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Abstract 

 

The purpose of this thesis was to describe the economic situation for popular culture venues. 

During the study, four different ways of financing were encountered. These are sponsorship, 

volunteers, government funding and ticket sales. A case study, based on interviews, were 

conducted on Pinkerton, a non-profit organisation. The result showed that Pinkerton needs a 

solid subsidy from government funding. With this solid subsidy Pinkerton could begin 

working other ways to finance the activity. 
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1 Inledning 

Detta kapitel beskriver bakgrunden till vårt problemområde och vårt problemområde för att 

sedan leda fram till syfte och forskningsfrågor. 

1.1 Bakgrund 

Det har i flera år talats om det svenska musikundret som ett fenomen. Sverige exporterar 

tredje mest musik i världen (räknat per capita) efter USA och Storbritannien (Furusten, 2001, 

s 21).  Mellan åren 1990 till 1997 växte den svenska musikexporten med ett snitt på 15 % per 

år. Detta innefattar också försäljning av teknisk utrustning som CD-pressar m.m. (ibid). 

Hallencreutz (2002) påpekar att Sverige är känt utomlands för sina låtskrivare, 

musikproduktionsbolag och producenter, snarare än för band och artister.  

 

Enligt Persson (2004, s 112) är den kommunala musikskolan en stor bidragande orsak till att 

den svenska musikbranschen fått stora framgångar under de senaste tio åren. Forss (1999) 

skriver att en mycket framträdande plats i förklaringen av den svenska musikexporten, är att 

många ungdomar har fått en grundläggande utbildning på instrument, kan läsa noter och ser 

att man kan ägna sig åt musik yrkesmässigt. Andra framhåller studieförbunden som en stor 

faktor. Peetre (i Sandgren, 2000) skriver att det är studieförbunden och inte musikskolorna 

som är den bakomliggande orsaken. ”Vem har någonsin sett en sampler
1
 på en musikskola?” 

Det är med hjälp av studieförbundens lokaler och utrustning som banden kunnat utveckla sig 

(ibid).  

 

Gunnarsson (2004, s 194) skriver att den kommunala kultursektorn inte lägger tillräckligt med 

arbete och resurser på sådant som gynnar ungdomar, utan snarare på det som riktar sig mot 

äldre. Han skriver att de jobbar med skapelser (exempelvis flera hundra år gamla 

Mozartalster) snarare än skapandet (musikskrivande) som ungdomar ofta har ett större 

intresse för. Vidare riktar han kritik mot hur kulturcheferna fördelar anslagen, att de alltid går 

till samma sak och att de inte vågar satsa på något annorlunda. Han nämner som exempel 

jazzen som var hetast runt årtiondena före förra århundradets mitt. De fick inga bidrag då. 

Men nu när det är mest äldre personer som spelar anses det lite finare och får bidrag skriver 

författaren. Kommer dagens populärmusik få dessa bidrag först när det allmänna intresset har 

svalnat och endast ett fåtal fantaster är intresserade (op cit, s 195)? 

 
                                                 
1 Apparat för digital ljudinspelning som används företrädelsevis inom musik och ljudbearbetning. 
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I Kanada har man ett program för fonogramstöd som är samfinansierat av staten och privata 

mediaföretag (Statens kulturråd, 2004). Det betalas ut som ett lån motsvarande halva den 

beräknade produktionskostnaden (ibid). Återbetalningen sker med en del av 

försäljningsintäkterna under två år, och resterande del av lånet betraktas därefter som bidrag 

(Statens kulturråd, 2004). Den kanadensiska modellen är ambitiös, med många tilltalande 

inslag (ibid). Statens kulturråd (2004) skriver också att det ter sig svårt att flytta över enskilda 

delar till det relativa homogena svenska stödsystemet. Man är också tveksam till om det finns 

några kommersiella aktörer inom musikområdet i Sverige, som är beredda att skjuta till 

pengar för att stödja produktion av kvalitetsfonogram.  

 

I Danmark infördes år 2000 ett nytt bidragssystem som gjorde att 14 utvalda musikarrangörer 

och spelställen, som arrangerade konserter för pop, rock, jazz och folkmusik fick ekonomiskt 

stöd för sin verksamhet (Kauppi och From, 2003). Syftet med detta var att säkra och sprida ett 

brett utbud av livemusik runt hela landet (ibid). De skriver att pengarna till största del 

kommer från den statliga tips och lotteriverksamheten. Bakgrunden till detta var att musikerna 

i Danmark hade svårt att leva på sin musik för att speltillfällena var begränsade, eftersom 

arrangörerna och spelställena hade svårt att få verksamheten att gå ihop 

(www.kunststyrelsen.dk). Kauppi och From skriver att arrangörer och spelställen får ansöka 

om att bli ett så kallat ”regionalt spillested”. Men att det inte är helt lätt att få denna status, då 

man måste uppfylla en lång rad av kriterier (ibid). I dagsläget finns det 18 stycken, som var 

och en får bidrag mellan 500 000dkk – 2 200 000dkk per år, skriver Kauppi och From. 

Förutom spelställestödet finns det dessutom honorarstøtte (gagestöd), och transportstöd 

(www.kunststyrelsen.dk). Gagestödet kan sökas av alla arrangörer och spelställen som 

arrangerar tio eller fler spelningar per år (ibid). Spelstället får 750dkk per musiker och 

ljudtekniker, men arrangören måste då betala en avtalsenlig lön för att kunna ta del av stödet 

(www.kunststyrelsen.dk). Transportstödet betalas ut direkt till orkestrar och ensembler som 

turnerar i Danmark (ibid). Varje grupp kan få högst 40 000dkk per år 

(www.kunststyrelsen.dk).  

 

För populärmusiken i Sverige finns det dock inte lika många bidrag att söka. Det finns vissa 

bidrag att ansöka om bl.a. turnébidrag och fonogramstöd. 2004 delades exempelvis drygt 6 

miljoner kronor ut i fonogramstöd till 61 olika projekt (Statens kulturråd, 2005). År 1999 var 

fonogramstödet 13 218 000 kronor. I propositionen betonar regeringen fonogramutgivningens 

betydelse för att tonkonstnärernas arbete skall nå en publik (Statens kulturråd, 2004). 
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Motiveringen till minskningen var, att det fanns skäl till viss återhållsamhet, med tanke på den 

snabba utvecklingen som musiklivet genomgår (ibid). År 2000, gav Statens Kulturråd 

sammanlagt cirka 8 miljoner kronor till pop och rock i form av fonogramstöd, stöd till fria 

musikgrupper samt stöd till arrangörer. Av dessa cirka 8 miljoner gick ca 4 miljoner till 

livescenen och då bara 2-3 miljoner till artister och arrangörer (Pihlgren, 2001 s 11). I 

samband med att Riksdagen godkände försöksverksamheten med fonogramstöd i friare 

former år 2001 minskades anslaget med 3 miljoner kronor. 2004 gavs 3,6 miljoner kr i bidrag 

till arrangörer inom Jazz och nutida konstmusik2 (Statens Kulturråd, 2005). Detta var 2 

miljoner mer än 2003 och av dessa gick cirka 15 % till den nutida konstmusiken (ibid). 

1.2 Problemdiskussion 

Enligt Wahlberg (2001) kan en konstproducent få finansiering från fyra olika håll: från 

kunder, från anslagsgivande myndigheter eller från privata sponsorer och bidragsgivare samt 

från den egna personalen eller oavlönad arbetskraft. 

 

Kulturdepartementet (1995) diskuterar om behovet att se musik live är lika stort nu som det 

var förr, med tanke på att inspelningskvaliteten på dagens fonogram3 håller väldigt hög 

standard. De kommer dock fram till att behovet kvarstår. Levande musik och inspelad musik 

är ömsesidigt beroende av varandra, skrivs det. För vissa genrer är den inspelade musiken 

förutsättningen för intresset för levande musik. Inom andra genrer är upplevelsen av levande 

musik avgörande för intresset för den inspelade musiken (ibid). Ökningen av de sammanlagda 

besöken på konserter är ett tecken på att men inte nöjer sig med att stanna hemma och lyssna 

(Kulturdepartementet, 1995). 

 

Redan 1992, skrev Björkegren (1992, s 133) att det endast är stora artister som tjänar pengar 

på liveturnéer. För mindre etablerade band är det oftast en förlustaffär, men banden har 

möjlighet att skapa en beundrarskara och utveckla scenerfarenhet samt öka sin artistiska 

trovärdighet. För skivbolagen är turnéerna en bra möjlighet för att undersöka hur 

kommersiellt gångbara artisterna är (ibid).  

 

                                                 
2 Nutida konstmusik är Kulturrådets benämning. Har liknande betydelse som populärmusik. 
3 Samlingsnamn på ljudbärare med inregistrerat ljud som kan avspelas för avlyssning, t.ex. 
grammofonskivor och inspelade ljudband, samt i förekommande fall ljudbärarens förpackning med 
text och bilder. 
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I och med att skivförsäljningen minskar världen över har artister i allt större grad börjat se 

liveframträdanden och turnéer som en av, om inte den främsta, inkomstkällan, menar Harms, 

Lundquist och Rothelius (2004). Detta gör också att banden måste behärska denna konst väl 

för att nå framgång i större utsträckning än tidigare (ibid). Biljettpriserna blir högre och 

därmed ökar också publikens krav på bandet eller artistens förmåga att leverera på scenen 

skriver Harms et al (2004). Om publiken inte är nöjd med upplevelsen kommer den troligtvis 

inte tillbaka och ser bandet nästa gång tillfälle ges (ibid). Eriksson (2005) skriver att intresset 

för livemusik ökar. Han skriver också att skivbolagen inte längre ställer upp finansiellt vid 

turnéer. I dag håller skivbolagen hårdare i sina pengar och den självklara effekten är att 

biljetterna blir dyrare menar han. Detta är, enligt Eriksson, en följd av att den illegala 

nedladdningen drabbar skivbolagen hårt. I förlängningen är det konsumenten som drabbas 

genom högre biljettpriser, menar han. 

