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SAMMANFATTNING 

Denna rapport analyserar Malmö symfoniorkesters förutsättningar i det nya 
konsert- och kongresshuset (KKH) som ska byggas i Malmö. Utredningen har 
genomförts på uppdrag av kulturförvaltningen i Malmö stad.  

Genom anläggningen följer Malmö en global trend att investera i hus för 
kultur i olika former. Argument hör ihop med att göra en plats attraktivare 
och att skapa turistekonomiskt goda effekter. 

Malmö stads beslut att bygga ett nytt konserthus, i en gemensam anläggning 
med kongress och hotell, innebär en ökning av hyreskostnaden (från cirka 10 
miljoner kronor till cirka 49 miljoner kronor per år; angiven uppgift).  

Höga förväntningar ställs på anläggningen: det ska vara ett levande hus, en 
mötesplats i staden, anläggningen som helhet ska marknadsföras gemensamt 
och verksamheterna (konsert, kongress och hotell) ska samordnas. Vidare 
ställs förväntningar specifikt på att det nya huset ska skapa möjligheter för 
Malmö symfoniorkester att utöka sina intjänade intäkter.  

En bedömning av Malmö symfoniorkesters intäkter och kostnader i det nya 
huset måste göras utifrån en sammanvägd analys av Malmö 
symfoniorkesters nuläge och de förändringar i verksamhetens förutsättningar 
som flytten till det nya huset innebär. 

De förväntade intäktsökningar som ställs Malmö symfoniorkester saknar i 
hög utsträckning kostnadskopplingar. De implicita resultatförbättringarna är 
därför orealistiska. 

Samordningsmöjligheterna mellan de olika verksamheterna konsert och 
kongress/hotell är begränsade. Detta beror på stora olikheter avseende 
verksamhetslogik, servicebehov och målgrupper. Konkreta exempel är 
marknadsföring, öppettider, städning, vakthållning och kundbemötande. 

Vissa av de intäkter som estimeras i rapporten hör ihop med investeringar i 
framför allt personal. Det är till exempel orimligt att förvänta sig höga 
intäkter från uthyrning och sponsring om inte extra personalresurser sätts in 
på dessa områden. Detta gäller särskilt då Malmö symfoniorkester den 
senaste tiden har brottats med ekonomiska svårigheter och har åsidosatt den 
här typen av insatser. Vi betonar även program- och personalrelaterade 
funktioner som inte minst medför att vd och övrig ledning kan fokusera mer 
på intäktssidan. 

Vår uppskattning för år 2015 bygger på en verksamhetsökning och 
utveckling för Malmö symfoniorkester. Denna innebär att såväl intäkter som 
kostnader ökar, men att extra verksamhetsbidrag kommer behövas, 
uppskattningsvis 12 miljoner kronor. Observera att detta inte inkluderar ökat 
bidragsbehov för hyra och fastighetsskötsel. Uppskattningar ger en 
storleksordning för detta på ytterligare 40 miljoner kronor. 



NYTT KONSERTHUS                                                       NIELSÉN/BENSON (VOLANTE) 

 

 3 

Nya konsert- och kongresshuset innebär en chans för en nystart Malmö 
symfoniorkester. Huset kommer automatiskt leda till uppmärksamhet och ökat 
besöksantal – men utmaningen ligger i att behålla intresset, liksom den 
potentiella intäktsökningen.  

En framgångsfaktor för Malmö symfoniorkester är att omfamna flytten till 
det nya huset som en möjlighet till utveckling. Det handlar om att ta chansen 
och prova nya former för verksamheten, bjuda in och involvera 
medborgarna, se huset som en scen, och bredda Malmö symfoniorkesters 
utbud.  

Vi föreslår att en strategi för de kommande fem åren snarast tas fram, för 
att ta tillvara den möjlighet som ges nu. Detta förutsätter besked från 
Malmö stad om ambitionsnivå och övergripande strategi. 

Byggprocessen startar våren 2011. Beslut om Malmö symfoniorkesters 
verksamhet brådskar även på grund av att Stadsfastigheter (som kommer 
att vara hyresvärd för Malmö symfoniorkester) behöver underlag för att 
kunna ta beslut om praktiska detaljer så att huset invändigt blir funktionellt 
och ändamålsenligt utformat. Det handlar bland annat om antal kontor för 
administrationen och antal övningsrum för musikerna. 
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UPPDRAGSBESKRIVNING 
Denna rapport utgör slutleveransen inom ramen för Volantes uppdrag att 
genomföra en ekonomisk analys av Malmö symfoniorkesters 
förutsättningar i det nya konsert- och kongresshuset (KKH) som ska 
byggas i Malmö, efter beslut i Malmö kommunfullmäktige den 9 september 
2010. 

Volante fick uppdraget i oktober 2010 i uppdrag av Kulturförvaltningen i 
Malmö stad. 

BAKGRUND 

Bakgrunden är att  

• flytten till det nya huset medför förväntningar från ägaren Malmö stad 
om att symfoniorkesterns egenintjänade intäkter ska öka.  

• Malmö symfoniorkester har påtalat att det nya huset ställer förändrade, 
och större, krav på verksamheten. 

Vår utgångspunkt är att det är viktigt att inte ägna all uppmärksamhet åt 
planeringen av den fysiska anläggningen, utan att även se till verksamheten 
som ska fylla anläggningen med innehåll och skapa bäst förutsättningar för 
dess utveckling. 

Huvudfrågor är: 

• Vilka möjligheter till ökade intäkter finns för Malmö symfoniorkester 
(MSO) i det nya huset?  

• Vilka kostnadsökningar är rimliga att förvänta sig i det nya huset? 
• Vilka strategiska vägval står Malmö symfoniorkester och ägaren Malmö 

stad inför? 

LÖPANDE VERKSAMHETEN 

Uppdraget är avgränsat till att analysera den löpande verksamheten i det 
nya huset, inte kostnader förknippade med flytt, byggnation eller tillfälliga 
investeringar. 

Analysarbetet har präglats av följande omständigheter:  

• Volante fick uppdraget sent i processen, då beslut redan hade fattats. 
• Flera aspekter som är centrala för Malmö symfoniorkesters 

förutsättningar i det nya konserthuset är ännu inte bestämda/klargjorda. 
Det innebär svårigheter både avseende beräkningar av intäkter och av 
kostnader förknippade med anläggningen. Det gäller framför allt: 

a. Relationen till hotell- och kongressoperatören 
b. Omfattning av löpande kostnader för lokalen 

Utredningens resultat ska ses i ljuset av ovan nämnda omständigheter. 
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En delrapport inom ramen för utredningen levererades den 3 december 
2010. I den beskrevs utgångsläget avseende planer och förväntningar på 
det nya huset. Vidare presenterades olika vägval med fyra scenarier för 
utveckling av konserthuset och symfoniorkesterns verksamhet. Slutrapporten 
har arbetats fram med vägledning av återkopplingen på delrapporten. I 
slutrapporten ligger fokus med anledning av detta på utveckling av Malmö 
symfoniorkesters kärnverksamhet utifrån förutsättningarna i det nya huset. 
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DISPOSITION OCH LÄSANVISNINGAR 

Rapporten är strukturerad enligt beskrivningen nedan. Strukturen bygger på 
vår övertygelse om att analysen av intäkter och kostnader för Malmö 
symfoniorkester i det nya konserthuset måste sättas i ett större sammanhang 
som handlar om både om specifika förutsättningar avseende Malmö och den 
planerade anläggningen och mer generella aspekter som gäller kulturens 
roll i samhällsutvecklingen och grundläggande förhållanden för 
symfoniorkestrars verksamhet.  

Den läsare som direkt vill bilda sig en uppfattning om intäkts- och 
kostnadsanalysen hänvisas till avsnitt 6, Malmö symfoniorkester i nytt hus. 

 

1. Inledning Här ges en bakgrund till och kontextualisering av beslutet att 
bygga en ny, kombinerad konsert-, kongress- och hotellanläggning i Malmö. 

2. Förväntningar på verksamheten i det nya konserthuset I det här 
avsnittet görs en genomgång av de förväntningar som ställs på Malmö 
symfoniorkester i den nya anläggningen, grupperade utifrån två perspektiv, 
1) Malmö symfoniorkester och övriga verksamheter i KKH och 2) 
Konserthuset och Malmö symfoniorkester som en del i staden och regionen. 

3. Malmö symfoniorkester idag Först beskrivs av generella förutsättningar 
för symfoniorkesterverksamhet. Därefter görs en nulägesbeskrivning av 
Malmö symfoniorkester. 

4. Vilken typ av hus ska KKH bli? I det här avsnittet lyfter vi blicken och 
ger en omvärldsorientering avseende olika typer av hus för kultur/musik. 
Utifrån den diskuterar vi olika utvecklingsmöjligheter som det nya 
konserthuset ger. 

5. Möjligheter och vägval för Malmö symfoniorkester och KKH Här 
presenteras fyra olika principiellt sett möjliga scenarier för Malmö 
symfoniorkester och det nya huset. Därefter beskrivs den strategi som utifrån 
rådande omständigheter framstår som mest relevant för Malmö 
symfoniorkester i det nya huset. 

6. Malmö symfoniorkester i nytt hus Först presenteras de förändringar i 
förutsättningarna för Malmö symfoniorkesters verksamhet som flytten till det 
nya huset innebär. Därefter analyserar först intäktsmöjligheter och sedan 
kostnadsbehov. Kapitlet avslutas med en översiktlig kalkyl med intäkter och 
kostnader. 

7. Slutsatser Här sammanfattar vi rapportens slutsatser och presenterar de 
faktorer som vi anser är kritiska för framgång. 
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1. INLEDNING 

Malmö kommunfullmäktige godkände den 9 september 2010 uppförande 
av ett nytt konserthus, i anslutning till en kombinerad kongress- och 
hotellanläggning (KKH). Utredningen om en ny kongressanläggning har 
resulterat i ett förslag om att uppföra en samlad anläggning som förutom en 
ny kongressanläggning med hotell även innehåller ett nytt konserthus.  

Huvudargumenten som har anförts i beslutsprocessen för uppförandet av ett 
konserthus i gemensam anläggning med en kongresshall och ett hotell är 
följande: 

• Det finns ett behov av en ny kongressanläggning i Malmö 
• Nuvarande Malmö Konserthus är inte en optimal hemvist för Malmö 

symfoniorkester 
• En gemensam anläggning ger möjligheter till synergieffekter och 

samordningsvinster (av drift, fastighetsskötsel, marknadsföring med 
mera)  

• Genom att finansiera konserthuset får staden tillgång till en 
kongressanläggning som bedöms som mycket konkurrenskraftig och 
betydelsefull för den lokala sysselsättningen.1 

Skanska Sverige AB har tilldelats uppdraget att genomföra projektet. 
Investeringen ligger på 750 miljoner kronor, vilket omsatt till hyra, som läggs 
på konserthusdelen, motsvarar 49 miljoner kronor per år vid en 
avskrivningstid på 33 år. Kostnadsökningen för hyra av et nya konserthuset 
uppgår därmed till +39 Mkr jämfört med årskostnaden för nuvarande 
konserthus, 10 Mkr/år.2 Kongress- och hotelldelen kommer att drivas på 
kommersiella grunder av en privat operatör (Choice, som kommer att 
profilera anläggningen under sitt Clarionkoncept, se vidare s. 77). 
Anläggningens olika delar kommer att ha vissa gemensamma ytor, vilket 
förväntas ge samordningsmöjligheter och samordningsvinster. 

Byggprocessen startar våren 2011. Stadsfastigheter (som kommer att vara 
hyresvärd för Malmö symfoniorkester) behöver snarast besked om Malmö 
symfoniorkesters verksamhetsdimensionering för att kunna ta beslut om 
praktiska detaljer så att huset invändigt blir funktionellt och ändamålsenligt 
utformat. Det handlar bland annat om antal kontor för administrationen och 
antal övningsrum för musikerna. 

 

                                               
1 Kommunfullmäktiges handlingar bihang, 2010 nr 98, s. 4 
2 Kommunfullmäktiges handlingar bihang, 2010 nr 98, s. 3 
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FÖRVÄNTNINGAR OCH UTGÅNGSPUNKTER 
En viktig utgångspunkt för vår analys av Malmö symfoniorkesters 
förutsättningar i den nya anläggningen är de planer och förväntningar som 
ställs på symfoniorkesterns verksamhet i anläggningen, vilka framkommer i 
de olika handlingar3 som ligger till grund för Malmö stads beslut att 
uppföra ett konsert- och kongresshus.  

Förväntningarna handlar sammanfattningsvis om att:  

• KKH ska vara ett ”levande hus” under stora delar av dygnet, med ett 
stort utbud av olika aktiviteter.  

• Det ska vara en mötesplats i staden med ett flöde av människor som 
passerar.  

• Konserthusets verksamheter ska samordnas med kongress- och 
hotelldelen och anläggningen som helhet ska marknadsföras 
gemensamt.  

• Slutligen förväntas det nya huset skapa möjligheter för Malmö 
symfoniorkester att utöka sina intjänade intäkter på olika sätt. 

Förväntningarna beskrivs mer utförligt i nästa avsnitt (s. 14 ff.). 

                                               
3 Malmö kommunfullmäktiges handlingar, bihang 2010 nr 98: Godkännande av 
uppförande av konserthus och parkeringsanläggning samt godkännande av 
markanvisningsavtal avseende fastigheterna Torsken 1, Benmöllan 1 och Hamnen 
21:147 i Malmö (Dnr 82/2007), Malmö stads inbjudan till projekt- och 
markanvisningstävling om att uppföra och förvalta en ny anläggning i Malmö för 
konserter, kongresser och hotell (2008-09-23) och programunderlag, framtaget för 
Malmö symfoniorkesters räkning, för konserthusdelen Malmö Konsert- och kongresshus 
(2008) 
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EN OFFENSIV SATSNING PÅ MALMÖ 
SYMFONIORKESTER 
Avslutningsvis innebär investeringen i det nya konserthuset att Malmö stad 
satsar på sin symfoniorkester. Detta tolkar vi som att Malmö stad uppskattar 
symfoniorkesterns verksamhet och tror på mervärde som orkestern 
långsiktigt tillför staden och regionen. 

HUS FÖR KULTUR 

ARGUMENT BAKOM BYGGBOOM 
Att bygga hus för kultur – konserthus, operahus, konstmuseum, arenor eller 
breda kulturhus – har varit en trend i världen under nollnolltalet. Två stora 
förebilder kan spåras till Guggenheimmuseet i spanska Bilbao (invigt 1997) 
och Operahuset i Sydney i Australien (invigt 1973). Båda husen tillhör de 
mest berömda husen i världen och ses som självklara symboler för sina 
respektive städer. De har också setts som viktiga för att verka för en 
generell, ekonomisk uppgång på platsen. 

I Sverige har på sistone sådana hus och salar för kultur byggts bland annat i 
Jönköping, Uppsala, Luleå och Kalmar. Andra hus som uppmärksammats är 
de nya operahusen i Köpenhamn (invigt 2005) och Oslo (invigt 2008), liksom 
nya konserthuset i Köpenhamn (DR Koncerthuset, invigt 2009). 

Ofta har huvudargumentet för nya kulturhus, i olika former, varit just att 
profilera och lyfta städer och regioner. Hus har blivit ett sätt att visa 
framåtanda och kraft för en plats, att spänna musklerna om man så vill. Den 
bakomliggande förklaringen handlar om att locka och behålla nya invånare 
och företag – och inte vilka som helst, utan de som genom hög 
utbildningsnivå och konkurrenskraft förväntas skapa stora ekonomiska 
värden. Diskussionen har ofta refererat till Richard Floridas tes om att den så 
kallade kreativa klassen är viktigast i den globala kampen om attraktiv 
arbetskraft, och att denna klass vill ha en levande stadsmiljö med kultur, 
shopping och kaféer. Då likvärdigt intressanta arbeten för personer i den 
”kreativa klassen” finns på flera platser kan livsmiljön få en viktigare 
betydelse för var de bosätter sig än valet av just det enskilda arbetet. 

Det finns även andra argument för byggande av kulturhus. Konstnärliga 
verksamheter behöver helt enkelt ibland nya hus. Dessutom har allt fler 
platser insett kraften i turistekonomiska effekter tack vare kulturevenemang. 
Besökare på en plats lägger ofta tusentals kronor på övernattning, mat, 
transporter och shopping, men behöver i första läget lockas till platsen. 
Kultur kan vara en sådan ”dragare”, eller i alla fall en del i vad som gör en 
plats attraktiv för besök. 
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LÄRDOMAR 
Vi vill belysa några lärdomar som kan dras utifrån de olika hus som har 
byggts. Vissa hus har betraktats som mer lyckade än andra. Eftersom det 
har tillkommit allt fler hus är det också svårare att få uppmärksamhet och 
sticka ut. Många nya hus riskerar att ses som kopior. Modellen att skapa 
attraktivitet för en plats genom hus är ju också mindre originell om många 
platser använder den. Man kan dock skönja tendensen att praktfulla 
kulturhusbyggnader börjar ses som en hygienfaktor. 

Resultatet måste också ställas mot syftet. Byggnader kan i vissa full ses som 
fenomenalt lyckade som turistmål, men har inte lyckats integrera 
lokalbefolkningen. Bilbaos Guggenheimmuseum har till exempel kritiserats 
för detta. En fråga handlar alltså om mot vem som ett hus riktar sig till. 
Medborgarperspektivet har i många fall lyst med sin frånvaro.  

Annan kritik har handlat om att huset inte kan matchas av verksamheten. Den 
kritiken har till exempel riktats mot Operan i Oslo och Danmarks Radios nya 
konserthus i Köpenhamn. Kostnaderna för huset leder inte sällan till ökad 
press på verksamheterna i sin större kostym. 

Hur mäter man då effekterna? Det är på samma sätt som med en 
symfoniorkester. Vi kan båda mäta utifrån ett konstnärligt och 
företagsekonomiskt perspektiv. Till det kan vi lägga variabler som hur 
mycket besöksnäring som genereras – kultur sammanslaget med rekreation 
är den snabbast växande sektorn inom turistnäringen – och hur stora 
symbolvärden som skapas.  

Traditionella turistekonomiska mätningar görs kontinuerligt. En undersökning 
av Bob Dylans konsert 2009 i Malmö visar att av de 8 849 besökarna var 
76 procent (6 725) turister och att 97 procent (6 524) av dessa hade 
konserten som huvudsakligt skäl för att besöka Malmö. Turisternas 
genomsnittliga konsumtion vid vistelsen i Malmö, exklusive konsertbiljetten, 
var 1 006 kronor vilket innebär en total specifik turistekonomisk omsättning 
på drygt 6,5 miljoner kronor. Inklusive konsertbiljetten var omsättningen 10 
miljoner kronor.4  

Värdet av nya och planerade byggnader beskrivs från ett perspektiv 
ovanifrån, inte utifrån vad den tillför den enskilda människan. Kanske beror 
det på att få mätningar har skett av effekterna för de lokala invånarna? De 
flesta mätningarna handlar om verksamheternas egna behov, turism och 
marknadsföringsvärde. Ett undantag finns i en studie om Vara konserthus, 
den undersöker invånarnas syn på hur huset inger livskvalitet, stolthet och 
symbolvärde. 73 procent av de tillfrågade svarade att värdet av 
upplevelsen översteg biljettkostnaden.5 

                                               
4 Turismens utredningsinstitut (2009), på uppdrag av Malmö kommun. 
5 John Armbrecht och Tommy D. Andersson (2008), Varas värde varar – en studie om 
värdet av Vara konserthus, Handelshögskolan i Göteborg. 
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2. FÖRVÄNTNINGAR PÅ VERKSAMHETEN I DET 
NYA KONSERTHUSET 

Vi har här grupperat förväntningarna på verksamheten i det nya 
konserthuset utifrån två perspektiv:  

• Malmö symfoniorkester och övriga verksamheter i KKH.  
• Konserthuset och Malmö symfoniorkester som en del i staden och 

regionen. 

MALMÖ SYMFONIORKESTER OCH ÖVRIGA 
VERKSAMHETER I ANLÄGGNINGEN 
De givna publika delarna interiört i det nya huset är två konsertsalar:  

• Stora konsertsalen, skräddarsydd för stor symfonisk musik, Malmö 
symfoniorkesters hemmascen, med 1 600 publikplatser.  

• En mindre och mer flexibel sal, ”black box”, för upp till 500 platser. 

Utöver dessa salar läggs tonvikt vid allmänna ytor, som kommer att vara 
gemensamma för hela anläggningen, med foajéer, restauranger, caféer, 
möjligheter till mindre scener, utomhusscener, lokaler för andra relaterade 
verksamheter med mera. De gemensamma ytorna är de som är ljusblå i 
ritningen nedan (entréplan). 
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I kommunens handlingar som ligger till grund för beslutet att bygga 
konserthuset finns förväntningar på verksamheten i anläggningen. Vi 
beskriver dessa olika förväntningar nedan. 

KÄRNA I MÅNGFACETTERAT UTBUD AV AKTIVITETER 
”Konsert- och kongressverksamheten skall utgöra kärnan i verksamheten som 
också skall omfatta utställningar, publikföreställningar i olika format, 
caféytor och ytor för sammankomster och föreläsningar, butiker med besöks- 
och kulturinriktat sortiment mm.”6 

MÖTESPLATS FÖR KULTURELL MÅNGFALD 

”Syftet är även att skapa en mötesplats där människor med olika 
erfarenhet, kunskap och idéer kan mötas i en kulturell mångfald för olika 
aktiviteter och arrangemang.”7 

LEVANDE HUS STÖRRE DELEN AV DYGNET 

”Slutligen måste man betona byggnadens sociala funktion med goda 
möjligheter till ett pulserande folkliv under större delen av dygnet, dagtid 
av kongressdeltagare och kvällstid av konsertpublik.”8 

SAMORDNING MED KONGRESS- OCH HOTELLDELEN 

”Marknadsföring: Anläggningen ska ha en tydlig gemensam profil gentemot 
allmänheten, samtidigt som respektive verksamhetsform måste få fram sitt 
budskap.”9 

”På detta sätt uppnår man en mängd fördelar, bland annat en 
kapacitetsökning med möjlighet till ett korsvis samutnyttjande av hela 
anläggningens mötes- och publiklokaler, gemensam användning av foajéer 
med garderober och toaletter och andra gemensamma publikutrymmen, ett 
större kundunderlag till butiker och andra kommersiella sidoverksamheter i 
anläggningen. Dessutom möjliggörs en samlad marknadsföring, en 
gemensamt bekostad fastighetsskötsel och gemensamt bekostade funktioner 
för scenteknik, logistik, bevakning, biljettering och annan service, mm.”10 

                                               
6 Kommunfullmäktiges handlingar bihang, 2010 nr 98, s. 41, Tekniska nämndens 
yttrande 
7 Tävlingsprogrammet, s. 6 
8 Kommunfullmäktiges handlingar bihang, 2010 nr 98, s. 8 
9 Tävlingsprogrammet, s. 47 
10 Kommunfullmäktiges handlingar bihang, 2010 nr 98, s. 8 
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ÖKADE INTÄKTSMÖJLIGHETER 

”Det är rimligt att utgå från att det nya konserthuset ger förutsättningar för 
Malmö symfoniorkester att öka sina intäkter både genom ett ökat antal 
spelningar och ökade biljettpriser för att finansiera delar av 
kostnadsökningen. Det är också rimligt att anta att det uppstår ett mervärde 
genom samordning av de tre funktionerna konserthus, kongress och hotell 
dels genom ökat antal besökande då det finns flera mötesplatser som 
skapar aktiviteter men också genom att hela anläggningen kan 
marknadsföras som ett gemensamt koncept. De högre intäkterna för Malmö 
symfoniorkesters konsertverksamhet eller effekterna av de gemensamma 
funktionerna inom anläggningen är idag inte klara. Den nya anläggningen 
ger möjlighet för verksamheten att till viss del öka sina intäkter.”11 

”Ett nytt konserthus i det föreslagna formatet bör ge stora möjligheter till 
intäktsökningar i form av ökad publik, uthyrning av konsertsalar och 
förändrade biljettpriser. Det är också sannolikt och bör kunna förutsättas, att 
det uppstår ett mervärde genom samordning av de tre funktionerna 
konserthus, kongress och hotell dels genom ökat antal besökande då det 
finns flera mötesplatser som skapar aktiviteter men också genom att hela 
anläggningen kan marknadsföras som ett gemensamt koncept.”12 

FÖR STADEN OCH REGIONEN 

ANLÄGGNINGEN SOM ATTRAKTION 

Malmö stads ambition med Konsert Kongress Hotell-anläggningen är att den 
ska bli en av stadens främsta attraktioner, av både nationell och 
internationell dignitet.  

