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Förord

Med denna skrift slutrapporteras det kartläggningsuppdrag som syftat
till att sammanställa och analysera erfarenheter och kunskaper kring
hur uppdrag tillsätts och kan förmedlas inom musiklivets ekosystem.

Detta är ett nedslag i tiden med frilansmusiker i blickfånget. Målet har
varit att skapa ett underlag för insatser kring uppdragsförmedling och det
är därför min förhoppning att de läsare som är verksamma inom kultur-
sektorn stimuleras att relatera till den bild som ges. Genom vidare diskus-
sioner mellan kulturaktörer kan en mer genomtänkt modell skapas. 

Jag vill tacka uppdragsgivarna Musikalliansen, Musikcentrum Väst
och Musikcentrum Öst för en ”crash course” i hur musiklivet fungerar
(och inte fungerar!). 

Stort tack också till projektets forskarresurser Marita Flisbäck vid
Göteborgs Universitet, Lars-Göran Karlsson vid Umeå Universitet och
Anna Lund vid Linnéuniversitetet för alla stödjande samtal och kon-
struktiva kommentarer.

Framförallt ENORM TACKSAMHET till alla frilansmusiker och övriga
informanter som på ett öppet och generöst sätt inviterat mig in i deras
yrkesverklighet. 

Umeå, december 2011

Sara Tannå
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1. Sammanfattning

Kartläggningsprojekt: Frilansförmedling är en erfarenhets- och kunskaps-
sammanställning kring hur uppdrag förmedlas mellan musikarrangörer
och frilansmusiker verksamma inom det offentligt stödda musiklivet.
Rapporten syftar till att ge en bild av hur olika aktörer arbetar och vilka
faktorer som inverkar på etablerade förmedlingsprocesser. Målet är att
denna bild kan leda fram till förslag på hur uppdrag inom musikers ar-
betsområde bättre kan förmedlas. 

För detta syfte ses musiklivet här som ett ekosystem som konstitueras
av aktörer, relationer, lokaler och kontaktytor som samspelar på ett in-
trikat sätt. I denna ekologiska metafor kan vi förstå samband mellan se-
parata yrkesroller som näringskedjor och hur olika normer, regler och
lagar påverkar aktörers beteenden i kedjors formande. Det gör det möj-
ligt att förstå hur just förmedling sker genom belysning av såväl system-
och strukturaspekter som aktöraspekter.  

Mot bakgrund av detta syfte och ekosystemperspektiv ställs och be-
svaras fem frågor:

1. Hur ser förutsättningarna och problematiken ut för
uppdragsförmedling inom musiklivet? 

Förmedling består av verksamheter, strategier eller praktiker vars syfte
är att mäkla anställning eller uppdrag. De uppdrag som berörs begränsas
här huvudsakligen till scenframträdanden, alltså enstaka spelningar eller
inom ramen för en längre produktion. Traditionellt har förmedling skett
genom sammanförande av uppdragsgivare och uppdragstagare av en
tredje part bäst exemplifierat med Arbetsförmedlingen. Vedertagna för-
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medlingsmodeller från andra arbetsområden, med exempelvis databaser
av uppdrag och intervjuprocesser, har visat sig vara svåra att tillämpa.

Förmedlingsproblematiken inom musikområdet utgår från att musi-
kern är både ersättlig (det finns många att välja på) och oersättlig (med
sin unika kompetens).  Många förmedlingsprocesser ter sig omständliga
i samband med musiklivets korta uppdrag, samtidigt som kännedomen
om marknaden (utefter arrangörens specifika profil) är större hos upp-
dragsgivaren än hos utomstående. Därför är det vanligt att rekrytering
sker genom kontakter. 

Varför bör vi studera förmedling? Jo för att förmedlingsprocessernas
funktion och effektivitet har konsekvenser för kulturutbudets kvalitet
och kvantitet. Det är alltså en såväl kulturpolitisk som arbetsmarknads-
politisk fråga. Mindre tidskrävande förmedling kan frigöra resurser hos
musikern som kan omsättas i konstnärlig kvalitet, och bättre samordning
i förmedlingen kan öka mängden scenframträdanden som når publiken.
Kvantiteten scenframträdanden beror alltså också av hur dessa framträ-
danden förmedlas.