 

Björkegren (1992, s 55) skriver att det inte är helt lätt att tjäna pengar på konst och kultur.  

Bara ett fåtal böcker, skivor och filmer går med vinst. Det är i det närmaste omöjligt att 

förutsäga enskilda konstprodukters kommersiella mottagande (ibid). Under 1990–talet har 

dock många kulturanslag minskat samtidigt som konkurrensen har hårdnat mellan olika 

kultur- och nöjesaktiviteter (Pavlov och Tegling i Johan Åhrgren, 2004) För arrangerande 

kulturorganisationer är det mycket viktigt att få statliga bidrag för att överleva. I dagsläget 

uppgår publikintäkterna endast till 10-15 % av de totala intäkterna (Statens kulturråd, 2003) I 

och med kulturpropositionen 1996, där det framgick att kulturen inte skulle få ökade bidrag 

från staten, har kulturorganisationer behövt söka bidrag från andra håll, exempelvis via 

donationer och sponsring från näringslivet (Bouzon & Orestig, 2001).  

 

Kulturrådet har som uppdrag att genom bidragsgivning, information, samverkan och andra 

åtgärder främja konstnärlig och kulturell förnyelse (Statens kulturråd, 2005). Kulturrådet ger 

årligen miljardbelopp (1.4 mdr 2004) i bidrag till den svenska kulturverksamheten 

(www.kulturradet.se). Man kan se en skillnad i fördelningen av kulturbidrag när man delar 

upp kulturen i ”Populärkultur” och ”Finkultur”. Enligt Björkegren (1992, s 22) säger Gans att 

skillnaden ligger i att seriös konst är kultur på konstnärens villkor medan populärkultur är 

kultur på publikens villkor. Nationalencyklopedin (www.ne.se) förklarar ordet finkultur som 

”kulturyttringar som främst uppskattas av en bildad elit, gärna med klassiska inslag”. 

Populärkultur beskrivs: ”vanligen används begreppet mer kultursociologiskt som motsatsen 

till olika former av s.k. högre kultur, skriftkultur, salongskultur eller finkultur, denna 



INLEDNING 

 5 

användning kan också vara mer pejorativ och då vara liktydig med begrepp som trivialkultur 

och skräpkultur” (ibid). Motsvarande inom musiken kan man säga att opera, symfonimusik 

och kammarorkestrar tillhör finkulturen medan populärmusik som pop, rock, hårdrock och hip 

hop tillhör populärkulturen. Susanne Pettersson (2005) definierar populärmusik som populär 

musik, vilket innefattar allt från jazz, blues, pop, rock till hip hop och techno. Hallencreutz 

(2002) skriver att populärmusik brukar framhållas som varande musik som är kommersiell, 

inriktad mot massmarknad och som distribueras med hjälp av fonogram, medan Björkegren 

(1992, s 139) menar att vad som blir populärmusik bestäms genom skivkonsumenternas 

köpfrekvens av vissa skivor. Enligt Holbrook och Zirlin (refererad i Wahlberg, 2001) handlar 

det egentligen inte om finkultur eller populärkultur utan snarare ett kontinuum där 

konstprodukter av olika slag kan placeras in. Nilsson (2003, s 138) skriver att uppdelningen i 

seriös musik och populärmusik har förlorat mycket av sin legitimerande och särskiljande 

funktion. Han skriver också att rockmusik eller musikformer som är avledda från 

rockmusiken har blivit den förtrogna vardags- och festmusiken som vi stöter på flera gånger 

dagligen. Rockmusiken, inklusive popmusik och dansbandsmusik, utgör också grunden för 

den svenska musikindustrin som inte bara är en nationell angelägenhet utan ett internationellt 

fenomen (ibid). Två tredjedelar av skivförsäljningen i Sverige är pop eller rockmusik, och 

andelen för lyssnandet är densamma skriver Nilsson. 

 

Gunnarsson (2004, s 201) skriver att allt fler kommuner satsar på musikhus eller kulturhus för 

en ung målgrupp. I kommunerna sorteras dessa inrättningar allt som oftast till fritidssektorns 

verksamhet. Centrala, regionala och lokala politiska beslut påverkar i allra högsta grad 

ungdomars möjligheter att utöva sin musik (Furusten, 2001). Kommunernas varierande 

intresse att stödja denna typ av kultur avspeglas direkt i olika orters varierade framgångar i 

upplevelseindustrin4 (Furusten, 2001). Lindholm (2004, s 152) skriver att det alltid finns en 

misstro från lokalpolitiskt håll mot kulturföreningar som skapar sina egna regler för hur kultur 

ska förmedlas och framföras. Bjerde (2004, s 67) skriver att flera etablerade arrangörer vittnar 

om hur de känner sig hänvisade till fritidsförvaltningar istället för kulturförvaltningar när de 

ska tala för sin verksamhet. Gunnarsson (2004, s 194) skriver att den svenska kulturpolitiken 

är institutionsorienterad och detta gör det nästan omöjligt att som lokal musikaktör få stöd om 

man inte befinner sig innanför en kulturinstitutions väggar.  

                                                 
4 Ett samlingsbegrepp för människor och företag med ett kreativt förhållningssätt som har till huvuduppgift att 
skapa och/eller leverera upplevelser i någon form. Totalt har 13 delområden identifierats, bl.a. Arkitektur, konst, 
litteratur och musik. 
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Berggren och Tydén (2001) skriver att musikprojekt har förhållandevis lätt för att få stöd av 

sponsorer. I förhållande till de offentliga medlen utgör sponsringen fortfarande en liten andel 

av finansieringen till institutionerna, medan den spelar en allt större roll inom musikindustrin, 

menar de. För ett företag kan sponsring vara en viktig del av de samlade marknadsförings-

kostnaderna (ibid). Det kan också vara en del av ett företags personalkostnader eller 

representationskostnader (Berggren & Tydén, 2001). Kotler och Scheff (1997, s 176) skriver 

att när en kulturorganisation söker sponsorer för ett speciellt projekt, bör de försöka söka sig 

mot företag som har samma målgrupp som projektet.  

 

Kotler och Scheff (1997, s 424) skriver att ett stort problem för ledningen i icke vinstdrivande 

organisationer är att de inte har tillräckligt med tid, personal, färdigheter eller finansiella 

resurser för att uppfylla verksamhetens mål. För att lyckas måste dessa organisationer locka 

till sig personer som är villiga att arbeta ideellt (ibid). Denna oavlönade arbetskraft kan hjälpa 

organisationen på många olika sätt, alltifrån enklare kontorsuppgifter till att planera och 

genomföra arrangemang menar Kotler och Scheff. 

 

Som vi tidigare berört i denna problemdiskussion skriver Wahlberg om fyra olika 

finansieringsvägar en konstproducent kan använda sig av: från kunder, från anslagsgivande 

myndigheter eller från privata sponsorer och bidragsgivare samt från den egna personalen 

eller oavlönad arbetskraft. Eftersom vi anser att dessa finansieringsvägar är grundläggande för 

vår studie kommer vi att utgå från dessa i kommande kapitel, för att skapa oss en bild av hur 

populärmusiksceners arbetar med finansieringen. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att belysa ekonomiska förutsättningar för populärmusiksceners 

överlevnad. Ur detta syfte har vi tagit fram två forskningsfrågor. 

 

- Hur ser svenska populärmusikscener på olika finansieringsvägar? 

 

- Hur ser svenska populärmusiksceners finansieringsarbete ut? 
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2 Teori 

I detta avsnitt har vi för avsikt att redovisa den teori vi använt oss av i arbetet. 

2.1 Finansieringsvägar 

2.1.1 Finansiering via anslagsgivande myndigheter 

Enligt Bjerde (2004, s 67) har det bästa argumentet för att få bidrag till populärmusiken varit 

att beskriva den som en ”istället för” verksamhet, att ”om ungdomarna sysslar med rockmusik 

ägnar de sig åtminstone inte åt droger och kriminalitet”. Bjerde fortsätter: ”det är hög tid att 

studieförbunden lyfter fram musikens och skapandets värde i sig eftersom detta är en 

betydelsefull kulturyttring som inte vidare behöver motiveras”. Vogel (2001, s 326) skriver att 

det kan diskuteras om anslagsfinansierade verksamheter, som endast en sofistikerad elit 

åtnjuter, är försvarbart. Han skriver att det oftast rättfärdigas genom följande antaganden:  

- Bidrag ger möjligheter för talangfulla individer från mindre välbärgade förhållanden att 

utvecklas.  

- Stödet har utbildningsvärden, den gör att unga människor kommer i kontakt med kulturella 

aktiviteter som de annars inte hade gjort. 

- Konst är publika varor, som när de tillhandahålls till människor, automatiskt blir 

tillgängliga, och till fördel för övriga medborgare.  

 

I Danmark finns det som vi berört tidigare ett annat synsätt på populärmusikscenernas 

konstnärliga värde (Kauppi och From, 2003). Där jobbar myndigheterna för att sprida ett brett 

utbud av livemusik runt hela landet (ibid).  