”Anläggningen ska stärka Malmös profil som attraktiv och hållbar stad 
med hög medvetenhet och stadsmiljöns, kulturens och besöksnäringens 
betydelse.”13  

”Anläggningen ses som ett medel för att öka Malmös attraktionskraft, 
genom att utgöra motiv för besök (genom evenemang, mässor och 
konferenser).”14 

                                               
11 Kommunfullmäktiges handlingar bihang, 2010 nr 98, Stadskontorets tjänsteutlåtande, 
s. 9 (dubbelkolla) 
12 Kommunfullmäktiges handlingar bihang, 2010 nr 98 , Kulturnämndens yttrande, s. 29 
13 Tävlingsprogrammet, s. 6 
14 Kommunfullmäktiges handlingar bihang, 2010 nr 98, s. 6 
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ANLÄGGNINGEN SOM MULTIFUNKTIONELL MÖTESPLATS  

Tanken är att anläggningen ska bidra till att skapa ett nytt stadsrum och bli 
en Universitetsholmens viktigaste mötesplats – för social samvaro, aktiviteter 
och arrangemang.15 

KONSERTHUSET SOM STÖD FÖR KONGRESSANLÄGGNINGEN 

Genom att finansiera konserthuset får staden tillgång till en 
kongressanläggning som bedöms som mycket konkurrenskraftig och 
betydelsefull för den lokala sysselsättningen.16 

KONSERTHUSET OCH MALMÖ SYMFONIORKESTER SOM EN DEL 
I REGIONEN 

”I Malmö och Skåne kommer det att formas ett musikaliskt och kulturellt 
centrum med internationell atmosfär som ska verka i allmänhetens tjänst. 
Malmö symfoniorkester ser fram emot att få vara med att forma innehållet 
och verksamheten i denna anläggning. Målet är att ytterligare öka Malmös 
attraktionskraft som en av de mest intressanta platserna i vårt land.”17  

 

 

 

 

 

  

                                               
15 Tävlingsprogrammet, s. 6 
16 Kommunfullmäktiges handlingar bihang, 2010 nr 98, s. 4 
17 Kommunfullmäktiges handlingar bihang, 2010 nr 98, s. 31 
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3. MALMÖ SYMFONIORKESTER IDAG 

Malmö symfoniorkesters förutsättningar i det nya konserthuset beror dels på 
Malmö symfoniorkesters nuvarande situation och förutsättningar, dels på de 
förutsättningar som det nya huset innebär. (se s.58).  

Det finns en poäng med att renodla vilka ekonomiska konsekvenser som kan 
hänföras till dagens situation och vilka som beror på förutsättningarna i det 
nya huset. Samtidigt hävdar vi att denna poäng är mer teoretisk än praktisk. 
Det är de facto så att Malmö symfoniorkesters framtida verksamhet kommer 
att vara en utveckling av dess nuvarande verksamhet i det nya huset. Det 
som finns idag, både i form av resurser och i form av behov, är det som 
utgör kärnan för den framtida potentialen.  

 

 
 

I detta avsnitt presenteras först de generella förutsättningar som gäller för 
symfoniorkestrars verksamhet. För att kunna göra en rimlig bedömning av 
Malmö symfoniorkesters verksamhet, i det nuvarande huset och i det 
planerade huset, krävs en grundläggande förståelse för de premisser som 
kännetecknar denna typ av verksamhet. 

Efter denna genomgång, som inte är specifik för Malmö symfoniorkester, 
beskrivs Malmö symfoniorkesters nuläge, avseende verksamhet och 
organisation. Denna beskrivning ligger till grund för den kommande 
analysen av Malmö symfoniorkesters förutsättningar i det nya huset (avsnitt 
5, Malmö symfoniorkester i nytt hus). 

GENERELLA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
SYMFONIORKESTRARS VERKSAMHET 
Produktionen av symfonisk musik har några kännetecknande egenskaper som 
präglar en symfoniorkesters verksamhet: 

SAMTIDIG PRODUKTION OCH KONSUMTION  
I likhet med andra scenkonstverksamheter konsumeras (upplevs) den 
symfoniska konserten i samma stund som den produceras (genomförs). Ett 
musikaliskt verk tar lika lång tid att framföra varje gång och kräver samma 
arbetsinsats.  
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SMÅ MÖJLIGHETER ATT UPPNÅ SKALFÖRDELAR  

Om man ger fler konserter av samma produktion minskar kostnaden per 
konsert i termer av repetitionstid och andra fasta produktionskostnader. Att 
ge fler konserter av samma produktion är också utvecklande för orkestern. 
Vissa produktionskostnader är dock beroende av antal konserter, till 
exempel kostnaden för att binda upp en dirigent för tre konserter i stället 
för en. Till skillnad från till exempel teater, där samma uppsättning spelas 
att stort antal gånger under en säsong, ges normalt sett endast en konsert 
av en symfonisk produktion i det ordinarie programmet18, möjligen med en 
dubblering.  

PUBLIKEN ÄR LOKAL, MEN MARKNADEN GLOBAL  

De ekonomiska och konstnärliga fördelarna med att spela samma 
produktion flera gånger behöver vägas mot publikunderlaget. Finns det 
tillräcklig efterfrågan för att fylla konserthuset med samma konsert flera 
gånger i rad? Detta beror på salens storlek och efterfråga, som är lokal. 
Biljettpriset och efterfrågan bestäms lokalt. Däremot sker rekrytering av 
dirigenter, solister med flera – och nivåsättning av deras gager – på en 
internationell marknad. 

HÖGA FASTA KOSTNADER  

Personalkostnaden är den största kostnadsposten för en symfoniorkester. 
Posten är trögrörlig, att minska den kräver en omställning som tar relativt 
sett lång tid. De kostnader som kan ändras på kort sikt är 
produktionskostnader, till exempel genom att utesluta stora körverk, arbeta 
med solister och dirigenter som inte tar så mycket betalt samt skära i 
marknadsbudgeten. Risker med dessa åtgärder är att produktionernas 
kvalitet blir lidande och att man inte når ut till den potentiella publiken. 

KULTURPOLITISKA VERKSAMHETER 

De svenska symfoniorkestrarna finansieras i stor utsträckning av offentliga 
medel. Det innebär att verksamheten är kulturpolitiskt styrd och inte har som 
mål att vara vinstdrivande. 

Affärsmässighet eller professionalitet? 
En allmän tendens idag är att ställa krav på att olika, offentligt finansierade 
verksamheter, ska bli mer ”affärsmässiga” och utveckla ”nya 
affärsmodeller”. Detta gäller även symfoniorkestrar. Ett nära liggande 
exempel är förväntningar om att Malmö symfoniorkester ska bli mer 
affärsmässigt och utveckla nya affärsmodeller i och med flytten till det nya 
konserthuset. 

                                               
18 Barn- och ungdomsproduktioner framförs dock vanligen ett flertal gånger. 



NYTT KONSERTHUS                                                       NIELSÉN/BENSON (VOLANTE) 

 

 20 

Frågan som vi vill ställa är: Vad är man ute efter när man ställer denna typ 
av krav? Att bli mer affärsmässig i bemärkelsen mer kommersiell och mer 
ekonomiskt lönsam står delvis i strid med förutsättningarna för en offentligt 
finansierad symfoniorkester: 

1) Verksamheten är skattefinansierad delvis just för att erbjuda 
tillgänglighet för medborgarna (vilket sätter gränser för höjning av 
biljettpriser). 

2) Som kommunalt bolag får man inte konkurrera med kommersiella aktörer. 

3) En paradox, när det gäller symfoniorkestrar (i det svenska systemet), är 
att ju mer man producerar och ju större framgång man når med sin 
verksamhet – desto mer kostar den. Det mest kostnadseffektiva som 
orkestern kan göra är således att producera så lite som möjligt.  

Men när uttrycken ”affärsmässighet” och ”nya affärsmodeller” kommer på 
tal, så är det kanske delvis något annat man vill komma åt, att orkestrarna 
ska vara mer professionella som organisationer. Kärnverksamheten i en 
symfoniorkester är i mycket hög grad professionaliserad. Däremot är det 
inte säkert att samma sak gäller övriga funktioner, såsom planering och 
produktion, administration, marknad och personalhandläggning. Detta kan 
ha flera orsaker, bland annat att man har prioriterat att lägga resurserna 
på orkestern, vilket flera orkestrar vittnar om. Det handlar om att optimera 
användandet av resurser, så att man får bästa möjliga avkastning på 
symfoniorkestern.  

SYFTE OCH PRODUKTION 

Den grundläggande frågan som behöver besvaras innan en verksamhet 
bedöms är: Vad är syftet med verksamheten?  

Denna fråga kan ställas på ett nationellt plan: Varför har vi (offentligt 
finansierade) symfoniorkestrar i Sverige? Men den behöver också ställas för 
varje enskild symfoniorkester, eftersom omständigheterna skiljer sig åt 
mellan olika orkestrar. Dessutom utgör en explicit och tydlig formulering av 
den egna verksamhetens syfte en vägledning när prioriteringar görs och ett 
underlag utifrån vilket man kan göra en bedömning av hur framgångsrik 
verksamheten är. 

Man kan åskådliggöra symfoniorkestrars produktion på ett enkelt sätt 
genom att använda tre variabler: antal konserter, antal biljetter till salu, 
antal sålda biljetter. Det är dock viktigt att understryka att det som en 
symfoniorkester producerar inte kan fångas helt i siffror. Det finns bland 
annat kvalitetsaspekter som gör mätningar till ett komplext projekt.  

Man kan till exempel tänka sig en högkvalitativ konsert med mycket liten 
publik och en medelmåttig konsert med en stor publik – vilken av dessa 
konserter är mest effektiv? 
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Att enbart se till antal konserter eller besökare är således otillräckligt, vilket 
exemplet ovan illustrerar. Wallin (1977) presenterar fyra kriterier för att 
bedöma hög kvalitet, utöver publikantal:   

1. Bredd  
2. Mångsidighet  
3. God påverkansgrad  
4. Hög kvalitet i genomförandet 

Dessa aspekter har att göra med:  

a) Programmeringen: vad man väljer att spela, hur man komponerar 
helheten och i vilka konstellationer man uppträder, till exempel kammarmusik 
som variation från symfonisk musik med mera. (bredd och mångsidighet) 

b) Sammanhanget: hur förankrad är orkestern i det lokala samhället? Har 
den någon möjlighet att nå ut och påverka? Var spelar man? Alltid i 
konserthuset, eller gör man konserter på andra ställen, i andra 
sammanhang? (god påverkansgrad) 

c) Orkesterns dimensionering och orkesterns arbete. (hög kvalitet i 
genomförandet) 

I det nuvarande kulturlandskapet, med ökad konkurrens avseende 
kulturkonsumtion i vid bemärkelse, men också en kraftigt expanderande 
livemarknad, gäller det att ta plats, och att ha en långsiktig horisont. 
Intresset för kultur, inte minst symfonisk musik, utgår inte sällan från en bas 
som det sedan byggs vidare på. Ju mer man investerar i ett intresse och lär 
sig om ett område, desto mer benägen är man också att fortsätta. Från det 
perspektivet är aktiviteter riktade mot barn och unga viktiga, men också att 
över huvud taget guida människor i den klassiska musiken. Denna dimension 
är viktig att beakta när man definiera och bedömer en symfoniorkesters 
syfte. 

ETT SAMTIDA OCH ANGELÄGET KONSERTHUS 
Vi vill framhålla tre kvaliteter som för oss framstår som grundläggande för 
en professionell orkesterorganisation som har ambitionen att ta en aktiv roll i 
dagens och morgondagens samhälle: 

• Inkluderande förhållningssätt 
• Effektivt resursutnyttjande 
• Samhällsengagemang 

ETT INKLUDERANDE FÖRHÅLLNINGSSÄTT  

Detta innebär bland annat att musikerna är engagerade ambassadörer för 
sin verksamhet och deltar i varierade aktiviteter såsom kammarmusik, barn- 
och ungdomsverksamhet med mera. Det innebär också att man inte enbart 
prioriterar kvaliteten i konsertverksamheten, utan även håller hög kvalitet 
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när det gäller att kommunicera och marknadsföra verksamheten till befintlig 
och potentiell publik. 

ETT EFFEKTIVARE UTNYTTJANDE AV RESURSER 

Detta kan åstadkommas genom samverkan med andra aktörer, såsom det 
fria musiklivet, andra offentligt finansierade institutioner eller det privata 
näringslivet.  

Det kan också ske genom att arbeta i nya konstellationer. Man behöver 
komma ifrån föreställningen att orkestern alltid uppträder som kollektiv i det 
traditionella konsertorkesterformatet. Det handlar om att utveckla ett i 
grunden nytt synsätt för hur man möter och interagerar med publiken, där 
fokus inte enbart ligger på vad man levererar utan även på hur man 
levererar den musikaliska upplevelsen. Detta är en fråga om att använda 
resurserna på bästa sätt, både när det gäller produktionen och när det 
gäller att nå ut med det man producerar. 

ENGAGEMANG I DET OMGIVANDE SAMHÄLLET 

Denna kvalitet handlar för det första om att ha ögon och öron öppna mot 
samhället, för att uppfatta och analysera vad som händer, och svara an mot 
det genom att låta det göra avtryck i verksamheten och programmet.  

Det handlar för det andra om att göra sin röst hörd i den offentliga 
debatten kring konstformen, opinionsbilda och söka skapa ett publikt 
intresse. Det vill säga att aktivt verka för att konstmusiken upplevs som en 
angelägenhet såväl i dag som i framtiden. 

 

MALMÖ SYMFONIORKESTER – BAKGRUND 
OCH UPPDRAG 
Malmö symfoniorkester är en fristående symfoniorkester, som drivs som ett 
kommunalt aktiebolag, sedan 2006 direkt under kommunstyrelsen. 
Chefdirigent är Vassily Sinaisky från Ryssland (sedan 2007) och vd är 
Dragan Buvac (sedan 1 september 2009). 

Orkestern var länge knuten till teatern och operan. 1985 byggdes det 
nuvarande konserthuset, men inte förrän 1991 bröts det kontrakt som 
förpliktade orkestern att spela på teatern och operan. Sedan dess har 
Malmö symfoniorkester varit fristående och haft grundförutsättningar att 
utvecklas fullt ut som symfonisk orkester.  

2001 utformades ett strategiskt måldokument, som kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige har tagit del av. Sedan dess har måldokumentet varit 
styrande för verksamheten. Styrelsen fastställde under arbetet med 
måldokumentet att Malmö symfoniorkesters stråksektion var numerärt och 
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klangligt underdimensionerad. Styrelsen beslutade därför att sätta målet att 
bygga ut orkestern med tio tjänster, vilket innebär totalt 97 musiker i 
orkestern. Enligt Malmö symfoniorkesters styrelseordförande är styrelsen, 
kommunstyrelsen och Region Skåne överens om att Malmö symfoniorkester 
ska verka som regionens enda fullstora symfoniorkester. Region Skåne 
engagerade sig i finansieringen av utökningen genom en 
uppdragsöverenskommelse med Malmö stad om att regionen och staden 
skulle finansiera hälften var av ökningen av orkesternumerären, med start 1 
juli 2005 och med helårseffekt 2010.  

Orkesterns positioner utökades till en början tack vare denna satsning. Stora 
ekonomiska problem ledde dock till hårda sparbeting från och med våren 
2009. Sparkraven har gjort det nödvändigt att under de senaste åren låta 
bli med att tillsätta andra positioner inom orkestern när dessa blivit vakanta. 
Det innebär att antalet tillsatta tjänster idag ligger på 87.19Med andra ord 
har orkestern tio vakanser, budget saknas idag för att tillsätta dessa. 

Arbetet med att bygga upp en homogen orkesterkropp har tagit tid. Såväl 
röster i orkestern som utomstående vittnar om att Malmö symfoniorkester 
under de senaste åren har utvecklats till en hög och stabil konstnärlig nivå, 
även om ryktet inte kan jämställas med Danmarks Radios symfoniorkester i 
Köpenhamn eller Kungliga filharmonikerna och Sveriges Radios 
symfoniorkester i Stockholm och Göteborgs symfoniker i Göteborg.  

Vid sidan av orkestern består Malmö symfoniorkesters organisation av 
ledning, administration med mera, totalt cirka 21 tjänster (vi återkommer till 
fördelningen av dessa på s. 38). 

Malmö symfoniorkesters uppdrag är enligt ägardirektivet att:  

”utöva musikverksamhet med huvudsaklig inriktning på symfonisk musik 
genom egen orkester och att driva därmed förenlig verksamhet.” (2.1)  

Vidare ska verksamheten följa:  

”de övergripande kulturpolitiska mål som fastställts för Malmö kommuns 
kulturverksamheter samt i tillämpliga delar de kulturpolitiska mål som gäller 
på det nationella och regionala planet. De värdeskapande aktiviteterna i 
bolaget hänför sig till det kulturella området.” (2.2) 

PRODUKTIONER OCH BESÖKARE 
Under 2010 genomförde Malmö symfoniorkester totalt 69 konserter i 
konserthuset och åtta konserter på andra scener. 18 av konserterna i 
konserthuset var Nallekonserter, Malmö symfoniorkesters 
barn/familjekoncept, och tio var skolkonserter (se tabell nedan).  

                                               
19 Varav en får avgångsvederlag (som upphör våren 2011) och således inte arbetar i 
orkestern. 
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Utöver Malmö symfoniorkesters egna konserter genomfördes tretton 
gästspel i konserthuset i Malmö symfoniorkesters regi, samt två 
kammarmusikkonserter. 

Vidare genomfördes 54 publika evenemang i extern regi, det vill säga när 
en extern arrangör hyrt konserthuset. Evenemangen är en blandning av 
konserter i olika genrer och andra typer av framträdanden. 

 
TABELL 1: ANTAL KONSERTER MSO / MALMÖ KONSERTHUS, UPPDELAT PÅ OLIKA KATEGORIER 

Typ av konsert/evenemang 2010 2009 2008 

Konserter med MSO i konserthuset 

Ordinarie konserter, torsdagar 22 21 23 

Nallekonserter 18 17 17 

Ordinarie konserter övrigt, nyår/Wiener etc. 8 7 8 

Efter jobbet 5 6 6 

Skolkonserter 10 16 14 

Special (filmmusik etc.) 2 2 1 

Öppna genrep (gratis) 4 5 4 

Totalt 69 74 73 

Konserter med andra i konserthuset 

Gästspel (varav 1 MSO Ung) 11 7 7 

Kammarmusik 2 5 5 

Totalt 13 12 12 

Konserter med MSO utanför huset 

Turnéer utomlands 2 4 4 

Turnéer i Sverige 3 2 3 

Malmöfestivalen 3 1 9 

Totalt 8 7 16 

Evenemang i konserthuset i extern regi 
Uthyrt till konsert/andra framträdanden i extern regi (utifrån MSO:s 
bedömning av vilka arrangemang som kan definieras som 
scenframträdanden) 54 47 55 

 

I tabellen på nästa sida ställs antalet konserter i Malmö konserthus i relation 
till antalet konserter i Stockholms konserthus, respektive Göteborgs 
konserthus. Detta för att ge möjlighet att sätta Malmö symfoniorkesters 
”produktivitet” i ett relevant perspektiv (läs mer om produktion för en 
symfoniorkester på s. 18). Vi betonar dock att jämförelsen är att betrakta 
som en fingervisning, varje orkester/konserthus har sitt eget sätt att 
definiera och beräkna antalet konserter – siffrorna är därför ungefärliga, 
och varje post innehåller inte exakt samma typ av konserter för varje 
konserthus. Vissa uppgifter skiljer sig också mellan vad som anges i 
årsredovisningar och vad som angivits till oss under arbetet med 
utredningen.  
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Jämförelsen av antal konserter ska ställas i relation till de olika 
konserthusens resurs- och bemanningskostym, som vi återkommer till i 
avsnittet Intäkter och kostnader (s. 29 ff.) respektive Organisation (s. 35 ff.). 

 
TABELL 2: ANTAL KONSERTER I STOCKHOLMS, GÖTEBORGS, OCH MALMÖ KONSERTHUS 

STOCKHOLMS KONSERTHUS GÖTEBORGS KONSERTHUS MALMÖ KONSERTHUS  

Typ av konsert Antal Typ av konsert Antal Typ av konsert Antal 

Kungliga filharmonikerna ca 70 

Göteborgs symfoniker, 
ordinarie konserter, exkl. 
skolkonserter (en 
skolvecka per år med 
GSO) ca 65

Malmö symfoniorkester, ordinarie 
konserter (inkl. efter jobbet, special 
och öppna genrep) 33

Skol- och barnkonserter a 35 Andra serier med GSO ca 7
Andra serier med MSO (Wiener etc, 
inkl. Nalle och skolkonserter) 36

Andra serier i egen regi 70-tal 
Serier i egen regi men 
andra musiker (jazz) 1 Serier med andra ensembler 13

Konserter/föreställningar i 
extern regi 80-tal 

Konserter i extern regi i 
konserthuset  ca 60

Konserter/andra framträdanden i 
extern regi 54

Totalt i konserthuset ca 250 

Totalt i konserthuset, 
exkl. föreläsningar och 
liknande ca 150 Totalt i konserthuset 136

 

Produktioner i Malmö symfoniorkesters ordinarie program framförs generellt 
sett vid en konsert (i vissa fall sker dubblering), samma sak gäller för 
Göteborgs symfoniker. I Kungliga filharmonikernas fall är dock grunden att 
samma produktion under en normal vecka framförs vid två konserter.  

En Nalleproduktion (Malmö symfoniorkesters familjeserie) framförs normalt 
under tre konserter och en skolproduktion under sex till tio konserter. 
Produktionerna kräver också olika lång repetitionstid, se tabell nedan. 

 
TABELL 3: REPETITIONSTID OCH ANTAL KONSERTER FÖR OLIKA TYPER AV PRODUKTIONER 

Typ av produktion Antal repetitionsdagar Antal konserter 

Ordinarie programmet 4 dagar 1 (i vissa fall dubblering) 

Nallekonserter 2 dagar 3 (på samma dag) 

Skolkonserter 2 dagar 6 till 10 
 

ANDRA ORKESTERRELATERADE VERKSAMHETER 
NK-modellen: ett pedagogiskt program riktat till barn och unga från hela 
Skåne, bestående av tre delar: 

• Treårigt samarbete med grundskoleprojekt Rörsjöskolan (Malmö) som 
avslutats under 2010. 

