stora  anslagsgivare,  nämligen  Gävle, 
Helsingborg, Linköping, Malmö och Norrköping. Varför vissa orkestrar är  finansierade 
via  landsting/regionförbund  och  andra via  kommuner har  ofta  en  komplex  bakgrund. 
Vad  gäller Malmö  är  till  exempel  samarbetet  med  Region  Skåne  tätt  och  att  denna 
organisation inte anslår något till Malmö Symfoniorkester beror på andra åtaganden.  

 

FÖRDELNINGEN FÖR ÅR 2003 framkommer  i Figur 28. Medan  länsorganisationerna står 
för 35 procent av de  totala anslagen  till orkestrarna står staten  för 19 procent, exklusive 
anslaget  till  Radioorkestern  vilket  uppgår  till  lika  stor  del  (79,3 miljoner  kronor 
respektive 79,6 miljoner kronor).  

De  inblandade kommunerna  står  för  25 procent  eller  109 miljoner kronor  av det  totala 
anslaget  till  Sveriges  symfoniorkestrar.  Den  största  delen  av  dessa  –  45,7 miljoner 
kronor – kommer  från Malmö kommun. Figur 28 visar  fördelningen år 2003. Generellt 
har  litet  hänt  i  fördelningen  av  anslag  under  sexårsperioden  1998‐2003,  vilket  visas  i 
tabellerna på sidan 81.  

 

 
 

Figur 27. Sveriges symfoniorkestrar: fördelning anslag (1 000 kronor), förändring perioden 1969/70-2003 
(ej Radioorkestern). Justerat för inflation. Uppgifter från Statens kulturråd med flera enligt Appendix 1. 
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Figur 28. Fördelning mellan anslag totalt till Sveriges symfoniorkestrar 2003.78 Källa: Beräkningar utifrån 
orkesterledningarnas uppgifter. 
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SETT ÖVER LÄNGRE TID blir det tydligare hur fördelningen har skiftat. Detta illustreras i 
Figur 27  samt Figur 29‐Figur 34. Vissa  större  strukturella  förändringar  träder  fram,  till 
exempel  då  Stockholms  läns  landsting  fick  ett  ensamt  ansvar  för  Konserthuset  i 
Stockholm (Filharmonikerna). 

Även några av  intervjuerna visar att enstaka kommuner, regionförbund och  landsting  i 
väldigt hög grad bär upp orkestrar. I Stockholm gick landstinget in och stod för en stor 
ökning  under  1998  beroende  på  renovering.  I Norrköping  blev  sårbarheten  tydlig  då 
kommunen  backade  tillbaka  från  en  nivåökning.  I Gävle  bidrog  statliga  anslag  till  att 
kunna öka bemanningen av orkestern, men har  inte  fortsatt att  stöjda denna nya nivå. 
Orkesterchefen Beryl Lunder säger: 

”Kommunen har tagit ett stort ansvar och då är frågan hur stor belastning de orkar med. 
Det finns någon smärtgräns där. Samtidigt som man inte vill slå mot staten heller för att 
vi har ju ändå faktiskt fått pengar till utveckling och vi tillhör ju en av de orkestrar som har 
ganska mycket i statsbidrag.” 

 

 

                                                           
78  I  ”övrigt”  ryms  främst  finansieringen  av  Radioorkestern,  det  vill  säga  licenspengar.  Denna 
finansiering är visserligen given enligt statliga direktiva, men rubriceras inte som statlig. 
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Tabell 32. Andel från staten av det totala anslaget för respektive orkester 1970-2003. I Radioorkesterns fall 
åsyftas anslag via Sveriges Radio. Källa: Beräkningar utifrån orkesterledningarnas uppgifter. 

 1970 1980 1990  1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Gävle - 60% 49%  - 39% 38% 41% 39% 40% 

Helsingborg 46% 47% 45%  41% 39% 41% 40% 39% 37% 

Göteborg - - -  32% 31% 30% 29% 28% 28% 

Norrköping - - 37%  38% 39% 39% 37% 35% 38% 

Malmö 30% 54% 24%  26% 25% 24% 22% 22% 22% 

Filharmonikerna 47% 51% 48%  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Radioorkestern - - -  - 94% 90% 95% 100% 94% 

 
Tabell 33. Andel från länet (landsting, regionförbund) av det totala anslaget för respektive orkester 1970-
2003. Källa: Beräkningar utifrån orkesterledningarnas uppgifter. 

 1970 1980 1990  1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Gävle - 13% 23%  0% 3% 1% 0% 0% 0% 

Helsingborg 2% 8% 6%  5% 4% 5% 4% 4% 5% 

Göteborg - - -  68% 69% 70% 71% 72% 72% 

Norrköping - - 5%  9% 9% 9% 7% 8% 9% 

Malmö 0% 0% 0%  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Filharmonikerna 0% 0% 53%  90% 100% 100% 100% 100% 100% 

Radioorkestern - - -  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 
Tabell 34. Andel från kommunen av det totala anslaget för respektive orkester 1970-2003. Källa: 
Beräkningar utifrån orkesterledningarnas uppgifter. 

 1970 1980 1990  1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Gävle - 26% 23%  47% 55% 58% 56% 58% 60% 

Helsingborg 52% 45% 49%  54% 56% 54% 55% 57% 57% 

Göteborg - - -  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Norrköping - - 57%  53% 53% 52% 56% 57% 52% 

Malmö 31% 46% 74%  73% 74% 73% 71% 71% 73% 

Filharmonikerna 53% 49% 0%  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Radioorkestern - - -  0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Figur 29. Gävle: fördelning anslag (1 000 kronor), förändring perioden 1969/70-2003. Justerat för 
inflation. Uppgifter från Statens kulturråd med flera enligt Appendix 1. 
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Figur 30. Göteborg: fördelning anslag (1 000 kronor), förändring perioden 1969/70-2003. Justerat för 
inflation. Uppgifter från Statens kulturråd med flera enligt Appendix 1. 
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Figur 31. Helsingborg: fördelning anslag (1 000 kronor), förändring perioden 1969/70-2003. Justerat för 
inflation. Uppgifter från Statens kulturråd med flera enligt Appendix 1. 
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Figur 32. Malmö: fördelning anslag (1 000 kronor), förändring perioden 1969/70-2003. Justerat för 
inflation. Uppgifter från Statens kulturråd med flera enligt Appendix 1. 
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Figur 33. Norrköping: fördelning anslag (1 000 kronor), förändring perioden 1969/70-2003. Justerat för 
inflation. Uppgifter från Statens kulturråd med flera enligt Appendix 1. 
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Figur 34. Filharmonikerna: fördelning anslag (1 000 kronor), förändring perioden 1969/70-2003. Justerat 
för inflation. Uppgifter från Statens kulturråd med flera enligt Appendix 1. 
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5.3.3 ANSLAG, ANSVAR OCH LEGITIMITET 
VI HAR PEKAT PÅ  symfoniorkestrarnas  stora  beroende  av  anslag.  Det  innebär  att 
anslagsgivarna får det avgörande ansvaret för orkestrarnas existens. Hur fungerar detta 
ansvar? Hur mycket vill och bör huvudmännen påverka? 

Intervjuerna ger uttryck  för att orkestrarna upplever en  fri situation  till huvudmännen. 
Inte desto mindre måste orkestrarna sträva efter legitimitet för att även i fortsättningen få 
tillräckliga anslag. 

Vi  ska  här  resonera  generellt  och  återge  intervjuer, men  kommer  att  återkomma  till 
resonemanget  om  förhållandet  mellan  orkestrarna  och  huvudmännen  när  särskilda 
ekonomiska mekanismer diskuteras.79 

 

I HELSINGBORG MÄRKS EN besvikelse över det statliga stödet: 

”Staten har sagt att man vill ha en orkester, men sedan är man inte beredd att betala vad 
det kostar, därför har vi ju halkat efter under många år. Dels har det varit medvetet, man 
säger att man lägger ansvaret mer och mer öppet och längre ner lokalt. Tidigare var det 
ju 50/50, och sedan blev det statligt och lokalkommunalt finansierat, men det är det ju 
inte idag. Nu lägger ju staten till mycket mindre.  

Vi har alltid legat sist i tabellerna för statliga bidrag. På något sätt blir det så att de som 
jobbar i symfoniorkestrarna lär sig att överleva, att göra allting för minsta möjliga 
kostnader. Man tänker bara på att spara hela tiden. Men det där skapar ju en ganska 
defensiv hållning till omvärlden också. 

Samtidigt så har förhållandet till vår kommun blivit bättre, kan man säga. De har nästan 
fördubblat sitt åtagande under de sista åren i perspektivet 7-8 år bakåt. Det är mycket 
mer positivt, samtidigt så släpar det statliga engagemanget efter hela tiden.” 

 

BERYL LUNDER I GÄVLE  är medveten om den känsliga  strukturen och  resonerar kring 
ansvaret som huvudmännen har: 

”Någon ska ju betala om inte publiken ska göra det... den andre bidragsgivaren eller de 
övriga. Naturligtvis kommer väl där ytterst frågan, hur många symfoniorkestrar ska vi ha 
då? Hur många har Sverige råd med? Det är en intressant fråga och en viktig fråga.” 

Hon säger att hon inte är rädd för frågan: 

”Nej, jag tror den är nödvändig faktiskt. Det måste vara bättre att man har de orkestrar 
som man har råd att ha, än att man har alltför många som svälter. Det känns också 
otillfredsställande. Då är det bättre att man ger rätt förutsättningar till dem som man vill 
ska finnas och hitta någon slags fördelning mellan kommun och landsting och stat.” 

Lennart Stenkvist har sitt svar klart: ”Självklart att vi har råd i vårt välståndssamhälle.” 
Samtidigt ser han situationen från ett internationellt perspektiv: 

”På de nio miljonerna som finns i Sverige så är vi ju väl tillgodosedda. Vi har ju tre stora 
internationella symfoniorkestrar och det är inte många på nio miljoner som har det.” 

Din poäng med det är att det borde finnas ytterligare i Tyskland? 

”Egentligen, det tycker jag faktiskt.” 

 

                                                           
79 Se kapitel 7 från och med sidan 100. 
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MEN FINANSIERING KRÄVER också motprestationer. Det blir i praktiken viktigt att visa att 
pengarna går till något. Det är uppenbart att huvudmännen vill känna att de fördelar de 
offentliga  resurserna på ”rätt” sätt. Det  innebär att de gentemot allmänheten  (väljarna) 
måste  uppleva  att  symfoniorkestrarna  bidrar  med  något  som  kan  rättfärdiga 
satsningarna, inte minst i diskussioner med andra intressegrupper. 

Utifrån  det  här  resonemanget  talar  Beryl  Lunder  i Gävle  om  att  förstärka  orkesterns 
acceptans.  Gävle  är  traditionellt  en  arbetarkommun  och  symfoniorkestern  har  varit 
finkulturstämplad. 

”Om man jämför orkestern med Brynäs så skulle nog ingen komma på idén att 
ifrågasätta om Brynäs hockeylag ska existera men symfoniorkestern har ifrågasatts. 

Det har blivit bättre, mycket bättre. Det har blivit bättre när man ser på publiken som 
kommer också. Tidigare var det väldigt finklädda… då skulle man ju vara lika finklädd 
som orkestern. I dag ser man ju faktiskt dom som kommer klädda med jeans så visst har 
det försvunnit.” 