 

Wahlberg (2001) skriver att bidragsgivare, från konstproducenternas synvinkel, förväntas 

acceptera en roll som innebär att man betalar och sedan håller sig så långt borta från 

verksamheten som möjligt. Vidare skriver han att det förmodligen inte innebär några större 

problem att resonera så för den konstproducent som har små bidrag. För den som däremot är 

påtagligt beroende av stöd framstår resonemanget mer tveksamt, menar han. 

2.1.2 Oavlönad arbetskraft 

Wahlberg (2001) skriver att organisationer i något avseende måste framstå som attraktiva för 

att någon skall vilja medverka i dem med sina arbetsinsatser. Ibland skapas denna attraktion 

till helt dominerande del av det ekonomiska utbyte som organisationen erbjuder, men i 
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allmänhet kommer annat till (ibid). Kotler och Scheff (1997, s 424) skriver också att oavlönad 

arbetskraft måste få något för uppoffringarna. Detta måste vara av större värde för individen 

än de uppoffringar de gör. Kotler och Scheff har gjort upp en lista över anledningar till varför 

människor arbetar utan lön. 

- Sense of self-satisfaction 

- Altruism 

- Companionship/meeting people 

- Learning about a field 

- Creation/maintaining an organization 

- Developing professional contacts 

- Getting ahead in the corporation 

- Providing entry to a particular organization 

- Social status 

- Pride 

(op cit, s 425) 

 

Wahlberg (2001) skriver att en förklaring till att människor arbetar utan ersättning i 

konstnärlig produktion kan vara ett de ser arbetet som en form av investering. Han menar att 

man hoppas att det arbete man gör kan bidra till att villkoren blir bättre i framtiden. 

2.1.3 Sponsring 

Sponsring är ett sätt för ett företag att visa upp sitt namn för allmänheten. Företaget kan 

genom sponsring förbättra sitt rykte, öka allmänhetens kännedom om varumärket, öka 

kundens lojalitet, öka omsättningen och även få fördelaktig pressbevakning (Kotler, 2003, i 

Harms et al, 2004) 

 

 Sponsring är ett affärsmässigt samarbete till ömsesidig nytta för parterna. Den 

huvudsakliga motprestationen vid sponsring är att sponsorn köper en 

exponering av sitt eget namn eller rätten att utnyttja den sponsrade 

myndighetens namn för att öka sin goodwill. Exempel kan vara sponsorns namn 

på en skylt i myndighetens lokaler, på webbplatsen, brevpapper eller annat 

tryckt material. (www.esv.se) 
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Expected 
  effects 

Demand for 
tangible benefits 

Kotler och Scheff (1997, s 177) skriver att kulturorganisationer kan erbjuda fördelar som 

andra medium inte kan, exempelvis: 

- Live audience 

- Loyal members 

- Opportunities for client entertainment 

- On-site sampling and displays 

- Category exclusivity 

- Access to databases 

- Access to cosponsors for cross-promotions 

- Acess to a network of volunteers who can help sell the promotion 

 

Jiffer och Roos (1999 s 26) beskriver i figur 2.1. skillnaden mellan välgörenhet och sponsring 

genom vad sponsorn förväntar sig tillbaka i effekt och fördelar av investeringen. 

 

 

 

2.1.4 Finansiering via kunder 

Kolb (refererad i Wahlberg, 2001) menar att de flesta konstproducerande organisationer 

tillkommer för att tillhandahålla en produkt som publiken inte vill ha. Gislén (2000, s 26) 

skriver att det finns en koppling mellan en etablerad teaterlokal och publiksiffror. Vad bör då 

en arrangör tänka på när de sätter biljettpriset? Kotler, Armstrong, Saunders och Wong (2002, 

s 577) skriver att valet av prissättning av tjänster och varor bland annat beror på vilken typ av 

marknad man befinner sig på och visar på fyra olika typer av marknader: ren konkurrens, 

monopolistisk, oligopolistisk och ren monopol. Vid ren konkurrens finns det många köpare 

 
Hidden 

sponsorship 

 
Pure 

charity 

 
Hidden 
charity 

 

 
Pure 

sponsorship 

Figur 2.1 A model illustrating the relationship between charity 
and sponsorship. Efter “Sponsorship – a way of communicating” 
of M. Jiffer och M. Roos, 1999, Stockholm: Ekerlids Förlag, s 26. 
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och många säljande företag menar de. Om monopolistisk konkurrens skriver de, att den 

kännetecknas av att det finns många köpare och säljare som handlar över ett spektrum av 

priser snarare än ett marknadspris. Oligopolistisk konkurrens kännetecknas av att det finns ett 

fåtal aktörer som är mycket känsliga för varandras prissättning och marknadsstrategier. Rent 

monopol är en marknad där det finns en enda säljare. Det finns olika typer av monopol. 

Exempelvis statligt monopol, reglerat privat monopol och ickereglerat privat monopol. Kotler 

et al (2002, s 578) skriver också att det i slutändan är konsumenten som bestämmer om priset 

är det rätta. Hoffman och Bateson (2001, s 166) skriver att kundens uppfattning av tjänstens 

värde är resultatet av fördelar den fått ut av köpet kontra de uppoffringar kunden har gjort för 

att inhandla tjänsten, exempelvis i pengar. Figur 2.2 visar dilemman inom att bestämma 

prisstrategi. Positionen visar en kombination av pris och kvalité. Vid prissättning av 

konsertbiljetter kan man lägga exempelvis amatörartister på en fritidsgårdsspelning längst ner 

till vänster (Economy Strategi) där kvaliteten är låg men även biljettpriset är lågt. Om man 

ska placera en akt högst upp i högra hörnet så måste det vara en grupp/artist där kvaliteten är 

hög och biljetterna är dyra som exempelvis Bruce Springsteen. 

        Price 

 

High 

 

Rip-off Strategy 

 

Overcharging 

strategy 

 

Premium Strategy 

 

Medium 

 

Poor-value Strategy 

 

Medium – value 

Strategy 

 

High – value 

Strategy 

 

Low 

 

Economy Strategy 

 

Good – Value 

Strategy 

 

Superb – Value 

  

Low 

 

Medium 

 

High 

                                                                    Quality 

 Figur 2.2 Alternative pricing strategies and value implications Efter 
“Essentials of services marketing – Concepts, strategies & cases” of D.K. 
Hoffman och J.E.G. Bateson, 2001. Mason: South-Western, a division of 
Thomson learning, s 166. 
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2.2 Sätt att ordna finansieringen. 

Enligt Wahlberg (2001) är all konstnärlig produktion mer eller mindre resurskrävande. Som vi 

skrivit tidigare kan resurserna fås från olika håll. De kan komma från kunder, anslagsgivande 

myndigheter, sponsorer och bidragsgivare samt personal och oavlönad arbetskraft. En 

konstproducent måste i större eller mindre utsträckning försöka tillfredställa marknadens 

önskemål för att få de resurser som behövs. Detta kallar Wahlberg för resursanskaffning. 

Enligt Wahlberg kan åtgärderna för resursanskaffningen vara av relationsskapande karaktär, 

exempelvis relationen mellan produktionen och anslagsgivare eller sponsorer. Vidare 

förklarar han att det inte bara är publiken som ska bli nöjd med produktionsutformningen utan 

produktens utformning kan också vara något som i högre eller lägre grad kan tillfredsställa 

finansiärer eller medarbetare. 

 

Enligt Nielsén (2001, s 59) finns det ofta ett glapp mellan kulturell och kommersiell strategi. 

Hur ska man ta sig vidare? Det handlar inte enbart om att exploatera det ekonomiska värdet 

av framgångsrik upplevelseindustri, det handlar också om att kulturella verksamheter ska 

lyckas överleva och fungera väl över huvud taget (ibid). Det gäller därför att underlätta för 

kreatörer och producenter och andra att ta sig vidare skriver han. Utvecklingen kan illustreras 

i olika led (ibid). Däremellan finns det hinder som måste övervinnas för att komma vidare 

menar Nielsén.  

 

Figur 2.3 utgår från musikbranschen, men kan användas på de flesta områden i 

upplevelseindustrin (Nielsén 2001, s 59). 
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Nilsson (2003, s 485) menar att en klassisk distinktion görs mellan elit och massa. På 

marknaden har denna distinktion fått minskad betydelse, men i kulturpolitiken utgör den 

fortfarande en grund (ibid). En motsvarande distinktion är den mellan offentlig och privat 

finansiering menar författaren. I en uppmärksamhetsstyrd ekonomi minskar betydelsen av 

detta bland konsumenterna som prioriterar bland sina behov utifrån en tidsstyrd agenda (ibid). 

På marknaden är lönsamhet det avgörande kriteriet, men i politiken är det legitimiteten som 

avgör (Nilsson, s 485).  

 

Nielsén menar att de ekonomiska vinsterna av en framgångsrik svensk upplevelseindustri är 

uppenbar, men kommersiell framgång är också bra från ett kulturellt perspektiv. Den 

viktigaste faktorn är kulturell mångfald (ibid). En framgångsrik upplevelseindustri borgar för 

svensk kultur menar han. Den ökar intresset och ger legitimitet åt utövarna. Bra strukturer och 

goda finansiella möjligheter medför därtill ökat spelrum för kvalitet och konstnärlig förnyelse. 

En god cirkel, en spiral, skapas – stöd till den kulturella grunden gynnar ekonomisk tillväxt 

som vidare skapar ökade förutsättningar för kulturell tillväxt (Nielsén 2001, s 59). 