• Samarbete med Skånes alla musik- och kulturskolor. Olika 
instrumentgrupper bjuds in till varje Nalleproduktion för att möta 
orkestern och medverka vid konserten. 
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• Ungdomsorkestern MSO Ung. Orkestern är finansierad av bidrag från 
Sparbanksstiftelsen, stipendium från Malmö symfoniorkesters vänner och 
bidrag från regionen. 

Dessutom märks övriga verksamheter: 

• Inspelningsverksamhet i form av samarbete med Naxos vilket 
resultaterade i fyra cd-utgivningar under 2009. 

• Score, ett samarbete under 2009 mellan Malmö symfoniorkester, 
Musikhögskolan i Malmö och Filmcentrum Syd.  

• Music and Art Around, en festival för klassisk musik och samtidskonst ”på 
båda sidor om sundet”. 

• Joystick – Dataspelskonsert och evenemang med symfonisk musik ur 
dataspelsvärlden. Samarbete med dataspelsindustrin kring 
evenemanget. 

BESÖKARE OCH BELÄGGNING 
Publikbeläggningen vid Malmö symfoniorkesters konserter var 77 procent 
2010, 63 procent om man enbart räknar betalande publik. Som jämförelse 
hade Göteborgs symfoniker en beläggning på 70 procent betalande publik 
till sina egna konserter under 2010.  

 
TABELL 4: BESÖKARE OCH BELÄGGNING, MSO / MALMÖ KONSERTHUS (I ANTAL TOTALT ANTAL 
BESÖKARE 2008 INGÅR 40 000 UNDER ARENAINVIGNINGEN) 

Besökare  2010 2009 2008 

Besökare totalt 142 932 140 559 181 205 

MSO:s arrangemang 89 470 90 510 127 391 

Externa arrangemang 53 462 50 049 53 814 

Beläggning 
MSO:s konserter i konserthuset (ord. program + Nalle) 77% 81% 79% 

MSO:s konserter i konserthuset (ord. program + Nalle), 
betalande publik 63% 69% 66% 

 

I besökare totalt ingår samtliga arrangemang, det vill säga även till 
exempel utomhuskonserter under Malmöfestivalen. I externa arrangemang 
ingår samtliga arrangemang, både publika och icke-publika, som 
konferenser och liknande. 

En jämförelse med Stockholms konserthus och Göteborgs konserthus visar att 
de andra konserthusen framför allt ligger en bra bit över Malmö när det 
gäller totalt antal besökare. Stockholm ligger också betydligt högre 
avseende besökare till konserterna med Kungliga filharmonikerna, de ger 
också betydligt fler konserter. 
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TABELL 5: JÄMFÖRELSE ANTAL BESÖKARE TILL KONSERTER/FRAMTRÄDANDEN 

STOCKHOLMS KONSERTHUS (2009)  GÖTEBORGS KONSERTHUS (ca) MALMÖ KONSERTHUS (2010)
Kungliga filharmonikerna  Totalt Göteborgs symfoniker Totalt Malmö symfoniker  Totalt

124 900  251 300 100 000 200 000 89 470 142 932

 

BILJETTPRISER 
Ordinarie fullpris för en biljett till konsert med Malmö symfoniorkester är 
250 kronor. Vissa konserter, till exempel Allhelgonafridskonserten, kostar 
300 kronor. Det finns ungefär tio till femton olika typer av biljetter om man 
räknar alla former av rabatter. Övergripande kategorier är årskort, serier, 
lösbiljetter (fullt pris och rabatterade biljetter såsom student, sista veckan, 
mängdrabatt) och fribiljetter. Lägstapris för biljett är 50 kronor, halva priset 
på en Nallekonsert. Drygt tio procent av biljetterna är fribiljetter.  

 
TABELL 6: PRISER PÅ OLIKA TYPER AV BILJETTER OCH ABONNEMANG TILL MSO, 2010-2011, KR 

Typ av konsert / olika abonnemang Pris/konsert 

Typ av konsert 

Ordinarie program (fullt pris, garderob 
ingår) 250

Efter jobbet 150

Nallekonserter 100

Skolkonserter (vuxna gratis) 20

Spec. t.ex. Allhelgonafrid 300

Abonnemang 

Årskort (4 900 kr) 158

Serie Bambu (2 150 kr) 195

Serie Ebenholts (2 200 kr) 200

Serie Silver (1 755) 195

Serie Efter jobbet (600) 120

Plock & mix (minst 6 konserter) rabatt 15% 

 

I tabellen på nästa sida görs en uppställning av konserthus och jämförbara 
aktörers biljettpriser. Tabellen visar att Malmö symfoniorkester ligger något 
lägre än Kungliga filharmonikerna och Göteborgs symfoniker, men något 
högre än Helsingborgs Symfoniorkester. Det är också värt att notera att 
Malmö Opera och de danska symfoniorkestrarna ligger en bra bit högre i 
pris. 
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TABELL 7: JÄMFÖRELSE BILJETTPRISER, SEK 

Ställe  Pris  

Malmö symfoniorkester  50‐250

Kungliga filharmonikerna  40‐340

Göteborgs symfoniker  20‐320

Sveriges Radios symfoniorkester  115‐410

Helsingborgs symfoniorkester  50‐220

Danmarks Radios symfoniorkester  75‐622

Tivoli/Sjællands symfoniorkester  280‐467

Malmö opera  100‐645
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INTÄKTER OCH KOSTNADER 

INTÄKTER 
En symfoniorkesters egengenererade intäkter består typiskt sett av 
konsertintäkter, eventuella hyresintäkter och sponsorbidrag. I Sverige är 
symfoniorkestrarna till stor del finansierade genom offentliga medel.  

De offentliga bidragen ligger runt 80 procent av de totala intäkterna.20 
Sponsring utgör i typfallet inte en stor intäktspost bland de svenska 
symfoniorkestrarna i förhållande till helheten, i snitt ungefär 2 procent. När 
det gäller hyresintäkter varierar dessa beroende på lokalsituation.  

Anslagen kan bestå av en kombination av kommunala, regionala eller 
statliga bidrag. Fördelningen varierar, men den sammantagna tendensen 
pekar på en förskjutning från statliga bidrag till regionala och kommunala. 
Anslagsfinansieringen gör att anslagsgivarna får det avgörande ansvaret 
för orkestrarnas existens. Enligt Volantes tidigare research upplever 
orkesterledningarna generellt sett en fri situation i relation till huvudmännen, 
men de måste ändå sträva efter legitimitet för att även i fortsättningen få 
tillräckliga anslag. Finansieringen kräver motprestationer i form av att det i 
praktiken blir 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. 

Malmö symfoniorkesters totala intäkter under 2010 uppgick till knappt 92 
miljoner kronor.   

INTJÄNADE INTÄKTER 

De intjänade intäkterna, det vill säga när anslagen exkluderas, låg 2009 
på knappt 11,5 miljoner kronor, bestående av konsertintäkter, hyresintäkter 
och övriga rörelseintäkter. Det innebär att de intjänade intäkterna 
motsvarade 12 procent av de totala intäkterna.  

                                               
20 När inget annat anges är siffror och data om symfoniorkestrar i allmänhet hämtade 
från tidigare gjord research av Volante, publicerad i rapporten En annan del av världen. 
En ekonomisk analys av Sveriges symfoniorkestrar (2005). 
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TABELL 8: INTJÄNADE INTÄKTER, MSO, TKR 

Intjänade intäkter 2010 Fördelning 

Andel 
totala 

intäkter 2009 2008 

Konsertintäkter 6 560 57% 7% 6 262 7 010 

Hyresintäkter (brutto) 3 637 32% 4% 2 922 2 943 

Övriga rörelseintäkter 1 254 11% 1% 1 456 1 849 

Totalt 11 451 100% 12% 10 640 11 802 
 

TABELL 9: KONSERTINTÄKTER, FÖRDELNING, TKR 

Konsertintäkter 2010 2009 2008

Abonnemang + lösbiljetter 6 074 5 933 5 685

Garderobsavgift 66 50 55

Programförsäljning 48 28 59

Turnéintäkter 372 251 1211

Totalt 6 560 6 262 7 010
 

 
TABELL 10: BILJETTINTÄKTER 2010, FÖRDELNING, TKR 

Biljettintäkter  2010 Andel 2009 

Lösbiljetter 3 313 54,5% 3 116

Abonnemang och serier 1 861 30,6% 1 884

Plock & mix 884 14,6% 872

Övr. (skolkonserter) 16 0,3% 61

Totalt 6074 100% 5  933
 

Biljettintäkter per besökare 
Beläggningen är i på 79 procent i snitt för 2008-2010 och det finns 1 200 
platser i konsertsalen. Normalt genererar en konsert ungefär 100 000 
kronor i biljettintäkter, vilket i så fall innebär ett snittpris per plats på 83 
kronor eller ett snittpris per besökare på 105 kronor. Jämför dessa intäkter 
med fullt pris på ordinarie biljett, 250 kronor. 

Hyresintäkterna, 3,6 miljoner kronor, utgjorde 32 procent av de intjänade 
intäkterna och 4 procent av de totala intäkterna. 

Nedan fördelning av övriga rörelseintäkter, som utgjord 11 procent av de 
intjänade intäkterna och 1 procent av de totala intäkterna, 2010. 
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TABELL 11: ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 2010, FÖRDELNING, TKR 

Övriga rörelseintäkter 2010
Produktionsintäkter (festival, Musikhögskola, Naxos mm) 367

Serveringsprovision från hotell (gäller för två år, 
2009+2010) 595

Skivförsäljning + royalty 75

Serviceavgifter vid biljettförsäljning 204

SVT 0

Försäljning instrument 0

Försäljning tröjor 14

Kursvinster 0

Totalt 1 255
 

Som en jämförelse anges i tabellen nedan intjänade intäkter för Stockholms 
konserthus/Kungliga filharmonikerna respektive Göteborgs 
konserthus/Göteborgs symfoniker. Uppgifterna är hämtade från 
organisationernas årsredovisningar 2009 (i vissa fall är posterna 
presenterade något annorlunda än i respektive årsredovisning, för att få en 
gemensam uppställning). 

Observera avseende samtliga jämförelser med andra konserthus som görs 
nedan att de olika konserthusen redovisar intäkter och kostnader på delvis 
olika sätt, vilket försvårar jämförelser. 

 
TABELL 12: INTJÄNADE INTÄKTER 2009, JÄMFÖRELSE, TKR 

Stockholms 
konserthus 

Göteborgs 
konserthus 

Malmö 
konserthus 

Konsertintäkter  20 869 24 288 6 262

Hyresintäkter  14 149 4 793 2 922

Restaurangintäkter  0 5 691 0

Sponsorintäkter  2 950 7 212 0

Övriga intäkter  5 425 7 796 1 456

Totalt intjänade intäkter  43 393 49 780 10 640

 

ANSLAG 

De totala offentliga anslagen till Malmö symfoniorkester uppgick 2010 till 
drygt 78 miljoner kronor, vilket utgjorde 88 procent av de totala intäkterna.  
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TABELL 13: ANSLAG, MSO, TKR 

Anslag 2010 Fördelning
Andel av totala 

intäkter 2009 2008 
Statliga bidrag 18 947 24% 21% 18 395 18 213 

Regionala bidrag 4 369 5% 5% 4 144 3 622 

Kommunala bidrag 55 953 70% 61% 55 341 58 952 

Diverse övriga bidrag 900 1% 1% 225 1 605 

Summa 80 169 100% 88% 78 105 82 392 
 

Som en jämförelse anges i tabellen nedan anslagen för 
Stockholms konserthus/Kungliga filharmonikerna respektive 
Göteborgs konserthus/Göteborgs symfoniker (samma gäller som ovan 
avseende uppgifterna). Notera att finansieringen till dessa domineras av 
statliga bidrag. 
TABELL 14: ANSLAG 2009, JÄMFÖRELSE, TKR 

Stockholms 
konserthus 

Göteborgs 
konserthus 

Malmö 
konserthus 

Anslag 

Statliga bidrag  0 30 567 18 395

Regionala bidrag  105 000 88 500 4 144

Kommunala bidrag  0 0 55 341

Övriga bidrag  4 900 5 692 225

Totalt anslag  109 900 124 759 78 105

 

KOSTNADER 
Kostnaderna för symfoniorkestrarna har ökat över tiden. De centrala 
komponenterna för att förstå varför är: direkta produktionskostnader, 
personalkostnader, administration och marknadsföring, samt 
fastighetskostnader.  

Personalkostnader dominerar bland kostnaderna. En avgörande fråga för 
finansieringen av en orkester handlar därmed om hur stor orkestern ska 
vara, dimensioneringen. Tendensen bland svenska symfoniorkestrar har varit 
att öka eller behålla sin dimensionering. 

De totala rörelsekostnaderna för Malmö symfoniorkester uppgick 2010 till 
knappt 86 miljoner kronor. 
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TABELL 15: KOSTNADER, MSO, TKR 

Kostnader 2010 Fördelning 2009 2008
Produktionskostnader 3 768 4,4% 4 398 6 252

Övriga externa kostnader 14 772 17,2% 13 786 14 339

Personalkostnader 67 400 78,4% 68 101 73 760

Totalt 85 940 100% 86 285 94 351

 

För en jämförelse anges i tabellen nedan kostnader för de tre ovan nämnda 
konserthusen/symfoniorkestrarna (samma gäller som ovan avseende 
uppgifterna). 
TABELL 16: KOSTNADER 2009, JÄMFÖRELSE, TKR 

Kostnader 
Stockholms 
konserthus 

Göteborgs 
konserthus 

Malmö 
konserthus 

Råvaror och förnödenheter  ‐ 2 085 ‐

Fastighetskostnader  6 868 ‐ ‐
Informations‐ & 
försäljningskostnader  6 586 ‐ ‐
Produktionskostnader (exkl. 
personal/artist)  10 424 ‐ 4 398

Övriga externa kostnader  7 452 70 409 13 786

Personalkostnader  121 320 101 978 68 101

Avskrivningar   2 234 2 904 1 109

Totalt kostnader  154 884 177 376 87 394

 

Som nämnts ovan redovisar de olika konserthusen sina intäkter och framför 
allt kostnader på delvis olika sätt, vilket försvårar jämförelser. Vi anser 
ändå att det finns ett värde för vår analys att ställa de olika konserthusens 
intäkter och kostnader bredvid varandra, för att ha något att relatera 
Malmö symfoniorkesters verksamhet till. 

PRODUKTIONSKOSTNADER 

En tumregel avseende symfoniorkesterverksamhet har varit att 
produktionerna ska bära sina egna kostnader, alltså att intäkterna för en 
produktion ska täcka de direkta produktionskostnaderna. Vi kan konstatera 
att så inte är fallet för Malmö symfoniorkester.  

En orkesterkonsert generar ungefär 100 000 kronor i biljettintäkter, men 
kostnaderna är oftast större, uppskattningsvis 0–100 000 kronor mer. Det 
innebär för närvarande en förlust på 2,5–3 miljoner kronor per år för 
orkesterkonserterna, exklusive lönerna till den egna orkestern men inklusive 
arvoden till dirigenter, solister och utökningsmusiker. 

De produktioner som går med vinst är framför allt nyårskonserterna, 
Wienerkonserterna och Nallekonserterna.  
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VERKSAMHETENS DIMENSIONERING OCH 
ORGANISERING 
Det finns en strävan generellt bland orkesterledningarna i Sverige att deras 
respektive orkester ska bli större, eller om den är fullstor, att behålla dess 
storlek. Ekonomiska resurser läggs i stor utsträckning på numerär utveckling 
av orkestern.  

Huvudargumenten är att en fullstor orkester kan ta sig an hela den klassiska 
repertoaren, att ljudbilden blir mer tillfredsställande samt att en större 
orkesterkropp sliter mindre på musikerna. Ett annat argument handlar om att 
manifestera ambitionsnivån, inte bara mot publiken utan även för att kunna 
locka till sig internationella stjärnor som dirigenter och solister.  

Malmö symfoniorkester är inte ett undantag. Som tidigare nämnts har 
resurser från stadens och regionens sida lagts på att utöka orkestern. 
Målsättningen är att Malmö symfoniorkester ska kunna verka som en fullstor 
symfoniorkester. 

Men en symfoniorkesters verksamhet är inte enbart beroende av orkesters 
storlek och nivå, utan även av hur organisationen i övrigt är utrustad.  

Svenska konserthus beskrivs som ”anorektiska” i ett internationellt perspektiv 
sett till hur omfånget av overhead, det vill säga administration, 
personalhantering, planering och produktionsledning, marknadsföring och 
försäljning. I USA är situationen annorlunda eftersom mycket resurser går åt 
till fund raising. Där kan den övriga organisationens storlek överstiga 
orkesterns. Men även i jämförelse med andra europeiska länders konserthus 
lägger svenska konserthus betydligt mindre resurser på stödfunktioner, enligt 
Svensk Scenkonsts förbundsdirektör Sture Carlsson. 

Även utifrån detta perspektiv är Malmö symfoniorkester ett tydligt exempel 
på ”den svenska modellen”, med en liten administrativ överbyggnad i 
relation till orkesterns storlek. 

Eftersom ekonomiska resonemang ofta reduceras till att man i slutändan 
räknar huvuden så vill vi understryka att det inte råder ett ett-till-ett-
förhållande mellan hur mycket man tillför i resurser till stödfunktioner och hur 
mycket man får ut av verksamheten. Om man har en kärnverksamhet i form 
av en orkester på en stabil och kvalitetsmässigt tillfredsställande nivå kan 
man få ut relativt mer av verksamheten genom en fördubbling av resurserna 
som läggs på den övriga organisationen, exempelvis på planering, 
produktion och marknadsföring.  

En annan aspekt av problemet med att räkna huvuden är att verksamhetens 
kvalitet och omfattning inte enbart beror på numerären, utan i hög 
utsträckning på hur verksamheten är organiserad och fungerar. Vi har inte 
haft i uppdrag att genomföra en organisations- eller verksamhetsanalys av 
Malmö symfoniorkester inom ramen för den här utredningen. Vi kommer 
dock i avsnitten som följer peka på områden som behöver belysas 
ytterligare och frågeställningar som bör lyftas.  
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ORGANISATION 
Malmö symfoniorkesters organisation består dels av orkestern, dels av de 
lednings- och stödfunktioner som bistår orkesterverksamheten, här kallad 
”övrig organisation”. I tabellen på nästa sida visas dimensioneringen av den 
övriga organisationen, uppdelat på dess olika funktioner. Tabellen visar 
också motsvarande dimensionering för Stockholms konserthus/Kungliga 
filharmonikerna och Göteborgs konserthus/Göteborgs symfoniker, för att 
göra en jämförelse möjlig. Uppgifterna bygger på intervjuer med 
ledningarna för konserthusen. 

Vi vill framhålla att tabellen (och därmed jämförelsen) har sina 
begränsningar. Konserthusen är organiserade på sinsemellan delvis olika 
sätt, vilket gör att den gemensamma tabellen inte speglar de enskilda 
konserthusens struktur. Vidare ryms inom samma tjänst nästan alltid arbete 
inom olika funktioner. Slutligen har vi här fokuserat på antal tjänster, det vill 
säga anställningar i organisationerna. Konserthusen har i olika utsträckning 
lagt ut vissa funktioner, exempelvis anlitar konserthuset i Stockholm ett 
bemanningsföretag som sköter reception och vaktmästeri.  

Ovan nämnda begränsningar till trots kan vi av tabellen utläsa att Malmö 
konserthus i relation till Göteborgs konserthus och Konserthuset i Stockholm 
har lägre bemanning avseende nyckelfunktioner som 
programmering/planering, produktion samt marknadsföring. Detta ska 
ställas i relation till Malmö konserthus relativt sett lägre grad av 
produktivitet, se tabell 2, s. 24. Hur mycket som produceras i ett konserthus, 
både med symfoniorkestern och med andra artister beror givetvis inte 
enbart på organisationens bemanning. Men vi vill framhålla att ökad 
produktion ställer krav på ökade resurser för programmering, produktion 
och marknadsföring.21 Även sett till övriga funktioner, såsom administration, 
personal och IT har Malmö konserthus en mindre personalstyrka än de två 
andra konserthusen. Vi återkommer till detta i vår diskussion om Malmö 
symfoniorkesters behov i det nya huset, se s. 76. 
 

                                               
21 Observera att det totala antalet tjänster vid Stockholms och Göteborgs konserthus är 
ungefärliga uppskattningar. Indelningen av funktioner i olika kategorier skiljer sig åt 
mellan de olika konserthusen, därför stämmer tabellens indelning inte på alla ställen 
överens med varje enskilt konserthus indelning. 
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TABELL 17: JÄMFÖRELSER, BEMANNING, ORGANISATION EXKLUSIVE ORKESTERN 

STOCKHOLMS KONSERTHUS GÖTEBORGS KONSERTHUS MALMÖ KONSERTHUS 
Funktion Funktion Antal 

tjänster 
Funktion Antal 

tjänster 
Funktion Antal 

tjänster 
Vd Vd, Stefan Forsberg 1 Vd, Helena Wessman 1 Vd, Dragan Buvac  1 

Programmering En programdirektör 1 En planeringschef + 0,5  
konstnärlig rådgivare 

1,5  0 

Produktion 1 chef/ansvarig, två 
producenter, en 
produktionsassistent 

4 Tre producenter  3 En programassistent, två 
musiker får 25% 
lönetillägg. En 
konserthuspedagog 20%  

1,2 

Orkester-
avdelning 

En orkesterchef, en 
orkesterassistent 

2 En orkesterchef (vakant), 
en biträdande 
orkesterchef, en 
kormästare 

2 En orkesterchef, en 
biträdande orkesterchef 

2 

Notbibliotek En ansvarig bibliotekarie, 
två biblioteksassistenter 
(en vakant), en 
faktagranskare 

3 En biblioteksansvarig, två 
bibliotekarier (totalt två 
och en halv tjänster) 

2,5 En orkesterbibliotekarie, 
en assisterande 
orkesterbibliotekarie 50% 

1,5 

Uthyrning En person 1 250% tar emot och söker 
aktivt upp gäster aktivt,  
projektleda vid uthyrning 

2,5 En person på 60% 0,6 

Marknad En marknadschef,  
en marknadsproducent, 
en marknadsassistent,  
en grafisk formgivare,  
en redaktör 

5 En kommunikationschef, 
en pressansvarig, en 
publikutvecklingsansvarig
, en redaktör, en 
web/layout 

5 En marknadschef, en 
press- och information (tj-
led 15%), en layout och 
information,  (tj-led 20%) 

2,65 

Sponsring Ingen dedikerad, däremot 
en extern konsult som 
just nu arbetar ca 1 dag i 
veckan med att få in 
sponsorer 

0 En sponsoransvarig, 
arbetar också som vd- 
assistent + 
kommunikation med 
ägaren. 

1 Ingen dedikerad, påbörjat 
samarbete med extern 
konsult 

0 

Ekonomi/admin
istration 

En administrativ direktör, 
en redovisningsekonom, 
en löneadministratör, en 
ekonomiassistent 

4 En ekonomichef, 50% 
controller, en kamrer, en 
löneadministratör, en IT-
ansvarig 

4,5 En ekonomichef, en 
ekonomiassistent 

2 

Personal Ingen dedikerad 0 50% personalstrateg, 
50% handläggare  

1 Ingen dedikerad 0 

Biljettkassa/sälj En ansvarig, fyra heltider, 
cirka fyra extra 

5 En biljettansvarig, tre 
heltider som sitter i 
biljettkassan, samt 
timanställda 

4 Tre personer som delar 
på totalt 2,75 tjänster 

2,75 

Publikvärdar 
etc 

En foajéansvarig  
(samma person som är 
biljettansvarig), 
timanställda, 70 personer 

0 Ingen uppgift - Garderob och 
publikvärdar, 
timanställda, 15-20  

0 

Fastighet/säker
het/teknik 

En teknik- och 
fastighetschef, två 
fastighetstekniker, en 
ljudtekniker, två 
podieassistenter, en 
inspicient  

7 En fastighets- och 
teknikansvarig, en 
podieansvarig, två 
podium tekniker  

3 En teknisk koordinator 
och ljudtekniker (arbetar 
främst i kombination med 
uthyrningsverksamheten), 
två inspicienter, en 
belysningsmästare och 
scenteknik 

4 

Reception ”servicecenter”, 
reception, vaktmästeri 
m.m. sköts av 
bemanningsföretag 

0 En heltid, samt 
timanställda 

1 En person som även gör 
mycket annat 

1 

Övrigt  En vd-assistent 1 Egen restaurang: en chef, 
en kock (en biträdande 
chef håller på att 
rekryteras) 

2 Två lokalvårdare (samt 
en vakant tjänst) 

2 

Tjänster totalt   ca 34  ca 34  21 



NYTT KONSERTHUS                                                       NIELSÉN/BENSON (VOLANTE) 

 

 37 

ORKESTERNS DIMENSIONERING 

I dagsläget har orkestern 87 fast anställda.22 Av dessa är för närvarande 
två föräldralediga och tre tjänstlediga. Fem personer i orkestern är 
visstidsanställda på kontrakt. Med andra ord har orkestern idag tio 
vakanser. Kungliga filharmonikerna har som jämförelse 105 positioner (tre 
vakanser) och Göteborgs symfoniker har 109 positioner (en vakans). 