2. På vilket sätt arbetar frilansmusiker för att tillskaffa sig
uppdrag? Hur ser handlingsutrymmet ut, och vilka stra-
tegier tillämpas? Hur kan dessa strategier förstås i för-
hållande till den specifika arbetsmarknaden?

Frilansmusiker arbetar utifrån sina unika förutsättningar, vilka kan vara
såväl individuella som strukturella. En central strukturell skillnad går
mellan de som huvudsakligen har längre uppdrag vid institutioner och
de som huvudsakligen engageras för enstaka speltillfällen hos fria arran-
görer. Uppdelningen följer också till viss del genre så att institutionsmu-
sikerna/sångarna huvudsakligen finns inom klassisk musik, opera och
musikal. Vilka förmedlingsprocesser som tillämpas kan kopplas till dessa
olika uppdragsgivare. Fem typer av förmedlingsprocesser kan urskiljas:
(1) audition/provspelning, (2) bokare/agent, (3) uppsökande kontaktar-
bete, (4) inkommande kontakter och (5) genom kollegor. I institutions-
sammanhang är det huvudsakligen process ett, två och fem som gäller,
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medan kontakten mellan fria arrangörer och musiker huvudsakligen
sker genom process tre, fyra och fem (kontaktprocesserna). 

För de som får uppdrag genom de två första sätten (audition och
agent) är handlingsutrymmet relativt begränsat. Det är ofta upplevd nivå
på musicerandet hos individen som styr. I det fria musiklivet finns större
handlingsutrymme, men orsak-verkan-samband mellan praktiker och
resultat är ofta otydliga vilket gör det svårt att välja en fungerande stra-
tegi. Då använder man istället så många som möjligt vilket är tidskrä-
vande. Även om specifika strategier skiljer sig åt hänvisar olika
musikergrupper till några gemensamma övergripande strategiområden
såsom val av bostadsort, självarrangerande, uppdragsidentifiering, han-
tering av psykisk press, repetition- och repertoarutveckling, val av
agent/bokare, självbokning, synlighet och nätverkande. 

3. Hur rekryterar uppdragsgivarna, i synnerhet de fria ar-
rangörerna? Hur arbetar arrangörerna med att sätta
program? 

Musiklivet är brett i sina musikaliska uttryck och detta motsvaras på ar-
rangörssidan av en mängd arrangörer som antingen regelbundet eller
då och då har musikarrangemang. Det kan vara ideella föreningar, kom-
mersiella eventbolag eller festivaler, kommunala kulturförvaltningar
eller kyrkor.  Detta projekt har huvudsakligen intresserat sig för fria
ideella (potentiellt eller reellt) offentligt finansierade arrangörsför-
eningar. 

Vid programsättning är det en rad faktorer som beaktas: (1) profiler,
historiskt arv, teman eller krav från bidragsgivare, (2) det egna intresset
och smaken, (3) samarbetspartners idéer, (4) publikens intresse (gruppens
ekonomiska bärkraft) samt (5) kontakter och material från musiker. Dessa
samverkar och kan positionera musiker på skilda sätt gentemot olika ar-
rangörer. Detta kan också hjälpa oss att förstå vilka strategier hos frilansare
som är kompatibla med, och kan svara mot, programsättningen.

Mängden uppdrag är avhängigt de ekonomiska ramar arrangören
arbetar inom. Resurser skulle behöva ökas från kommunal sida, åter-
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växten i arrangörsledet måste säkras genom andra bidragsformer (som
inte bygger på tidigare prestationer), den regionala nivån måste också
arbeta för att möta behov av samordning och stöd.

4. Hur ser producent- och agentledet ut i systemet? Vilka
funktioner har dessa och påverkar aktörer i detta mel-
lanled hur uppdrag skapas och/eller tillsätts? 

Den grundläggande problematiken i musiklivets ekosystem är den låga
graden av specialisering. Detta innebär att uppgifter inte sorteras ut ur
befintliga yrkesgruppers ansvar och läggs på en ny typ av aktör, istället
är det (fortfarande) musikern (och i viss mån arrangören) som får dela
på ansvaret. Det handlar ofta om uppgifter som mellanhänder såsom
agenter, bokare och producenter kan utföra. Huvudanledningen till
denna problematik är den finansiella omöjligheten för ytterligare aktörer
att få inkomst av frilansmusikerns utövande. Det är helt enkelt billigare
för musikern att göra dessa uppgifter själv.