 

 

 

 

Kulturell/industriell Kulturell 

Proffs 
Stor studio/ 
scen/skivbolag 
 

Halvproffs  
Halvstor 
studio/scen 

Amatör 
Liten studio 
Replokal 

Råamatör 
Garage  

 
 

Figur 2.3 Glappet till näring. Efter ”Om upplevelseindustrin – Avslöjanden om en 

utveckling som redan är här” av T. Nielsén, 2003, Stockholm: IUC musik- & 
upplevelseindustri i samarbete med QNB analys & kommunikation, s 59. 
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3 Metod 

I detta kapitel redogör vi för hur vi gått till väga i vår undersökning. Vi belyser hur vi samlat 

in data, vilken forskningsstrategi och datainsamlingsmetod vi använt oss av samt vilka 

metodproblem vi stött på under arbetets gång. 

3.1 Forskningsstrategi 

Vi ansåg att en fallstudie var den mest lämpade forskningsstrategin för vår undersökning.  Då 

vi ville undersöka hur populärmusikscener ser på och arbetar med finansieringen ville vi gå 

djupet och utifrån detta försöka generalisera. En fallstudie ger dessutom kvalitativa data 

istället för kvantitativa, vilket kan ge en klarare och djupare bild av vår undersökning. Enligt 

Denscombe (2000, s 41) utmärker fallstudier att de riktas mot enskilda enheter snarare än mot 

ett brett spektrum och att det erbjuder, till skillnad från survey, att gå tillräckligt på djupet för 

att få en förståelse om hur olika saker är sammanlänkade.  

3.2 Undersökningsobjekt 

Vi valde att undersöka Pinkerton, som är en populärmusikscen i Skellefteå. Enligt Dencombe 

(2000, s 50) måste fallet vara en ganska självständig enhet och ha ganska distinkta gränser. 

Även om Pinkerton är en del av Kulturfrämjandets verksamhet finns det tydliga gränser 

mellan de två olika enheterna. Vi anser att Pinkerton är en lämplig organisation att undersöka 

då den varit aktiv i många år och jobbar med de problem vi tagit upp. Vi har i tidigare arbeten 

samarbetat med personalen på Pinkerton vilket gjort att vi har en god relation till varandra. 

Att organisationen verkar i Skellefteå gör dessutom att uppföljningsarbetet förenklas och att 

kostnaderna kunde hållas på en överkomlig nivå. Kulturfämjandet är en ideell förening med 

ca 5800 medlemmar. Ett av föreningens två verksamhetsområden är Pinkerton. Det andra 

verksamhetsområdet går ut på att Länsstyrelsen, Landstinget, Skellefteå Kommun, EU och 

arbetsförmedlingen köper tjänster av Kulturfrämjandet som i gengäld driver diverse projekt 

(se bilaga 1). 

3.3 Litteraturstudie 

Genom att använda oss av Luleå tekniska universitets bibliotek hade vi tillgång till 

databaserna Emerald (fulltext), Libris (databas för samtliga bibliotek i Sverige), Lucia ( Luleå 

tekniska universitets biblioteks egna databas) och Ebsco för att kunna hitta lämplig litteratur 

och vetenskapliga artiklar. Vid användningen av Emerald och Ebsco använde vi en 

kombination av följande engelska sökord: music (musik), live (levande), subsidy (bidrag), 
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government (regering, stat, statlig). När vi sökte på Libris och Lucia använde vi oss samma 

engelska sökord men också en kombination av följande svenska sökord: musik, industri, 

bidrag och politik. Vi har märkt att det finns ont om litteratur som handlar om just 

populärmusikscener, vilket bidragit till att det finns en del induktiva inslag i vår forskning. 

3.4 Datainsamlingsmetod 

Enligt Denscombe (2000, s 132) bestämmer sig en forskare för att använda sig av intervjuer 

då han eller hon anser att det kommer att tjäna projektets syfte, för att erhålla material som ger 

mer djupgående insikter i ämnet. Vi valde att göra intervjuer med två nyckelpersoner från 

kulturfrämjandet, Niklas Lundmark initiativtagare till Kulturfrämjandet och Patrik Örnkloo 

ansvarig för Pinkertons verksamhet. Vi valde även att intervjua Peter Sandström som arbetar 

med Svenska Arrangörsföreningen och två personer från Skellefteås kulturnämnd, Elizabeth 

Bohman som arbetar som kultursekreterare och Göte Johansson, ordförande i kulturnämnden. 

Eftersom Fritidskontoret är en viktig anslagsgivare för Pinkerton, valde vi att intervjua Leif 

Gustavsson, fritidschef. Samtliga dessa var personliga intervjuer. Vi gjorde även en 

telefonintervju med Monica Lindquist som är handläggare för teater-, dans och 

musikinstitutioner, arrangörer och allmänna musikfrågor på Statens Kulturråd. Vi kontaktade 

Örnkloo och Lundmark via telefon och frågade om de var villiga att ställa upp på intervjuer. 

Via Örnkloo fick vi Sandströms telefonnummer och bokade en intervju. Vi hittade 

telefonnummer till Bohman, Johansson och Gustavsson via Skellefteå kommuns hemsida och 

ringde sedan dessa personer och bokade tider för intervjuerna. Lindquist fick vi tag på via e-

mail och bokade därigenom en telefonintervju. Vi utformade en intervjuguide som främst 

baserades på vårt teorikapitel. Våra kurskamrater gick sedan igenom intervjuguiden och kom 

med förslag om förbättringar. Under intervjuerna ställdes även följdfrågor. En del frågor i 

intervjuguiden är endast marginellt kopplade till den teoretiska referensramen, vilket ger 

studien en induktiv färgning. 

3.5 Metodproblem 

För att öka reliabiliteten skickade vi exempel på frågor till respondenterna i förväg för att 

förbereda dem på vad intervjun skulle komma att handla om. Detta kan också ha påverkat 

validiteten negativt, då de även kunnat förbereda sig på obekväma frågor. Vi torde även ha 

försökt att göra ett så utförligt datainsamlingsmetodkapitel som möjligt för att öka 

reliabiliteten. 
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Validiteten har ökat i och med att vi valde att göra personliga intervjuer med de flesta 

respondenterna. Vi utformade frågorna efter syfte och forskningsfrågor, för att se till att de 

skulle bli relevanta för arbetet. På grund av att Monica Lindquist på Statens Kulturråd inte 

hade tid för en personlig intervju, fick vi nöja oss med en telefonintervju, vilket kan ha 

påverkat validiteten negativt.  Alla intervjuer spelades dessutom in med bandspelare. Direkt 

efter intervjuerna satte vi oss ned, lyssnade igenom banden och skrev ordagrant ner vad som 

sagts.  Vi försökte hitta lämpliga tider då respondenterna hade gott om tid. I samtliga fall hade 

vi gott om tid att genomföra intervjuerna, då respondenterna avsatt tid för intervjun. Ett 

validitetsproblem kan ha uppstått på grund av arbetets påtagligt empiriska inriktning.
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4 Empiri 

Vi har genomfört sex personliga intervjuer och en telefonintervju. Vi ska i detta kapitel 

redogöra för vad som framkom vid dessa intervjuer. 

4.1 Pinkerton 

Lundmark säger att offentliga myndigheter är väldigt trögjobbade. Han berättar hur de gick 

tillväga då de startade Pinkerton. De var en grupp människor som var inblandade i 

Trästocksfestivalen i Skellefteå 1999 som märkte att det fanns ett engagemang i staden när det 

gällde populärmusikarrangemang och kom då på idén att starta en scen som skulle erbjuda 

livespelningar året runt. De ville bara ha en enkel scen dit man kunde gå för att se och lyssna 

på bra musik. Man hittade av en slump en lämplig lokal i centrala Skellefteå. Lundmark och 

Sandström gick med sin idé till miljökontoret för att presentera den, och fick då till svar: ”ska 

ni ha en bar, måste ni ha ett kök och om ni ska ha ett kök måste ni ha heltidsanställda och 

ventilation… detta kommer att kosta en miljon… har ni det”? Man förstod då att det inte 

skulle bli så lätt att starta scenen.  

 

Efter detta möte började Lundström och Sandström samla ihop en grupp som ville att scenen 

skulle bli verklighet. ”Vi ville skapa ett lag, och om man vill skapa ett lag är det viktigt att 

inte ha fem anfallare eller fem backar utan man vill ha folk med skilda kvaliteter.” Denna 

grupp, som bestod av allt från egna företagare till revisorer, tog kontakt med kommunen i 

form av näringslivskontoret och fick ett bidrag för att kunna åka runt till olika scener i landet. 

Efter detta skrevs en rapport om hur en scen skulle kunna se ut och drivas i Skellefteå. 

 

Det tog det ungefär ett och ett halvt år att få ihop pengar för att starta Pinkerton och i samband 

med att de fick klartecken till klubben kom kommunen (i form av näringslivskontoret) med 

idén att de som skulle driva klubben också skulle ta över vissa projekt som kommunen hade 

drivit förr men som de nu kände att de inte var den bästa huvudmännen för. Dessa projekt 

handlade om utvecklingsfrågor och kuvösverksamhet.  

 

Man hade då en sida med det man ville göra – driva Pinkerton, och en sida som handlade om 

att hålla på med projekten – näringslivsutveckling.  I och med detta kom de fram till att det 

behövdes en aktör när de skulle sätta ihop dessa delar. De samlade då gruppen igen för att 



EMPIRI 
 

 17 

kunna organisera sig. Eftersom de skulle sälja sig mot myndigheterna kom de fram till att de 

skulle ha ett namn som tilltalade dessa och kom då fram till ”Kulturfrämjandet”. 

 

Kulturfrämjandet har en styrelse bestående av fem personer, som har den beslutsfattande 

rätten, och ca 5800 medlemmar. De har en omsättning på ca 1 500 000 kronor. Syftet med 

klubben är att erbjuda en kvalitativ musikscen till invånarna i Skellefteå, eftersom de tycker 

att staden behöver ett levande musikliv.  