Verksamheten kompletteras även med tillfälligt kontrakterade musiker (antal 
varierar beroende på period), cirka 5–10 stycken veckoanställda musiker 
som får ersättning efter dagstariffer. Orsakerna är antingen att någon av 
de fasta musikerna är tillfället frånvarande, eller att repertoaren kräver en 
specifik förstärkning. Ungefär en dirigent och en eller flera solister per 
vecka som får gage enligt kontrakt.  

Styrelsens målsättning är, som tidigare nämnts, att orkestern ska verka som 
en fullstor orkester med 97 positioner. Sparbetingen efter 2008 års resultat 
började under våren 2009. Sedan dess har organisationen hållit igen på 
alla sätt som varit möjliga, bland annat genom att inte tillsätta vakanser i 
orkestern.  

Dimensioneringen hör också ihop med hur musikerna kan användas i olika 
sammanhang, liksom hur de måste fördela sin tid. För detta finns centrala 
avtal som är styrande. Trots att förändringar har skett på central avtalsnivå 
är det inte säkert att dessa ännu har lett till förändringar i verksamheten i 
alla orkestrar. Det nya avtalet, som antogs centralt 2007-07-0123 innehåller 
två bitar:  

• En förändrings av yrkesrollen, de anställda musikerna är skyldiga att 
delta vid all musikalisk verksamhet (inklusive inspelning och utsändning) 
som ligger inom ramen för institutionens uppdrag eller i övrigt bedrivs 
inom densamma och därvid utföra erforderliga arbetsuppgifter.24  
Detsamma gäller vid samarbete med andra kulturinstitutioner/aktörer. 

• Nytt arbetstidsavtal, som innebär att man kan räkna genomsnittligt antal 
arbetade timmar under en längre period. Huvudsyftet var att ge 
möjligheten att genomsnittsberäkna arbetstiden över en period om i vart 
fall fyra veckor, i stället för som tidigare bara en vecka eller en dag. 

                                               
22 Som tidigare nämnts får en person avgångsvederlag (som upphör våren 2011) och 
arbetar således inte i orkestern. 
23 Riksavtalet mellan Svensk Scenkonst och Sveriges Yrkesmusikerförbund (SYMF). 
24 I avtalet specificeras detta med en skrivelse om att det i yrkesrollen ingår till 
exempel verksamhet riktad mot barn och ungdom, marknadsföringsåtgärder, 
publikarbete, sponsorsamarbeten, provspelningar samt programrådsarbete. Detta är en 
ändring i jämförelse med tidigare avtalstext med syfte att klarlägga att 
”institutionernas uppdrag är föränderligt vilket ställer krav på en tidsenlig beskrivning 
av vilka arbetsuppgifter som åvilar anställda musiker.”    

 



NYTT KONSERTHUS                                                       NIELSÉN/BENSON (VOLANTE) 

 

 38 

De tidigare avtalen speglar väl förankrade föreställningar om vad som 
ingår i yrkesrollen i förhållande till arbetsgivaren. Dessa föreställningar tar 
sannolikt längre tid att förändra än själva avtalstexterna – och kräver ett 
aktivt arbete inom varje enskild orkester.  

Malmö symfoniorkester har inte implementerat det centrala avtalet, utan 
haft undantag från båda delarna sedan avtalet trädde i kraft. Undantaget 
gäller fram till sommaren 2011 (möjligheten finns att det förlängs). 

Förhandlingar har enligt Malmö symfoniorkesters orkesterchef påbörjats, 
men inte gett resultat ännu, och inte heller prioriterats, på grund av den 
situation som organisationen befunnit sig i under de senaste åren. 
Orkesterchefen bedömer att det kommer att ta tid att komma fram till ett 
lokalt avtal. Det kräver att man hittar lösningar för de ekonomiska 
ersättningarna, incitament för musikerna att godta de nya premisserna, samt 
administrativa rutiner för hantering av arbetstidsberäkningarna och även 
den mer varierade uppsättningen arbetsuppgifter. 

En förändring av orkesterns verksamhet i linje med andemeningen i det nya 
avtalet handlar inte enbart om musikernas inställning utan i lika hög grad om 
vilken verksamhet organisationen som helhet är anpassad till att bedriva. Till 
exempel ställer en verksamhet med en stor andel barn- och 
ungdomsverksamhet och mycket uppsökande aktiviteter ute i samhället 
andra krav på funktioner såsom produktion och marknad, än en verksamhet 
som är fokuserad till det ordinarie konsertprogrammet i konserthuset. 

DEN ÖVRIGA ORGANISATIONENS DIMENSIONERING 

Malmö symfoniorkesters övriga organisation, det vill säga den personal som 
inte utgör orkestern, består idag av cirka 21 heltidstjänster. Fyra personer, 
varav vd är en, är visstidsanställda på kontrakt.  

Malmö symfoniorkesters ledning anser att den övriga organisationen är 
underbemannad. Verksamheten präglas av detta, och av sparbeting under 
de senaste två åren. Personalen gör många olika saker, och upplevelsen är 
också att vissa saker faller mellan stolarna eller prioriteras bort. I likhet med 
andra symfoniorkestrar i Sverige har Malmö symfoniorkester koncentrerat 
resurserna till att utveckla orkestern. 

Personal, ekonomi och IT 
Det finns idag inte någon personalchef eller person som är dedikerad åt 
personalfrågor. Personalfrågor sköts i stor utsträckning av orkesterchefen, 
utöver vissa frågor som hanteras av ekonomichefen. Upplevelsen är att i 
synnerhet personalfrågor är eftersatta idag på grund av tids- och 
resursbrist, till exempel jämställdhetsarbete, rehabiliteringsärenden, 
skrivande av kontrakt, konflikthantering och medarbetarsamtal. 

Det finns inte någon person som är dedikerad åt löneadministration, utan 
den sköts av flera personer. Registrering av löner och utbetalning sker 
externt, av Malmö opera.  
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IT-frågor sköts av en av teknikerna, som för närvarande är föräldraledig. 

Planering och produktion 
Även resurserna för planering och produktion är starkt begränsade. 
Programmeringen sköts av orkesterchefen tillsammans med vd. Det finns lite 
tid och resurser för produktutveckling, och begränsat med resurser att lägga 
på de enskilda produktionerna. Det finns idag inga renodlade producenter. 
En programassist sköter mycket av det praktiska och två musiker arbetar 
ungefär 25 procent av sina tjänster med barn- och ungdomsproduktioner. 

Marknadsavdelning 
Marknadsavdelningen består av marknadschef, en person som arbetar med 
press och information, en person som arbetar med layout och information, 
samt biljettkassans personal. Systematisk kartläggning av publiken har inte 
prioriterats. Malmö symfoniorkesters marknadsavdelning anser dock att 
medvetenheten och erfarenheten av publiken är stor inom organisationen 
och många konsertkoncept är riktade till specifika målgrupper. 

Under verksamhetsåret 2010 gjordes stora besparingar som påverkade 
marknadsavdelningens budget mycket. Varumärkesbyggande, profilerade 
kampanjer och utveckling av sociala medier bortprioriterades medvetet 
under detta år. För 2011 har marknadsavdelningen medvetet prioriterat 
nya satsningar på sociala medier och utveckling av hemsidan, enligt 
marknadschefen. 

Övriga funktioner 
Garderob, publikvärdar och tekniker får timlön. Det rör sig om 15–20 
personer per månad.  

Malmö symfoniorkester anlitar årligen cirka 10-20 externa textskrivare, 
skrivare av arrangemang och tonsättare med flera. 

MALMÖ SYMFONIORKESTERS 
LOKALSITUATION 
Malmö symfoniorkester har idag sin verksamhet i ett hus som orkestern hyr, 
Malmö konserthus.  

Malmö symfoniorkesters marknadschefs uppskattning är att Malmö 
symfoniorkester står för 90 procent av varumärket och Malmö konserthus 
står för 10 procent av varumärket, om man ser orkester och hus som en 
helhet. 

HYRES- OCH LOKALKOSTNADER 
Huset är i stort underhålls- och renoveringsbehov, vilket innebär eventuella 
höjda kostnader för att åtgärda detta. Dagens hyra är relativt sett låg, 
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knappt nio och en halv miljon per år. Övriga lokalkostnader, el med mera 
uppgick 2009 till drygt en miljon kronor. Underhåll av hissar, avancerade 
fläktsystem och övrig teknisk apparatur ingår inte i hyran.  

LOKALBELÄGGNING 
Konsertsäsongen löper från september till och med maj. Det är framför allt 
under denna period som huset är belagt av orkesterverksamhet. Under 
sommaren sker repetitioner, skivinspelningar samt utomhuskonserter. 

Under en normal säsongsvecka ser beläggningen av huset ut på följande 
sätt: 
TABELL 18: BELÄGGNING AV MALMÖ KONSERTHUS UNDER EN VECKA 

Dag Beläggning 

Måndag-onsdag (repetition) kl. 10-15 

Torsdag (repetition + konsert) kl. 10-23 

Fredag-söndag (konsert eller evenemang) heldagar (2 dagar) 
 

Med de nuvarande lokal- och teknikförutsättningarna tar det lång tid att 
bygga om scenen och förbereda ett evenemang. Det innebär att om man 
exempelvis har hyrt ut salen till en popkonsert på lördag kväll, så behöver 
man ta hela dagen i anspråk för att återställa salen. 

UTHYRNING 
Hyresintäkterna för 2010 uppgick till 3,6 miljoner kronor (32 procent av de 
intjänade intäkterna). 

Idag arbetar en person, på 60 procent, med ordermottagningen vid 
uthyrningen. Arbetet är inte aktivt uppsökande eller försäljningsinriktat. 
Ytterligare en resurs finns att tillgå i form av teknisk koordinator som främst 
arbetar med teknisk samordning då kunder hyr lokalerna. 

Konserthuset har en stor konsertsal med 1 200 platser, ytterligare en sal, 
Skandiasalen, samt tre foajéer. Skandiasalen lämpar sig inte för 
musikframföranden, och har även brister som konferenslokal (dålig 
ventilation).  

Lokalerna hyrs ut i olika kombinationer, ”hela huset”, ”Stora salen”, 
”Skandiasalen”, ”Foajé 1+2”, ”Alla foajéer”. Hyran för Stora salen ligger 
på omkring 30 000 kronor. Utöver det tillkommer hyra för teknik och 
tekniker. 
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TABELL 19: HYRESPRISER, MALMÖ KONSERTHUS, KR 

Salar Hyra (ca pris) 

Hela huset 40 000

Stora salen, 1 200 platser 28 000-30 000

Skandiasalen, 220 platser 7 000-8 000

Foajéer, tre stycken 3 000-4 000/foajé
 

Under 2010 hyrdes konserthuset ut till andra arrangörer vid 66 tillfällen (i 
vissa fall under flera dagar). Totalt antal besökare vid dessa evenemang 
2010 var 53 463. 23 av dessa tillfällen var konferenser eller liknande, med 
9 592 besökare.  

Idag finns det några återkommande hyresgäster för konferenser, till 
exempel Tholin & Larsson. 

I tabellen nedan listas salar och hyresintäkter för konsertsalar med mera i 
Stockholms, Göteborgs och Malmö konserthus (Stockholms konserthus har 
även hyresintäkter från butiker, de är inte med här). 

 
TABELL 20: SALAR OCH HYRESINTÄKTER, JÄMFÖRELSE, TKR 

Stockholms konserthus Göteborgs konserthus Malmö konserthus 

Stora konsertsalen:     1 770 platser Stora salen:                       1 247 platser Stora salen:       1 200 platser 

Grünewaldssalen:          460 platser Stenhammarsalen:               380 platser Skandiasalen:       220 platser

Aulinsalen:                     154 platser Viktor Rydbergsalen:  upp till 50 platser 

Hyresintäkter 2009:            8 533 tkr Hyresintäkter 2009:                  4 793 tkr Hyresintäkter 2009:  2 922 tkr 
 

SAMARBETE MED HOTELLOPERATÖR OCH PROVISION 
PÅ SERVERING 
I anslutning till konserthuset ligger Quality Hotel Konserthuset, som drivs av 
Choice. Hotellet har ensamrätt på att servera mat och dryck i samband med 
konserter och andra evenemang i konserthuset.  

Malmö symfoniorkester får 10 procent av försäljningsintäkterna, även vid 
uthyrning. Avtalet upplevs av Malmö symfoniorkester som stelt och som att 
det inte är optimalt utifrån orkesterverksamhetens behov och förutsättningar. 

Intäkterna till Malmö symfoniorkester från serveringsförsäljningen uppgick i 
årsredovisningen 2009 (gäller dock för föregående år) till 355 000 kronor, 
vilket motsvarar tre procent av de intjänade intäkterna.  
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4. VILKEN TYP AV HUS SKA KKH BLI? 

Innan uppskattningar görs av enskilda intäkts- och kostnadsposter är det 
viktigt att lyfta blicken och ställa frågan: vad ska detta bli för hus? Som vi 
redan har varit inne på finns det högt ställda förväntningar på KKH som 
anläggning och Malmö symfoniorkesters verksamhet i KKH. 

Byggandet av KKH innebär en chans för Malmö stad att tänka innovativt när 
det gäller hur man vill positionera och dra fördel av en av stadens 
kulturinstitutioner – Malmö symfoniorkester. 

I detta avsnitt ges en orientering i olika sätt att utveckla och nyttja hus för 
musik och kultur. Avsikten är att sätta förväntningarna på KKH i perspektiv 
och att mana till att Malmö stad reflekterar kring vad man vill åstadkomma 
med huset. 

HUS FÖR KONSERT OCH KULTUR 
En viktig förutsättning för hur man kan bedriva sin 
(symfoniorkester)verksamhet är vilka lokaler man förfogar över. För att 
illustrera olika möjligheter med ett hus väljer vi att dela in olika typer av 
konsert- och kulturhus i tre övergripande kategorier: 

• dedikerade hus 
• multifunktionshus 
• delade hus 

DEDIKERADE HUS 

De flesta symfoniorkestrar i Sverige bedriver sin verksamhet i hus som faller 
i denna kategori:  

• Kungliga filharmonikerna, Stockholms konserthus 
• Göteborgs symfoniker, Göteborgs konserthus 
• Sveriges radios symfoniorkester, Berwaldhallen 
• Helsingborgs symfoniorkester, Helsingborgs konserthus 
• Malmö symfoniorkester, Malmö konserthus 

Fördelarna med att ha ett eget hus är att orkestern inte behöver ta hänsyn 
till andra verksamheter när den planerar sin egen verksamhet, och att 
orkesterns schema kan prioriteras. Vidare kan orkestern sätta sin prägel på 
huset. Orkestern kan också vinna på att identifieras med huset som är en 
”plats i staden”. 

Utmaningarna för konsertverksamheter som förfogar över sitt eget hus beror 
bland annat villkoren. Om orkesterns ekonomi är pressad kan situationen bli 
liknande den som för en orkester i ett delat hus, eftersom det blir ett 
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dilemma hur mycket man ska hyra ut lokalerna för att få verksamheten att 
gå ihop.  

Om man bortser från ovanstående kostnadstäckningsdimension handlar 
utmaningarna om att: 

• ”Fylla huset” med verksamhet, dels den egna konsertverksamheten, dels 
annan verksamhet som framstår som relevant och i samklang med husets 
profil som helhet. 

• Locka besökare. I detta fall har man inte draghjälp av att människor 
besöker huset av andra skäl än att gå på konsert. 

MULTIFUNKTIONSHUS 

I denna typ av hus inryms flera kulturella verksamheter av olika karaktär, 
under samma tak. Exempel är  

• Kulturens hus i Luleå 
• Kulturhuset i Stockholm 
• Alsion i Danmark 
• Southbank Centre i London 
• Cité de la Musique i Paris 

Det sistnämnda är ett exempel på ett hus med tydlig musikprofil, med en 
palett av verksamheter som på olika sätt har musiken som gemensam 
nämnare. Cité de la Musique inrymmer bland annat Musée de la Musique, 
Café de la Musique och en bokhandel inriktad på musik.  

Kulturens hus i Luleå, invigt 2007, innehåller stadsbibliotek, konsthall, stor och 
liten konsertsal, multifunktionella foajéer i tre plan samt café och restaurang, 
och är hemmascen för Norrbottens Kammarorkester och Norrbotten Big 
Band.  

Alsion är ett center i Danmark som sammanför forskning och kultur under 
samma tak. Alsion inrymmer Syddansk Universitet, en privat forskningspark 
och en konsertsal för klassisk musik som är hemmascen för en 
symfoniorkester.  

Southbank Centre i London har en vid repertoar med bland annat klassisk 
musik och världsmusik. I Royal Festival Hall kan flera typer av uppträdanden 
ske. Det är gratis att besöka alla byggnader i Southbank Centre. De 
konstnärliga verksamheterna kompletteras med flera kommersiella 
aktiviteter som butiker, restauranger och barer som omgärdar Royal Festival 
Hall.  

Utmaningar för multifunktionshus är: 

• att skapa en bra blandning av verksamheter, som stödjer varandra. 
• att locka publik och vara ett ”levande hus”.  
• att bibehålla angelägenhetsgraden, så att huset inte enbart blir en stor 

caféverksamhet. 
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• att ha en bra balans mellan det konstnärliga och det kommersiella. 
• alla delar av huset ska leva, att det inte finns ”döda hörn”.  

För en smalare och kulturarvsinriktad konstform som 
symfoniorkesterverksamhet ligger det en utmaning i att inte bli betraktad 
som den tråkiga verksamheten i huset.  

DELADE HUS 

Det typiska för denna kategori är att konsertverksamheten delar lokalerna 
med uthyrningsverksamhet till konferenser. Exempel är:  

• De Geerhallen, i Louis De Geer konsert & kongress, där Norrköpings 
symfoniorkester delar lokaler med konferensverksamhet. 

• Uppsala Konsert & Kongress, där Uppsala kammarorkester har sin 
hemmascen . 

• Gävle konserthus, hemmascen för Gävle symfoniorkester. 

En fördel med denna modell (åtminstone teoretiskt sett) är att beläggningen 
av lokalerna kan optimeras. När det inte pågår konsertverksamhet behöver 
lokalerna inte stå tomma, vilket de annars gör i relativt stor utsträckning, 
utan kan användas för andra ändamål.  

Problemet är att det lätt uppstår en konkurrenssituation mellan 
konsertverksamheten och uthyrningsverksamheten. Risken är att 
uthyrningsverksamheten, som är lättare att räkna hem ekonomiskt, prioriteras 
framför konsertverksamheten. Huset tjänar mer pengar på 
uthyrningsverksamheten än på konsertverksamheten, som snarare medför 
ekonomiska kostnader om det handlar om konstmusik.  

Risken för styvmoderlig behandling av konsertverksamheten kan vara störst 
när det är en extern huvudman, till exempel kommunen, som beslutar om 
fördelning av lokaltid. Men även när det är orkesterledningen som har 
ansvar för beläggningen så finns dilemmat. 

VILKEN SORTS HUS SKA KKH BLI? 
Såsom planerna och förväntningarna ser ut kommer det nya konserthuset att 
bära drag av samtliga tre hustyper. Dessa olika hustyper kan också ses som 
tre olika synsätt på hur huset ska drivas. I fallet med KKH noterar vi att 
dessa tre synsätt ryms parallellt i diskussionen, vilket riskerar leda till 
missförstånd och perspektivkrockar. 

Konserthusdelen av KKH-anläggningen kommer förvisso att vara Malmö 
symfoniorkesters ”eget” hus, där orkestern har kontrollen över de två 
konsertsalarna. I den meningen är det dedikerat. Samtidigt finns 
förväntningarna på att KKH ska fyllas av aktiviteter, vara en mötesplats 
under stora delar av dygnet och så vidare, vilket innebär 
multifunktionskvaliteter. Dessutom finns förväntningar om samutnyttjande av 



NYTT KONSERTHUS                                                       NIELSÉN/BENSON (VOLANTE) 

 

 45 

gemensamma ytor, och samordning av marknadsföring med mellan Malmö 
symfoniorkester och kongress- och hotelloperatören Choice. I den meningen 
kommer det att vara ett delat hus. Vi återkommer i avsnitt 4, Malmö 
symfoniorkester i nytt hus, till en diskussion om hur realistiskt det är i praktiken 
att samordna driften, nyttjandet och marknadsföringen av anläggningen. 

Man kommer i och för sig sannolikt inte att stå inför dilemmat om man ska 
boka konsertsalen för konsert eller hyra ut den till konferenser. Däremot 
betyder upplägget att två olika verksamhetslogiker – en 
kommersiell/vinstdrivande och en konstnärlig/samhällsnyttig – ska samverka 
och arbeta tillsammans. Vi menar att detta med stor sannolikhet kontinuerligt 
kommer att ge upphov till avvägningar mellan olika, potentiellt motstridiga 
intressen.  

DEDIKERAT

MULTIFUNKTION DELAT

Hemmascen för Malmö 
symfoniorkester, som blir 
konserthusdelens nav

Gemensam marknadsföring? 
Samordning  av hela 
anläggningen?