I Norrköping har  orkestern  i högsta  grad  ifrågasatts  och det  kommunala  anslaget har 
reducerats. Hans Barksjö pratar om vikten av att betona och tydliggöra sitt värde: 

”Hela krisen berodde på det totala ifrågasättandet av vår existens. Vi kände att vi måste 
ut i samhället, vi måste visa oss, vi måste bjussa på oss där människor också finns.  

Det är ju politiska partier här i Norrköping som säger, lägg ner symfoniorkestern och 
varför ska vi satsa 21 eller 26 miljoner när vi har vårdköer och man skall stänga skolor 
och sådant och eftersom då kommunen drar ett sådant förhållande tungt ekonomiskt 
lass så blir det ju ett direkt hot mot existensen av orkestern.” 

En  strategi  är  att  få  större  finansiering  från  Linköpings  kommun  och  kunna  utnyttja 
”skalfördelar” genom att spela samma produktion på olika ställen. 

”Så för att förverkliga visionen att bli Östergötlands orkester och få legitimitet i hela länet 
så måste vi lämna det här huset mer och visa oss på andra ställen i länet.” 

 

ETT MÅTT I EN DISKUSSION OM legitimitet är utvecklingen av anslag per antal besök. Det 
är  dock  ett  trubbigt mått  eftersom  det  inte  bara  är  publikantalet  som  är målet med 
verksamheten,  men  låt  oss  ändå  resonera  kring  det.  Anslag  per  besök  motsvarar 
dessutom nästan exakt kostnad per besök. 

Figur 35 visar de  totala anslagen genom antalet betalande besökare,  för de undersökta 
symfoniorkestrarna  förutom Radioorkestern.  Sammantaget märks  en  ökning  av  anslag 
per  betalande  besök  från  slutet  av  90‐talet  och  år  2002  passerar  anslag  per  betalande 
besök  600  kronor. Orsaken  till  den  senaste  tidens  förändring  är  att  antalet  besök  har 
minskat, men anslagen fortsatt att öka. Under lång tid har kvoten annars legat kring 400 
kronor.  Jämför  med  det  genomsnittliga  kvoten  för  biljettintäkt  per  besök  som  är  82 
kronor för 2002. 

Det är dock  inte de enskilda måtten som  främst är  intressanta, utan  förändringen. Kan 
man till exempel motivera en ökning av anslagen om antal besökare minskar? 

Förhållanden  varierar  dock mellan  olika  orkestrar,  från  kring  400  kronor  i  anslag  per 
betalande besök  (Filharmonikerna)  till 1 600 kronor  (Gävle).  I varje  studerat  fall märks 
inte desto mindre en ökning på några års sikt. 
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Figur 35. Sveriges symfoniorkestrar: anslag totalt per antal betalande besök (ej Radioorkestern), 
196970-2003. Uppgifter från Statens kulturråd med flera enligt Appendix 1. 
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VI HAR TIDIGARE RESONERAT KRING hur efterfrågan för orkestermusik drivs80 och vi vill 
betona  att  på  längre  sikt  är  det  vad  som  styr  (framtida)  beslutsfattares  attityd  till 
finansieringen av symfoniorkestrarna. 

Även Stefan Forsberg i Konserthuset i Stockholm betonar vikten av omvärldsbevakning 
och att förankringen måste ha en bredare grund än enbart gentemot politikerna. 

”Det omedelbara som vi funderar över och försöker få någon sorts klarhet över, det är 
vilken ekonomi kommer vi att ha under de närmaste tio åren… hur de anslagsgivande 
myndigheterna ser på oss. Men egentligen är det allra mesta avgörande, som det skulle 
vara intressant att få någon slags projicering av framåt i tiden är: hur kommer publiken 
att vara, vad kommer vi att ha för chanser att hävda oss på en marknadsplats framöver 
om fem, tio, tjugo år? Det är ännu mer avgörande för det styr ju i sin tur politikernas 
uppfattning om hur de ger bidrag och låter oss gå vidare.” 

 

FORSBERG BETONAR ALLTSÅ att det ytterst är allmänhetens förtroende som krävs för en 
god  framtid  för  symfoniorkestrarna. Vilka  som påverkar  symfoniorkestrarnas  situation 
blir  på  så  sätt  en  komplex  sak. Även  om  vi  nyss menade  att  det  är  anslagsgivarna  – 
”huvudmännen”  –  som har det  avgörande  ansvaret  för orkestrarnas  existens,  finns  ett 
flertal  ytterligare  aktörer  som  vill  påverka,  har  ansvar  att  påverka  och  omedvetet 
påverkar. 

Förutom  allmänheten  spelar  det  roll  vad media  prioriterar.  Ett minskat  utrymme  för  
recensioner av orkesterkonserter medför att uppmärksamheten kring symfoniorkestrarna 
avtar.81  Dessutom  finns  andra  aktörer,  såsom  utbildningsinstitutioner,  sponsorer, 
intresseorganisationer  och  orkestrarna  själva.  Ytterligare  påverkas  symfoniorkestrarna 
och aktörerna av åsikter och normer i ”orkestervärlden” i stort. 

Figur  36  är  ett  försök  att  teckna  en  så kallad  intressentmodell, med nyckelaktörer  (key 
stake holders)  som medvetet  eller omedvetet påverkar orkestrarnas  situation  i dag och  i 
framtiden. 

 

                                                           
80 Se kapitel 4.1.4 från och med sidan 37. 
81 Utan att ha gjort en vetenskaplig studie av detta tyder  intervjuer och en översiktlig bedömning 
på att utrymmet i medierna har minskat. 
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Figur 36. Aktörer som påverkar de svenska symfoniorkestrarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.4 ANSVAR, LIKVIDITET OCH BALANSRÄKNINGEN 
HUR SÅRBAR OCH KORTSIKTIG  orkestrarnas  situation  är  blir  tydlig  när 
balansräkningarna betraktas. Det ska första sägas att för en symfoniorkester fungerar inte 
den  traditionella  ekonomiska  analysen,  eftersom  den  huvudsakliga  finansieringen 
(anslagen) syns som  intäkt  i resultaträkningen och  inte som en  långsiktig  finansiering  i 
balansräkningen.82  Däremot  kan  vissa  aspekter  av  innehållet  i  balansräkningen 
kommenteras. 

Likviditet är ett begrepp som omfattar verksamhetens betalningsförmåga. Oavsett bransch 
kan  sägas  som  tumregel  att  likviditeten  bör  kunna matcha  de  kortsiktiga  skulderna, 
eftersom dessa ska betalas inom ett år.  

Det krävs mer information för att se trender eller för att veta i vilken utsträckning nivån 
på kassa  följer en genomtänkt strategi  i verksamheten eller vad den är en  följd av. Det 

                                                           
82 En balansräkning består av två huvudsakliga delar; tillgångar (till exempel inventarier, varor och 
likvida medel)  och  finansieringen  av  tillgångarna  (eget  kapital  och  skulder).  I  ett  vinstdrivande 
företag ägs företagets tillgångar av dels aktieägare och dels långivare. Viss del av tillgångarna, de 
mer kortsiktiga, finansieras med kortsiktiga skulder (med kort sikt avses ungefär ett år). Tillgångar, 
i  traditionell  bemärkelse,  är  poster  som  i  framtiden  förväntas  generera  en  intäkt,  varför 
balansräkningen kan ses som en ögonblicksbild av företagets till nutid diskonterade förmögenhet. I 
en  symfoniorkester  gäller  inte  detta  tänkande  eftersom  man  inte  kan  bedöma  framtida 
”anslagsintäkter” och biljettintäkter baserat på exempelvis  information om orkesterns  innehav av 
instrument eller andra tillgångar. I symfoniorkestern hamnar man här i ett slags cirkelresonemang 
vad  gäller  balansräkningen  –  den  finansiering  som  ”ägarna”  är  villiga  att  tillskjuta  baseras  på 
framtida  intäkter,  det  vill  säga  det  tillskjutande  kapitalet  i  sig.  De  som  finansierar  en 
symfoniorkester är dessutom inte intresserade av framtida vinster i monetära termer utan i form av 
musik. 
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finns dessutom faktorer som gör varje situation unik, till exempel om orkestern ingår i en 
större enhet (koncern) eller inte. 

 

MEN EN SLUTSATS  kan  dras: Det  är  tydligt  att  de  olika  orkestrarna  har  olika  syn  på 
vikten av att vara  likvid. Nivån på  likviditeten mellan orkestrarna  skiljer sig betydligt, 
men  är  ganska  stabil  i  varje  enstaka  fall,  vilket  gör  att man  kan  ana  att  det  finns  en 
strategi bakom. Skillnaden är likväl uppenbar.  

I Malmö kommenterar till exempel ekonomichefen Mats Johansson sin ”stora kassa” med 
att fråga sig hur andra orkestrar kan ha så liten kassa. Sämst likviditet har paradoxalt nog 
de största verksamheterna, konserthusen i Göteborg respektive Stockholm. 

 

 



 

 

 

 

 

 

89 

6 KOSTNADER 
 

Kostnaderna som dominerar i 
symfoniorkesterna är personalkostnader, det 
vill säga fasta kostnader. 

Hur stora kostnaderna är hör därför intimt 
samman med hur stora orkestrarna ska vara.  

Vi kan konstatera att kostnaderna har ökat, 
främst beroende på att orkestrarnas 
bemanning har ökat. 

Dimensioneringen av orkestern – liksom även 
hur de rörliga produktionskostnaderna 
används – bör höra ihop med målen med 
verksamheten. 
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6.1 ÖVERSIKT 

6.1.1 KOMPONENTER 
EN SAK ÄR SÄKER: kostnaderna har ökat och ökar för symfoniorkestrarna. Man behöver 
inte prata  i många minuter med  en orkesterchef  för  att detta poängteras och Figur  37 
bekräftar de anekdotiska bevisen från intervjuerna. 

Men för att förstå varför de har ökat och sätta ökningen i relation till intäkterna kommer 
vi för det första att dela in kostnaderna i olika komponenter och analysera vad som styr 
dem; och  för det  andra –  i kapitel   7  från och med  sidan 100 –  ställa kostnaderna mot 
intäkterna. 

 

DE MEST CENTRALA KOMPONENTERNA  i  analysen,83  eftersom  de  också  är  centrala  i 
verksamheterna, är: 

 Direkta produktionskostnader 

 Personalkostnader 

 Administration och marknadsföring 

 Fastighetskostnader 

 

 
Figur 37. Sveriges symfoniorkestrar: kostnader (1 000 kronor), förändring perioden 1969/70-2003 (ej 
Radioorkestern). Justerat för inflation. Uppgifter från Statens kulturråd med flera enligt Appendix 1. 
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83 Jämför med renodlingen av intäkterna, enligt diskussion i fotnot 58‐59 på sidan 64. 
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KOSTNADERNA I SVERIGES SYMFONIORKESTRAR  uppgår  till  ungefär  550  miljoner 
kronor år 2003. Det är  tydligt att posten personalkostnader dominerar bland orkestrarnas 
kostnader.  Enligt  den  renodlade  resultaträkningen84  i Tabell  19  uppgår 
personalkostnaderna  till  73 procent  eller  389 miljoner  kronor.  I  vissa  fall  är 
administrations‐ och marknadsföringskostnaderna delade mellan personalkostnader och 
övrigt.  Detta  är  en  förklaring  till  varför  den  posten  är  liten  jämförelsevis,  men  en 
tydligare redovisning hade troligen inte påverkat storleksordningen. 