4.2 Hur ser svenska populärmusikscener på olika finansieringsvägar? 

4.2.1 Finansiering via anslagsgivande myndigheter 

Örnkloo säger att det av tradition i Sverige hellre ges bidrag till band än till arrangörer. Om 

man vill ha en levande musikscen i Sverige borde bidragen ges till arrangörerna istället. I 

Norge och Danmark har man en tradition att ge bidragen till just arrangörerna istället vilket 

har givit en större bredd.  

 

Örnkloo menar att pop och rockscenen kopplas till ungdomskultur hos kommunen och 

politikerna. Detta medför att deras syn på verksamheten är att man ska jobba gratis. Man ser 

det som en hobbyverksamhet, vilket inte kan vara mer fel. Anslagsgivande myndigheter 

verkar tycka att finkultur får kosta pengar medan populärkulturen ska vara ideell. Örnkloo 

berättar om när de sökte bidrag senast. De frågade då hur mycket pengar de som fick störst 

bidrag fick. De fick då till svar att teaterföreningen fick 440 000, och sa då att Pinkerton sökte 

lika mycket. Då sa anslagsgivaren att de köper ju in produktioner för flera hundra tusen varje 

år varpå Örnkloo svarade att Pinkerton bokar artister för minst lika mycket. Detta kunde 

anslagsgivarna inte förstå. ”De tror att alla jobbar gratis inom populärkulturen och att vi inte 

har några kostnader.” Musikerna Pinkerton jobbar med ses inte som professionella, medan 

kammarmusiker tjänar alla sina pengar via bidrag från kulturrådet, menar Örnkloo. 

 

Lundmark anser att det finns en snedvridning vid bidragsgivandet från myndigheterna. Han 

menar att det finns bidrag att söka om man vill arrangera en konsert, men att dessa bara kan 

sökas av ungdomar mellan 18 och 25 år. Ungdomar kan söka arrangörsstöd på 15 000 kronor 

om de vill. Detta konfirmerar Bohman då vi under intervjun pratar om deras bidragsgivande. 

Hon säger att Kulturnämnden inte kan ge pengar till den löpande verksamheten som till 

exempel löner och hyror, utan bara till enstaka arrangemang av konserter. Lundmark menar 
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då, att Pinkerton skulle kunna gå runt på skolorna och fråga vem som helst: ”vill du arrangera 

Moneybrother”? ”Skriv på här!” På så sätt skulle finansieringen kunna lösas. Detta är dock 

inte ett alternativ för Pinkerton då man ser sig som en seriös kulturscen, men det visar ändå på 

en snedvridning. Lundmark menar att om det finns pengar så borde väl de som arbetar aktivt 

med denna verksamhet kunna tillgodoräkna sig dessa bidrag. 

 

Vid vår intervju med Bohman kom det fram att den största anledningen till att Pinkerton inte 

kan få större bidrag från kommunen är att det säljs alkohol vid arrangemangen. Detta tror 

Lundmark beror mycket på att de ser arrangemangen som om de vore riktade mot ungdomar. 

Som det ser ut idag är det dock mest personer mellan 20 och 35 år som går på arrangemangen 

och de flesta banden spelar musik som riktar sig mot denna målgrupp, menar han. Dessutom 

är det ju så att de säljer alkohol även på Västerbottensteatern, som är den största bidrags-

tagaren inom kulturen i kommunen, säger Örnkloo. Fritidsnämnden har dock en annan syn. 

Pinkerton är inget ungdomsställe sett till deras normer. Vi ser det snarare som en 

ungdomligare variant av ett folkets hus, säger Gustavsson.  De ser det som en samlingslokal 

som riktar sig mot yngre målgrupp och liknar folkets hus i uppbyggnaden. På så sätt kan de ge 

ett samlingslokalsbidrag. Eftersom de ger bidrag till Folkets hus verksamheter där de säljer 

alkohol, har dans och musik, kan de också ge bidrag till Pinkertons verksamhet. Gustavsson 

säger att Pinkerton är en viktig del i Skellefteås musikliv. Fritidsnämnden ser klubben som 

änden av en röd tråd som börjar med att ungdomar inleder sin musikaliska verksamhet i 

musikskolorna, går vidare till fritidsgårdarna och utvecklas där för att sedan gå vidare till 

musikföreningarna. När de är tillräckligt utvecklade behöver de speltillfällen för att kunna 

utvecklas till internationella artister. Det är här vi behöver Pinkerton, säger Gustavsson. 

4.2.2 Oavlönad arbetskraft 

Den största finansieringsvägen för Pinkerton är ideellt arbetande människor. Utan dessa skulle 

klubben inte kunna överleva. Hade man betalat avtalsenlig lön till dessa hade summan blivit 

många miljoner genom åren. Som exempel, säger Lundmark att det kostat 3.5 miljoner att 

bygga upp Pinkerton. Utöver detta har man räknat ut att det ideella arbetet i samband med 

detta kan värderas till 7.5 miljoner. Eftersom det ofta är svårt att täcka Pinkertons kostnader 

med publikintäkterna, så får de anordna så kallade företagsfester. Detta annonseras bland 

annat via hemsidan där de erbjuder företag, men även privatpersoner och föreningar, att hyra 

Pinkerton. Det är inte bara lokalen som de får hyra, utan ett helhetspaket där även personal, 

teknisk utrustning, underhållning och catering ingår. Fördelen för kunden blir att han bara 
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behöver ha en kontaktperson och allt ingår i priset. Det ironiska, säger Örnkloo, är att 

Pinkertons ideella arbetare ska behöva syssla med kommersiell verksamhet för att får den 

ickekommersiella verksamheten att gå runt ekonomiskt. Örnkloo säger: ”Jag skulle vilja se 

dom som jobbar på operahuset i Umeå stå och jobba ideellt för att få ihop operahusets 

verksamhet”. 

4.2.3 Sponsring 

För Pinkerton är det stora problemet med sponsring att ekonomin inte finns i grunden. 

Eftersom verksamheten inte är stabil, som det är idag, vill man inte låsa upp sig mot företagen 

och riskera sina egna kontakter när man inte vet om verksamheten finns kvar om ett halvår. 

Om vi hade en god ekonomi hade förutsättningarna för att arbeta med sponsorer varit mycket 

bättre, menar Örnkloo. Lundmark säger att problemet är att det tillkommer så många 

ansvarsområden runt själva kärnverksamheten. För att få folk att komma på spelningarna 

måste man sälja öl, för att få tillstånd att sälja öl måste man ha ett kök och säkerhet. Bara att 

skriva alkoholrapporter tar upp väldigt stor del av vår tid, säger Örnkloo. Med tanke på att 

Pinkerton drivs helt genom ideellt arbete, är det svårt att få tiden att räcka till, eftersom de 

flesta inblandade också arbetar med annat. Just nu går alla resurser åt för få arrangemang att 

fungera. Det krävs att man har en långsiktig planering för att arbeta med sponsring. Detta 

betyder, att om Pinkerton skulle kunna få en tryggare ekonomisk grund med hjälp av bidrag, 

så skulle Pinkerton kunna göra ett bättre arbete med just kultursponsringen mot företag och 

med stor säkerhet så skulle kultursponsringen kunna bli en betydande inkomstkälla. Örnkloo 

påpekar att attraktiviteten finns, som ett exempel tog han Telia, skulle de vilja nå en yngre 

målgrupp så är Pinkerton ett bra medium. 

4.2.4 Finansiering via kunder 

Pinkerton har som mål att publikintäkterna ska täcka alla utgifter för banden säger Örnkloo. 

Man hoppas kunna betala gage, mat, logi och resekostnader för att inte behöva ta pengar från 

annat håll. Om man ser till övriga Sverige har Pinkerton ett lågt biljettpris. Priset brukar ligga 

några tior lägre än vid övriga ställen vid en turné säger Örnkloo. Ändå hörs klagomål, och 

arrangemangen är sällan slutsålda. Örnkloo menar att publikunderlaget inte är tillräckligt stort 

i Skellefteå. Lundmark säger, att för att kunna driva en klubb kommersiellt i en liten stad som 

Skellefteå, skulle den första åtgärden bli att slänga ut banden eftersom det inte finns någon 

lönsamhet i detta. 
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Då vi pratar om Pinkertons arrangemang tar Lundmark upp att det inte bara är de personer 

som regelbundet är engagerade i föreningen som driver arrangemang i lokalen. Han säger att 

de vill se Pinkerton som ett skal, där vem som helst kan arrangera om de har en idé. I 

dagsläget finns det tre andra arrangörer som regelbundet ordnar arrangemang i lokalen. Under 

åren har ett tiotal olika arrangörer använt sig av lokalen. Dessa har arrangerat allt från jazz till 

techno. Föreningen får dock ingen större ekonomisk vinst i detta utan hjälper istället till för att 

få arrangemangen att fungera. Örnkloo menar att dessa arrangemang hjälper till att få andra 

personer intresserade av Pinkertons egna arrangemang, genom att få upp ögonen för 

livemusiken i staden. 

 

4.3 Hur ser svenska populärmusiksceners finansieringsarbete ut?  

4.3.1  Finansiering via anslagsgivande myndigheter 

2005 fick föreningen bidrag för 115 000 kronor. Dessa kom från kulturnämnden (60 000 

kronor) och fritidskontoret (55 000 kronor). De fick också ett bidrag från Kulturrådet på 

20 000 kronor som de inte tog emot eftersom de såg denna summa som en förolämpning. 