Vissa musiker arbetar med någon i detta mellanled, men många skulle
vilja få möjlighet att göra det. Detta är ett samarbete som kan vara avgö-
rande för produktionens innehåll och publikmöte. Erfarenheter pekar
på vikten av att jobba gränsöverskridande mellan producent- och agent -
rollen, vilket innebär en kombination av att boka/sälja och arbete med
artistens utveckling. Detta möjliggör ett mervärde i att en singulär, och
för musikern extern, aktör ser den artistiska helheten.  

5. Hur ser resursströmningarna ut i musiklivets ekosystem? 

Då musiklivet ofta uppvisar en avsaknad av specialisering formas olika
konstellationer (av aktörer) kring varje uppdrag där utövare innehar
olika rollkombinationer eller uppgifter. Varje frilansmusiker har tillgång
till olika typer av näringskedjor vilket försvårar generalisering. I vissa
kedjor är flera länkar offentligt subventionerade, andra bygger helt och
hållet på kommersiella intäkter. Samtidigt växer en övergripande karak-
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täristik fram som signalerar svårigheter i arbetet med att förbättra för-
medlingsprocesser. 

Det fria musiklivets ekosystem innehåller en stor mängd högutbildade
musiker, vilka som egenföretagare säljer en produkt på en marknad som
i väsentlig grad består av kunder vars verksamhet grundas på kortsiktiga
bidrag och vars största finansiella resurs är ideellt arbete. En företagare-
kund-relation synliggör det ansvar och den arbetsbörda som ligger på
musikern. En struktur som ser ut på detta sätt innebär problem för ar-
betsvillkor, försörjningsmöjligheter, kulturutbud och förmedling. Eko-
nomin är uppbyggd kring konstnärens arbete och när endast mindre
resurser flödar i systemet minskar möjligheten för aktörer att försörja sig
på specialisering. I detta kartläggningsprojekt menar både musiker och
arrangörer att mindre omfördelningar genom exempelvis ett förändrat
och decentraliserat samarbete mellan det fria musiklivet och regionala
musikinstitutioner skulle göra stor skillnad. Dessa förändringar innebär
risker med mindre central styrning men skulle kunna vara kostnadsef-
fektiva för kulturutbudet. Samtidigt måste det finnas en central aktör på
statlig nivå som har översyn så att det inte skapar ytterligare obalans i
kedjan komponist-musiker-mellanhänder-konsertarrangör-publik.

Slutsatser

Utifrån det material som skapats och sammanställts i denna rapport kan
Musikalliansens och Musikcentrumbildningarnas aktionshorisont peka
på insatser inom följande områden:

Synliggörande – det är fortfarande relevant att göra insatser som förenklar
för musikern att synliggöra sig gentemot olika aktörer, men framför-
allt arrangörer. Det kan handla om hemsidor, bild- och textmaterial
eller kvalitativa ljudfiler.

Nätverkande – Att hitta former och innehåll för breda, lockande, möten
både inom musiklivet, men även genreövergripande. Detta för att
stödja och bredda kontaktnät.
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Producerande – Undersöka eller skapa möjligheter för fler att få arbeta
med en producent/agent. Alternativt hitta former att tillhandahålla
enskilda funktioner såsom bokning, förhandling, publikarbete, ut-
veckling av spelplatser, långsiktiga strategier och kvalitativ feedback. 

Publik- och marknadsutveckling – Breddande av verksamhetsfältet är en
stor uppgift som är svåraxlad för den enskilde musikern. Här kan in-
satser handla om att sprida kunskaper om nya eller internationella
marknader samt att på olika sätt uppmuntra kultivering av ny publik. 

Informationsspridande – Bevaka och samla information om aktuella eller
övergripande förändringar/händelser i musiklivet samt kommunicera
detta till frilansarna.

Samordnande - Samordningsfunktioner är viktiga på arrangörssidan och
något som i högsta grad angår musiker som ju står att tjäna på en
sådan utveckling. Att verka för detta, kanske på regional nivå, till-
sammans med andra kan säkerställa att musikers perspektiv också
tas tillvara.