Personalkostnadernas  andel  bland  de  totala  kostnaderna  varierar mellan  64 procent  i 
Radioorkestern och 83 procent i Norrköping. De direkta produktionskostnadernas andel 
ligger mellan 5 procent i Gävle och 17 procent i Göteborg.85 

 

 
Tabell 35. Samlade kostnader för Sveriges symfoniorkester: fördelning 2003. Källa: Beräkningar utifrån 
orkesterledningarnas uppgifter. 
 

Kostnader  
Verksamheten generellt  
 Direkta produktionskostnader 12% 
 Personalkostnader 73% 
 Administration/marknadsföring 3% 
 Övrigt 11% 
   100% 
Övrigt  
 Avskrivningar  
 Fastighetskostnader  

 

 
Tabell 36. Olika kostnadsposter som andel av totala kostnader för enskilda orkestrar. Genomsnitt 1999-
2003. Källa: Beräkningar utifrån orkesterledningarnas uppgifter. 

 Radio-
orkestern Norrköping Malmö Göteborg Gävle Filhar-

monikerna Helsingborg 

Direkta prodkostn 12% 8% 6% 17% 5% 6% 8% 

Personalkostn 64% 83% 73% 58% 79% 75% 78% 

Adm/marknadsför 6% 8% - - - 5% 3% 

Fastighetskost 3% 1% - 10% 14% 6% - 

 

                                                           
84 Tabell  35  återger  ett  försök  att  renodla  resultaträkningarna  i  ett  försök  att  dels  fånga 
verksamheten, dels skapa en uppställning som är generell  för alla orkestrar.  (Jämför Tabell 19 på 
sidan  64.)  Fastighetskostnaderna  ligger  utanför  av  två  skäl.  För  det  första  eftersom  inte  alla 
orkestrar  har  fastighetskostnader,  då  de  inte  hyr  eller  äger  sitt  hus.  För  det  andra  är 
fastighetsägaren i många fall en part som samtidigt delar ut anslag, vilket innebär att hyran lätt får 
karaktären av ”fiktiv” eftersom pengar bara flyttas fram och tillbaka. 
85 De direkta produktionskostnaderna  i Göteborg ökade betydligt 2003, vilket kan förklaras av en 
redovisningsteknisk  åtgärd.  Därför  speglar  denna  post  inte  verksamhetens  rörliga  kostnader  i 
Göteborg under just detta år. 
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6.2 PERSONALKOSTNADER 

6.2.1 DIMENSIONERING 
EN KOSTNADSPOST DOMINERAR i en symfoniorkester: personalkostnaderna. Dessa fasta 
kostnader härstammar  till  största del  från  själva orkestern, det vill säga musikerna. En 
avgörande fråga för finansieringen av orkester handlar därmed om hur stor orkestern ska 
vara, dimensioneringen. 

En tydlig iakttagelse är att antalet anställda har ökat i alla undersökta orkestrar. Figur 38 
illustrerar  att  en  fördubbling  av  antal  anställda  totalt  sett  –  Radioorkestern  ej 
medräknad – har skett sedan 1969/70. Därmed har även personalkostnaderna ökat under 
perioden.  

 
Figur 38. Antal anställda i Sveriges symfoniorkestrar (ej Radioorkestern), 1969/70-2003. Uppgifter från 
Statens kulturråd med flera enligt Appendix 1. 
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UNDER INTERVJUERNA BERÄTTAR orkesterledningarna en hel del om sina  tankar kring 
dimensionering av orkestern och personalstyrkan i stort. Det är tydligt att alla orkestrar 
strävar efter att bli större, eller för de fullstora, att bibehålla sin dimensionering.  

I Gävle ökade antal heltidsanställda musiker från 38 personer till 52 personer i början av 
90‐talet; då staten stod för satsningen. Beryl Lunder säger: 

”Vi ska egentligen vara 54. Det har i många år sagts att orkestern ska ha 75 personer 
och det har ju politikerna här hört under åratal, så då togs det då något nämndebeslut att 
orkestern skulle utökas med en eller två per år tills man var 60 eller något sådant, till att 
börja med. Och nu har vi väl utan att det över huvud taget är…ja vad jag tror är rimligt att 
tänka sig, det är att man tänker sig 60 personer, absolut inte en person till, det tror jag 
faktiskt är helt otänkbart. 

Men glappet till det målet är ganska tärande. Vi är bara så här många och vi skulle vara 
så många. När orkestern byggdes ut så byggdes den för att det skulle läggas på minst 
10 stråk, eller 15, så det byggdes på ett fullödigt brass. Det är fel proportioner som det 
ser ut idag, ja det var inte meningen att det skulle bli så få stråk…” 
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För vissa produktioner har  tillfällig  förstärkning  använts. Över huvud  taget märks  ett 
pragmatiskt förhållande till de befintliga resurserna. 

”Det finns två vägar att gå. Antingen så ska vi vara 75 och då är vi fortfarande ingen 
fullstor orkester men dock, det skulle underlätta då. Den andra varianten är att säga att vi 
anpassar oss mera efter där vi nu är och då bör vi göra någonting åt brass-sektionen. 
Inte så att vi tar bort musiker, absolut inte, det finns inte på kartan. Men däremot att titta 
på deras instrument, vad finns det för möjligheter där.  

Vi har redan köpt in tyska trumpeter som har en mindre klang, låter mjukare och… kort 
sagt, att anpassa brassets sound till den lilla stråk vi har. Jag ser det som en möjlig väg 
därför att jag har svårt att både tro och motivera en stor numerär som det ser ut med den 
offentliga sektorn, som inte packar ihop men som går åt packa-ihop-hållet.” 

 

ÄVEN I NORRKÖPING diskuteras  utifrån  befintliga  förhållanden  i  kommunen.  Hans 
Barksjö säger: 

”Vi kommer i alla fall inte att få några mer tjänster. När man lägger ner skolor, när man 
lägger ner fritids, när man kör ut frystorkad mat till pensionärer, när väntekön för att få ny 
knän är ett och ett halvt år och så vidare. Men det är klart, mina musiker säger att vi är 
en liten orkester: ’Titta vad mycket vi inte kan spela, vi ska bli som Filharmonikerna och 
Radion och Göteborg.’ Men jag säger: ’Vi är en stor orkester på 85 man och varför inte 
ändra synsätt och se, tänk att vi kan spela 95 procent av den symfoniska repertoaren.’ Vi 
har ju fantastiska möjligheter som Gävle och Helsingborg skulle skatta sig lyckliga för att 
ha. 

Så det här med besättningar och storlek, allting är relativt och man vill bli den stora 
orkestern. Men samtidigt när man ser att det ändå inte kommer att bli det så vill jag 
sprida betraktelsesättet att vi gör något bra av det vi har för vi kan göra så otroligt 
mycket.” 

Barksjö funderar över nya konstellationer för att kunna förstärka vissa delar vid behov: 

”Länsmusiken i Östergötland är ju Östgöta Blåsarsymfoniker. Tyvärr finns psykologiska 
spärrar – Linköping och Norrköping har hållit på sina orkestrar; det har varit vattentäta 
skott emellan dem och man har tittat snett på varandra. Nu kan man bli tvungen att låta 
båda organisationerna att samarbeta, göra större produktioner tillsammans som ingen av 
skulle kunna spela var för sig.” 

 

ÖKNINGEN AV ANSLAG TILL  FILHARMONIKERNA  i  Stockholm  har  investerats  direkt  i 
orkestern. Rolf Österholm, administrativ direktör, berättar: 

”Ökningarna har investerats i orkestern på det viset att den numerärt har ökat från 99 till 
104. Det har vi gjort genom att fylla på med kvalificerade musiker för att lyfta hela 
stråksoundet.” 

Vd‐n Stefan Forsberg forsätter: 

”Så det har inte lagts på någon hög för framtiden. Vilket gör oss sårbara naturligtvis om 
förändringar sker snabbt. Där vet vi ännu inget om vad framtiden har i sitt sköte men 
situationen i Sverige just nu är ju inte den mest gynnsamma.” 

"Vi ser det som ett bygge. Pengarna som vi får använder vi till att anställa de bästa 
musikerna, vilket i sin tur drar med sig att bra dirigenter och solister bygger ett rykte som 
i sig drar mer publik och ger större internationell efterfrågan. Vi bygger hela tiden mot en 
spets. Att lägga sig på mitten, det finns liksom inte i en kulturvärld som vår. Man vill vara 
bäst. Självklart undrar jag hur de andra orkestrarna ser på saken. Och hur ser politiker 
och omvärlden på hur vi arbetar? Vi anser dock att det inte finns någon annan väg.” 

För  att  delvis  svara  på  Stefan  Forsbergs  fråga,  hur  de  andra  orkestrarna  ser  på  sina 
byggen, är det tydligt att Radioorkestern liksom Göteborg och Malmö också strävar efter 
att bli ”bäst”. Däremot nöjer sig Norrköping, Gävle och Helsingborg med att vara medel. 
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Däremot märks  inga  åsikter  från  huvudmannahåll  i  den  offentliga  diskussionen.  Till 
exempel frågar Lennart Stenkvist sig om politikerna inser att den satsning som nu börjar 
förberedas i Skåne/Malmö faktiskt kostar. 

6.2.2 INEFFEKTIVA SATSNINGAR 
PERSPEKTIVEN VARIERAR ALLTSÅ, men  en  sak  som  framgår  i  vissa  intervjuer  är  att 
satsningarna inte alltid anses ske på det mest effektiva sättet. Orsaken som lyfts fram är 
att anslagen upplevs oflexibla och nödvändiga att använda till den fasta personalstyrkan. 
Åsikten är i dessa fall att en minskad andel fasta kostnader medför större flexibilitet och 
mindre  riskexponering86. Den bakomliggande  frågan är om hela personalstyrkan måste 
vara fasta anställda, eller kan anlitas efter behov. För att citera Lennart Stenkvist i Malmö: 

”Det är inte alltid som vi behöver de 100 personerrna. Det viktiga är att vi kan spela den 
stora repertoaren, det vill säga att den fasta personalstyrkan kan vara ungefär 95 
stycken och att man har medel så att man kan anställa extra musiker vid behov. Men det 
finns en tradition att binda upp medel till tjänster.” 

Varför eftersträvas då ändå denna ökning? Det går att ana ett ”rävspel” som orkestrarna 
mer eller mindre tvingas ägna sig åt. Alla håller  inte med, men  i vissa fall märks att en 
ökning  av  personalstyrkan  till  stor  del  handlar  om  att  öka  nivån  på  anslagen  och  att 
binda  fast  denna  nivå. Att  avskeda  låter  alltid  värre  än  att  dra  ner  på  projektmedel. 
Ytterligare en orsak härstammar från musikernas påtryckningar, via fackligt arbete. 

Att ligga på en viss nivå storleksmässigt handlar givetvis också om självbild och den bild 
som kommuniceras utåt i orkestervärlden. Det är också lättare att legitimera en ökning i 
orkestern  än  i  administrationen,  vilket har  lett  till  en  i  vissa  fall  sned  balans;  såsom  i 
Gävle  där  ingen  finns  för  att  jobba  med  marknadsföring  och  beläggningen  sjunker 
kontinuerligt. Lennar Stenkvist i Malmö säger: 

”Det anges i målen att vi ska anpassa administrationen i förhållande till verksamheten, 
men det där gillar ju inte musikerna, för de tror att vi ska utöka administrationen då. Men 
ska vi börja turnera, ska vi göra mer skivinspelningar, ska vi göra mer 
ungdomskonserter, så krävs det mer administrativ personal.” 