Örnkloo säger: ”om vi tagit emot pengarna skulle det kunna ses som om dom verkligen gjorde 

nytta och då kanske vi hade fått lika lite nästa år”. Pinkerton skulle behöva ca 750 000 kronor 

i bidrag för att kunna driva verksamheten på ett bra sätt, utan att behöva riskera klubbens 

existens. Örnkloo säger att dessa pengar skulle medföra att hyran och en och en halv tjänst 

skulle kunna betalas.  

 

Johansson säger att det är svårt att få loss stora bidrag till Pinkerton eftersom dessa pengar då 

måste tas från andra verksamheter. Han förespråkar istället en flytt av klubben till 

kommunägda lokaler och på så sätt minska lokalkostnaderna för klubben. Lundmark tycker 

dock att denna lösning är onödig då man i dagsläget har fina och väl fungerade lokaler som 

lämpar sig utmärkt för verksamheten. Han menar att man istället kunde lägga eventuella 

renoveringskostnader på att utveckla den befintliga lokalen. Man kan dock tänka sig detta om 

det är det enda sättet för klubben att överleva. 

 

Sandström och Örnkloo arbetar nu aktivt med Svenska arrangörsföreningen. Föreningen är en 

riksorganisation med 14 arrangörer runt om i landet som medlemmar. Föreningens 

målsättning är att skapa goda förutsättningar för arrangörsverksamhet i hela landet.  
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Arrangörsföreningen är en riksorganisation som verkar politiskt för att förbättra klimatet för 

yrkesverksamma konsertarrangörer, särskilt när det gäller:  

- Den levande scenens ställning i den offentliga debatten.  

- Tillgången på konsertlokaler.  

- Professionalisering av arrangörer.  

- Skattelagstiftning och särskilt momslagstiftning.  

- Tillgången på offentliga medel för kulturell och konstnärlig verksamhet.  

-  Lagar, förordningar och rekommendationer gällande ljudnivåer på konserter.  

- Annan lagstiftning som begränsar tillgången på levande musik i offentlig miljö. 

Arrangörsföreningen har funnits i 3 år men det var i år som det var första året som de kunde 

tillgodoräkna sig bidrag från Kulturrådet. 

 

Sandström tror att populärmusikarrangörernas ställning har goda förutsättningar att utvecklas 

i och med att föreningen blir starkare. Vissa av föreningens medlemmar är helt kommersiella. 

Örnkloo menar dock att arrangörerna i de större städerna är de enda som har möjlighet till 

detta beroende på att de har en större potentiell publik. I storstäderna kan även en smalare 

artist sälja slut på biljetterna medan samma artist bara drar 20 personer i Skellefteå. Det är 

därför viktigt att få de anslagsgivande myndigheterna att uppmärksamma de problem 

populärmusikscenerna har. Annars kanske livemusik, i en inte allt för avlägsen framtid, blir 

en lyx man bara kan avnjuta i storstäderna. 

 

Här återkommer problemet med att myndigheterna inte kan stödja arrangemang där det säljs 

alkohol. Detta gör att man kan hamna i en ond cirkel där man måste sälja alkohol för att få 

publiken att komma, men inte kan få bidrag på grund av detta. 

 

Då vi frågar Lindquist om Danmarks system skulle kunna tillämpas i Sverige, svarade hon att 

man istället för att ändra på bidragssystemet, borde utreda arrangörsfrågan. Hon menar att det 

vore värdefullt att undersöka hur mycket arrangemang som går igenom studieförbunden, vilka 

kultur- och konserthus som har medel för att arrangera musik och teater. Alltså 

överhuvudtaget utreda hur arrangörsledet finansieras. Vidare säger hon att aktörerna inom 

populärmusiken måste börja bearbeta kommuner och landsting bättre än vad de gör idag för 

att få ut större bidrag i framtiden. Inte heller Sandström vill ha det danska systemet i Sverige. 

Han menar att det då kan bli för svårt för nya arrangörer att etablera sig. 
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En annan fråga arrangörsföreningen ska utreda är hur landstingen fördelar bidragspengarna. 

Det enklaste sättet för att få problemen med populärmusikscenernas finansiering att lösa sig, 

är att landstingen via länsmusiken sköter sitt arbete när de fördelar anslagen, säger Sandström.  

 

4.3.2 Oavlönad arbetskraft 

De som arbetar gör det bara för att kunna få se klubben leva vidare, och i förlängningen för att 

man vill kunna gå och lyssna på ett bra band eller en artist i den staden de bor, menar 

Örnkloo. I dagsläget arbetar man bara med att värva ideella arbetare via sin hemsida och via 

personliga kontakter. I utbyte för sitt arbete, får de som arbetar referenser, utbildning i att 

jobba med klubbverksamheten och arbetslivserfarenhet. När man har ställt upp och jobbat sex 

gånger får man också komma in gratis på resten av arrangemangen samma år säger 

Lundmark. Ett par gånger per år arrangeras också personalfester som är väldigt uppskattade. 

4.3.3 Sponsring 

Örnkloo säger att man gjort försök inom sponsringsområdet. De utvecklade ett system för hur 

de kunde arbeta med sponsorfrågan och gjorde två olika paket som de skulle marknadsföra 

mot företagen. Företagen kunde köpa dessa paket för mellan 5 000 och 20 000 kronor. I 

utbyte skulle företagen få exponering i samband med Pinkertons marknadsföring. De skulle 

exempelvis synas på hemsidan, på biljetter och affischer. De gav dock upp detta försök, 

eftersom de behöver en god ekonomisk grund för att kunna utveckla detta i praktiken. 

4.3.4 Finansiering via kunder 

När vi pratar om publikintäkter så är målet, som sagt, att dessa ska täcka omkostnaderna då ett 

band tas upp för en spelning. Ofta räcker dock inte publikintäkterna till dessa omkostnader, då 

får man ta pengar från företagsfesterna och barförsäljningen. Man får dock inget större 

överskott från barverksamheten då försäljningspriset endast är något över självkostnadspriset. 

Reseersättning är en stor kostnad och denna försöker Pinkerton dela med arrangörer i andra 

städer längs Norrlandskusten, som till exempel Umeå, Sundsvall, Luleå och Piteå.  

 

Innan Örnkloo började jobba som bokare för Pinkerton hade han under tre år jobbat med 

bandbokning under sin studietid i Uppsala. Relationen med bokningsbolagen tog han med sig 

upp till Skellefteå, vilket är till en viss fördel då det naturligtvis gäller att få så bra priser som 
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möjligt på band och artister. Örnkloos fina relation med bokarna yttrar sig i att han har lättare 

att förhandla fram bra priser. I utbyte brukar han boka mindre etablerade band som han 

egentligen inte är speciellt intresserad av. Han säger att det finns ett ömsesidigt beroende och 

att de försöker hjälpa varandra för att kunna få bättre avtal i nästa gång. 

 

En fördel för Pinkerton var att Skellefteå år 2002 fick P3:s utnämning ”Popstad 2002”. 

Anledningen till att Skellefteå fick Popstads priset var att P3 ansåg Skellefteå vara ”... en stad 

som genom ett livaktigt och spirituellt musikliv profilerat sig och placerat sig på den svenska 

popkartan”. I och med detta fick Pinkerton stor mediapublicitet, som varit till stor hjälp för 

klubben i efterhand. Pinkerton hade bara varit verksamt i knappt ett år när utnämningen kom. 

All mediapublicitet gjorde att Pinkerton snabbt kunde etablera sig som en aktiv 

populärmusikscen i norra Sverige, och detta gör klubben väldigt attraktivt för 

bokningsbolagen. 

 

Både Örnkloo och Lundmark nämner att man mer och mer börjat satsa på band med en 

målgrupp på 30 år och uppåt. Örnkloo säger att detta är en bra målgrupp eftersom de är 

penningstarka. De har dock märkt att vi inte kan ha dessa arrangemang för ofta, då det verkar 

som om denna målgrupp inte går lika ofta på arrangemangen. När man är i denna ålder går 

man kanske bara ut en gång varannan månad, men å andra sidan kan man lägga mer pengar de 

gånger man går, säger han.  
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5 Diskussion av fallet 

 I detta kapitel jämför vi vår empiri med de teorier vi beskrivit i teorikapitlet. Vi belyser 

skillnader och likheter som finns mellan teorierna och hur Pinkerton arbetar med de olika 

finansieringsvägarna. 

5.1 Hur ser svenska populärmusikscener på olika finansieringsvägar? 

Enligt Wahlberg (2001) finns det, som vi skrev tidigare, fyra finansieringsvägar en 

konstproducent kan använda sig av.  

 

Pinkerton jobbar aktivt, eller har jobbat aktivt, med alla dessa delar.  

5.1.1 Finansiering via anslagsgivande myndigheter 

Bjerde (2004, s 67) skriver att det bästa sättet att få bidrag till populärmusiken har varit att 

beskriva det som en ”istället för” verksamhet.  

 

Örnkloo menar att pop- och rockscenen kopplas till ungdomskultur hos kommunen och 

politikerna. Detta medför att deras syn på verksamheten är att man ska jobba gratis. Man ser 

det som en hobbyverksamhet, vilket inte kan vara mer fel. Vid uppstarten av klubben fick 

man bidrag av näringslivskontoret snarare än kulturnämnden. Pinkerton är dock inte en 

kommersiell verksamhet. Klubben drivs för att kunna erbjuda kultur till kommunens invånare. 

 

Vogel (2001, s 326) skriver att det kan diskuteras om anslagsfinansierade verksamheter, som 

endast en sofistikerad elit åtnjuter, är försvarbart. 