Levande hus
Olika aktiviteter
Mötesplats

KKH

 

Vi vill tillägga att även när det inte handlar om att jämka samman 
motstridiga intressen så kräver samordning av olika verksamheter tid, energi 
och resurser. Ett exempel är Kulturhuset i Stockholm, som också rymmer 
Stockholms Stadsteater. Trots att det inte råder några meningsskiljaktigheter 
mellan organisationerna så innebär till synes triviala saker som olika 
öppettider, skilda informationsdiskar och organisationsspecifika 
publikvärdar att helhetsintrycket grumlas för besökaren. Och i det här fallet 
handlar det ändå om två verksamheter med samma övergripande 
verksamhetslogik – kulturproduktion i samhällets tjänst – med samma 
huvudman, Stockholm stad, även om organisationerna är två skilda juridiska 
personer.  
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VIKTIGA FAKTORER VID PLANERING AV 
VERKSAMHETEN 
Några viktiga faktorer som behöver tas i beaktande vid planeringen av 
verksamheten (och lokalutformningen interiört) är: 

• Balans mellan anläggning och verksamhet 

• Relationerna mellan verksamheter i samma hus 

• Public service i relation till konkurrens 

• Resursutnyttjande av huset och dess olika delar 

• Flöden av människor – till huset och i huset 

BALANS MELLAN ANLÄGGNING OCH VERKSAMHET 

Satsningarna på den fysiska byggnaden behöver balanseras av 
motsvarande satsningar på – och ambitioner med – verksamheten som den 
ska fyllas med. Vi befinner oss i en byggboom avseende offentliga 
byggprojekt, inte minst arenor och andra anläggningar för kultur och nöje. 
Detta gäller i stor utsträckning för Malmö och Öresundsregionen. Exempel är 
Malmö Arena och Danmarks Radios nya konserthus i Köpenhamn.  

En fråga är hur dessa arenor och hus ska leva upp till de ofta spektakulära 
arkitektoniska bedrifterna, i synnerhet på längre sikt, när nyhetens behag 
har lagt sig. Matchar investeringarna i verksamheterna de investeringar som 
görs i lokalerna?  

För att åstadkomma en fungerande balans krävs inte enbart monetära 
resurser, utan även ett stort mått av samordningsförmåga. Detta eftersom 
det ofta är olika aktörer och institutioner – med olika verksamhetslogiker, 
visioner och intressen – som har ansvar för byggprojekt respektive 
verksamheten som ska flytta in – i det här fallet den symfoniska orkestern. 

RELATIONERNA MELLAN VERKSAMHETER I SAMMA HUS 

Verksamhetsledningen, som ansvarar för husets helhet, måste beakta hur 
olika verksamheter samspelar. I detta fall behöver Malmö symfoniorkester, 
och framför allt Malmö stad, beakta frågan: 

• Hur kommer den kommersiella kongress- och hotellverksamheten att 
samspela med den konstnärliga verksamheten?  

Om andra musik- och kulturanknutna verksamheter bjuds in i anläggningen 
behöver Malmö symfoniorkester och Malmö stad också ta i beaktande hur 
dessa ska samspela med varandra. 

Även när man är herre i sitt eget hus behöver Malmö symfoniorkesters 
ledning ta hänsyn till liknande aspekter, till exempel avseende hur man 
lägger programmet.  
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• Vilka aktörer ska bjudas in som passar ihop med det egna programmet, 
men samtidigt tillför något nytt?  

• Vilka andra typer av verksamheter ska man satsa på (visningar, barn- 
och ungdomsaktiviteter, företagsevenemang och så vidare)?  

För Malmö symfoniorkester handlar det om att ha en hög medvetenhet om 
hur de olika verksamhetsdelarna i den nya anläggningen förhåller sig till 
varandra. Detta gäller bland annat: 

• Vilken breddning av programmet man väljer att göra. 
• Vilka externa evenemang man hyr ut till. 
• Vilka kunderbjudanden man sätter ihop tillsammans med kongress- och 

hotelldelen. 
• Vilka sponsorer man riktar sig till. 
• Vilka pedagogiska aktiviteter man ska arrangera.  

Samtidigt som det är viktigt att vara selektiv och hela tiden se till att de 
olika verksamheterna pekar mot kärnverksamheten – konstmusiken – så finns 
det ingen annan väg än att prova sig fram. Vi tror att det behöver finnas ett 
utrymme under ett antal år där Malmö symfoniorkester kan testa nya idéer 
och samarbeten för att se vad som fungerar och kan utvecklas till 
permanenta delar av verksamheten. 

PUBLIC SERVICE I JÄMFÖRELSE MED KONKURRENS 

En fråga som aktualiseras av resonemanget om förhållandet mellan olika 
verksamheter är synen på symfoniorkestern. Ska den ha en public service-
profil eller en konkurrensinriktad företagsprofil? 

En public service-institution har till uppgift att skapa mervärde i samhället, 
för medborgarna, alltmedan ett företag har till uppgift att skapa 
ekonomiskt värde till sina ägare. Detta knyter an till resonemanget som vi 
för om förväntningar på att symfoniorkestern ska bli affärsinriktad och 
utveckla affärsmodeller. En följd av en sådan inriktning är konkurrens med 
andra affärsinriktade verksamheter, såväl inom anläggningen (kongress- och 
hotelloperatören) som utanför, exempelvis kommersiella konsertarrangörer. 

RESURSUTNYTTJANDE AV HUSET 

Resursutnyttjande handlar delvis om ekonomiska aspekter, att belägga 
lokalerna, men minst lika mycket om vad man, i det här fallet Malmö stad, 
Malmö symfoniorkester och kongress- och hotelloperatören, vill förmedla 
med anläggningen.  

Det är viktigt att betona att utökning av verksamheten inte sällan är 
förknippad med ökade kostnader. Ju fler aktiviteter man genomför desto 
högre kostnader. 

Ska det vara ett ”levande hus? I så fall behöver såväl verksamheterna som 
den fysiska utformningen anpassas till det. Det är lätt att säga att en 
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offentlig plats ska leva stora delar av dygnet. Men är det rimligt? Mycket 
kulturkonsumtion är koncentrerad till kvällar och helger. Vad kräver det för 
typ av verksamheter, för att lyckas alstra aktivitet på dagarna – och på 
nätterna, efter att konserten eller föreställningen har tagit slut? 
Erfarenheterna från Kulturhuset i Stockholm är, enligt chefen, Eric Sjöström, 
att när öppettiderna förlängs ökar antalet besökare. Han menar alltså att 
det således finns en automatik i relationen mellan tillgänglighet och 
besöksantal. Men en förutsättning för att locka besökare varje dag är att 
det finns något att göra i huset för allmänheten även en tisdagsförmiddag 
och en verksamhetsblandning som är avpassad för detta ändamål. Detta 
ska jämföras med ett konserthus som öppnar och stänger i förhållande till 
konserterna.  

Verksamheter dagtid 
Det ingår inte i utredningen att diskutera nya typer av verksamheter, men vi 
vill ändå dela med oss av några idéer för att illustrera resonemanget. 
Exempel på verksamheter som lockar besökare på dagtid kan vara:  

• Bibliotek, kanske med musikinriktning. 

• Café och restaurang. Här är det viktigt att det är ett attraktivt koncept, 
som dessutom passar in i helheten.25 

• Utställningsverksamhet, eventuellt också med musikinriktning.26 

• Pedagogisk verksamhet. Här är det viktigt att tänka på kontinuitet och 
närvaro. Några studiebesökande skolklasser i månaden skapar inte ett 
levande hus (även om de naturligtvis fyller sitt syfte). Ett sätt att utveckla 
den pedagogiska verksamheten är att bjuda in andra aktörer, 
kulturskolan och annan kursverksamhet (både för barn och vuxna) att 
bedriva en del av sin ordinarie verksamhet i konserthuset. Eventuellt kan 
samarbete inledas med studieförbund och andra civilsamhällesaktörer. 

• Lunchkonserter. 

• Professionella verksamheter. Kontor, lokaler för det fria musiklivet eller 
andra. 

Verksamhet på kvällar och nätter 
Exempel på verksamheter som lockar besökare på kvällar och nätter: 

• Restaurang och bar. En rekommendation från en kulturhuschef är att 
locka stans bästa restauratör och coolaste bar till huset, om man vill göra 

                                               
25 På grund av avtalen som ger Choice exklusiv rätt till servering i KKH-anläggningen 
saknar Malmö symfoniorkester möjlighet att påverka detta. 
26 Jämför Musée de la Musique i Paris, en del av Cité de la Musique. 
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verklighet av ambitionen att KKH ska bli den nya mötesplatsen i 
staden.27 

• Klubbar. Genom att upplåta vissa salar och ytor (exempelvis flexibla 
salen, men också foajéytor och serveringar) till klubbarrangörer är det 
möjligt att dels få konserthuset att leva på kvällar och nätter, dels locka 
nya besökare till anläggningen. 

Verksamhet under sommaren 
En annan fråga på samma tema är resursutnyttjandet över året. De flesta 
scenkonstverksamheter är säsongsbetonade – och gör sommaruppehåll. Hur 
ska man fylla anläggningen på sommaren? När det lokala publikunderlaget 
dessutom är på semester?  

• En möjlighet är att skapa en musikalisk sommarsäsong, med gästspel, 
särskilt inriktad på turister, som med fördel kan anordnas av ett externt 
produktionsbolag.  

• En annan möjlighet är att under sommaren koncentrera ansträngningarna 
extra mycket till de andra verksamheterna: restauranger, utomhusscener 
och till att arrangera klubbar, utställningar med mera, för att göra huset 
till ett besöksmål för turister och semesterfirande Malmöbor oavsett om 
det ges regelrätta konserter eller inte.  

FLÖDEN AV MÄNNISKOR – TILL HUSET OCH I HUSET 

En aspekt av att ”fylla huset” är hur människor rör sig till och genom huset.  

• Vilka delar av huset är tillgängliga?  
• Var finns ingångarna? Vilka används? Hur ser flödena ut? 
• Är vissa delar av huset döda ytor?  
• Hur skapar man välkomnande och levande foajéytor?  
• Hur lockar man lokala besökare i jämförelse med turister/tillfälliga 

besökare?  

                                               
27 Se not 13 ovan. 
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Figuren ovan visar entréplanet där de gemensamma ytorna är inom de 
blåmarkerade linjerna. Konserthuset är markerat med orange (till vänster i 
skissen), kongressdelen med grönt (i mitten) och hotellet med gult (längst till 
höger). I nuläget är huvudingången gemensam och ligger i mitten framför 
kongressalen (eller sett till skissen, över den). Det kommer även att finnas en 
ingång från andra hållet mot konserthusets närmsta foajé, vilket också är i 
söderläge och mot vattnet. 

Det finns fortfarande många frågetecken kring hur de gemensamma ytorna 
ska användas – därav våra övergripande resonemang i det här avsnittet. 

En annan aspekt är varför man vill ”fylla huset” och på vilka grunder huset 
fylls.  

• Vill symfoniorkestern attrahera människor som inte alls är intresserade 
av konsertverksamheten?  

• Vad ger de olika aktiviteterna i förhållande till vad de kostar att 
producera? Ska man iscensätta dem även om de inte leder till ökade 
biljettintäkter, till exempel hyra ut huset till en artist vars musik inte har 
något med orkestern att göra?  
 

Risken för att kärnverksamheten kommer i skymundan ska ställas i relation till 
potentiella indirekta positiva effekter av att människor kommer till platsen 
och bekantar sig med den. Det är då troligare att de återkommer, att de 
konsumerar i samband med besök och så vidare. Det kan alltså ha positiva 
”turistekonomiska” effekter att locka till sig besökare – oavsett anledning till 
besöket. 
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Detta beror också på vad ”kärnverksamheten” är. Ett utökat uppdrag från 
ett multifunktionsperspektiv (jämför diskussion på s. 43) skulle kunna rymma 
att locka besökare över huvud taget. 

Vi anser också att det är viktigt att resonera om tillgängligheten till 
anläggningen och olika delar av anläggningen. Konserthusdelen förbinds 
med kongress- och hotelldelen av så kallade gemensamma ytor.  

• Hur tillgängliga kommer till exempel de gemensamma ytorna vid 
huvudingången, i anslutning till kongressalen, att vara för allmänheten 
när det pågår konferens? 

• Kommer det att bli en anläggning för konferensdeltagare och 
hotellgäster å ena sidan eller konsertbesökare å andra sidan? Kanske 
med två separata ingångar? Arkitektritningarna möjliggör en sådan 
utveckling. Det är också viktigt att fundera över de naturliga flödena, 
inte utifrån önsketänkande om vad som borde vara ingång. 
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5. MÖJLIGHETER OCH VÄGVAL FÖR MALMÖ 
SYMFONIORKESTER OCH KKH 

Malmö stad och Malmö symfoniorkester står inför ett vägval som omfattar 
KKH-anläggningens profil och inriktning i samspel med orkesterns profil och 
inriktning. Vi vill understryka att detta vägval bör göras med utgångspunkt i 
rådande omvärldsförutsättningar: 

• Malmö är en stad som befinner sig i samhällelig och ekonomisk 
förändring. Befolkningen växer och är alltmer heterogen. På 
industrisidan växer nya näringar i storlek och betydelse. Detta gäller 
inte minst besöksnäringen och så kallade kreativa näringar. Politiskt görs 
investeringar i infrastruktur och byggnader för att stödja denna 
utveckling och stärka Malmös position i Öresundsregionen och i Sverige.  

• Genom beslutet att bygga KKH ger Malmö stad Malmö symfoniorkester 
förbättrade möjligheter att fortsätta den utveckling som påbörjades när 
orkestern blev en fristående symfoniorkester.  

• Vi tolkar beslutet som en signal om att Malmö stad tror på 
symfoniorkesterns möjlighet att öka stadens attraktionskraft. Detta har 
redan nämnts och vi återkommer till det i våra slutsatser – för att betona 
vikten av att bygga vidare på den positiva kraften i denna tolkning. 

• Anläggningens läge utgör en potential för att den ska bli en mötesplats i 
staden. 

FYRA SCENARIER 
För att stimulera arbetet med att formulera anläggningens och 
symfoniorkesterns profil och inriktning tecknar vi här fyra olika möjliga 
scenarier, beroende av vad man vill åstadkomma med anläggningen 
respektive orkestern. Gemensamt för alla fyra scenarier är förstås de 
möjligheter som ett nytt hus medför, både sett till profilering och mer 
ändamålsenliga lokaler för både orkestern och övrig personal. 
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FYRA SCENARIER

ORKESTER

HUS

Internationell
klass

Regional  nivå

Konserthus Levande hus

1

2 3

4

 

POSITIONERING AV ORKESTERN 

Beroende på vilken position man strävar efter att orkestern ska uppnå ställs 
olika krav på verksamheten och fördelningen av resurser. Här renodlar vi 
två positioner, internationell klass och regional nivå.  

Internationell klass 
Som vi beskrivit tidigare är en av förutsättningarna för 
symfoniorkesterverksamhet att publiken är lokal, samtidigt som marknaden 
för rekrytering av musiker, dirigenter och solister är internationell. Det 
innebär att för att skapa en stark position i Skåne och Öresundsregionen 
behöver orkestern hålla hög konstnärlig kvalitet, på en internationellt 
gångbar nivå, och även ha en internationell närvaro.  

En orkester i internationell klass har förmågan att locka till sig världens 
bästa solister och dirigenter och är internationellt känd och erkänd för sin 
konstnärligt höga nivå. Se det som att orkestern strävar mot motsvarigheten 
till fotbollens Champions League. Den här nivån innebär särskilda 
ambitioner. 

Regional nivå 
Ett annat alternativ är att frångå den nuvarande målsättningen att vara en 
fullstor orkester. Detta kan innebära en omställning av orkestern till färre 
positioner.  

En effekt av att inte vara en fullstor orkester blir, enligt Malmö 
symfoniorkesters ledning, att det blir svårare att locka till sig internationellt 
erkända dirigenter och solister. Detta i sin tur försvårar orkesterns 
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konstnärliga utveckling. En möjlig konsekvens kan bli att det är svårare för 
Malmö symfoniorkester att skapa sig en stark position i Öresundsregionen. 
Snarare kanske den blir ”en bra orkester i Skåne”, vilket innebär att man 
håller en acceptabel nivå kvalitativt och tillfredsställer den trogna publik 
som man redan har. Det finns dock även orkestrar i det mindre formatet som 
lyckats profilera sig och göra sig ett namn såväl lokalt som internationellt.  

Det vi framhäver med detta alternativ är att det innebär en förändring av 
den nuvarande målsättningen att verka som en fullstor symfoniorkester.  

 

POSITIONERING AV HUSET 

Dedikerat konserthus 
I det här alternativet används huset som ett traditionellt dedikerat 
konserthus. Huset är öppet när det är konsert och stängt i övrigt. 
Konsertverksamheten i den stora salen har ungefär samma omfattning som 
idag. I tillägg kommer konsertverksamhet i den flexibla salen. Detta 
alternativ kan även innefatta arrangemang av konserter som inte involverar 
symfoniorkestern, vilket i så fall medför att personal för produktion krävs. 
Uthyrning sker också, i motsvarande omfattning som idag.  

Levande hus 
I det här alternativet betraktas huset som en arena för olika aktiviteter och 
aktörer, vid sidan av konsertverksamhet. Idealiskt sett fungerar 
symfoniorkestern som ett nav och flaggskepp. Alternativet ställer ökade krav 
på: 

• Planering och produktion (av symfoniorkesterverksamheten, men även av 
serier i andra genrer samt andra verksamheter). 

• Marknadsföring av anläggningen och de olika verksamheterna. 
• Samordning och administration. 

FYRA STRATEGIER 

Utifrån vår matris ”fyra scenarier” och de olika positioneringsmöjligheterna 
för orkester respektive hus ser vi fyra olika typstrategier: 

1. Orkester på regional nivå och dedikerat konserthus. Strategin innebär 
ändrad ambitionsnivå avseende orkestern och ett nyttjande av 
konserthuset som är jämförbart med dagens situation, men med hänsyn 
tagen till att det nya konserthuset har två konsertsalar. 

2. Orkester i internationell klass och dedikerat konserthus. Strategin innebär 
en höjning av Malmö symfoniorkesters ambitionsnivå och ett nyttjande av 
konserthuset som är jämförbart med dagens situation, men med hänsyn 
tagen till att det nya konserthuset har två konsertsalar. 
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3. Orkester i internationell klass och ett levande hus. Strategin innebär en 
höjning av Malmö symfoniorkesters ambitionsnivå och att huset används 
som en arena för olika aktiviteter. 

4. Orkester i regional nivå och levande hus. Strategin innebär ändrad 
ambitionsnivå avseende orkestern och att huset används som en arena 
för olika aktiviteter. 

STRATEGI I DET NYA HUSET 
Utifrån den dialog som vi fört med Malmö symfoniorkester och 
kulturförvaltningen under utredningens gång har vi dragit slutsatsen att ett 
realistiskt och samtidigt ambitiöst alternativ för Malmö symfoniorkester är 
att: 

• Malmö symfoniorkester arbetar med att vidareutveckla sin 
kärnverksamhet med orkestern i centrum 

• Fokuserar på ett konserthus med öppenhet och ett breddat musikutbud 

I scenariokartan nedan har vi dels ritat in den nuvarande positionen, såsom 
vi har uppfattat den i samtal med Malmö symfoniorkester och externa 
parter, och den framtida positionen i det nya huset utifrån ovan nämnda 
prioriteringar. 

MSO I DET NYA HUSET
ORKESTER

HUS

Internationell
klass

Regional  nivå

Konserthus Levande hus

1

2 3

4

MSO

MSO

 
Den framtida positionen i det nya huset innebär att man i dagsläget inte 
planerar för ett ”levande hus” i bemärkelsen att huset fylls med olika kultur- 
och musikrelaterade verksamheter både på dagtid och kvällstid. Genom att 
underhålla två scener och utöka och bredda musikutbudet, samt genom 
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kongress- och hotelloperatörens verksamhet kommer huset ändå att röra sig 
åt höger i förhållande till ett traditionellt konserthus. 

Vi vill betona att vägvalet för Malmö symfoniorkester och det nya 
konserthuset inte ska ses som binärt eller statiskt. Snarare är det en process 
där vi exempelvis kan tänka oss att man startar i ovan nämnda position, och 
sedan, beroende på vilka erfarenheter man gör och bland annat hur 
samarbetet med kongress- och hotelloperatören gestaltar sig, utvecklar 
verksamheten och anläggningen vidare.   

Positionen utgår ifrån att Malmö symfoniorkester behåller målsättningen att 
verka som en fullstor orkester och fortsätter den konstnärliga utveckling som 
pågått under de senaste åren.  

Enligt Malmö symfoniorkesters ledning är en viktig pusselbit i att sträva mot 
internationell klass möjligheten att öka tillsätta de vakanta tjänsterna i 
orkestern så att dimensioneringen de facto ligger på runt 97 musiker. 

Den andra viktiga pusselbiten är att anpassa – det vill säga öka – den 
övriga organisationens dimensionering i förhållande till 
verksamhetsambitionerna, i synnerhet avseende:  

• Planering och produktion 
• Marknad och försäljning 
• Administration (personalfrågor och löneadministration) 
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6. MALMÖ SYMFONIORKESTER I NYTT HUS 

I detta avsnitt går vi igenom möjligheterna till ökade intäkter i det nya huset 
för Malmö symfoniorkester och gör en bedömning av kostnaderna i det nya 
huset, i jämförelse med dagens situation. 

Vi börjar med att presentera de förändringar i förutsättningar som vi har 
identifierat. Därefter går vi igenom och resonerar kring de 
intäktsmöjligheter och kostnader som är förknippade med verksamheten i 
det nya huset. Avslutningsvis summerar vi våra resonemang i en kostnads- 
och intäktsanalys. 

FOKUS PÅ VERKSAMHETEN 

Våra resonemang inriktar sig främst mot verksamheten, det vill säga vad 
som kan påverkas och hur den finansieras. Till denna del hör inte kostnader 
för hyra av fastigheten, som ju är given Malmö symfoniorkester.  

Vi väljer att ändå inkludera uthyrning av lokaler inom verksamheten, 
eftersom den så nära hör ihop med bemanningsbehov och strategiska beslut, 
särskilt hur uthyrningsintäkter ska vägas mot egna arrangemang. 

Vi önskar att vi skulle kunnat säga mer om skötsel av fastigheten, till 
exempel städning och vakthållning, men mycket kring dessa kostnader är 
ännu mycket oklara. Därför ligger denna del som frågetecken i samband 
med hyran. 

Vi tror ändå att uppställningen förtydligar intäktsmöjligheter och 
resursbehov för Malmö symfoniorkester. 

INTÄKTER OCH KOSTNADER HÖR IHOP 

Vissa av de intäkter som estimeras hör ihop med investeringar i framför allt 
personal. Det är till exempel orimligt att förvänta sig höga intäkter från 
uthyrning och sponsring om inte extra personalresurser sätts in på dessa 
områden.  

Dessutom måste Malmö symfoniorkester fungera i grunden för att kunna 
lägga energi på mer marknadsorienterade kringaktiviteter. Därför vill vi 
även betona program- och personalrelaterade funktioner som inte minst 
medför att vd och övrig ledning kan fokusera mer på intäktssidan. 

Att utveckla Malmö symfoniorkesters verksamhet är en process som kommer 
att sträcka sig över flera år. Vi utgår i våra uppskattningar från 2015. Men 
vi vill understryka att framför allt förstärkningen av bemanningen i sin helhet 
troligen inte kommer att ske från ett år till ett annat, utan i stegvis. I vilken 
takt och hur den ska ske är en del av Malmö symfoniorkesters strategiska 
planering. 
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FÖRÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR OCH 
MALMÖ SYMFONIORKESTESRS NULÄGE 
Framtida intäktsmöjligheter och kostnader är avhängiga förutsättningarna i 
det nya huset och Malmö symfoniorkesters nuläge. 