 

STENKVIST RESONERAR VIDARE  kring  dimensioneringen  nedan  och  ger  ett  historiskt 
perspektiv.  Hans  citat  kan  dessutom  jämföras  med  hur  sammansättningen  av  en 
symfoniorkester har varierat genom tiden, enligt Tabell 37 på sidan 95.  

”Brahms skrev ju inte för 16 första fioler när han skrev sina symfonier, han skrev för 12, 
men lik förbannat sitter vi och spelar Brahmssymfonier med 16-17 för att vi vågar liksom 
inte tala om att man kan sitta med 12, vi vågar inte gå ner på stråkbesättning för då 
kanske det är någon som säger att det inte behövs så här mycket stråkar. Men sedan 
när vi ska spela Mahler då behöver vi ju ha dem, många jätteduktiga fioler som ska sitta 
och vara samstämda. Så det där är svårt. Det är därför man önskar att man kunde få en 
kunskapsförståelse, säga att vi behöver pengarna men ge oss ett förtroende till att 
använda pengarna på ett effektivare sätt än vad vi gör idag.” 

 

                                                           
86 Jämför analysen av kostnadsstrukturen i kapitel 7.3 på sidan 105. 
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Tabell 37. Symfoniorkestern och dess sammansättning. Källa: Plotkin (2002), egen översättning. 
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Årtal 1607 1728 1730 1775 1780 1792 1824 1865 1900 1970 
Violiner 4 22 6 20 12 16 24 30 33 34 
Viola 4 2 4 4 4 4 10 8 11 12 
Cello 2 3 2 4 3 4 6 9 10 12 
Kontrabasar/viola da gamba 2/3 2 1 4 3 4 6 5 10 9 
Flöjter 2 2 0 3 2 2 2 2 4 4 
Oboer 0 2 3 3 2 2 2 2 4 4 
Klarinetter 0 0 0 3 0 0 2 2 4 5 
Fagotter 0 3 2 4 2 2 2 2 4 4 
Horn 0 2 0 4 2 2 2 4 8 6 
Trumpeter/kornetter 4/2 0 3 2 0 2 2 2 4 4 
Tromboner/trumpeter 4 0 0 0 0 0 2 3 5/1 4/1 
Pukor/slagverk 0 0 1 1 0 1 1 1 2/3 2/3 
Klavérinstrument 6 2 2 1 2 1 0 0 0 2 
Harpa 6 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

 

 

 

VI KAN ALLTSÅ KONSTATERA att det finns ett synsätt att resurserna inte används effektivt, 
eftersom det finns en rädsla för att sänka anslagsnivån om personalstyrkan minskas. Men 
lösningen verkar  enkel, ge orkesterledningarna  förtroende  att  agera på  längre  sikt och 
utan att fokusera enögt på de fasta personalkostnaderna. 

Förslagsvis kan projektmedel ligga som en post. Utifrån intervjuerna verkar det som att en 
sådan  typ  av  finansiering  skulle bidra  till  experimentlusta och kreativitet. Vad  som  är 
tydligt nu är att få orkestrar vågar ta större risker vad gäller till exempel repertoaren.  

Någonstans går det givetvis ändå en gräns  för hur  liten en orkester kan bli och denna 
varierar också om orkestern ligger i Gävle eller i Stockholm. Orkestrarna i huvudstaden 
har  ett bredare underlag vad gäller  frilansmusiker och behöver  inte betala hotellnätter 
och resekostnader i lika hög grad. 
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ETT BYGGE AV EN ORKESTER sker också i nivåer och är omsorgsfullt konstruerad. Stefan 
Forsberg utvecklar: 

”Konstruktionen är fragil såtillvida att om man är tvungen att skära i personalstyrkan 
hamnar man på en helt annan repertoarnivå. Skulle vi vara tvungna att dra ned 10 
miljoner kan vi inte längre presentera en fullt utbyggd symfoniorkester. Små justeringar 
kan naturligtvis göras men i princip är frågan, vill vi ha en stor symfoniorkester eller inte? 
I vårt fall vet vi att det är både landstingets och vår åsikt att det skall förbli en fullstor 
symfoniorkester med sunda och stabila arbetsförhållanden.” 

Frågan måste  även  ställas mot  hur många musiker  som  utbildas  i  Sverige.  Finns  det 
förutsättningar  för  det  antal  som  inte  får  fast  anställning  att  ändå  arbeta  som 
(frilans)musiker, finns det tillräckligt många uppdrag? Å ena sidan kan man tänka sig att 
en uppluckring bland  tjänsterna bidrar  till  en  större  rörlighet. Å andra  sidan kan man 
tänka sig att de som spelar vissa instrument blir mer utsatta än andra; att det på lång sikt 
blir alltför få av dem eftersom inte tillräckligt många vågar satsa.  

6.2.3 MARGINALKOSTNAD OCH MARGINALKVALITET 
RESONEMANGET OM PERSONALKOSTNADER hör ihop med vad man får tillbaka på varje 
satsning och, därmed, varför satsningen har skett. 

Wolf  (1992)  beskriver  i  sin  rapport  om den  finansiella  situationen  för de  amerikanska 
symfoniorkestrarna,  hur  orkestrarna  har  expanderat med  ökade  kostnader  som  följd; 
men inte främst för att efterfrågan har ökat, utan beroende på tryck från utbudssidan, det 
vill säga musiker, fackförbund och orkesterledningarna. Motsvarande bild går att ge av 
svenska förhållanden. 

I den norska  symfoniorkesterutredningen  från  senare  år  (Nesheim  2001)  är  frågan om 
dimensionering av orkestrarna  central. Utredaren konstaterar att alla orkestrar vill öka 
sin besättning, men frågan varför besvaras inte självklart. Frågeställningarna som samlar 
upp diskussionen fokuserar på alternativkostnader och vad satsningen ger: 

 Leder en ökad besättning till ett bättre konsertutbud? 

 Vad  kostar  fler  anställda  i  förhållande  till  att  hyra  in  musiker  vid  enskilda 
tillfällen? 

 Ökar fler anställda musiker kvaliteten eller produktiviteten i orkestern? I så fall: 
hur mycket ökar kvaliteten och hur många fler konserter kan genomföras? 

 Blir det  så  att  kulturutbudet  i  närmiljön  generellt  sett  ökar med  fler  anställda 
musiker, till exempel då musikerna kan ta frilansuppdrag eller inspirera fler? 

 Finns andra argument som är viktiga för att bygga ut orkestern? 

 

DEN NORSKA UTREDNINGEN  skiljer  på  intern  och  extern  argumentation.  Utredaren 
Nesheim menar att det handlar om en intern argumentation när orkestrarna utgår från sina 
egna  önskemål  –  ”vi  vill  kunna  spela  allt”  –  i  strävan  att  bli  större.  Den  externa 
argumentationen,  däremot,  analyserar  orkesterns  roll  i  sammanhanget:  vilken  musik 
spelas i regionen i övrigt, hur ser behovet ut?  

Observera att Nesheim menar att orkesterns roll kan utvidgas till att bilda ”ett samfund 
av musiker”, det vill  säga  att musikerna  inte  enbart har  en  roll på  en  institution, utan 
ägnar  sig  i  varierande  grad,  förutom  symfonisk  musik,  också  åt  kammarmusik, 
körkonserter,  sakral musik, operaföreställningar,  samt uppsökande konserter  såsom på 
skolor och på sjukhus. 
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Detta  påminner  visserligen  om  situationen  i  dag  i  Sverige,  när  många  musiker  i 
orkestrarna har uppdrag vid sidan om, men skillnaden är Nesheim vill formalisera dessa 
uppdrag och alltså ge symfoniorkestern en bredare uppgift. 

  

DISKUSSIONEN OM KOSTNADER och vad man  får  tillbaka är  inte bara  relevant när det 
gäller  fasta  årsverk,  utan  också  direkta  produktionskostnader,  det  vill  säga  de  rörliga 
kostnaderna  som  uppstår  i  samband  med  konserter,  till  exempel  kostnaden  för  en 
gästdirigent eller vikarie. Om en orkester inte genomför några konserter skulle de direkta 
produktionskostnaderna i princip bli noll. Däremot påverkas personalkostnaderna enbart 
av uppsägningar eller nyanställningar i den fasta personalstyrkan. 

En  central  fråga  är huruvida  en orkester  tjänar  eller  förlorar pengar på  att genomföra 
ännu  en  konsert,  det  vill  säga  hur  rörelsekostnaderna  ser  ut  i  förhållande  till 
rörelseintäkterna.  Tumregeln  traditionellt  sett  är  att  produktionskostnaderna  (eller 
”artistbudgeten”) motsvarar biljettintäkterna. 

I Helsingborg  ger  konserterna  ett  dåligt  ekonomiskt  resultat  eftersom  biljettintäkterna 
hålls  nere,  av  politiska  skäl,  och  att  konsertlokalen  upplevs  som  för  liten.87  I  Gävle 
innebär  varje  ny  konsert  ett  negativt  resultat.  I  snitt  kostar  en  produktion  dubbelt  så 
mycket  som  intäkterna.  Även  om  konserthuset  fylls  innebär  det  förlust,  men 
orkesterchefen Beryl Lunder betonar vad en hög beläggning ändå ger: 

”Man får en politisk acceptans om man har utsålt på alla konserter. Man kan inte dra ner 
något sådant som är så populärt för det är en oerhörd styrka att ha en social förankring 
hos befolkningen. Så där är det inte pengarna som talar högst utan människornas 
närvaro som borgar för att man får medlen.” 

Hennes resonemang kan återkopplas till att biljettintäkterna är en  liten del  jämfört med 
anslagen. Det  viktiga  i  sammanhanget  blir  alltså  att  legitimera  anslagen,  bland  annat 
genom hög beläggning. 

 

FLERA ORKESTERCHEFER PEKAR PÅ att kvalitet kostar, och att pengarna gärna skenar 
iväg när man satsar. Sture Carlsson, till exempel, säger apropå Göteborg: 

”Eftersom det konstnärliga har gått så väldigt bra och vi har haft sådana extrema 
framgångar får man väl säga att då tenderar det till att ta över. Man kan bli lite fartblind 
av det där. Det kan vara svårt att hålla den ekonomiska  verkligheten också levande på 
något vis. Man blir sina egna framgångars fånge lite grann. Här finns det liksom inga skäl 
att dra ner eller göra något sådant utan allt går bara så oerhört bra. Så att den 
ekonomiska verkligheten och den konstnärliga blir två skilda världar.” 

Lennart  Stenkvist  i Malmö menar  också  att  det  finns  rationella  skäl  varför  satsningar 
kostar: 

”Ju bättre orkestern blir och ju mer internationellt erkänd orkestern är, desto dyrare blir 
det. Helt plötsligt kan man engagera en dirigent som kostar en halv miljon för en vecka. 
Stjärndirigenterna tar en halv miljon för en konsert, och om man lyckas engagera någon 
av dem så får man vara beredd att punga ut med en halv miljon – och det är drömmen. 
Det är som att få hit Ronaldo för att spela, och det är ju ingen som rynkar på ögonbrynen 
när man kvitterar ut en miljon för att sparka fotboll en vecka, det är accepterat.  