 

Anslagsgivande myndigheter verkar tycka att finkultur får kosta pengar medan 

populärkulturen ska vara ideell, säger Örnkloo. Musikerna Pinkerton jobbar med ses inte som 

professionella, medan kammarmusiker tjänar alla sina pengar via bidrag från kulturrådet, 

menar Örnkloo. Pinkertons personal arbetar nu aktivt inom Svenska Arrangörsföreningen som 

arbetar för att stärka populärmusikscenernas ställning inom kulturen. Man försöker påverka 

länsmusiksorganisationernas bidrag för att kunna stärka populärmusiken. 
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5.1.2 Oavlönad arbetskraft 

Wahlberg (2001) skriver att organisationer i något avseende måste framstå som attraktiva för 

att någon skall vilja medverka i dem med sina arbetsinsatser. Ibland skapas denna attraktion 

till helt dominerande del av det ekonomiska utbyte som organisationen erbjuder, men i 

allmänhet kommer annat till (ibid). Kotler och Scheff (1997, s 424) skriver också att oavlönad 

arbetskraft måste få något för uppoffringarna. Wahlberg (2001) skriver också att en annan 

förklaring till att människor arbetar ideellt kan vara att de ser det som en investering. De 

hoppas att villkoren kommer att bli bättre i framtiden genom sin investering i verksamheten, 

menar han. 

 

Pinkertons allra största finansieringsväg är den oavlönade arbetskraften. Utan dessa 

människor skulle scenen läggas ner med omedelbar verkan. Bara under uppbyggnadsfasen av 

Pinkerton värderades de ideella insatserna till 7.5 miljoner kronor. Ser man till Örnkloos 

engagemang i verksamheten kan man absolut knyta detta till Wahlbergs resonemang om 

arbetet som en investering. Han lägger ner en stor del av sin tid för att förbättra villkoren för 

Pinkerton genom sitt bearbetande av de offentliga myndigheterna. Detta kan ju i sin tur betyda 

att Pinkerton i framtiden skall kunna drivas genom bidrag och därigenom ge 

arbetsmöjligheter. 

 

5.1.3 Sponsring 

Enligt Jiffer och Roos (1999, s 26) är skillnaden mellan sponsring och välgörenhet att 

sponsorn förväntar sig en effekt av investeringen. Sponsring är ett affärsmässigt samarbete till 

ömsesidig nytta för två olika parter enligt Ekonomistyrningsverket (www.esv.se). Kotler och 

Scheff (1997, s 176) skriver att när en kulturorganisation söker sponsorer för ett speciellt 

projekt, bör de försöka söka sig mot företag som har samma målgrupp som projektet. Dessa 

författare (op cit, s 177) skriver också att kulturorganisationer kan erbjuda fördelar som andra 

medium inte kan.  

 

Pinkerton har gjort försök med sponsring. De kom dock snabbt fram till att klubben behövde 

en starkare finansiell grund för att ha möjlighet att utveckla detta arbete. Eftersom klubbens 

ekonomi är ansträngd tar de endast beslut om att fortsätta med klubben med ett halvår i taget. 

Detta gör att man inte vågar knyta upp sig mot företag eftersom de förväntar sig någonting 

tillbaka av samarbetet. Pinkerton skulle kunna göra ett bättre arbete med just 
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kultursponsringen mot företag än vad de gör idag. Med stor säkerhet så skulle 

kultursponsringen kunna bli en betydande inkomstkälla för klubben i framtiden. Enligt 

Örnkloo är Pinkerton också en attraktiv samarbetspartner för företag med liknande målgrupp. 

Detta kan knytas till Kotler och Scheffs teori ovan.  

5.1.4 Finansiering via kunder 

Kotler, Armstrong, Saunders & Wong (2002, s 577) skriver att valet av prissättning av tjänster 

och varor beror bl.a. på vilken typ av marknad man befinner sig i och visar på fyra olika typer 

av marknader: ren konkurrens, monopolistisk, oligopolistisk och rent monopol. 

 

Lundmark säger att det egentligen rör sig om ren konkurrens då de inte har något monopol på 

att arrangera livemusik i staden. Örnkloo säger att publikunderlaget inte är tillräckligt stort i 

Skellefteå för att kunna driva klubben efter marknadsmässiga villkor. Detta gör att det kan 

vara svårt att etablera en ny, konkurrerande klubb att etablera sig i staden. Eftersom det i 

dagsläget inte finns några konkurrerande populärmusikscener i staden kan man ju se det som 

att de har monopol på detta i staden just nu. Föreningen välkomnar dock andra personer att 

arrangera i Pinkertons lokaler. 

 

Det är intressant att jämföra Pinkertons prissättningsstrategier med Hoffman och Batesons 

(2001, s 166) modell Alternative pricing. 

 

När man sätter biljettpriset brukar man ligga lägre än i övriga landet. Detta är också på grund 

av det skrala publikunderlaget. Om man skulle ligga på samma prisnivå som övriga landet 

riskerar man att tappa mer publik. Strategin skulle då enligt oss vara High-value eller superb-

value. Eftersom Pinkerton mest bokar erkända artister ser vi kvaliteten som hög och på grund 

av att de ligger under de flesta andra klubbar prismässigt anser vi att detta är medium eller 

low. 

5.2 Hur ser svenska populärmusiksceners finansieringsarbete ut? 

Enligt Wahlberg (2001) är all konstnärlig produktion mer eller mindre resurskrävande. 

Resurserna fås från olika håll: från kunder, anslagsgivande myndigheter, sponsorer och 

bidragsgivare samt personal och oavlönad arbetskraft. En konstproducent måste i större eller 

mindre utsträckning försöka tillfredställa marknadens önskemål för att få de resurser som 
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behövs. Tillfredsställandet av marknadens behov kan göras genom relationsskapande med 

exempelvis myndigheter och sponsorer eller via produktutformningen. 

 

Resursanskaffning mot anslagsgivande myndigheter är av en relationsskapande karaktär. 

Pinkerton har sedan starten med verksamheten haft en relation med både kulturnämnden och 

fritidsnämnden. Dock kan man säga att de inte försöker tillfredställa deras behov utan mer går 

en egen väg och försöker ändra deras sätt att ge bidrag genom att till exempel vara aktiv 

medlemmar i svenska arrangörsföreningen. De har ett ganska aggressivt tillvägagångssätt med 

att visa deras missnöje då de tackade nej till ett bidrag från kulturrådet. Just nu arbetar 

Kulturnämnden med ett förslag om att flytta klubben till kommunägda lokaler. Lundmark 

säger dock att detta inte är intressant i dagsläget. Om det i framtiden är det enda sättet för 

klubben att leva vidare kan de dock tänka sig detta. 

 

Som vi tidigare belyst är Pinkertons ideellt arbetande personal klubbens viktigaste resurs. 

Klubben skulle inte kunna överleva utan dessa personer. Det är alltså viktigt att tillfredsställa 

de som arbetar för att de ska känna att det är värt det. I utbyte får de som arbetar referenser, 

utbildning i att jobba med klubbverksamheten och arbetslivserfarenhet samt fri entré om de 

jobbar mycket. För att förstärka relationen med personalen arrangeras också personalfester. 

 

Pinkerton kan inte erbjuda en stabil relation gentemot företag som skulle kunna tänka sig att 

sponsra deras verksamhet. Detta på grund av att de själva inte vet hur länge de är verksamma.  

 

När det gäller resursanskaffning via kunder kan man säga att Pinkerton mest jobbar med 

produktutformningen. Man har börjat arrangera fler arrangemang mot en äldre, mer 

pengastark målgrupp. Pinkerton vill inte få en stämpel som exempelvis en rockscen eller 

popscen. Man vill kunna erbjuda så många olika genres som möjligt. Tidigare i arbetet 

nämnde vi att Pinkerton välkomnar utomstående arrangörer att ordna egna klubbar i lokalen. 

Detta bidrar också indirekt till ett bredare utbud. 

 

Enligt Nielsén (2001, s 59) finns det ofta ett glapp mellan kulturell och kommersiell strategi. 

Hur ska man ta sig vidare? Det handlar inte enbart om att exploatera det ekonomiska värdet 

av framgångsrik upplevelseindustri, det handlar också om att kulturella verksamheter ska 

lyckas överleva och fungera väl över huvud taget (ibid). Det gäller därför att underlätta för 

kreatörer och producenter och andra att ta sig vidare, skriver han. 
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Ser man till figur 2.3. är Pinkerton inne på kulturell/industriell verksamhet. Man jobbar med 

kommersiella akter men driver inte själva någon kommersiell verksamhet. Här kan man åter 

nämna Gustavssons röda tråd som började med att ungdomar inleder sin musikaliska resa i 

musikskolan och jobbar sig uppåt för att kunna bli internationella akter. Problemet är, som vi 

sagt tidigare, att myndigheterna inte kan stödja arrangemang där det säljs alkohol vilket gör 

att man kan hamna i en ond cirkel där man måste sälja alkohol för att få publiken att komma 

men inte kan få bidrag på grund av detta. Legitimiteten hos anslagsgivarna, som Nilsson 

(2003, s 485) nämner, kan man se minska i och med alkoholförsäljningen. 

 

Föreningens kommersiella verksamhet kan tas upp här. Denna verksamhet är en blandning 

mellan finansiering av kunder och oavlönad arbetskraft. När personalen arbetar gratis för att 

driva kommersiell verksamhet kan knytas till Kotler och Scheff:s (1997, s 424) lista över 

anledningar till varför människor arbetar utan lön. De som arbetar gör det bara för att kunna få 

se klubben leva vidare, och i förlängningen för att man vill kunna gå och lyssna på ett bra 

band eller en artist i den staden de bor.  