Samverkande – Då musiklivet är heterogent är det svårt för en aktör att
arbeta med alla områden för alla frilansgrupper, samarbeten eller out-
sourcing av vissa uppgifter kan innebära ökat fokus för de resurser
man har.
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2. Inledning

Föreliggande rapport är en sammanfattning av en erfarenhets- och kun-
skapssammanställning som gjorts inom ramen för Kartläggningsprojekt:
Frilansförmedling. Projektet genomfördes mellan februari och oktober
2011 på initiativ, och med finansiering, av Musikalliansen samt Musik-
centrum Väst och Musikcentrum Öst.

Bakgrund

Projektets bakgrund sammanhänger med ett kunskapsbehov kring fri-
lansmusikers arbetsmarknad, mer specifikt hur musiker utan anställning
hittar uppdrag och vilka strukturer som påverkar hur detta går till. Med
det fria musiklivet menas här de enskilda musiker, sångare, dirigenter,
grupper/ensembler samt arrangörer som står utanför institutionerna.
Det finns stor kunskap och erfarenhet hos många aktörer (både inom
kulturförvaltning och på det konstnärliga fältet), men saknas en forsk-
ningsmässig insamling och analys av dessa erfarenheter. 

Projektet genomförs under ledning av Musikalliansen – en offentligt
finansierad aktör som fungerar som arbetsgivare för professionella ut-
övande frilansmusiker (musiker, sångare, dirigenter och musikalartister).
Den är byggd på samma allianskoncept som finns för teater- och dansom-
rådet. Alliansformen innebär att anställda musiker är tjänstlediga från al-
liansen under de perioder de arbetar i sitt företag eller åt någon annan. Ju
mer omfattande tjänstledighetsgrad, desto fler utövare kan därmed anstäl-
las inom samma ekonomiska ram. För att ytterligare öka tjänstledighets-
graden arbetar Musikalliansen med kompetenshöjande och förmedlande
insatser (för en närmare innebörd se preciseringar längre fram). 
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Musikcentrum Öst och Musikcentrum Väst är ideella medlemsstyrda
organisationer för yrkesverksamma musiker. Här arbetar man med mu-
sikprogram som utgångspunkt. Målet är att skapa arbetstillfällen och ar-
beta kulturpolitiskt för sina medlemmars intressen. Det tar sig bland
annat uttryck i artistbanker på webben, olika egna och samarbetsorien-
terade projekt samt arrangerande av utbudsdagar där musiker/grupper
får möjlighet att framträda. Musikcentrumbildningarna förmedlar alltså
frilansmusiker – enskilda musiker, grupper och musikprogram – till
olika arrangörer. 

En avsikt för projektägarna är att med resultaten från kartläggnings-
projektet kunna etablera ett närmare samarbete för att stärka förmed-
lingsinsatserna och utveckla frilansmusikernas verksamhetsfält. 

Syfte och frågor

Avsikten är att ge en bild av hur flertalet aktörer inom musiklivet arbetar,
vilka strategier som tillämpas, vilka begränsningar aktörerna verkar
inom, hur kontaktytor ser ut och vilka utvecklingsbehov som uttrycks.
En sådan bild tecknas mot bakgrund av en idé om det fria musiklivet
som ett ekosystem (se närmare precisering längre fram) och mot bak-
grund av ett antal mer specifika frågor:

1. Hur ser förutsättningarna och problematiken ut för uppdragsförmed-
ling inom musiklivet? 

2. På vilket sätt arbetar frilansmusiker för att tillskaffa sig uppdrag? Hur
ser handlingsutrymmet ut, och vilka strategier tillämpas? Hur kan
dessa strategier förstås i förhållande till den specifika arbetsmarkna-
den?

3. Hur rekryterar uppdragsgivarna, i synnerhet de fria arrangörerna?
Hur arbetar arrangörerna med att sätta program? 
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4. Hur ser producent- och agentledet ut i systemet? Vilka funktioner
har dessa och påverkar aktörer i detta mellanled hur uppdrag skapas
och/eller tillsätts? 

5. Hur ser resursströmningarna ut i musiklivets ekosystem? 

Kartläggningsprojektet är tänkt att användas som en erfarenhets- och
kunskapsgrund varpå en modell för förmedling successivt kan utvecklas.
Hur en sådan modell kan se ut eller vilka aktörer som bör inkluderas
för att skapa en fungerande sådan besvaras inte slutligt i denna text, dä-
remot ges förslag på insatsområden utifrån kunskap om hur faktorer
(aktörsbundna och strukturella) samspelar för att få till stånd de
scenframträdanden som möter publiken. 