Men höjer man sin nivå så att man kan få hit bättre artister, så kommer det också att 
kosta mer i produktionsmedel. Man skulle kunna tycka att höjer man sin nivå och blir 
skickligare, desto mera intäkter kan man få och desto mer sponsorer kan man få. Jo, 

                                                           
87  Beläggningen  i  Helsingborg  är  mycket  hög.  Jämför  resonemanget  om  konsertlokalens 
begränsning i kapitel 4.2.1 från och med sidan 39. 
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kanske, men det finns en smärtgräns vad publiken är beredd att betala, och den går inte 
parallellt med kostnadsökningen som kan uppstå på gagesidan. Det tror jag inte folk 
förstår.  

Malmöorkestern är inne i det skedet nu, när det börjar… det har varit en successiv 
process under de senaste tio åren och fortsätter det nu, kommer produktionsbudgeten 
att åka upp två miljoner direkt jämfört idag. Vi kanske kan höja intäkterna med en halv 
miljon motsvarande dagens intäkter.  

Man tycka vad man vill om det internationella musiklivet, gagenivåer och allting, men nu 
är det så. Det är spelreglerna.” 

 

I NORRKÖPING ÄR VERKLIGHETEN en annan. Där har orkestern tvingats till besparingar 
och chefen Hans Barksjö funderat över vad varje satsad krona ger tillbaka. Han säger: 

”En viktig del i att vi har fått balans är att vi till exempel på solistsidan har valt bort några 
riktigt stora namn därför bara namnet kostar väldigt mycket att köpa. Däremot kan jag få 
en annan solist på samma instrument som är lika bra att spela men som är okänd för 
halva priset. Jag säger att vi har ett lika kvalitativt utbud som vi har haft tidgare, men för 
sex miljoner kronor mindre. 

Vi måste ha en flexibilitet i tänkandet. Om man säger att man har 13 andrafioler och en 
andrafiol blir sjuk. Ja då har man per automatik slängt in en vikarie där så man fått 13, 
men då har jag frågat först om man måste man vara 13 den här gången. Ibland går det 
ju faktiskt att spela på 12 och ändå göra en väldigt bra symfoniproduktion. Och bara det 
tänket spar en jädra massa pengar. Bara genom att ifrågasätta.” 

En fråga är när skärandet tar slut. 

”Det är en viktig frågeställning och det där är ju musikerna också rädda för. Men jag tror 
att det är få politiker eller någon i publiken som sitter och räknar hur många vi är på 
scenen. Ibland är vi 15 första och ibland är vi 12, men är det bra produktioner så tror jag 
inte att någon politiker ringer och säger, jamen, jag såg ni spelade med 10 andrafioler 
där, då kan ni väl göra det igen.” 

 

I EN TRADITIONELL ANALYS HADE MAN ställt marginalkostnaden mot marginalintäkten, 
men  för  en  symfoniorkester  räknas  enbart  till  en  liten  del  vad  den  ekonomiska 
avkastningen blir av en konsert. I stället räknas andra mått. Ett sådant är marginalkvalitet, 
enligt Heilbrun—Gray (2001), och vi kan återkoppla till Hans Barksjös resonemang ovan.  

Tanken är att  ifrågasätta om den extra kostnaden – marginalkostnaden – motsvaras av 
den extra kvalitet som uppkommer. Här gäller  lagen om avtagande avkastning, det vill 
säga  den  hundrade musikern  bidrar  till mindre marginalkvalitet  än,  säg,  den  sjunde 
musikern. 

Vi  kan  även  vidga måttet  till  fler  variabler  för  att  återkoppla  till Wallin  (1977)  som 
refererades på sidan 12: bredd, mångsidighet, god påverkningsgrad; förutom hög kvalitet 
i genomförandet. Vi kan även lägga till publikantal (apropå legitimitet och vikten av att 
ha  efterfrågan  för  verksamheten)  samt  orkesterns  utveckling  (bidrar  till  långsiktig 
kvalitet). 
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Oavsett  vad  vi  stoppar  in  är  poängen  att  vi  kan  samla  dessa  variabler  under 
marginalavkastning generellt – och ekvationen som helst ska följas blir: 

 
Marginalavkastning > Marginalkostnad 

 
(Kvalitet+mångsidighet+bredd+intäkter+påverkningsgrad) > (Fast personal+rörliga kostnader) 

 

 

VILKEN AVKASTNING EFTERSTRÄVAS DÅ, vad ska vi bedöma? Frågan för oss tillbaka till 
frågan  över  alla  andra: varför har vi  symfoniorkestrar? En diskussion  om hur mycket 
orkestrarnas utveckling mot  att bli  ”bäst”  får kosta beror helt  enkelt på  svaret  av den 
frågan. 

Det  är  enkelt  att  konstatera  att  dagens  tilldelade  resurser  inte  räcker  till  för  den  av 
orkestrarna eftersträvade utvecklingen, men det är inte detsamma som att det är givet att 
vi vill satsa på att ha fyra orkestrar på en internationell arena och vars medel för att nå dit 
är att öka besättningen. 
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7 MEKANISMER: EKONOMIN 
 

För att få en helhetsbild av 
symfoniorkestrarnas ekonomiska situation 
måste intäkterna ställas mot kostnaderna. 

En viktig variabel är hur ”inkomstgapet” 
förändras, det vill säga den del av intäkterna 
som inte består av intjänade intäkter. 

Det finns också några mekanismer för 
symfoniorkestrar som medför särskilda 
förutsättningar, till exempel strukturen med 
en stor andel fasta kostnader. 

 

Vi kan konstatera att de totala intäkterna och 
kostnaderna har ökat i samma sakt de senaste 
decennierna. Intäktsgapet följer förändringen, 
vilket kan förklaras av att den största andelen 
av intäkterna består av anslag. 
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7.1 ÖVERSIKT 
NÄR VI HAR ANALYSERAT  kostnaderna  och  intäkterna  på  lång  sikt  har  några  centrala 
komponenter  valts  ut:  personalkostnader,  direkta  produktionskostnader,  biljettintäkter 
och anslag.88 Det är dessa som summeras under ”totala” kostnader respektive intäkter.  

Man  kan  tänka  sig uppdelningen  enligt Tabell  38  nedan  och  betrakta  komponenterna 
som  fasta  intäkter  (anslag)  och  fasta  kostnader  (personalkostnader),  liksom  rörliga 
intäkter (biljettintäkter) och rörliga kostnader (produktionskostnader).  

Det ger en pedagogisk och hanterlig modell, men det är viktigt att komma  ihåg att den 
inte  rymmer hela  sanningen. Till  exempel  är  sponsorintäkter  ett betydande  inslag vad 
gäller  intjänade  intäkter. Framför allt  finns  inga  fasta  intäkter. Dessa kan aldrig  tas  för 
givna, åtminstone inte på längre sikt. 

 
Tabell 38. Översiktlig och förenklad bild av dominerande kostnader och intäkter. 

INTÄKTER KOSTNADER 
Anslag Fasta intäkter Personalkostnader Fasta kostnader 
Biljettintäkter Rörliga intäkter Direkta produktionskostnader Rörliga kostnader 
Totala intäkter  Totala kostnader  

 

 

NÄR VI STÄLLER dessa sammanslagna kostnader och  intäkter mot varandra över de  tre 
senaste decennierna blir två saker tydliga. För det första följer intäkterna och kostnaderna 
varandra,  för  det  andra  ökar  de  båda  kontinuerligt. Figur  39  illustrerar  förändringen; 
notera att den är justerad för inflation. För orkestrarna var för sig är bilden liknande. 

Verksamheterna  ligger  alltså  kring  nollresultat  i  stort. Det  är  inget  som  förvånar, mot 
bakgrund  av  att  en  stor  andel  av  intäkterna  är  anslag  som  är  avpassade  till  enstaka 
budgetår.89 Men detta är också ett problem eftersom det blir svårt att planera för flera år 
framåt. Det saknas motsvarande investeringsfrämjande funktioner som finns för företag – 
periodiseringsfonder  och  dylikt –  som  gör  det möjligt  att  utjämna  bättre  eller  sämre 
resultat, till exempel till följd av stora investeringar. I stället lever symfoniorkestrarna på 
beslutsfattarnas  goda  vilja  för  tillfället. Alla  orkesterchefer  betonar  detta  som  ett  stort 
problem, i mindre eller högre grad. 

 

                                                           
88 I vissa fall inkluderas även övriga poster som påverkar stort. 
89 Det  så  kallade  anslagssparandet  har  begränsats  ytterligare,  på  grund  av  regeringens  nyligen 
införda  restriktioner  för  anslagsfinansierade myndigheter.  Tidigare  har  det  varit  tillåtet  att  föra 
över upp till 3 procent av det totala anslaget från ett år till ett annat. Nu måste allt betalas ut före 
årsskiftet. 
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Figur 39. Sveriges symfoniorkestrar: huvudsakliga kostnader och intäkter (1 000 kronor), förändring 
perioden 1969/70-2003 (ej Radioorkestern). Justerat för inflation. Uppgifter från Statens kulturråd med flera 
enligt Appendix 1. 
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7.2 INKOMSTGAP OCH PRODUKTIVITET 

7.2.1 TEORETISK BAKGRUND 
OFTA SKER EN ANALYS AV  symfoniorkestrarnas  ekonomiska  förhållanden,  liksom  om 
scenkonst generellt, utifrån Baumol—Bowens  (1966) klassiska studie. En  iakttagelse var 
det som de kallade ”inkomstgapet”, vilket senare också bland annat har beskrivits som 
”kostnadssjukan” eller ”Baumols förbannelse”.  

Förbannelsen handlar om att symfoniorkestrar, liksom annan scenkonst, konstant verkar 
under  finansiella svårigheter. Kostnaderna ökar kontinuerligt, medan det uppstår stora 
svårigheter då intäkterna inte hänger med i förändringstakten. 

Orsaken är att scenkonsten inte kan öka sin produktivitet tillräckligt, i jämförelse med till 
exempel  biltillverkning.  Däremot  måste  lönerna  för  musikerna  följa  utvecklingen 
generellt. Argumentet  är  inte  att musiker måste ha  samma  lön  som  andra  yrkeskårer, 
eftersom villkor och  icke‐monetär belöning varierar mellan yrken.  I  stället handlar det 
om att alla  sektorer konkurrerar om arbetskraft på  lång  sikt. Om  ingen  löneutveckling 
skulle  finnas  för  orkestermusiker,  skulle  troligen mycket  färre  (eller  inga  alls  till  slut) 
utbilda sig till musiker. Det skulle innebära en underminering av hela sektorn. 

Produktiviteten  för  scenkonst  är  svår  att  öka  relativt  andra  sektorer  eftersom  själva 
arbetet som en musiker utför, vilket Baumol och Bowen påpekar, ”är ett mål i sig själv, 
inte medlet  för  att producera  en  vara”. Och det  tar  lika  lång  tid  att  spela Beethovens 
nionde symfoni i dag som för 180 år sedan! 