 

5.3 Svar på forskningsfrågor 

5.3.1 Hur ser svenska populärmusikscener på olika finansieringsvägar 

Det står helt klart för oss att den finansieringsväg Pinkerton hoppas kunna utvecklas de 

kommande åren är bidragen från de offentliga myndigheterna. För att Pinkerton ska kunna 

arbeta med andra finansieringsvägar måste deras verksamhet få en stabilare grund. Detta 

hoppas man kunna få genom utökat stöd från offentliga myndigheter. Då vi intervjuat 

personal på Pinkerton har vi märkt att de har en ganska bitter syn på myndigheternas sätt att 

fördela bidrag. Deras arbete har ända sedan starten präglats av motgångar och väldigt lite 

hjälp.  

 

Pinkerton ser sponsring som en framtida inkomstkälla. I dagsläget räcker resurserna dock inte 

till för att bearbeta detta. De pengar man kan komma att få in via sponsringen väger inte upp 

för det arbete som krävs för att få sponsringen att fungera. Man tar beslut om att fortsätta 

driva Pinkerton ett halvår i taget och vill därför inte knyta upp sig mot utomstående företag då 

man inte vet om verksamheten fortfarande finns om ett halvår.  
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Utan de eldsjälar som lägger ner mycket av sin fritid och energi på att jobba med Pinkerton 

har klubben ingen möjlighet att överleva. Detta är den absolut viktigaste finansieringsvägen.  

 

De enda klubbar som klarar av att överleva på dessa villkor är belägna i större städer, där 

publikunderlaget är stort nog. För Pinkertons del är finansieringen via kunder är inte så stor 

som den skulle behöva vara. I och med att klubben inte har det publikunderlag som krävs för 

att leva på marknadens villkor, är det också svårt att utveckla denna del.  

5.3.2  Hur ser svenska populärmusiksceners finansieringsarbete ut? 

Genom sitt engagemang i Svenska arrangörsföreningen försöker Pinkerton få de 

anslagsgivande myndigheterna att höja populärmusikens kulturella status och därigenom 

utöka bidragen till denna del av kultursektorn. Pinkerton försöker bearbeta kommun och 

landsting genom att försöka få dem att förstå den sits populärmusikscenen sitter i. Man söker 

bidrag från många olika håll. 2004 fick man 115 000 kr i bidrag från kulturnämnden och 

fritidsnämnden. Man fick dessutom att bidrag på 20 000 kr från kulturrådet. Detta tackade 

man dock nej till för att sätta press på kulturrådet och för att visa på ett kraftfullt sätt att dessa 

pengar inte skulle ha någon större inverkan på verksamheten. 

 

För tillfället arbetar inte Pinkerton med sponsring. Man har ett färdigt koncept att erbjuda 

företagen den dag ekonomin tillåter detta.  

 

För att rekrytera nya människor som vill arbeta med klubben använder man hemsidan. För att 

öka intäkterna arbetar dessa människor även vid kommersiell verksamhet i form av att 

arrangera företagsfester på klubben. Detta är i dagsläget en mycket viktig finansieringsväg då 

dessa inkomster gör att man kan täcka upp kostnaderna de gånger ett arrangemang går med 

förlust. 

 

I och med Örnkloos långa erfarenhet som bandbokare har han arbetat upp goda kontakter med 

bokningsbolagen. Detta tillsammans med att Pinkerton är en erkänd scen bland band och 

bokningsbolag gör att man har goda förhandlingsmöjligheter när man förhandlar om gage.  
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6 Diskussion av resultatet 

I detta kapitel kommer vi att dra slutsatser om det material vi skrivit om i tidigare kapitel. Vi 

kommer att svara på vårt syfte med arbetet. Vi kommer även visa på vårt teoretiska bidrag 

samt förslag till ytterligare forskning.  

6.1 Återkoppling till syftet 

Eftersom arbetet grundar sig på empiriskt material från endast en populärkulturscen, kommer 

våra slutsatser främst avse just denna scen, men vi tror att även liknande populärkulturscener 

kan ha nytta av detta arbete.  

 

De ekonomiska förutsättningarna för populärmusikscenernas överlevnadsmöjligheter är i 

dagsläget dåliga för de scener som inte ligger i storstäder. Det finns dock hopp även för övriga 

populärmusikscener. Om Svenska arrangörsföreningen lyckas stärka arrangörernas kulturella 

status och bidragen ökar, kan denna konstform gå en ljusare framtid tillmötes. 

6.2 Teoretiskt bidrag 

Vår undersökning visar att möjligheten att tillämpa teorin till Pinkertons verksamhet är fullt 

möjligt. Då det inte finns så mycket skrivet om hur en populärmusikscen arbetar med olika 

finansieringsvägar, anser vi att vårt arbete har bidragit med mer vetenskapliga synpunkter 

inom området. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

I samband med vår undersökning har vi märkt, att det just nu pågår ett aktivt arbete inom 

Svenska arrangörsföreningen, med att få populärmusiken att existera under samma 

förutsättningar som de mer traditionella kulturformerna i Sverige.  Vi tycker att det skulle 

vara intressant att undersöka den framtida utvecklingen och förutsättningar för professionella 

arrangörer i Sverige med deras arbete för att räknas som en del av det svenska kulturlivet i 

anslagsgivarnas ögon. Eftersom vi märkt att bidragsdelen blivit den tyngsta, finns det här 

goda möjligheter att fördjupa sig ytterligare. 
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INTERVJUGUIDE 

 

Frågor till Kulturrådet 

 

 

1) Hur går ni tillväga då ni bestämmer om vilka som ska får bidrag och vilka som inte 

ska få det av dom som söker? (kriterier)  

 

2) Danmark används ett bidragssystem för att bredda tillgångarna till livemusik i landet. 

18 spelställen får statligt stöd för att driva verksamheten. Tycker ni att ett liknande system 

som det i Danmark borde/kan tillämpas i Sverige? 

 

 

3) Gör ni uppföljningar på bidragen ni ger för att kontrollera att de används till rätt 

ändamål?  

 

4) Av de 20 900 000 kr som kulturrådet gav som bidrag till arrangerande 

musikföreningar så går mer än hälften till fyra föreningar, resterande delas på 43st 

föreningar.  

· 6 910 000 kr gick till Svenska Jazzförbund 

· 1 380 000 kr gick till Sveriges Orkestförbund 

· 1 015 000 kr gick till Riksföreningen för folkmusik 

· 2 170 000+525 000 gick till Riksförbundet för folkmusik och dans (RFoD) 

 

– Vad är det som gör att Jazz, orkestermusik och folkmusik är mer representerade i 

dessa sammanhang än exempelvis populärmusik? 

 

5) Vad är det som gjort att jazzen har blivit mer accepterad?  

- Kommer populärmusiken kunna få större bidrag i framtiden? Kommer denna genre 

någon gång i framtiden kunna jämställas med de andra? 

 

6) Vem bestämmer vad som är kvalitet? Anser ni att vissa genres är musikaliskt mer 

kvalitativa än andra?´ 
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7) Hur mycket tid lägger ni på bakgrundforskning om organisationerna ni ger bidrag? 

 

 

8) Har ni något råd att ge aktörer inom populärmusiken för att de ska kunna få större 

bidrag i framtiden? 

 

Frågor till Kulturfrämjandet  

 

1) Vad är syftet med er verksamhet? 

 

2) Hur ser organisationen ut? (styrelsen) 

 

3) Vad är er största inkomstkälla?  

 

4)  Av de 20 900 000 kr som kulturrådet gav som bidrag till arrangerande 

musikföreningar så fick ni 20 000kr. 

· 6 910 000 kr gick till Svenska Jazzförbund 

· 1 380 000 kr gick till Sveriges Orkesterförbund 

· 1 015 000 kr gick till Riksföreningen för folkmusik 

· 2 170 000+525 000 gick till Riksförbundet för folkmusik och dans (RFoD) 

 

– Anser ni att bidragspengarna är rättvis fördelade? 

– Hur går det till då ni söker bidrag? (rutin/komplicerat/) 

– Har ni försökt att få större summa i bidrag? 

– Om ni har försökt att få större bidrag, får ni då avslag med eller utan motivering? 

 

5)  Hur ser finansieringen ut annars?  

– Andra bidrag 

– sponsring 

– ideell arbetskraft (använder ni er av detta? Ersättning på annats sätt?) 

– publik intäkt  
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6)  I Danmark används ett bidragssystem för att bredda tillgångarna till livemusik i landet. 

18 spelställen får statligt stöd för att driva verksamheten. Tycker ni att ett liknande 

system som det i Danmark borde/kan tillämpas i Sverige? 

- Kan det finnas nackdelar med ett sådant system? 

 

7) Egna idéer som skulle kunna förbättra stödet till Musikföreningar/Arrangörer? 

 

Frågor till Fritidsnämnden och Kulturnämnden 

 

 

1) Hur går ni tillväga då ni bestämmer villka som ska få bidrag och vilka som inte ska få 

bidrag? 

 

2) Vem bestämmer vad som är kvalitet? 

 

3) Gör ni uppföljningar på bidragen ni ger? 

 

4) Kommer populärmusiken kunna få större bidrag i framtiden? 

 

5) Hur gör ni bakgrundsforskning om de organisationer ni tänker ge bidrag till? 

 

6)  I Danmark används ett bidragssystem för att bredda tillgångarna till livemusik i 

landet. 18 spelställen får statligt stöd för att driva verksamheten. Tycker ni att ett 

liknande system som det i Danmark borde/kan tillämpas i Sverige? 

- Kan det finnas nackdelar med ett sådant system? 

 

 