Rapportens disposition

Rapporten är disponerad så att läsaren först får en bild av det ekosy-
stemperspektiv som hjälper till att organisera musiklivet på ett förståeligt
sätt. Där presenteras hur aktörer binds samman i olika näringskedjor.
Här diskuteras också hur politiskt-administrativa strukturer är inbe-
gripna i en aktuell förändringsprocess – en ny rumslig arbetsdelning
som påverkar musiklivet i och med kulturregionaliseringen. 

Sedan introduceras förmedlingsproblematiken på området tillsam-
mans med en diskussion om förmedling som, inte bara en arbetsmark-
nadsfråga, utan en kulturpolitiskt relevant fråga. Därefter presenteras
det empiriska material som fångats i kartläggningen, varpå frågorna om
frilansmusikers jobbsökarstrategier, arrangörers programsättning och
mellanhändernas utrymme och funktion avhandlas. Detta utmynnar i
en diskussion om arbetsmarknadens struktur där musiklivets specifika
karaktär med olika näringskedjor problematiseras.

Rapporten avslutas med ett antal områden som i förmedlingssyfte
är relevanta att arbeta vidare med.
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3. Musiklivet som ekosystem

Inom det fria musiklivet finns en myriad aktörer, relationer, rum och kon-
taktytor. Man skulle kunna tänka sig ett flertal illustrationer av detta. Pla-
ceras mötet mellan konsten och publiken i centrum ses exempelvis ett
nätverk av specifika personer som möjliggör just detta scenframträdande.
Eller så kan man se det som en mer abstrakt kedja av roller och uppgifter.
Denna kedja kommer då innehålla flertalet länkar som ger det slutgiltiga
kulturella evenemanget. Det kan röra sig om en mängd yrken och orga-
nisationer. För att ge en god bild av det fria musiklivet har kartläggningen
belyst såväl system- och strukturaspekter som aktöraspekter. Därför finns
som fondvägg till de mer specifika frågorna en tanke om det fria musik-
livet som ett ekosystem. Varierande kedjor framträder då som mindre
delar av ett mer komplext system – ett musiklivets ekosystem.

Ekologi som metafor

Valet av ekosystem som ett metaforiskt sätt att förstå och beskriva mu-
siklivet är inspirerat av Sven Nilsson som i flera skrifter (2008a, 2008b,
2010) beskriver kulturen som en sorts ekologi. Nilsson föreslår den eko-
logiska modellen för att förstå kulturen med dess uttryck och dess kopp-
ling till andra samhällssfärer just för att betona sammanhang, helhet,
utbyte och interaktion, positioner och placeringar samt omvärldsfakto-
rer. Man kommer då också bort från uppdelning (av kulturpraktiker)
efter kvalitet, samhällssfär, finansiering eller argumentlogik för dess 
existens. Det går med andra ord att koppla samman en rad aktörer, före-
teelser och tankesätt som annars kan ses som motsägande eller fragmen-
terade. 
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Nyckelbegreppen för ekologiperspektivet är biosfär, ekosystem och bio-
top. Biosfär står traditionellt för allt liv, ekosystem är samspelet mellan
levande organismer och dess omgivning, det sista begreppet, biotop, är
det sammanhang som skapas genom att enhetliga livsvillkor bildas på
en avgränsad plats. I nedanstående citat speglas hur Nilsson (2008b,
s.46f) avgränsar de olika begreppen:

• Vad ingår i den kulturella biosfären? Den omfattar allt som skapats
och skapas oavsett var det skett och sker och alla de sammanhang där
människor möter eller deltar i konstnärlig verksamhet. Genom medi-
erna och det globala resandet sprids både artefakter och värderingar i
en helt annan skala än tidigare. 

• Begreppet kulturellt ekosystem avgränsas olika beroende på avsikten.
På en nivå kan Sverige ses som ett ekosystem med interna strukturer,
sammanhang och regler men samtidigt öppet mot omvärlden.

• Med biotop avses en miljö, där en uppsättning arter erbjuds identiska
eller likartade villkor. Konsten på Österlen är ett exempel, men det
skulle också vara möjligt att tala om den lokala kulturen i Hörby som
en biotop. 