Därför,  och  detta  är  poängen  i  teorin,  ökar  kostnaden  för  symfoniorkestrarnas 
”produktion”  relativt  andra  sektorer  i  samhället obönhörligen och kontinuerligt. På  så 
sätt ökar också inkomstgapet. 
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DETTA INNEBÄR INTE att inga produktivitetsvinster finns. Radio och möjligheten att lagra 
musik  (i  fysisk  eller  digital  form;  skivor,  mp3‐format  etc.)  har  bidragit  till  att 
orkestermusik kan nå ut på ett helt annat sätt än tidigare. Festivaler är ett annat argument 
som brukar framhållas. 

Hur  som  helst  kvarstår  problemet  i  själva  framförandet  av  en  konsert,  även  om 
innovationer marginellt kan påverka produktiviteten. 

 

7.2.2 DE ÖKADE KOSTNADERNA I SVERIGE 
HUR SER DET UT I SVERIGE? En  jämförande bild,  enligt Figur  40,  av utvecklingen  av 
kostnaderna  och  de  intjänade  intäkterna  (här:  biljettintäkterna)  visar  att  inkomstgapet 
ökar nästan 2,5 gånger justerat för inflation under drygt 30 år.  

Vi  finner  dock  den  dominerande  förklaringen  i  att  antalet  anställda  har  ökat, med  2  gånger 
under samma period. Eftersläpningen av produktivitet är alltså enbart en liten förklaring 
varför kostnaderna för symfoniorkesterna har ökat i Sverige. 

Om förändringstakten av totala kostnader och totala intäkter ställs mot hur inkomstgapet 
har förändrats är likheterna slående, enligt Figur 41.  

 

 
Figur 40. Sveriges symfoniorkestrar: jämförelse totala kostnader och biljettintäkter (1 000 kronor), 
1969/70-2003 (ej Radioorkestern). Justerat för inflation. Uppgifter från Statens kulturråd med flera enligt 
Appendix 1. 
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Figur 41. Sveriges symfoniorkestrar: totala kostnader, totala intäkter och inkomstgap (1 000 kronor), 
1969/70-2003 (ej Radioorkestern). Justerat för inflation. Uppgifter från Statens kulturråd med flera enligt 
Appendix 1. 
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7.2.3 KONSEKVENSER 
MEKANISMERNA STÄLLER LIKVÄL SÄRSKILDA KRAV  på  finansieringen.  Baumol—Oates 
(1972)  påpekar  att  ”den  summa  som  är  tillräcklig  för  att  finansiera  (en musikertjänst) 
i dag är  inte relevant  i morgon, och den summa som är relevant  i morgon kommer  inte 
att vara tillräcklig nästa dag”.  

Inkomstgapet är en käft som blir större och större, och som kommer vägra att stänga sig. 
En  förändring  i  strukturen  vad  gäller  antal  anställda  kan mätta  tillfälligt, men  skapar 
egentligen bara ett nytt utgångsläge och ett nytt, hungrigt gap därifrån.  

Det är  likaså viktigt att notera att  intäkternas källa  inte diskuteras per se och även flera 
tjänstesektorer  ”lider”  av  kostnadssjukan,  till  exempel  hårklippning.  Varför  en  frisör 
klarar  eftersläpningen  av  produktivitetsförbättringar  beror  på  att  priserna  för 
konsumenten  ökar  i motsvarande  grad  som  löneökningen  för  yrkeskåren.  Vi  betalar 
relativt mer för en klippning nu än vad vi gjorde för femtio år sedan. 

Argumentet om kostnadssjukan är alltså i sig inget som talar för subventioner; samhället 
har  till  exempel  inte  subventionerat  det  utdöende  släktet  barberare.  Valet  att  stödja 
symfoniorkestrar har däremot gjorts bland beslutsfattare, men det är viktigt att ett sådant 
val innebär budgetmässiga långtidsförpliktelser.  

Vi  vill  också  påpeka  att  det  i  sammanhanget  är  viktigt  att minnas  resonemanget  om 
marginalavkastning kontra marginalkostnad: en nivåhöjning bör motiveras?90 

Mot bakgrund av den stora andelen anslag i Sverige blir det än viktigare att ha en öppen 
dialog där  långsiktiga mål kan  fastställas och där vi  svarar på  frågan varför vi vill ha 
symfoniorkestrar – och inte bara i dag, utan även i morgon. 

Stefan  Forsberg  på  Konserthuset  i  Stockholm  menar  att  det  är  en  fråga  som 
beslutsfattarna måste våga ta tag i. Han säger: 

”Vi framför levande musik med levande musiker och behöver en årlig anslagsutveckling 
då kostnaderna ökar med ett antal procent varje år. Det krävs en garanterad 

                                                           
90 Se kapitel 6.2.3 från och med sidan 96. 
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uppskrivning som går hand i hand med hur vår konstnärliga planeringstruktur ser ut. 
Detta för att kunna fortsätta vårt viktiga arbete med att profilera den klassiska musiken ut 
mot såväl ny som gammal publik. Denna fråga driver jag hårt då det endast är våra 
politiker som kan – och måste våga att driva denna debatt med medborgarna.” 

 

UNDER EN DEBATT i Riksdagen i april 2004 diskuterades just frågan om ökade anslag till 
kulturinstitutioner.  Debatten  tyder  på  en medvetenhet  bland  politiker, men  speglade 
också  att  frågan  har diskuterats  alldeles  för  lite  eftersom  inga  visioner,  inga mål med 
kulturinstitutionernas verksamheter togs upp. 

Citaten  nedan  från  Annika  Nilsson  (s)  gör  dessutom  symfoniorkestrarnas  sårbarhet 
tydlig: 

”När det handlar om pris- och löneomräkningen tycker jag att det är viktigt och bra att vi 
har de här diskussionerna om den. Men man ska också vara medveten om att varje 
förändring i en mer generös riktning innebär att vi måste ta pengar någonstans ifrån. Det 
är inte så att bara för att vi förändrar pris- och löneomräkningen regnar det manna från 
himlen, utan vår budget är begränsad. Oavsett om vi vill det eller inte, så är det på det 
viset. Därför tycker jag att det är bra att vi fortsätter att analysera pris- och 
löneomräkningen. Men vi ska inte tro att det är lösningen på allting, därför att en 
förändring i den innebär att det kommer att bli mindre pengar någon annanstans i 
statens budget.” 

 

7.3 KOSTNADSSTRUKTUREN 

7.3.1 DEN OPERATIVA VERKLIGHETEN 
VI HAR KONSTATERAT att kostnaderna ökar för symfoniorkestrarna. En slutsats är dock 
att  när  klagomål  framförs  från  institutionernas  håll  om  att  det  är  svårt  att  få  ihop 
ekonomin,  handlar det  inte  om  att  anslagen  har minskat  kontinuerligt.  Snarare  är det 
tvärtom. Vi har kunnat peka på att anslagen generellt sett har ökat över tiden. Det är bara 
det att kostnaderna har följt efter. 

De operativa problemen i vardagen har i stället sin bakgrund i trögrörligheten som går att spåras i 
strukturen av den stora andelen fasta kostnaderna. 

Personalkostnaderna  för de  fast anställda kräver ungefär ett år  för att kunna påverkas. 
Därför  är  en hastig minskning  av nivån  i  anslag  svår  att kompensera direkt,  eftersom 
biljettintäkterna måste öka mångdubbelt mer för att kunna balansera.91 

 

DET BÖR DÄRFÖR FINNAS  en  långsiktig  balans  mellan  anslag  (”fasta  intäkter”)  och 
personalkostnader  (”fasta  kostnader”).  Figur  42  illustrerar  hur  kvoten  anslag  i 
förhållande till personalkostnader har varierat. Från att tidigare ha legat en bit över 1, det 
vill säga att det har funnits utrymme utöver att täcka kostnaderna för löner, har kvoten 
de senaste åren legat väldigt nära 1. 

                                                           
91  Se  Tabell  39  samt  scenariet  om  hävstångseffekten  angående  en  drastisk minskning  av  anslag  i 
kapitel 8.1 på sidan 109. 
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Det verkar alltså som att symfoniorkestrarnas ansvar att ordna finansiering utöver anslag 
har ökat jämförelsevis med tidigare, för att kunna göra mer än att betala ut löner för fast 
anställda. 

En uppenbar följd av detta är att riskexponeringen måste minska, eftersom ingen buffert 
finns.  Detta  påverkar  givetvis  de  konstnärliga  målen  och  medför  sannolikt  att 
repertoaren väljs för att – kortsiktigt – minimera risken för en förlust. 

 

FÖR GIVETVIS PÅVERKAS REPERTOAREN  av  de  finansiella  förutsättningarna.92  I 
sammanhanget  kan  vi  återge  en  anekdot  som  berättats  av  Åke Holmquist,  Kungliga 
Musikaliska Akademiens ständige sekreterare; om en politiker som enbart ger ett direktiv 
till  orkesterns  ansvariga  chef:  ”Du  har  full  frihet  vad  gäller  konstnärlig  inriktning,  så 
länge  konsertlokalen  fylls.”  I  själva  verket  leder  ju  ett  sådant  direktiv  till  att  den 
konstnärliga inriktningen måste anpassas för att kunna locka till fulla hus. 

 
 

Figur 42. Sveriges symfoniorkestrar: anslag i förhållande till personalkostnader, 1969/70-2003 (ej 
Radioorkestern). Uppgifter från Statens kulturråd med flera enligt Appendix 1. 
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92  En  forskningsrapport  från  1996  av  J.  Richard  Hackman,  professor  i  psykologi  vid  Harvard 
University  (USA),  ihop med  Jutta Allmendinger, professor  i  sociologi  vid Münchens universitet 
(Tyskland),  visar  att  det  just  är  de  finansiella  ramarna  som  i  första  hand  styr  hur  en 
symfoniorkester  fungerar,  inklusive  den  konstnärliga  nivån.  Resultatet  fastslogs  efter  att  78 
orkestrar i olika länder undersökts. (Judy 1996) 
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7.3.2 PARFÖRHÅLLANDEN OCH HÄVSTÅNGSEFFEKT 
VI HAR TIDIGARE VISAT  hur  kostnaderna  och  intäkterna  fördelar  sig.  När  vi  gör  en 
sammanställning  av  de  båda  delarna  får  vi  en  bild  av  hur  de  rörliga  och  fasta 
komponenterna hör samman, enligt Tabell 39.  

Tumregeln  som  orkesterledningarna  anger  är  att  produktionskostnaderna  ungefär 
motsvaras av biljettintäkterna. Det varierar hur  långt anslagen räcker;  i vissa  fall är det 
sponsorintäkterna  som  täcker  för  några  extra  tjänster,  i  andra  fall  erbjuder 
sponsorintäkterna  en möjlighet  att göra  enstaka, ytterligare produktioner  eller  turnéer. 
Anslagen täcker personalkostnaderna och i vissa fall något mer. 

De  intjänade  intäkterna motsvarar 19 procent av  intäkterna. En minskning av anslagen 
innebär  därför  att  biljettintäkterna måste  öka  relativt mycket mer  för  att  ändå  kunna 
balansera budgeten.  

 
Tabell 39. Fördelning intäkter och kostnader för Sveriges symfoniorkestrar, 2003. Fördelningen för 
konsertintäkterna saknas för Malmö Symfoniorkester. Källa: orkestrarnas uppgifter. 