Skillnader i förutsättningar mellan dagens hus och det nya huset: 

• Två scener i stället för en 
• Större huvudkonsertlokal, 1 600 platser mot nuvarande 1 200 

platser 
• Fler/större lokaler för administration, repetition med mera 
• Större publika ”biytor” (foajéer med mera) 
• Publika ytor och faciliteter som är gemensamma med kongress- och 

hotelloperatören 
• Behov av samordning och samarbete med kongress- och 

hotelloperatör, Choice 
• Nytt, attraktivt, geografiskt läge 
• Ökad synlighet 

Malmö symfoniorkesters nuläge: 

• Orkester som utvecklats till hög och stabil konstnärlig nivå 
• 97 positioner, med 86 positioner tillsatta (samt en person som har 

avgångsvederlag) och tio vakanser  
• Malmö symfoniorkester har ännu inte förhandlat om och infört de avtal 

som slutits på central nivån mellan Svensk scenkonst och SYMF avseende 
förändringar i musikernas yrkesroll och arbetstider. 

• Organisationen har sedan 2009 verkat under ekonomiskt sparbeting 
med litet rörelseutrymme 

• Den övriga delen av organisationen, 21tjänster, är inte optimalt 
bemannad. Framför allt framstår brister inom: 

o Programmering 
o Produktion 
o Marknad 
o Hantering av personal- och ekonomifrågor 

En verksamhets- och organisationsanalys ligger utanför detta uppdrag. Men 
vi vill ändå nämna att det är vårt intryck att de nya förutsättningarna i 
kombination med Malmö symfoniorkesters utgångsläge innebär att Malmö 
symfoniorkester behöver förändra och utveckla sin organisation. Det handlar 
både om en utveckling av orkesterverksamheten och om hur stödfunktionerna 
och administrationen arbetar. 
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INTÄKTSANALYS 
Eftersom det finns förväntningar om att Malmö symfoniorkester ska öka sina 
intäkter i KKH-anläggningen tittar vi närmare på de olika intäktsmöjligheter 
som förväntningarna är koncentrerade till, och resonerar om vilken potential 
de har. Förslagen omfattar, enligt hur vi tolkar underlagen:  

• Ökat antal konserter med symfoniorkestern 
• Ökade biljettpriser 
• Ökat antal besökare till konserterna 
• Uthyrning av konsertsalarna 
• Samordning av de tre funktionerna konsert, kongress och hotell 
• Breddad finansiering (både av offentliga och andra medel) 

Generellt sett är vår bedömning att beskrivningen av dessa 
intäktsmöjligheter har stannat vid just intäktssidan – utan att omfatta vilka 
kostnader som dessa aktiviteter medför. Vi behandlar intäkts- och 
kostnadssidan separat nedan, men för resonemang som väver samman de 
två dimensionerna. 

Vi lägger även till några ytterligare punkter. Det finns såklart ytterligare 
aspekter att diskutera, men vi har valt dessa för att betona vissa 
resonemang: 

• Ökat antal konserter med andra artister 
• Ökat publikantal till huset i sig 
• Extern hyresgäst i huset 
• Sponsring 
• Större live- och upplevelsemarknad generellt 
• Möjligheter för digital distribution 

ÖKADE BILJETTINTÄKTER 
Biljettintäkterna beror på antal konserter, den betalande publikens storlek 
och priset på biljetter. 

ANTAL KONSERTER MED MALMÖ SYMFONIORKESTER 

Idag (2010 års siffror) ger Malmö symfoniorkester 74 konserter totalt i 
konserthuset och 8 konserter utanför huset (turnéer med mera). Huvuddelen 
av verksamheten består av traditionella orkesterframträdanden i 
konserthuset. 

Att öka antalet konserter kan antingen ske genom att orkestern gör fler 
produktioner, eller att orkestern ger flera konserter av samma produktion. 
Att öka antalet produktioner för att öka de totala intäkterna är svårt, 
eftersom varje produktion medför ytterligare kostnader och oftast ett ökat 
underskott. 
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Är det möjligt att öka antalet konserter per produktion? I dag spelas 
produktionerna i det ordinarie programmet vanligtvis en gång. I teorin ser 
det alltså ut som att det finns ett utrymme för ökat antal spelningar. Att 
spela samma produktion flera gånger är också utvecklande för orkestern, 
eftersom det innebär ytterligare övningstillfällen.  

Men det är trots allt sällsynt med flera konserter per produktion. Det sker i 
de riktigt stora städerna att två konserter framförs, kanske tre ibland, men 
detta tillhör undantagen. Den begränsande faktorn är publiken. Frågan är 
alltså om det finns tillräckligt publikunderlag för att fylla konsertsalen två 
kvällar under en vecka, med samma konsert? Till saken hör också att den 
nya salen är större än den gamla, 1 600 platser mot 1 200 platser och att 
beläggningen redan idag stannar vid 63 procent (2010) om inte fribiljetter 
räknas in. 

Kan det vara ett alternativ att spela två gånger med halvfull sal än en gång 
med fullsatt? Å ena sidan sjunker beläggningsstatistiken och man har 
alternativkostnaden för salen. Å andra sidan möjliggör flera konserter av 
samma produktion att man kan möta den ökade efterfrågan som potentiellt 
uppstår tack vare fina recensioner och word-of-mouth-marknadsföring. 
Detta grundar sig på synsättet att efterfrågan inte är statisk eller given, 
utan dynamisk – och att symfoniorkestern genom sitt agerande kan bidra till 
att skapa eller utveckla efterfrågan.  

Ett annat alternativ är att framföra samma konsert i andra konserthus, men 
det är viktigt att ställa turnéintäkter mot kostnaderna som det medför att 
flytta musiker och instrument (i synnerhet om övernattning krävs). 

Ökat antal konserter leder också till ökad belastning på orkestern, som 
enligt egen uppgift redan idag är ”nära gränsen” för vad som kan 
produceras utan att ytterligare personal behöver sättas in. 

Sammanfattning av fler konserter per produktion: 

• Det ligger en icke-monetär vinst i att orkestern får ett extra 
övningstillfälle samt att orkestern som resurs används vid fler tillfällen, 
då de största kostnaderna ändå är betalda i form av hus och löner. 

• Kostnaden för att ge flera konserter per produktion är 
alternativkostnaden för att konsertsalen används till något annat, rörliga 
produktionskostnader (som att kontraktera en gästdirigent för två 
konserter i stället för en), kringkostnader i form av garderob, 
publikvärdar med mera, samt ökad belastning på orkestern vilket i sin 
tur kan innebära behov av extrapersonal. Generellt sett leder extra 
konserter till ett ökat underskott. 

• Risken är minskad beläggning per konsert, vilket i sin tur kan ha en 
demoraliserande och ryktessänkande effekt. 

Även om en ökning av antalet konserter med Malmö symfoniorkester inte 
leder till resultatförbättringar kan det vara motiverat att öka produktionen. 
Med en innovativ programmering, bestående av en kombination av 
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traditionella orkesterkonserter (med dubbleringar när efterfrågan bedöms 
finnas) och konserter i andra, mindre format, symfoniettor, 
kammarmusikensembler med mera skulle det vara möjligt att nyttja 
orkesterns kapacitet bättre samt nå en större publik, både i Malmö och i 
regionen – såväl i konserthuset som på andra scener. Denna utveckling 
bygger dock på att:  

• lokalt avtal om förändrad yrkesroll/arbetsbeskrivning och arbetstid 
förhandlas fram och omsätts i praktiken 

• tid och resurser läggs på programmering och produktion 

• orkestern har tillräcklig bemanning för att klara av en mer varierad 
programmering 

STÖRRE PUBLIK TILL KONSERTER 

I dag är beläggningen inklusive fribiljetter ungefär 80 procent. Det innebär 
att en femtedel av konserthuset står tom i samband med orkesterkonserter. I 
det nya konserthuset kommer konsertsalen att rymma 1 600 platser, mot 
nuvarande 1 200 platser. Det innebär att publiktillströmningen behöver öka 
med en tredjedel för att den nuvarande beläggningen ska upprätthållas.  

Att utöka publiken till orkesterkonserter kan ske genom att den befintliga 
publiken går på fler konserter och/eller att ny publik tillkommer. Malmö 
symfoniorkesters nuvarande publik beskrivs som trogen och relativt homogen.  

Här finns det en potential att arbeta med, framför allt när det gäller ny 
publik som tillkommer tack vare det nya huset. Flera andra nya kultur- och 
konserthus vittnar om en uppgång de första åren då ett nytt hus tas i bruk, 
men också om att utmaningen ligger i att få besökarna att återkomma igen 
och oftare.  

Det krävs dessutom ett aktivt marknads- och kommunikationsarbete, inte 
minst beroende på konkurrensen från andra närliggande konserthus och 
arenor. Sannolikt krävs en förändring och breddning av programmet, både 
av form och innehåll. Det är viktigt att komma ihåg att orkestern och huset 
inte bara konkurrerar med andra konserthus, utan på en 
”upplevelsemarknad”. Kulturkonsumtionen i vid bemärkelse har ökat i 
Sverige och världen, bland annat till följd av ökat välstånd och teknologisk 
utveckling. Samtidigt som efterfrågan har ökat har dock utbudet ökat – och 
diversifierats med ett spektrum av nya kulturyttringar. Det innebär att 
konkurrensen för de traditionella kulturprodukterna – som symfonikonserter – 
har hårdnat. Kulturen konkurrerar också med andra fritidssysselsättningar, 
som sportevenemang, eller till exempel eget utövande av idrott och kultur. 
Det handlar dels om konkurrens om pengar, men även i stor utsträckning om 
konkurrens om tid. 

Genom samarbete med kongress- och hotelloperatören har Malmö 
symfoniorkester möjlighet att utveckla en direkt kanal till målgrupperna 
konferenskunder, turister samt Malmöbor som tar del av hotellets 
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restaurangutbud. Det ska dock tilläggas att dessa målgrupper överlag får 
anses relativt svårbearbetade (se vidare s. 68 ff.).  

Att öka publiken är inte bara en fråga om möjligheter till ökade intäkter 
utan framför allt en fråga om att uppfylla symfoniorkesterns uppdrag och 
vara en angelägenhet för medborgarna. 

Men en möjlighet att öka publikantalet ligger också i att arrangera andra 
typer av evenemang, samt locka folk till huset över huvud taget. Mer om 
detta närmast. 

ÖKAT ANTAL KONSERTER MED ANDRA ARTISTER 

Ett annat sätt att öka antalet konserter och samtidigt vinstmöjligheterna är 
att arrangera andra typer av konserter. Sådana konserter kan vara såväl 
med som utan orkestern, det vill säga både att orkestern samarbetar med 
kända pop- och rockartister28 samt att konserter arrangeras helt utan 
symfoniorkesterns inblandning. Det sistnämnda sker inte idag, utan när andra 
artister gästar Malmö konserthus sker det i form av uthyrning till andra 
arrangörer.  

Livemarknaden har varit starkt växande de senaste tio åren. Om digitala 
inspelningar kan kopieras i all oändlighet och finns tillgängliga gratis på 
nätet, så innebär liveupplevelsen något unikt som bara finns ”här och nu”. 
Undersökningar tyder på ökad betalningsvilja för liveevenemang och 
biljettpriser på över tusenlappen har blivit allt vanligare. Det är alltså i 
princip möjligt att generera stora intäkter via liveverksamhet, men 
vinstmöjligheterna hänger ihop med vad som erbjuds, kostnaderna för detta 
och priset. Varje egenproducerat arrangemang medför egna risker, men här 
har en institution som Malmö symfoniorkester konkurrensfördelar eftersom 
huset och delar av personalen ändå är finansierad.  

Om ytterligare konserter ska arrangeras behövs dock producenter för att i 
första läget välja vad som ska satsas på och därefter koordinera och 
genomföra. Hur mycket vinst som kan skapas beror likväl på hur väl olika 
satsningar lyckas samt vilka biljettpriser som är möjliga att sätta; mer om 
det sistnämnda i det kommande avsnittet om biljettpriser. 

För Malmö symfoniorkesters del handlar det om att göra aktiva val för att 
skapa sig sin profil, men också våga testa nya former. En chef för en annan 
symfoniorkester ger rådet till Malmö symfoniorkester i nya huset att testa 
allt möjligt till en början, men att efterhand välja några inriktningar. 

Det är vår uppfattning att potentialen för ökad vinst (inte bara ökade 
intäkter) framför allt ligger i att öka antalet konserter med andra aktörer 

                                               
28 Detta har blivit ett vanligt grepp i flera konserthus. Sveriges Radios symfoniorkester 
har spelat bakom flera popartister såsom Björn Skifs och Lena Philipsson. Göteborgs 
symfoniker har samarbetat med såväl rockband som Soundtrack of Lives och artister 
som Håkan Hellström och Sven-Bertil Taube. Malmö symfoniorkester har bland annat 
spelat tillsammans med Charlotte Perrelli.   
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än Malmö symfoniorkester. Med tanke på att Malmö symfoniorkester 
kommer att förfoga över två konsertsalar, varav den mindre lämpar sig 
särskilt väl för ett varierat utbud av olika musikformer anser vi att ett ökat 
antal konserter med andra artister bör prioriteras i det nya huset. 

Vi delar upp ”andra konserter” i tre olika huvudkategorier:  

• kommersiella konserter, pop & rock med andra artister 
• konserter inom ramen för ”det fria musiklivet”, det vill säga jazz, 

världsmusik, folkmusik, kammarmusik med mera  
• kommersiella konserter, för det första sådana där Malmö 

symfoniorkester framför konserter tillsammans med mer kommersiella 
artister (till exempel popartister), för det andra orkesterkonserter av 
mer utpräglat kommersiell karaktär, motsvarigheten till operans 
musikaler 

Den första kategorin har störst vinstpotential. Men det är tveksamt om 
Malmö symfoniorkester i och med konkurrenslagarna för offentlig 
verksamhet bör agera som arrangör på den marknaden. Att arrangera 
denna typ av konserter ligger också relativt långt ifrån Malmö 
symfoniorkesters nuvarande kompetens och kärnverksamhet.  

Vi anser att det är realistiskt, och att rekommendera, att Malmö 
symfoniorkester avgränsar sin egen programmering till den andra och tredje 
kategorin av konserter. När det gäller den andra kategorin finns 
möjligheten att bjuda in det fria musiklivet i huset och bli ett musiknav i ett 
bredare sammanhang, där symfoniorkestern, i egenskap av konserthusets 
värd, utgör centrum. 

När det gäller den tredje kategorin ger den möjlighet att locka ny publik till 
symfoniorkesterns konserter, vid sidan av att den innebär en ökad 
intäktsmöjlighet. 
 

TABELL 21: RÄKNEEXEMPEL, INTÄKTER FRÅN KONSERTER MED ANDRA ARTISTER 

Stora salen Flexibla salen 

Antal konserter/säsong 20 40

biljettpris (netto, efter gage) 200 kr 100 kr

Antal sålda biljetter/konsert (snitt) 1 000 300

Biljettintäkter 4 000 tkr 1 200 tkr
 

Exemplet i tabellen ovan avseende stora konsertsalen bygger på 
antagandet att man ger 20 konserter per säsong och att biljettpriset 
varierar mellan 300 och 500 kronor, vilket ger ett nettopris efter att gager 
är betalda på 200 kronor. Vidare att antalet sålda biljetter i snitt ligger på 
1000 stycken.  

Exemplet avseende den flexibla salen bygger på antagandet att man ger 
40 konserter och att biljettpriset ligger på 200 kronor, i och med att man 
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troligtvis vänder sig till en yngre publik och att konserterna kommer att ha 
mer av klubbkaraktär, vilket ger ett nettopris efter gager på 100 kronor. 
Vidare att antalet sålda biljetter i snitt ligger på 300 stycken. 

Ytterligare ett antagande är att tekniken tillåter att stora salen snabbt kan 
ställas om för att tjänstgöra för olika ändamål och att 
teknikdimensioneringen är anpassad för detta. 

HÖJDA BILJETTPRISER 

Eftersom verksamheten är skattefinansierad och till för samhället och 
medborgarna är tillgänglighetsperspektivet viktigt. Det finns en gräns för 
hur mycket priserna kan höjas utan att modellen med anslagsfinansiering 
undermineras. En annan risk med höjda priser (oavsett typ av finansiering) 
är att man förlorar publik.  

Idag ligger fullpris för en biljett i det ordinarie programmet normalt sett på 
250 kronor. Speciella konserter, till exempel Allhelgonafrid och Wienergala, 
kostar 300 kronor. Övriga konserter ligger lägre i pris. 

Som en jämförelse ligger fullprisbiljetterna för Kungliga filharmonikerna på 
340 kronor och Göteborgs symfoniker på 320 kronor.   

Det är troligt att tillströmningen av publik ökar när konserthuset är nytt, tack 
vare nyhetsfaktorn. Denna faktor kan tillfälligt minska priskänsligheten. Det 
gäller dock att bygga en långsiktigt hållbar prisstruktur, som rättfärdigas av 
det innehåll som erbjuds. Men det ska tilläggas att ett attraktivt konserthus – 
med centralt läge och tilldragande kringfaciliteter, såsom restaurang med 
mera – bidrar till en ökad helhetsupplevelse av konserten och på så sätt ska 
räknas som en del av innehållserbjudandet. 

Potentialen för ökade intäkter avseende biljettpriser ligger i att börja 
arbeta mer aktivt med prisdifferentiering. Nedan listas fyra olika förslag till 
prisdifferentiering:  

• Att höja priserna vid vissa sorters konserter, med ett i den bredare 
allmänhetens ögon populärare innehåll. Det kan till exempel vara kända 
artister, välkända verk och temakonserter, för vilka det är sannolikt att 
betalningsviljan är högre. Det handlar om att hitta symfoniorkesterns 
motsvarighet till operans musikaler. 

• Att öka utbudet och göra riktade erbjudanden, med höjda priser, till 
vissa grupper, i första hand företagskunder.  

• Att höja priset på lösbiljetter måttligt, från 250 till exempelvis 300 eller 
350. Om man samtidigt balanserar prishöjningen för lösa biljetter med 
förmånliga abonnemang och andra rabatter så kan man undvika att 
förlora den trogna publiken. Man styr då också köpen mot abonnemang, 
vilket är positivt eftersom det gör intäktsströmmarna mer förutsägbara. 
Det kan dessutom finnas ett positivt värde i termer av att signalera 
kvalitet i att ha ett högre ordinarie pris. 

• Att differentiera priserna med avseende på placering i salen. 
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Det första, och i viss mån det andra, förslaget medför även ökade 
produktions- och marknadsföringskostnader. Dessa behöver vägas mot de 
förväntade ökade intäkterna. Samtidigt hänger dessa förslag ihop med 
andra ambitioner, såsom att utöka publiken numerärt och med avseende på 
sammansättning. De har således ett syfte som går utöver intäktsökningar 
från biljettförsäljning. 

Vad som egentligen påverkar 
Men diskussionen kring ordinarie biljettpris är underordnad fyra andra 
faktorer: 

1) Det finns en rad olika rabatter. Detta innebär att genomsnittspriset 
är mindre än hälften av det ordinarie priset i dag. Det är därför 
viktigare att höja genomsnittspriset än fullpriset.  

2) Beläggningen för den betalande publiken är 63 procent (2010). 
Ungefär tio procent är alltså fribiljetter. Dessa delas ut bland annat 
till personal och musiker och sker mer generöst då konserterna inte 
är på väg att säljas ut. 

3) Politiska beslut. Idag är biljettpriset inte en operativ fråga, utan en 
fråga för styrelsen. Därför är möjligheten att höja priset för enstaka 
konserter begränsad. Detta beslut påverkar inte minst de mer 
populära konserterna som skulle kunna vara mer intäktsbringande.29 

4) Biljettintäkterna står för endast en liten del av de totala intäkterna. 
Om biljettintäkterna ökar med 40 procent innebär det enbart en 
ökning med 2 procent av de totala intäkterna, eftersom anslagen 
bidrar med de största intäkterna. 

Sammanfattning biljettpriser 
Det är vår bedömning att Malmö symfoniorkester bör arbeta aktivt med sin 
prissättning och: 

• Höja fullbiljettpriset 
• Öka differentieringen 
• Minska antalet fribiljetter 
• Värna om de grupper som de facto är priskänsliga 

SLUTSATS AVSEENDE ÖKADE BILJETTINTÄKTER 
Ökade biljettintäkter bör kunna uppnås tack vare: 

• Fler orkesterkonserter tack vare ökad bemanning, en bild som förstärks 
vid en jämförelse med orkestrarna i Göteborg och Stockholm. Men 
ökningen måste ställas mot kostnader, ofta högre än intäkterna. 

                                               
29 Det pågår för närvarande en diskussion i styrelsen om möjligheten att höja och 
framför allt differentiera priserna. 
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• Fler betalande besökare. Det hindrar inte att beläggningsgraden är en 
utmaning beroende på att konsertsalen är en tredjedel större sett till 
antal platser (1 600 jämfört med 1 200). Dagens betalande publik, ca 
850 personer, borde inledningsvis kunna ökas med 30 procent, det vill 
säga till 1 100 betalande besökare. Trots att detta är en relativt hög 
siffra jämfört med andra konserthus, så skulle det bara innebära 
ungefär samma beläggningsgrad som idag. Lägg till att det blir en 
utmaning att behålla publiken som lär strömma till under de första två 
åren. På sikt kan 1 000 vara ett rimligt genomsnittligt mål. 

• Ökning av priset. Vår jämförelse med andra konserthus ger en bild att 
Malmö symfoniorkesters priser ligger något under priserna i Stockholm, 
Göteborg och Köpenhamn, men högre än i Helsingborg. Vi kan även 
jämföra det ordinarie priset 250 kronor med 380 kronor för de bästa 
platserna för att se Malmö FF (priser för 2010); normalpriset för att se 
Malmö Redhawks är 250 kronor. 

• Fler arrangemang utöver ordinarie orkesterkonserter, till exempel 
samarbeten med pop- och musikalartister samt med jazz och 
världsmusik, det vill säga mer eller mindre utpräglade kommersiella 
evenemang. Framför allt kan den nya flexibla salen användas för detta. 
Intäkterna måste ställas mot marknadsrisken och gager som inte sällan 
är höga. Vi resonerar mer om egna arrangemang senare och jämför 
med uthyrning av salarna. 

Om Malmö symfoniorkester lyckas med dessa delar så innebär detta en 
ökning av biljettintäkterna med uppskattningsvis 2-3 miljoner kronor. Då har 
vi även kalkylerat med några lyckade kommersiella arrangemang. Om vi 
begränsar beräkningar till orkesterkonserter ser vi inte samma utrymme för 
ökning, främst eftersom det ekonomiska utfallet av en orkesterkonsert sällan 
blir positivt, även om ett större och attraktivare hus borde stärka 
möjligheterna.  

För att öka intäkterna ytterligare måste produktiviteten öka betydligt, 
särskilt vad gäller externa arrangemang. Kostnader som involveras handlar 
om personalresurser för orkester, programmering, produktion och 
marknadsföring liksom gager och utrustning. 

UTHYRNING AV KONSERTSALARNA 
I det nya huset kommer det att finnas två konsertsalar att hyra ut. En stor 
(1 600 platser) och en mindre (flexibel sal, normalt ca 400–500 platser) 
samt andra ytor och mindre lokaler (foajéer med mera). Dessa lokaler utgör 
en potential för ökad uthyrning.  

Förbättrad teknisk utrustning bör ge ökade möjligheter till uthyrning 
eftersom det kommer att gå snabbare att ställa om salarna för olika typer 
av evenemang (till exempel repetition med symfoniorkestern under dagen 
och konsert med extern artist på kvällen).  

Samtidigt innebär flytten till det nya konserthuset, som kommer att ligga i 
anslutning till en ny, fullt utrustad kongressanläggning, att Malmö 
symfoniorkester förlorar dagens hyresintäkter från konferenser och andra 
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liknande evenemang, såvida inte Malmö symfoniorkester väljer att 
konkurrera med kongressdelen. Utifrån det perspektivet innebär flytten en 
försämrad möjlighet till intäkter. Det kan naturligtvis finnas fall då en 
arrangör hyr salar i både kongressanläggningen och i konserthuset, men vår 
bild är att detta kommer att utgöra undantag. 

För konserthusets räkning är det således rimligt att tänka mer i termer av 
uthyrning för scenevenemang och publika arrangemang än konferenser och 
liknande.  När det gäller uthyrning till publika scenevenemang så bör det 
nämnas att det finns ett relativt stort utbud av arenor och scener i Malmö och 
Öresundsregionen. Det innebär att konkurrensen torde vara hård, även om 
antalet platser i den nya huvudkonsertsalen är dimensionerat för att fylla en 
lucka i konsertsalsutbudet. Uthyrningsmöjligheterna ska också ställas mot att 
arrangera egna evenemang, enligt tidigare resonemang om ökade intäkter 
från konserter. En strategi bör väljas. Antingen kan Malmö symfoniorkester 
arrangera publika evenemang själv, eller i partnerskap med en annan 
aktör, alternativt enbart hyra ut. 

En rejäl ökning från idag borde vara möjlig. Sett till dagens återkommande 
kunder lär dock en del försvinna till kongressanläggningen. Under 2010 var 
23 av 66 uthyrningstillfällen bokade för konferenser – beroende på hur 
samordningen Choice/Clarion utfaller.  

Vad som talar för en ökning är framför allt: 

• Lokalerna lär ses som attraktiva, i alla fall till en början: nya och 
fräscha. 

• Två salar kan hyras ut. 
• Den stora salen storlek har bestämts i samråd med en referensgrupp 

externa arrangörer. Detta borde tala för att det finns ett intresse för 
den stora konsertsalen. Vad gäller den flexibla salen så ska den just 
kunna vara anpassningsbar och på så sätt tilltala många intressen. 

• Det finns ingen idag som på heltid arbetar med uthyrning. En eller två 
sådana resurser skulle med aktiv försäljning tämligen enkelt kunna 
betala av sina egna tjänster. 

• Utöver konsertsalarna så finns det andra utrymmen som kan hyras ut, till 
exempel studiorum, genomgångsytor (butiker m.m.) och eventuellt till och 
med kontor. Vissa av dessa utrymmen delas med Choice. 

Sammantaget tror vi att en ökning med 1,5 miljoner kronor är 
eftersträvansvärd, i jämförelse mot dagens ungefärliga 2,5 miljoner kronor. 
En nivå på 4 miljoner kronor innebär samma nivå som i Göteborg.  

I det bästa fallet finns utrymme för ytterligare ökning, men en risk är att 
många potentiella arrangemang försvinner till Clarion, vilket som sagt talar 
mot en ökning. 

Ökade uthyrningsintäkter är förknippade med att större resurser läggs på 
att aktivt söka upp kunder. 
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SAMORDNING AV DE TRE FUNKTIONERNA OCH 
STÖRRE PUBLIK TILL HUSET 
För att närheten till hotell- och kongressdelen ska leda till ökade intäkter 
krävs: 

• Att viljan till samordning och samarbete finns, i kombination med 
förståelse för den andra partens verksamhetspremisser. 

• Att Malmö symfoniorkester har något att erbjuda kongress- och 
hotellbesökare, samt operatören. 

KONGRESS- OCH HOTELLOPERATÖRENS PERSPEKTIV 

Kongress- och hotelloperatören Choice kommer att profilera anläggningen 
som en av sina Clarionanläggningar. 

Det finns 20 Clarion Hotellanläggningar i Skandinavien och man kommer att 
expandera under de kommande åren. Ingen befintlig anläggning är direkt 
jämförbar med KKH, men just nu byggs ett antal kongressanläggningar, 
bland annat ett i Göteborg (Clarion Hotel Post, som öppnar 2012) och ett i 
Trondheim.  

I Clarion Hotels koncept ingår att integrera hotellen med den lokala 
omgivningen samt att använda kultur som en bärande del av sin profil: 

”Med hjälp av konst, musik och design skapar Clarion levande mötesplatser 
för affärs-, konferens- och fritidsresenären.”30 

Gästerna ska kunna få bra information om vad som händer i staden och 
hotellet ska knyta an till det lokala i sin profil. Ett exempel är Clarion Hotel 
Stockholm, vid Skanstull på Södermalm i Stockholm, som anspelar på Söders 
kulturframtoning. Clarion riktar sig till affärs- och konferensgäster söndag-
torsdag och till turister torsdag-söndag, samt när det gäller bar och 
restaurang även till lokala boende. Dessa är en viktig målgrupp, det är 
viktigt att bli ett inneställe i staden eftersom det ökar hotellets attraktivitet.  

Choices syn på gemensam marknadsföring av KKH 
Avseende gemensam kommunikation av KKH säger Clarion Hotel Stockholms 
general manager att han har svårt att tro att Clarion och Malmö 
symfoniorkester skulle kommunicera gemensamt externt eller att de två 
varumärkena skulle sammanföras i samma logotyp. Han ser två separata 
varumärken framför sig, och att varje verksamhet kommunicerar för sig.  

Choices syn på samordning inom KKH 
Utifrån Clarions perspektiv är det rimligt att göra en rationell fördelning, 
där den som är bäst på en viss uppgift säljer den tjänsten till den andra 
parten, exempelvis att Clarion säljer renhållning till Malmö symfoniorkester 
och att Malmö symfoniorkester säljer scenteknik till Clarion. 

                                               
30 Pressmeddelande 2010-10-13 om Clarion Hotel Post i Göteborg. 



NYTT KONSERTHUS                                                       NIELSÉN/BENSON (VOLANTE) 

 

 69 

När det gäller driften så är det många frågetecken som behöver redas ut:  

• Vilka öppettider kommer Malmö symfoniorkester att ha? Hotellet är 
öppet hela tiden.  

• Ska anläggningen vara mer eller mindre som en öppen galleria, utifrån 
idén om ett levande hus? Detta ställer höga krav på säkerhet, med 
tillhörande kostnader.  

• Ska det vara en eller flera ingångar? Om man har en enda ingång 
symboliserar det att det är ett enda hus, men är det önskvärt och blir 
det praktiskt möjligt?  
 

Enligt Clarions representant arbetar Clarion vanligtvis inte med 
gemensamma driftsbolag med andra aktörer, utan i stället med 
samarbetsöverenskommelser och köp av olika tjänster. 

Avseende gemensam informationsdisk så är Clarions representant tveksam 
till det. Clarion har inte det någon annanstans, utan arbetar med separata 
konferensreceptioner. Om det exempelvis kommer hundra konferensgäster 
samtidigt som en person ska checka in på hotellet, så finns risken att den 
ensamme hotellgästen får sämre service. Man kan tänka sig ett liknande 
scenario i KKH. Om en person vill ha information om en konsert samtidigt 
som det kommer tjugo personer som ska checka in på hotellet, då finns det 
risk för att konsertbesökaren upplever dålig service.  

Utifrån Clarions synvinkel är en viktig utgångspunkt för samverkan och 
samarbete inom anläggningen att det finns ett ömsesidigt positivt 
engagemang, där båda parter vinnlägger sig om att delaktighet och en 
”vad kan vi göra för er”-attityd. 

KORSVIS MARKNADSFÖRING 

Givetvis finns möjligheter att sälja både hela konserter till 
konferensarrangörer och ströbiljetter till konferensbesökare och hotellgäster. 
Det är dock inte realistiskt att förlita sig på att det ökade flödet till 
anläggningen per automatik kommer att leda till många fler konsertbesök. 
Det kräver aktiv marknadsföring gentemot kongress- och hotellgäster samt 
samarbete med kongress- och hotelloperatören när det gäller att skapa 
paketerbjudanden som inkluderar konserter.  

Vi tror på potentialen i att Malmö symfoniorkester utvecklar ett system för 
korsvis marknadsföring med Choice, med provision. Detta är viktigt för att 
det kan bidra positivt till att stärka relationen mellan aktörerna, öka 
förståelsen för varandras verksamheter och premisser, samt öka känslan av 
samhörighet och win-win. 

Exempel: 

• Konsert med middag 
• Hotellhelg med konsert 
• Musikpedagogisk barnpassning för hotellgäster under helger 
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• Lunchkonsert för konferensgäster 
• Konsert, med Malmö symfoniorkester eller i annan genre som 

underhållning vid kongress 

Ett exempel på befintligt samarbete med en kulturinstitution är Clarion Hotel 
Stockholms samarbete med Fotografiska (ett privatägt fotomuseum) och 
Nationalmuseum. Samarbetet med Fotografiska innebär bland annat att 
hotellgäster får rabatterade priser på Fotografiska, hotellet informerar om 
Fotografiska, Fotografiska har små utställningar på hotellet, all personal på 
hotellet får gå gratis på Fotografiska en gång om året och personalen på 
Fotografiska får bo gratis en natt på hotellet. Man har ett avtal om 
provision avseende när Fotografiska slussar hotellgäster till hotellet och när 
hotellet slussar endagskonferenser till Fotografiska (som hyr ut lokaler till 
konferenser). 

Vi tror inte att det är rimligt att hoppas för mycket på intäktspotentialen i 
samarbetet med Choice. Clarion Hotel Stockholms chefs bedömning är att 
det inte är lätt att sälja in klassisk musik till konferenser. Det anses mer 
önskvärt med mer ”lätt” underhållning, som stand up, föreläsare som skämtar 
om företagskulturer eller folkkära popartister, som till exempel Charlotte 
Perrelli.  

Övergripande när det gäller konferenskunder är hans erfarenhet att de 
först väljer anläggning. Sedan, när det är bestämt börjar de fundera på 
vad som finns att göra i närområdet. Det är alltså inte ett primärt 
försäljningsargument att det finns ett konserthus i anläggningen. När det 
gäller konsertpaket för privatgäster är hans bedömning att framgången är 
osäker, eftersom klassisk musik betraktas som väldigt nischat, turister är mer 
inriktade på shopping och musikaler.  

Om vi gör ett räkneexempel och utgår från att fem procent av 
hotellgästerna går på en orkesterkonsert innebär det ett tillskott på ungefär 
700 konsertbesökare per år.31 Förutsatt att dessa besökare går på en 
ordinarie orkesterkonsert skulle beläggningen betalande besökare på dessa 
konserter öka med två procentenheter.32 Om alla betalar fullt pris för 
ordinarie konsert (250 kronor) skulle det ge en ökning av biljettintäkterna 
på 175 000 kronor. Detta ska jämföras med de totala biljettintäkterna som 
ligger på drygt 6 miljoner kronor 2010. 

Koppling till kostnader 
Insatser för korsvis marknadsföring är förknippade med marknadsförings- 
och samordningsresurser, samt produktionsresurser för att genomföra 
specialarrangemang för konferens- och eller hotellgäster. 

                                               
31 Baserat på att Clarions hotell i KKH kommer att ha 380 rum, vilket uppskattningsvis 
ger 14 000 övernattningar per år om vi utgår från beläggningen på Clarion Hotel 
Stockholm som har 532 rum och 20 000 övernattningar per år. 
32 Utifrån beläggningen på konserterna i det ordinarie programmet 2010. 
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PROVISION FRÅN SERVERING 

Egen catering eller servering varken finns nu eller planeras framåt. Idag 
finns dock en serveringsprovision på cirka 300 000 kronor. Denna kommer 
att försvinna i det nya huset enligt Malmö stads skrivna avtal med Choice. Vi 
har inte räknat på hur stor potential som en valfrihet hade inneburit vad 
gäller egen servering. För att få en idé om förlorade intäkter kan nämnas 
att Göteborgs konserthus, som driver en restaurang i egen regi, har intäkter 
från den på 5,7 miljoner kronor och direkta kostnader, exklusive personal 
på 2,1 miljoner kronor.  

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 

TEKNIKTJÄNSTER TILL KONGRESS- OCH HOTELL 

Samverkan med Choice/Clarion borde innebära möjligheter till försäljning 
av vissa tjänster, till exempel scenteknik i samband med kongresser. Vi tror 
dock inte man ska övervärdera omfattningen av den här typen av tjänster. 
Clarion kan likaväl välja andra leverantörer. 

Det är inte möjligt att i dagsläget göra en uppskattning av storleken på 
denna potentiella intäktspost. Det beror helt på hur många arrangemang av 
typen som kräver scenteknik Clarion kommer att anordna, vilket varierar 
mycket från år till år. Uthyrning av scenteknik och tjänster kring det 
förutsätter personella resurser inom scenteknik. 

”MUSIKTJÄNSTER” TILL KONGRESS- OCH HOTELL 

En annan möjlighet till samarbete Choice är att musiker från Malmö 
symfoniorkester spelar i olika konstellationer i kongress- och hotelldelen, till 
exempel att hotellgäster möts av en violinist i lobbyn, att en kvartett spelar i 
restaurangen, eller under konferensdeltagarnas pauser. Denna typ av 
aktivitet ska i första hand betraktas som marknadsåtgärder från Malmö 
symfoniorkesters sida.  

Som idé avseende uppskattning intäktsmöjligheterna kan nämnas att Clarion 
Hotel Stockholm har ett samarbete med Kungliga musikhögskolan som 
skickar elever i olika formationer (duo, trio med mera) för att spela på 
hotellet vid vissa tillfällen, de tar då 2 200 kr/tillfälle. Ett annat exempel är 
att hotellet aldrig betalar mer än 2 500 kr/tillfälle för en dj. Ytterligare ett 
prisexempel, dock med begränsad relevans, är att Clarion ibland tar in mer 
kända artister och då betalar 20-30 000 kr/kväll. 

Att sälja ”musiktjänster” till kongress- och hotelldelen förutsätter att orkestern 
har kapacitet för det, och att det ingår i musikernas arbetsbeskrivning att 
genomföra denna typ av aktiviteter. Det kräver också aktiv intern 
marknadsföring gentemot Clarion.  
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POTENTIAL FÖR UTVECKLINGSPROJEKT 

Potential borde även finnas vad gäller deltagande i olika utvecklingsprojekt 
på kommunal, regional och nationell nivå. Det gäller såväl att ta del av 
kulturella medel som projekt dedikerade mot social utveckling, integration 
och innovation. Ett ”nytt Malmö symfoniorkester i ett nytt hus” borde vara en 
attraktiv samarbetspart för många. Men för att initiera och driva olika 
projekt av den här typen krävs resurser, en person som kan koordinera samt 
deltagande från andra i organisationen. 

EXTERN PERMANENT HYRESGÄST 
En möjlighet för att öka intäkterna förknippade med lokalerna är att inhysa 
en extern hyresgäst. Enligt uppskattning från Stadsfastigheters representant 
bör hyresnivån ligga runt 3-4 000 kr/m² och år. 

Om en extern hyresgäst, till exempel en butik (som inte konkurrerar med 
Choice exklusiva serveringsrätt), hyr en yta à 30 m² skulle det innebära 
intäkter på 90-120 000 kr/år.  

En väl vald hyresgäst skulle också kunna medföra positiva värden till 
anläggningen i form av stärkt profil och utökat innehåll. Exempelvis har 
Kulturhuset i Stockholm arbetat aktivt med att strategiskt välja hyresgäster 
som förstärker husets profil.  
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BREDDAD FINANSIERING 
Generellt sett avseende anslagsfinansieringen till kulturverksamhet i Sverige 
gäller att det inte är att förvänta att anslagen från staten kommer att öka 
på ett allmänt plan, enligt Sture Carlsson, förbundsdirektör för Svensk 
Scenkonst. Vad gäller ökad finansiering från Region Skåne, vilket har 
nämnts i samtal, ligger en sådan utanför denna utrednings avgränsning. Vi 
kan dock för det första konstatera att Göteborgs symfoniker och Kungliga 
filharmonikerna i huvudsak uppbär regional finansiering och för det andra 
att Malmö symfoniorkesters publik till stor del är från regionen.  

Breddad finansiering genom ”andra medel” tolkar vi, utöver de förslag om 
ökad självfinansiering som vi har gått igenom tidigare, som finansiering via 
sponsring. Idag har Malmö symfoniorkester i princip inga sponsorintäkter, 
och inte heller någon sponsringstradition. 

Malmö symfoniorkester har allt att vinna på att snarast sätta igång ett aktivt 
sponsringsarbete. Ett nytt hus och nyformulerade, ambitiösa mål borde 
utgöra en god grund för ett lyckosamt sponsringsarbete. Det gäller både 
långsiktiga, stora samarbeten och engångsaktiviteter såsom att ”sälja stolar” 
genom att märka dem med plaketter33 eller att arbeta med donationer inför 
exempelvis utsmyckningen av det nya konserthuset. Man kan också tänka sig 
sponsorsamarbete för någon av kringverksamheterna i huset, exempelvis att 
en privat aktör finansierar en utställningslokal och dess verksamhet.  

Över huvud taget bör Malmö symfoniorkester fånga möjligheten att med 
draghjälp från ett nytt hus – som symbol för en spännande nystart – inleda 
nya samarbeten. 

Sett till löpande samarbeten bedömer vi att Malmö symfoniorkester minst 
borde uppnå 1,5 miljoner kronor i sponsringsbidrag. Målsättningen bör dock 
sättas högre, upp till 5 miljoner kronor. Det är i nivå med de 
scenkonstinstitutioner som idag ligger högst i Sverige, men det ska tilläggas 
att det ofta tar tid att bygga upp sponsringen. Sponsringsavtal är ofta 
långsiktiga, på flera år, och skrivs inte sällan med både en fast och en rörlig 
del. I det mest positiva scenariot utgår vi från att både nya huset och 
förutsättningar i expansiva Malmö och Skåne borgar för en riktigt hög nivå. 
Lyckade sponsringssamarbeten ska också ses som ett sätt att vidga publiken. 

Givetvis kräver denna typ av arbete stora insatser och vi rekommenderar en 
kraftsamling inför invigningen, med projektanställning utöver en permanent 
resurs. Dessutom kräver sponsringssamarbeten motprestationer, vilket 
kommer kräva resurser från orkester såväl som annan personal. Det går 
alltså inte att tillgodogöra sig sponsringsintäkter som nettointäkter. Eftersom 
sponsringsintäkter är oberäkneliga och varierande över tid är det riskfyllt 
att räkna med dem som en del av den ordinarie budgeten (vilket talar mot 
att vi den översiktliga kalkylen på sidan 80f infogar sponsringsintäkterna). 

                                               
33 5 000 kronor per stol i stora salen skulle leda till engångsbidrag om 8 miljoner 
kronor. 
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MÖJLIGHETER TILL DIGITAL DISTRIBUTION 
En begränsning i en symfoniorkesters ”affärsmodell” är den begränsade 
skalbarheten och möjligheten att öka produktiviteten. Vi har tidigare 
diskuterat svårigheten att framföra samma produktion flera gånger, 
eftersom publikunderlaget inte finns. Övriga produktivitetsmöjligheter 
försvåras av att det helt enkelt inte går att framföra ett stycke snabbare, till 
skillnad från industriell tillverkning och vissa tjänsteverksamheter där 
tidseffektiviseringar är möjliga.  

Kan en lösning vara digital distribution av konserterna, framför allt 
livesändningar? Det finns idag exempel på hur sändningar samlar publik på 
alternativa orter. Till exempel har föreställningar från New Yorks 
Metropolitan Opera sänts på olika Folkets hus i Sverige med ofta lyckat 
resultat. Biljetter har då sålts av den lokala arrangören. I en mindre skala 
har Helsingborgs symfoniorkester hösten 2010 börjat sända mindre 
konserter för gratis tillgång via nätet. 

Vi ser följande möjligheter och svårigheter: 

• Metropolitan är ansedd som ett av världens främsta operahus. 
Malmö symfoniorkester konkurrerar i det här sammanhanget med 
alla andra orkestrar och operahus och har inte samma 
förutsättningar – eller lika starkt varumärke – som ”Met” för att 
locka betalande besökare runt om i världen. Möjligheter finns 
eventuellt i att bli starka inom en viss nisch, men som med alla nischer 
har de ett mindre publikunderlag än den breda fåran. 

• Från ett tillgänglighets- och kulturpolitiskt perspektiv finns det inte 
desto mindre anledning att livesända konserter. Det är ju via 
skattsedeln som Malmö symfoniorkesters verksamhet till största del 
finansieras. Vi tror inte att livesändningar skulle minska viljan att 
betala för konserter, snarare tvärtom enligt logiken att det är viktigt 
för verksamheten att ett intresse för både orkestern och konstformen 
byggs.  

• Dagens avtal innebär relativt höga kostnader för livesändningar och 
måste omförhandlas för att livesändningar över nätet ska kunna bli 
vanligare. 

KOSTNADSÖKNINGAR 
Som tidigare nämnts måste en uppskattning av framtida behov utgå från 
Malmö symfoniorkesters nuläge tillsammans med förändringarna i 
förutsättningar som flytten till det nya huset innebär. 

Jämförelserna med Konserthuset i Stockholm och Göteborgs konserthus har 
att Malmö symfoniorkester en mindre bemanning avseende lednings- och 
stödfunktioner, och ”övrig organisation” totalt sett. 
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Avseende förändrade förutsättningar är vår bedömning att verksamheten i 
det nya huset kommer att kräva mer av kansliorganisationen än vad den 
nuvarande verksamheten gör. 

Prioriterade områden för ökade resurser är 

• Programmering/planering 
• Produktion 
• Marknad/sälj/sponsring 
• Uthyrning 
• Samverkan hus och lokaler 
• Ekonomi, personalhantering 

Det är inte säkert att alla dessa områden behöver förstärkas personellt. En 
genomlysning av den nuvarande organisationen ligger utanför vårt 
uppdrag, men utifrån den information och de intryck vi har fått anser vi att 
det finns möjligheter att åstadkomma förbättringar genom att se över 
arbetsfördelning, processer, rutiner, verksamhetsstöd med mera. Det är 
också viktigt att tänka innovativt kring vilka funktioner som ska utföras av 
anställda, och vilka funktioner/uppgifter som kan lämpa sig för 
tidsbegränsade kontrakt, samverkan med andra aktörer eller att man köper 
in tjänster. 

Det är dock tydligt att verksamheten behöver stärkas med ytterligare 
resurser inom de prioriterade områdena och det är realistiskt att detta till 
viss del görs genom en utökning av antalet tjänster.  

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING 
Ökade biljettintäkter förutsätter god publikkännedom, samt att Malmö 
symfoniorkester de facto når ut sin befintliga och potentiella publik på ett 
effektivt sätt.  

Detta förutsätter systematisk marknadsanalys, samt en förstärkning av 
marknadsförings- och försäljningsverksamheten. Jämförelsen med Stockholms 
och Göteborgs konserthus i tabellen nedan visar att Malmö konserthus har 
en lägre bemanning än dessa avseende marknad, försäljning och uthyrning. 
 

TABELL 22: JÄMFÖRELSE, BEMANNING, MARKNAD, FÖRSÄLJNING, UTHYRNING 

Marknad Sälj/biljettkassa Uthyrning 

Stockholms konserthus 5 5+timanställda 1 

Göteborgs konserthus 5 4+timanställda 2,5 

Malmö konserthus 2 2,75 0,6 
 

Uppskattningsvis kommer verksamhetsökningen att kräva fyra nya tjänster 
på marknad och försäljning, motsvarande kostnader på 2,5 miljoner kronor 
per år och en utökning av budgeten för marknadsföring och digital 
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spridning på 2,5 miljoner kronor per år. För att kunna hyra ut tekniker till 
kongressdelen av anläggningen bör det skapas ett budgetutrymme på 
ytterligare 0,5 miljoner kronor per år. 