Intäkter   
Intjänade intäkter   
 Konsertintäkter   
  Abonnemang 5%  
  Lösbiljetter 5%  
  Turnéintäkter 3%  
  Övrigt 1%  
 Summa konsertintäkter  15% 
 Sponsortintäkter  2% 
 Övrigt  2% 
Anslag    
 Stat  15%  
 Län/region 29%  
 Kommun 21%  
 Övrigt 17%  
 Summa anslag  81% 
    100% 
     
Kostnader     
Verksamheten generellt   
 Direkta produktionskostnader  12% 
 Administration/marknadsföring  4% 
 Övrigt  11% 
 Personalkostnader  73% 
    100% 

 

 

TABELLEN SAMMANFATTAR  fördelningen  av  kostnader  och  intäkter  för 
symfoniorkestrarna  i Sverige. Även om situationen varierar när olika orkestrar  jämförs, 
så ger tabellen en bild av förutsättningarna för verksamheterna. 

Dessa förutsättningar bildar grunden för de scenarier som byggs upp i nästa avsnitt och 
på många sammanfattar den här rapportens huvudpoänger. 

 

 

 

Rörliga intäkter 

Fasta intäkter 

Rörliga kostnader 

Fasta kostnader 
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8 SCENARIER, FRÅGOR, FÖRSLAG 
 

Vi lyfter fram fyra scenarier för att illustrera 
några av de viktiga poängerna i den här 
undersökningen.  

Vi betonar hur effekterna blir utifrån olika 
prioriteringar och strategiska vägval.  

För det första pekar vi på vad en 
anslagsminskning medför på några års sikt 
och vad som skulle krävas för att kompensera 
en sådan. 

För det andra lyfter vi fram sårbarheten i att 
ett stort ansvar för Sveriges symfoniorkestrar 
ligger hos ett fåtal kommuner. 

För det tredje frågar vi om önskemålen att 
öka orkestrarnas storlek är realistiska och vad 
som i så fall skulle krävas för att förverkliga 
dessa. 

För det fjärde understryker vi att ett 
långsiktigt perspektiv behövs vad gäller 
efterfrågan. 
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8.1 STATLIG BUDGETRESTRIKTION 
VAD HÄNDER OM ANSLAGEN hastigt minskas,  till exempel om staten minskar sin andel 
ännu mer? Låt oss göra ett tankeexperiment och se hur mycket de intjänade intäkterna – 
mer specifikt biljettintäkterna – skulle vara tvungna att öka i så fall. 

Vi utgår ungefär  från  fördelningen  av de olika kostnads‐ och  intäktsposterna  som har 
angivits  tidigare.  Anslagen  motsvaras  ungefär  av  personalkostnaderna.  Tabell  40 
illustrerar. 

Vi antar följande: 

 Sponsorverksamheten går utmärkt och ökar med 5 procent per år. 

 Anslagen minskar totalt sett med 1 procent per år. 

 Alla kostnadsposter ökar kontinuerligt med 3 procent, inflationen plus en allmän 
löneökning i samhället. 

 

VAD SOM UPPSTÅR ÄR en hävstångseffekt. Eftersom andelen anslag uppgår till 81 procent 
måste  biljettintäkterna  öka  relativt mycket mer  för  att  balansera  så  att  intäkterna  och 
kostnaderna går ihop. 

Första året krävs en ökning av biljettintäkterna på 46 procent för att få ihop budgeten; en 
stor ökning men kanske överkomlig vid ett enstaka  tillfälle om publiken är  trogen. Om 
biljettpriset är 150 kronor i dag innebär det en ökning av priset till 219 kronor. En ännu 
större  effekt uppstår dock  snart. Redan  efter  fem  år måste biljettpriset ha ökat  till  508 
kronor  om  övriga  variabler  fortsätter  i  samma  takt;  det  vill  säga  även  att 
sponsorintäkterna ökar med 5 procent per år. 

Om vi drar ut utvecklingen till 2020 innebär det att biljettintäkterna står för 48 procent av 
intäkterna  i  stället  för  8 procent,  och  att  biljettpriset  ligger  på  1 348  kronor. Trots  den 
kontinuerliga ökningen av sponsorintäkter har andelen av totala intäkter enbart ökat från 
2 till 3 procent. 

 

 
Tabell 40. Exempel på förändring av biljettintäkterna när kostnads- och intäktsposterna varierar enligt 
vissa antaganden. 

 2005  2006 2007 2008 2009 2010  2020 
Intäkter          
 Konsertintäkter 14 000 ? 20 420 26 968 33 648 40 464 47 421  125 810 
 Sponsortintäkter 4 000 +5% 4 200 4 410 4 631 4 862 5 105  8 316 
 Anslag 152 000 -1% 150 480 148 975 147 485 146 011 144 550  130 729 
  170 000  175 100 180 353 185 764 191 336 197 077  264 854 
Kostnader          
 Produktionskostnader 24 000 +3% 24 720 25 462 26 225 27 012 27 823  37 391 
 Personalkostnader 146 000 +3% 150 380 154 891 159 538 164 324 169 254  227 463 
  170 000  175 100 180 353 185 764 191 336 197 077  264 854 
           
Biljettpris 150  219 289 361 434 508  1 348 
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SKULLE DESSA KONSEKVENSER  av  uppställda  antaganden  vara  önskvärda? Om  inte, 
vad  är  då  alternativen?  Att  hålla  nere  produktionskostnaderna  skulle  inte  medföra 
mycket. Likaså  skulle det  inte göra mycket,  för  intäkterna  totalt  sett, om beläggningen 
ökade. Dessa effekter skulle enbart vara marginella. 

I  stället  skulle  det  enda  alternativet  vara,  i  alla  fall  på  några  års  sikt,  att  minska 
personalkostnaderna i motsvarande grad. Det innebär ungefär 1‐2 årsverken per år enligt 
givna antaganden. 

 

8.2 EN KOMMUN DRAR SIG UR 
VI HAR PEKAT PÅ ATT ett fåtal kommuner bidrar med en fjärdedel av de totala anslagen 
till  Sveriges  symfoniorkestrar.  För  vissa  orkestrar dominerar de  kommunala  anslagen. 
Effekterna blir därmed mycket  stora om en kommun bestämmer  sig  för att  inte  längre 
satsa på ”sin” orkester. 

I  Norrköping,  till  exempel,  uppgår  anslagen  från  Norrköpings  kommun  till  nästan 
40 procent av intäkterna. En minskning på bara några procent – vilket skedde från 2002 
till  2003  – medför därmed  stora  effekter. Budgeten gick  ihop  tack vare  att Linköpings 
kommun  ökade  sitt  anslag  och  att  försäljningen  av  lösbiljetter  ökade,  liksom  att 
kostnaderna hölls nere. 

Men vad händer om reduceringen av anslag fortsätter? Då blir effekten motsvarande vad 
som visades ovan, enligt Tabell 40. Hävstångseffekten slår  igenom på  liknande sätt. En 
gissning  är  att  nya  konstellationer  därmed  uppstår;  vilka  beror  på  vilken  orkester  vi 
diskuterar och hur sammanhanget ser ut. 

 

VI HÄVDAR ATT DET ÄR MER TROLIGT  att  en kommun minskar  sin  anslagsnivå  än  att 
staten gör det,  i alla  fall vad gäller en drastisk  förändring  från ett år  till ett annat. Det 
finns mindre  pengar  i  en  kommun  att  fördela  totalt  sett  och  i  en  kommun  blir  det 
tydligare hur kostnaderna för en symfoniorkester ställs mot vård, skola och omsorg, eller 
för den delen, kortsiktiga ekonomiska vinster  för uthyrning av konsertlokalen. Det kan 
vara svårt att argumentera  för att anslaget per besök ska uppgå  till mellan 600 och 850 
kronor;  det  är  däremellan  som  kvoten  för  anslag  per  besök  ligger  för  de 
kommunalfinansierade orkestrarna.93 

Mot  bakgrund  av  hur  ansvaret  för  symfoniorkestrarna  har  skiftat  –  till  regioner  och 
kommuner94 – menar vi därför att symfoniorkestrarna lever mer osäkert än tidigare. Inga 
långsiktiga,  gemensamma  mål  finns  uppsatta  totalt  sett  som  ”skyddar”  plötsliga 
förändringar.  En  kommun  kan  börja  fråga  sig  varför  just  den  ska  ta  ett  relativt  stort 
ansvar för den symfoniska musiken i Sverige, och svaret kan få ödesdigra konsekvenser. 

Därför hävdar vi att det  finns risker med hur finansieringen av symfoniorkestrarna har 
utvecklats,  och  frågar  om  inte  enstaka  kommuner  är  alltför  små  enheter  för  att  bära 
ansvaret för en så stor del av den symfoniska musiken i Sverige. 

                                                           
93 Även  länsorganisationen  (landstinget  eller  regionförbundet)  är  givetvis  en  mindre  enhet  än 
staten, men ändå betydligt större än en kommun generellt sett. 
94 Se till exempel Figur 37 på sidan 79 och tillhörande resonemang. 
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8.3 ENLIGT ÖNSKEMÅL 
DE FLESTA ORKESTRAR VILL HELST växa eller bibehålla sin storlek. Det är ett exempel på 
vad den norske utredaren Nesheim kallar  intern argumentation. Ytterligare ett scenario 
presenteras utifrån vad som händer om detta synsätt får styra. 

Det är uppenbart att ökningar av besättningarna påverkar de  fasta kostnaderna, vilket 
kräver  nivåökningar  och  i  ett  senare  skede  kontinuerliga  höjningar  för  att  stävja 
inkomstgapet. 

Vi ställer oss två frågor: 

 Vem betalar? Ska ansvaret ligga på de befintliga anslagsgivarna, det vill säga att 
kommunerna,  regionförbunden  och  landstingen  i  lika  hög  grad  som  nu 
finansierar? 

 Varför  ska  orkestrarnas  storlek  ökas? Är  det  för  att  alla  symfoniorkestrar  ska 
kunna spela ”allt”?  

 

FRÅN ETT NATIONELLT PERSPEKTIV kan det vara svårt att motivera sju fullskaliga, eller 
nästinstill fullskaliga, orkestrar utifrån nuvarande efterfrågan och uppdrag. Det som kan 
motivera  en  ökning  av musikertjänster  är  i  så  fall  att  uppdraget  utvidgas,  både  för 
musikerna och för symfoniorkestern, eftersom vi inte tror att alla sju orkestrar som regel 
spelar just den repertoaren som kräver en fullskalig orkester. 

En fast anställning – deltid eller heltid – i en orkester blir på så sätt en bas för musikerna, 
men  i  tjänsten  ingår  även  andra  uppdrag. Målet  blir,  för  att  använda Nesheims  ord 
(2001), att skapa ett samfund av musiker. Symfoniorkestern blir navet  för detta och  tar 
därmed ett större ansvar än att framföra ett antal konserter per år. 

Resultatet kan bli att en tryggare plattform skapas för musikerna, men också en roll som 
inte  alltid  innehåller  konstnärliga  utmaningar  för  dessa. Alternativet  är  dock  troligen 
färre  anställningar.  Vi  tror  inte  att  alla  mål  kan  förverkligas  och  förvaltas  med  de 
förutsättningar  –  till  exempel  nuvarande  efterfrågan  och  ekonomisk  situation  –  som 
råder. 