PROGRAMMERING 
En bärande framgångsfaktor för den framtida verksamheten är 
långsiktighet och strategiskt tänkande när det gäller programmeringen. Till 
skillnad från Stockholms konserthus och Göteborgs konserthus har Malmö 
konserthus idag ingen program-/planeringschef. 

Vår bedömning är att det behövs en dedikerad programdirektör för att 
uppnå en ändamålsenlig, breddad och utökad programmering. Den 
uppskattade kostnaden ligger på 1 miljon kronor per år, inklusive 
resekostnader. 

PRODUCENTER OCH PRODUKTION 
Malmö konserthus har idag inte några producenttjänster, se jämförelse med 
Stockholms konserthus och Göteborgs konserthus.  

 
TABELL 23: JÄMFÖRELSE, BEMANNING, PRODUCENTER 

Producenter 

Stockholms konserthus 4 

Göteborgs konserthus 3 
Malmö konserthus En programassistent och 

två musiker à 25%  
(för barn- och 
ungdomsverksamheten) 

 

Uppskattningsvis kommer Malmö symfoniorkester att behöva två till tre 
producenter, antingen anställda eller tidsbegränsade kontrakt, 1,5 miljoner 
kronor per år. 

En breddad och utökad verksamhet ställer också krav på utökad 
produktionsbudget, för att kunna producera fler konserter, betala gager 
med mera. Vår uppskattning är en ökning av produktionsbudgeten på 3 
miljoner kronor per år. 

ADMINISTRATION 
En ökning av verksamheten kommer att ställa högre krav på organisationens 
administration. Malmö konserthus har idag en mindre personalstyrka på den 
administrativa sidan är Stockholms och Göteborgs konserthus, se tabell 
nedan. I tabellen listar vi de administrativa funktioner som vi inte specificerat 
ovan (programmering/planering och marknad/sälj). Som tidigare nämnts är 
konserthusen organiserade på delvis olika sätt. Dessutom omfattar en tjänst i 
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de flesta fall arbete i flera olika funktioner. Det är därför viktigt att hålla i 
minnet att syftet med tabellerna är att möjlighet till övergripande 
jämförelser.  
TABELL 24: JÄMFÖRELSE, BEMANNING, ADMINISTRATION 

Stockholms 
konserthus 

Göteborgs 
konserthus 

Malmö 
konserthus 

Orkesteradministration 2 2 2 

Notbibliotek 3 2,5 1,5 

Ekonomi, personal, IT 4 5,5 2 

Vd-assistent 1 1 0 

Reception bemanningsföretag 1 1 

Totalt 10 12 6,5 
 

Uppskattningsvis behöver personal, ekonomi och IT-funktionerna utökas med 
totalt fyra tjänster, till en kostnad på 2,5 miljoner kronor per år. 

ORKESTERN 
Målsättningen för Malmö symfoniorkester är att den ska verka som en 
fullstor orkester. Idag har Malmö symfoniorkester tio vakanser av sina 97 
positioner. Det finns en strävan inom organisationen att tillsätta de vakanta 
tjänsterna med fast anställda musiker. 

Tillsättning av de tio vakanta tjänsterna motsvarar en kostnadsökning på 
5 miljoner kronor per år. 

Utöver detta bedömer vi att det kommer att krävas en utökning av 
budgeten för att ta höjd för utökning, kontraktering av dirigenter och 
solister, på 1,5 miljoner kronor per år. 

Ett alternativ till att vara en fullstor fast orkester är att vid de tillfällen det 
behövs ta in externa musiker. Om detta är det mest ändamålsenliga eller 
inte bör vara en avvägning som görs utifrån:  

• Programmeringen, sett över flera säsonger: vid hur många tillfällen 
är det nödvändigt att vara ”fullstor”? 

• Vilka olika sorters produktioner vill man genomföra, och i vilka 
kombinationer? Om man till exempel vill kunna dela upp orkestern i 
mindre konstellationer och spela parallellt i olika sammanhang 
ställer det andra krav på dimensioneringen än om man utgår från 
att man i princip alltid spelar i ”orkesterformation” i konserthuset. 

• Vilken bredd och variation i programmeringen tillåts vid olika 
dimensionering av den anställda orkesterkroppen? 

• Konsekvenser för orkesterns konstnärliga utveckling. 
• Kostnaden att ta in externa musiker i jämförelse med att ha fler fast 

anställda (i termer av administration med mera)? 
• Det tillgängliga utbudet av frilansande musiker av rätt kvalitet.  
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Det ska tilläggas att praxis i Sverige är att arbeta med anställda musiker. 
Som en jämförelse har Göteborgs symfoniker 109 positioner (för 
närvarande en vakans) och Kungliga filharmonikerna 105 positioner (för 
närvarande 3 vakanser). 

LOKALKOSTNADER 

Det är inte möjligt att idag överblicka alla driftskostnader förknippade med 
det nya huset. 

Vår kalkyl inriktar sig främst mot verksamheten, det vill säga vad som kan 
påverkas och hur den finansieras. Till denna del hör inte kostnader för hyra 
av fastigheten, som ju är given Malmö symfoniorkester.  

Vi önskar att vi skulle kunnat ha inkludera skötsel av fastigheten, till exempel 
städning och vakthållning, men mycket kring dessa kostnader är ännu mycket 
oklara. Därför ligger denna del som frågetecken i samband med hyran. 

I hyresavtalet mellan Stadsfastigheter och Malmö symfoniorkester ingår 
fastighetsel, däremot inte verksamhetsel. Detta gäller för orkesterns egen 
yta (10 175 m² BTA) och för orkesterns del av den gemensamma ytan 
(5 600 m² BTA av totalt cirka 8 000 m² BTA). 

Enligt markanvisningsavtalet ska Malmö symfoniorkester ombesörja bland 
annat ”drift, skötsel, underhåll och utbyte, städning och vakthållning till 
grundnivå, tillsyn samt media” när det gäller de gemensamma ytorna. För 
detta ska Choice årligen betala 1 miljon kronor per år under en period om 
tjugo år (exklusive moms, och uppräknat med KPI). 

Det återstår fortfarande för parterna att fastställa vad ”grundnivå” 
innebär. 

Såväl omfattning av städning som vakthållning är mycket beroende på 
anläggningens öppettider, hur många ingångar som finns, flödena mellan 
anläggningens olika delar och aktivitetsnivån i anläggningen. 

ÖVERSIKT: KOSTNADER OCH INTÄKTER 

FÖRKLARING 
Kalkylerna på de kommande sidorna visar den samlade bilden av 
uppskattningar och given information, det vill säga när intäkterna ställs mot 
kostnaderna.  

I beräkningarna tar vi hänsyn till tidsaspekten. För det första tar det tid för 
investeringar att ge effekt. För det andra är det viktigt att förbereda 
verksamheten innan orkestern flyttar in i det nya huset. Normalscenariot 
omfattar därför också kalkyler både för 2013 och för 2015. 
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Vi har inte gjort någon uppräkning alls, utan beloppen som anges motsvarar 
2010 års löne- och prisnivå. En uppräkning på fem år motsvaras generellt 
av ungefär 10-15 procent, med en uppräkning på 2-3 procent per år. Alla 
siffror kan alltså räknas upp med 10 procent för att ge en uppfattning om 
2015 års nivå. 

DEN SAMLADE BILDEN 
Vår uppskattning för år 2015 bygger på en verksamhetsökning och 
utveckling för Malmö symfoniorkester. Denna innebär att såväl intäkter som 
kostnader ökar. Intäkterna uppskattas öka med 7,5 miljoner kronor, vilket 
nästan motsvarar en ökning med 70 procent jämfört med idag. Kostnaderna 
ökar inte lika mycket relativt, ungefär en fjärdedel, men blir i absoluta tal 
19,5 miljoner kronor.  

Detta innebär ett behov av extra verksamhetsbidrag på 12 miljoner kronor. 
Dessa siffror avser alltså verksamheten.  

Kostnader för hyra och förvaltning kommer kräva ytterligare tillskott, 
troligen storleksordningen 40 miljoner kronor att jämföra med dagens 12 
miljoner kronor. Notera att estimat för skötsel av fastigheten inklusive 
vakthållning är svårbedömt med tanke på många oklarheter. 

En jämförande kalkyl för 2013, det vill säga före invigningen, visar att ett 
ytterligare verksamhetsbidrag är efterfrågat redan då av två skäl. Detta 
trots att alla nya positioner inte behöver vara tillsatta då. För det första för 
att intäkter som är beroende av nya huset inte har uppkommit då. För det 
andra för att några nya tjänster ändå behöver tillföras, för att i nästa läge 
kunna realisera potentiella intäkter. Vi ser det som en gradvis ökning av 
anslaget vilket innebär 6,5 miljoner kronor i ökat verksamhetsbidrag för 
2013. 
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UPPSKATTNING ÅR 2015 (INFLYTTAD I NYA HUSET) 
 

VERKSAMHETEN              
(exklusive fastighet)           
  2010 Förändring Kommentar År 2015 Diff 
              
INTJÄNADE INTÄKTER             
  Biljettintäkter inkl turné m.m 6 500 2 500   Pris, prod, samarbeten, publik. 9 000 38% 
  Övriga biljettintäkter 0 1 500   Framför allt flexibla salen. 1 500   
  Hyresintäkter 3 500 1 500   Två salar; nya, attraktiva. 5 000 43% 
  Sponsorer 0 1 500   Tar tid att få effekt. 1 500   
  Övriga rörelseintäkter 1 000 500   Scenteknik till Clarion m.m. 1 500 50% 
Summa 11 000 7 500     18 500 68% 
              
              
KOSTNADER             
 Personalkostnader o.d.             
   Orkestermusiker inkl vikarier 47 500 5 000   10 tjänster. 52 500 11% 
   Dirigenter, solister o utökning 6 500 1 500   Utökning pga fler konserter  8 000 23% 
 Kansli 13 500     Exkl städare. 20 500 52% 
   Vd och ekonomi             
   Marknad/försäljning   2 500   Fyra tjänster.     
   Personal/adm/IT   2 200   Fyra tjänster.     
   Programmering   800   Programdirektör inkl resekostn     
   Produktion   1 500   2-3 tjänster, alt på kontrakt     
 S:a personalkostnader 67 500 13 500     81 000 20% 
              
   Produktionskostn (exkl personal) 3 500 3 000   Fler konserter; gager m.m. 6 500 86% 

   Övriga rörelsekostnader 4 000 3 000   
2,5 Mkr digital distr. Personal 
uthyrning 7 000 75% 

              
Summa 75 000 19 500     94 500 26% 
              
BEHOV VERKSAMHETSBIDRAG 64 000 12 000     76 000 19% 
              
FASTIGHETSKOSTNADER             
Hyra och förvaltning 10 500 38 500   Osäker siffra. Ev totalt 60 Mkr. 49 000 367% 
Städning och vakthållning 1 500 2 000   Choice samfinansierar 1 Mkr. 3 500 133% 
              
BEHOV FASTIGHETSBIDRAG 12 000 40 500     52 500 338% 
              
TOTALT BIDRAGSBEHOV 76 000 52 500     128 500 69% 
              
BIDRAG             
  Statsbidrag 19 000 0     19 000 0% 
  Regionala bidrag 4 500 3 500   Balanspost.  8 000 78% 
  Kommunala bidrag              57 000 44 500   Balanspost.  101 500 78% 
Summa 80 500 48 000     128 500 60% 
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UPPSKATTNING ÅR 2013 (KVAR I NUVARANDE HUS) 
 

VERKSAMHETEN              
(exklusive fastighet)             
  2010 Förändring Kommentar År 2013 Diff 
              
INTJÄNADE INTÄKTER             
  Biljettintäkter inkl turné m.m 6 500 500   Kvar på tidigare nivå. 7 000 8% 
  Övriga biljettintäkter 0 0   Kvar på tidigare nivå. 0   
  Hyresintäkter 3 500 500   Viss förstärkning. 4 000 14% 
  Sponsorer   500   Viss förstärkning. 500   
  Övriga rörelseintäkter 1 000 0   Kvar på tidigare nivå. 1 000 0% 
Summa 11 000 1 500     12 500 14% 
              
              
KOSTNADER             
 Personalkostnader o.d.             
   Orkestermusiker inkl vikarier 47 500 2 500   5 vakanser tillsatta. 50 000 5% 
   Dirigenter, solister o utökning 6 500 0   Kvar på tidigare nivå. 6 500 0% 
 Kansli 13 500     Exkl städare. 18 000 33% 
   Vd och ekonomi             
   Marknad/försäljning   2 000   Satsning inför start.     
   Personal/adm/IT   1 200   Två tjänster tillsatta.     
   Programmering   800   Programdirektör inkl resekostn     
   Produktion   500   Liten förberedelse.     
 S:a personalkostnader 67 500 7 000     74 500 10% 
              
   Produktionskostn (exkl personal) 3 500 0   Kvar på tidigare nivå. 3 500 0% 
   Övriga rörelsekostnader 4 000 1 000   Punktinsatser inför invigning. 5 000 25% 
              
Summa 75 000 8 000     83 000 11% 
              
BEHOV VERKSAMHETSBIDRAG 64 000 6 500     70 500 10% 
              
FASTIGHETSKOSTNADER             
Hyra och förvaltning 10 500 38 500   Osäker siffra. Ev totalt 60 Mkr. 49 000 367% 
Städning och vakthållning 1 500 2 000   Choice samfinansierar 1 Mkr. 3 500 133% 
              
BEHOV FASTIGHETSBIDRAG 12 000 40 500     52 500 338% 
              
TOTALT BIDRAGSBEHOV 76 000 47 000     123 000 62% 
              
BIDRAG             
  Statsbidrag 19 000 0     19 000 0% 
  Regionala bidrag 4 500 3 000   Balanspost.  7 500 67% 
  Kommunala bidrag              57 000 39 500   Balanspost.  96 500 69% 
Summa 80 500 42 500     123 000 53% 
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7. SLUTSATSER 

SAMMANFATTNING SLUTSATSER 
Det handlar inte om att ”bara flytta” den nuvarande verksamheten till det 
nya huset. De förändrade krav och möjligheter som det nya huset ställer 
måste tas i beaktande.  

Vi har presenterat olika möjliga vägval för både orkestern och huset, liksom 
även delat upp hus för kultur i tre kategorier: delat, dedikerat och 
multifunktion. De flesta konserthus är dedikerade sin egen 
orkesterverksamhet, med den nya anläggningen rymmer inslag av alla tre 
sorter. Man skulle kunna tolka förväntningar på levande hus som att 
konserthusdelen ska bli ett multifunktionshus, det vill säga erbjuda annan 
kulturproduktion än konserter för att locka besökare, exempelvis även en 
tisdagsförmiddag. Men vi bedömer att en realistisk utgångspunkt innebär att 
Malmö symfoniorkester fokuserar på sin kärnverksamhet. För en utvidgning 
krävs ett omformulerat uppdrag. 

När framtida intäkter och kostnader beräknas behöver hänsyn tas till Malmö 
symfoniorkesters nuläge – såväl avseende styrkor som svagheter. 

De intäktsförväntningar som ställts på Malmö symfoniorkester under 
processen som lett fram till beslut om att bygga den nya anläggningen för 
konsert, kongress och hotell saknar kostnadskopplingar.  

Vår bedömning är att resultatförbättringar för verksamheten som helhet är 
orealistiska. 

Samordningsmöjligheterna mellan de olika verksamheterna konsert och 
kongress/hotell är begränsade. Detta beror på stora olikheter avseende 
verksamhetslogik, servicebehov och målgrupper. Konkreta exempel är 
marknadsföring, öppettider, städning, vakthållning och kundbemötande.  

Det är för tidigt att uttala sig om vilka samverkansformer som Choice och 
Malmö symfoniorkester kommer att komma fram till, eftersom dialog och 
förhandlingar precis har påbörjats. Värt att nämna är att de befintliga 
avtalen ger Choice exklusiv rätt till servering i anläggningen. Det innebär att 
Malmö symfoniorkester som det ser ut idag inte har möjligheter till intäkter 
från servering i samband med konserter och andra relaterade aktiviteter. 
Detta är ett problem för Malmö symfoniorkester eftersom servering eller 
provision från servering skulle kunna utgöra en i sammanhanget inte 
obetydlig intäktskälla. 

Vissa av de intäkter som estimeras i rapporten hör ihop med investeringar i 
framför allt personal. Det är till exempel orimligt att förvänta sig höga 
intäkter från uthyrning och sponsring om inte extra personalresurser sätts in 
på dessa områden.  
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Malmö symfoniorkester behöver fungera i grunden för att kunna lägga 
energi på mer marknadsorienterade kringaktiviteter. Därför betonar vi 
också vikten av att resurser läggs på program- och personalrelaterade 
funktioner som inte minst medför att vd och övrig ledning kan fokusera mer 
på intäktssidan. 

Vår uppskattning för år 2015 bygger på en verksamhetsökning och 
utveckling för Malmö symfoniorkester. Denna innebär att såväl intäkter som 
kostnader ökar. Intäkterna uppskattas öka med 7,5 miljoner kronor, vilket 
nästan motsvarar 70 procent. Kostnaderna ökar inte lika mycket relativt, 
ungefär en fjärdedel, men blir i absoluta tal 19,5 miljoner kronor.  

Detta innebär ett behov av extra verksamhetsbidrag på 12 miljoner kronor. 
Dessa siffror avser alltså verksamheten. Kostnader för hyra och förvaltning 
kommer kräva ytterligare tillskott, troligen storleksordningen 40 miljoner 
kronor att jämföra med dagens 12 miljoner kronor. 

En jämförande kalkyl för 2013, det vill säga före invigningen, visar att ett 
ytterligare verksamhetsbidrag är efterfrågat redan då av två skäl. Detta 
trots att alla nya positioner inte behöver vara tillsatta då. För det första för 
att intäkter som är beroende av nya huset inte har uppkommit då. För det 
andra för att några nya tjänster ändå behöver tillföras, för att i nästa läge 
kunna realisera potentiella intäkter. Vi ser det som en gradvis ökning av 
anslaget vilket innebär 6,5 miljoner kronor i ökat verksamhetsbidrag för 
2013. 

FRAMGÅNGSFAKTORER 
Det finns osäkerhetsfaktorer som försvårar utfallsprognoser för Malmö 
symfoniorkesters verksamhet. Något som dock kan sägas med säkerhet är 
att investeringar måste komma innan effekter kan förväntas.  

Att bygga ett nytt konserthus i anslutning till en ny kongress- och 
hotellanläggning är en chans för Malmö att använda kulturen i sin 
profilering av staden. Som vi skrev inledningsvis tolkar vi beslutet att bygga 
ett nytt konserthus som att Malmö stad uppskattar symfoniorkesterns 
verksamhet och tror på det mervärde som orkestern långsiktigt tillför staden 
och regionen. Det är viktigt att Malmö stad – som genom beslutet att bygga 
konserthuset har initierat denna utveckling av Malmö symfoniorkester – 
fortsätter på den inslagna strategin och satsar även på orkesterns 
verksamhet. Malmö stad bör också lägga kraft på att samordningen med 
Choice. 

Det är centralt att lära av tidigare gjorda erfarenheter i andra städer och 
planera för att skapa en samklang mellan hus och verksamhet. 

En framgångsfaktor för Malmö symfoniorkester är att omfamna flytten till 
det nya huset som en möjlighet till utveckling. Det handlar om att ta chansen 
och prova nya former för verksamheten, bjuda in och involvera 
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medborgarna, se huset som en scen, och bredda Malmö symfoniorkesters 
utbud.  

Det finns ett window of opportunity för Malmö symfoniorkester att använda 
åren fram till inflyttning till att resursoptimera verksamheten. Vi föreslår att 
en strategi och planering för de kommande fem åren snarast tas fram. Detta 
förutsätter en förändringsvilja i organisationen, arbetsro för ledningen att 
koncentrera sig på den egna verksamheten, samt att Malmö stad snarast 
ger långsiktiga besked till Malmö symfoniorkester om ambitionsnivå och 
uppdrag i det nya huset. 
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APPENDIX 
Informationsinsamlingen har skett i nära samarbete med Malmö 
symfoniorkesters ledning.  
 
Arbetet har varit en stegvis process:  
1. I första fasen analyserade vi de förväntningar som ställs på den nya 

anläggningen och utarbetade ett antal scenarier och vägval för Malmö 
symfoniorkester och det nya huset.  

2. Utifrån dialog med Malmö symfoniorkester och kulturförvaltningen 
utvecklade vi därefter i den andra fasen ett av scenarierna vidare och 
konkretiserade avseende analys av intäkter och kostnader. 

 
Vi har haft löpande avstämningar med Malmö symfoniorkesters vd och 
ekonomichef samt kulturförvaltningens chef. Den första fasen av utredningen, 
som omfattade nuläge, scenarier/vägval och ekonomiska ramar 
presenterades i en delrapport den 3 december, efter arbetsmöte med 
kulturförvaltningen, Malmö symfoniorkesters vd samt Malmö stads 
finansdirektör. 
 
Inför slutrapporteringen har vi muntligen presenterat vår analys och våra 
slutsatser vid ett arbetsmöte med kulturförvaltningen och Malmö 
symfoniorkesters vd och ekonomichef, den 1 februari 2011. 

RESEARCH 
• Genomgång av Malmö symfoniorkesters verksamhet och ekonomi. 
• Genomgång av handlingar som ligger till grund för beslutet att uppföra 

anläggningen Konsert Kongress Hotell.  
• Jämförelser med Stockholms konserthus och Göteborgs konserthus 

INTERVJUER 

MALMÖ SYMFONIORKESTER 

Bertil Fridh, orkestermusiker, facklig representant (SYMF)  
Buvac, Dragan, vd 
Claesson, Eva, marknadschef  
Halberg, Christian, orkesterchef  
Hansson, Birgit, styrelsens ordförande 
Johansson, Mats, ekonomichef  
Wahlén, Lars, orkestermusiker, fackliga representant (SYMF) 
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MALMÖ STAD  

Blomberg,  Ann-Kristin, personalchef/kanslichef, kulturförvaltningen 
Carmén, Lars, turistdirektör, Malmö stad 
Lundgren, Elisabeth, kulturdirektör  
Malmström, Rolf, Stadsfastigheter 
Mattsson, Anne, ekonomichef, kulturförvaltningen 
Nilsson, Carina, kulturnämndens ordförande  
Nyberg, Ola, Finansdirektör  
Troedsson, Jan-Åke, ekonomidirektör 

DELTAGANDE VID MÖTEN 

Hyresavtalsmöte: Stadsfastigheter, Kulturförvaltningen, Malmö 
symfoniorkester (20/10) 
Presidiemöte (21/10) 

ORIENTERANDE INTERVJUER 

Carlsson, Sture, förbundsdirektör, Svensk Scenkonst 
Forsberg, Stefan, vd, Konserthuset i Stockholm 
Hall, Bengt, vd Malmö Opera, tidigare involverad i processen 
Majewski, Marcus, General Manager, Clarion Hotel Stockholm  
Sjöström, Eric, chef och konstnärlig ledare för Kulturhuset i Stockholm 
Wessman, Helena, vd, Göteborgs konserthus 
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