 

8.4 BAKOM KRÖNET 
EN GISSNING ÄR att 40‐talisterna kommer att bära upp efterfrågan av symfonisk musik 
de kommande 10‐20 åren. Denna generation utgör fortfarande en stor grupp och innebär 
troligtvis  dels  god  beläggning  i  konsertlokalerna,  dels  att  betalningskraften  är  god. 
Många i denna åldersgrupp väljer säkerligen att köpa abonnemang. 

Vi  vill  dock  höja  en  varningsflagga  för  vad  som  kan  hända  efter  att  den  här 
åldersgruppen inte står för en stor del av konsertbesöken. Vi har i flera resonemang pekat 
på  den  höga  andelen  anslag  av  intäkterna  och  vad  en minskning  innebär  i  form  av 
hävstångseffekt. Om intresset för symfonisk musik minskar i samhället, är det troligt att 
beslutsfattarna  följer  de  allmänna  åsikterna,  vilket  sannolikt  leder  till  reducering  av 
anslag. 

Därför  får  inte  en  fast  abonnemangsstock  ta  över  om  det  sker  på  en  ny  publiks 
bekostnad,  det  vill  säga  på  bekostnad  av  kontinuitet  i  efterfrågan.  Vi  tror  inte  desto 
mindre att en god betalningskraft kan utnyttjas  för att öka kostnaden  för abonnemang, 
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genom  att  utöka  abonnemangspaketet  med  fokus  på  kundserviceargument,  ”gratis” 
garderob  och  kaffe  etc.  De  som  har  förvärvat  en  smak  uppskattar  sannolikt 
konsertupplevelsen i högre grad och torde därmed vara beredda att betala relativt mer, 
snarare än tvärtom. 

 

ORKESTRARNA BÖR ÄVEN KONTROLLERA genomsnittet på publikens ålder, för att se om 
någon förändring sker kontinuerligt. Det är mycket möjligt att ålderssammansättningen 
inte kommer att vara ett problem för symfoniorkestrarnas framtid. Vi vill ändå betona att 
det  är  en  skillnad  på  om  orkestrarnas  publikgrupp  fylls  på  kontinuerligt  eller  om 
medelålder ökar (eller minskar). Om man inte undersöker detta vet man inte – och detta 
är en faktor som kan få stora konsekvenser bakom krönet, både vad gäller biljettintäkter 
och framför allt anslagsfinansiering. Resonemanget begränsas givetvis inte heller till 40‐
talisterna, utan gäller även kommande generationer. 

Observera att efterfrågan av symfonisk musik inte främst behövs för att kunna höja biljettpriserna, 
utan  för att kunna skapa  förståelse och erkännande  för anslagen som delas ut. Orsaken är den 
höga  andelen  anslagsfinansiering  och  alternativet  –  att  biljett‐  och  sponsorintäkter  ska 
finansiera orkestrarnas verksamhet – är mycket  långt borta. Därför krävs ett  långsiktigt 
angreppssätt med barn och undomar  som prioritet  likväl  som arbetet med den  trogna 
publiken. Utan efterfrågan generellt i samhället faller symfoniorkestrarna. 
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9 FRÅGESTÄLLNINGARNA 
ÅTERBESÖKTA 

 

I INLEDNINGEN LYFTE VI FRAM  tre  frågeställningar  som  var  vägledande  för  den  här 
rapporten. Vad har vi kommit fram till? Vi har i denna rapport presenterat observationer 
och analyser som har bildat olika synvinklar på svaren.  

Låt oss sammanfatta några av dessa när vi återkopplar till varje frågeställning för sig. 

1) Hur  ser  den  nuvarande  ekonomiska  situationen  ut  för  Sveriges 
symfoniorkestrar? 

2) Hur ser framtiden ut för Sveriges symfoniorkestrar? 

3) Vad styr förutsättningarna för olika scenarier? 

 

9.1 NUVARANDE SITUATION 
PÅ KORT SIKT TVINGAS symfoniorkestrarna brottas med osäkerhet och nyckfullhet vad 
gäller  budgeten  på  marginalen.  På  lång  sikt,  däremot,  kan  symfoniorkestrarna 
sammantaget  liksom var  för  sig  se  tillbaka på nivåökningar  i  anslag och kontinuerligt 
ökade intäkter.  

Intäkterna  har  emellertid  inte  bidragit  till  en  långsiktig  stabilitet,  utan  har  gått  till  att 
finansiera  de  ökade  kostnaderna,  vilka  har  uppstått  främst  beroende  på  att  antal 
anställda har ökat. 

Sammanfattningsvis  lever  symfoniorkestrarna mer på marginalen och  i de  flesta  fall med  större 
press, men på en högre ”nivåhöjd” än tidigare. 

 

9.2 FRAMTIDEN 
FRÅGAN OM FRAMTIDEN är osäker  för Sveriges symfoniorkestrar. Det hänger  ihop med 
ett  anslagsberoende  och  att  långsiktiga målsättningar  i  kombination med  långsiktiga 
budgetåtaganden knappt finns. Detta försvårar i sin tur planering och styrning. 

Vi har  sett  att  ansvaret  för  symfoniorkestrarna  i  allt högre  grad har  blivit  en  regional 
affär:  det  är  några  enskilda  kommuner  och  landsting/regionförbund  som  bekostat 
orkestrarnas  utveckling;  statens  insats  justerad  för  inflation  har  i  princip minskat  de 
senaste två decennierna.  

Hur  långt  kan  denna  utveckling  fortgå?  Är  kommunerna  och  länsorganisationerna 
beredda att ta detta ansvar? Och vad händer om inte mer pengar satsas, vilken beredskap 
finns  då?  Det  är  frågor  som  inte  har  lyfts  fram  i  en  nationell  diskussion.  Men 
konsekvenserna är uppenbara: om en kommun eller en länsorganisation backar ur leder 
detta  till en nedmontering av den orkester som  förlorar sin  finansiering. Undantaget är 
Radioorkestern, vars finansiering vilar på licenspengar via Sveriges Radio. 



 

 

 

 

 

 

114 

 

INTE DESTO MINDRE HAR VI betonat  att  den  klassiska  musiken  generellt  sett  har 
möjligheter  för  en  spridning  som  aldrig  förr,  tack  vare  teknologiska  innovationer. 
Konkurrensen från övrig kultur‐ och mediekonsumtion har ökat och utmålas främst som 
ett hot, men de  förändrade  förutsättningarna har vissa  ljusa sidor. Vi har  frågat oss om 
klassisk musik någonsin varit mer tillgänglig än nu.  

Spridningen  av  musik  via  lågprisskivor,  radio  och  Internet  innebär,  menar  vi,  att 
förutsättningar  finns  för att en ”förvärvad smak” skapas hos många personer. Därmed 
finns  det  förhoppningsvis  och  troligen  några  bland  dem  som  har  köpt  samlingen 
samlingen  ”Smooth  Classics  –  Do  Not  Disturb”,  som  senare  köper  en  samling  med 
namnet ”Disturb”. Utifrån denna  (ännu  fingerade samling) kanske de  lär sig  lyssna på 
Prokofiev, Bartók och Messiaen. 

En  ökad  spridning  av  den  klassiska  musiken  är  således  ett  verktyg  som 
symfoniorkestrarna kostnadsfritt har  fått  i  sin hand. Frågan  är dock om de  lyckas dra 
nytta av denna chans och förvandla passiva lyssnare till aktiva konsertbesökare, eller om 
den lättsmälta, popförpackade och recyclade klassiska musiken tränger ut satsningar på 
kvalitet och nyskapande. 

 

9.3 VAD STYR FÖRUTSÄTTNINGARNA? 
VI HAR PEKAT PÅ ETT ANTAL FAKTORER  som  styr  förutsättningarna  för 
symfoniorkestrarna. Vad gäller utbudet har vi resonerat kring konsertlokalens betydelse 
och dimensioneringen av orkestern. Vad gäller efterfrågan har vi pekat på betydelsen av 
en rad faktorer såsom smak, ålder, substitut, pris och utbildning. 

En enskild faktor styr likväl symfoniorkestrarna mer än något annat: anslagen. Orsaken 
är  att  dessa  uppgår  till  mellan  70  och   91 procent  av  de  totala  intäkterna  och  en 
hävstångseffekt  gör  att  en  korrigering  av  anslagen  får  en  mycket  stor  påverkan  på 
verksamheten. Dessa ”fasta”  intäkter är nämligen  inte  fasta; de kan  inte  tas  som givna 
utan hänger ihop med intresset för symfonisk musik bland befolkningen.  

Att  skapa  en  bred  och  långsiktig  efterfrågan  för  vad  symfoniorkestrarna  erbjuder  är 
därmed  en  viktig  uppgift  för  orkestrarna  –  och  inte minst  för  huvudmännen,  utifrån 
antagandet att deras syfte är att stödja symfoniorkestrarnas verksamhet även på lång sikt. 

 

PÅ SÅ SÄTT BLIR DET en kritisk  framgångsfaktor  för orkestrarna att hitta en  tydlig och 
självklar plats  i  samhället  i dag. För  att  återknyta  till  inledningen och undertiteln;  inte 
bara att symfoniorkestrarna påverkas av ekonomiska realiteter, utan att de också måste 
erövra en plats närmare centrum  i samhället och  inte riskera att glida ut mot periferin. 
Symfoniorkestrarna – som en del av världen. 
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11 APPENDIX 1 
 

UPPGIFTER SOM SYFTAR TILL  att  beskriva  tidsperioden  1969/70‐2003  är  hämtade  från 
den officiella kulturstatistiken, utgiven av Statens kulturråd och Statistiska centralbyrån. 

Statistiken  finns  inte sammanställd  i någon  form, utan sammanställningen har varit en 
del i detta arbete. Följande källor har använts: 

 

Titel/material Utgiven 
Kulturstatistik 1960/1979 Stockholm: Statens kulturråd, 1981 
Kulturstatistik 1980/1984 Stockholm: Statens kulturråd, 1987 
Kulturstatistik 1985/1992 Stockholm: Statens kulturråd, 1994 
Kulturstatistik 2000 Stockholm: Statens kulturråd, 2000 
Kulturstatistik 2002 Stockholm: Statens kulturråd, 2002 
Kulturstatistik för 2003 direkt från Statens kulturråd Ej publicerat 
Statistisk årsbok för Sverige Årg. 56 (1969) – Årg. 90 (2004) 
Tjugo års kulturpolitik 1974-1994: en rapport från 
Kulturutredningen.  Tabellbilaga 

Stockholm: Fritze, 1995 

Varför kulturstöd? Ekonomisk teori och svensk verklighet : 
rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 

Stockholm: Fritze, 1994 

 

NOTERA ATT ENBART de  institutioner som erhåller bidrag via Statens kulturråd  ingår  i 
denna  statistik.  Det  innebär  exempelvis  att  Radioorkestern  inte  ingår,  liksom  att 
Filharmonikerna  efter  det  att  Stockholms  läns  landsting  tagit  ensamt  ansvar  för 
finansieringen, inte ingår i den officiella kulturstatistiken. 

Det  innebär  att  Radioorkestern  inte  ingår  i  sammanställningarna  över  tidsperioden 
1969/70‐2003. För Filharmonikernas del har data kompletterats genom uppgifter direkt 
från orkesterledningen. 

Då  enstaka  data  inte  finns  eller  anses  vara  felaktiga  i  sammanställningen  har  en 
genomsnittlig trend beräknats utifrån de år som uppgifter finns. 
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