Nilsson menar att oavsett vilket språkbruk som väljs för just det avgrän-
sade studiet (ekosystem eller biotop) är det viktigt att se de bredare fak-
torerna som motverkar och gynnar de olika ”arternas” utveckling.
Arterna Nilsson refererar till är de olika konstarterna. Sådana faktorer
kan vara konkurrens om publik med andra kulturuttryck, det geogra-
fiska rummets utformning med lokaler och scener eller fördelningen av
ekonomiska resurser. Detta kan hjälpa oss att förstå dynamiken i syste-
met. 

Förutom konstnären konstaterade sociologen Howard Becker i sitt
klassiska verk Art worlds från 1982 att det krävs en mängd personer och
roller för att t.ex. förverkliga en konsert eller distribuera inspelad musik.
Beckers fokus på arbetsdelning med roller som samspelar på en grund
av delade normer, regler och praktiker kan i ett ekologiskt perspektiv
bindas samman och illustreras i näringskedjor. Nilsson exemplifierar
hur en sådan kedja kan se ut för bildkonsten, men en liknande kedja
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med utgångspunkt i scenframträdandet på musikens område skulle
kunna beskrivas så här:

I kedjans bakgrund finns en kulturell kontext som hjälper aktörerna
förstå och förhålla sig till musiken, exempelvis genom idéer om genre
eller med kunskap om musikhistoria. Därtill penetreras alla led i kedjan
av resurstillströmning i olika former vilket vi ser i bildens grå fält. Dessa
resurser (främst pengar) kan gripa in i alla olika delar av kedjan det kan
vara stöd till kompositörer, tillhandahållande av lokaler för repetition
eller framträdande, subventionerade biljetter etc. Inom detta fält kan en
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kedja konkretiseras som inleds med musikens skapande och utmynnar
i mötet med publik och kritiker. Denna kedja är kondenserad, egentligen
kan ännu fler aktiviteter och aktörer föras in, men för hanterlighetens
skull har kärnan i kedjan fokuserats. Exempelvis kan repetitionslokalen
lyftas ut i en egen länk, musikarrangörer och scenlokaler delas upp i två
länkar eller marknadsföringskanaler få en egen plats. 

Dessa kedjor varierar också i verkligheten så att den kanske kortaste
kedjan består av en tonsättare som själv iscensätter sitt framträdande i
ett eget arrangemang som marknadsförs muntligen till kontakter eller
från egen hemsida. Om repetitionen sker i hemmet och framträdandet
i en hyrd lokal har vi en kedja i tre steg: tonsättare/musiker/arrangör –
lokal (privat eller offentlig ägare) – publik. 

Med den mängd resurser och aktörer som krävs i en mer omfattande
kedja är det svårt att tänka sig tillräckligt robusta biotoper eller ekosy-
stem för professionella konstutövare på lägre än nationell nivå: 

De ekologiska sammanhang som krävs för att man ska kunna leva
på en exklusiv talang är ofta sköra och består av utsträckta, glesa och
tunna nätverk med specifika och ömtåliga näringskedjor.
(Nilsson, 2008a, s.51)

För varje ”exklusiv talang” finns en särskild marknad, eller med andra
ord specifika näringskedjor, där mängden uppdragsgivare och publik
inte är tillräcklig på en mindre geografisk nivå än den nationella. Där-
med blir det nödvändigt att turnera i Sverige och ofta även utomlands. 

Eftersom helheten inte kan fångas tillsammans med alla detaljer är
det nödvändigt att det finns en utgångspunkt – eller en begränsning –
för studiet av ekosystemet. I kartläggningen ses ett musiklivets ekosy-
stem med fokus på hur frilansande musikutövare (inom kulturpolitiskt
stödda uttryck eller genrer) tillägnar sig uppdrag. Ekosystemet kan då
tänkas bestå av större och mindre strukturer, pengaflöden, olika typer
av aktörer och logiker, formella och informella normer, roller, relationer
och kontaktytor. 

I början av detta kapitel konstaterades ambitionen att kombinera sy-
stem- och strukturaspekter med aktöraspekter vilket innebär att aktö-
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rernas handlingsutrymmen (som tillhandahåller möjligheter för skilda
strategier eller arbetssätt) begränsas och påverkas av bredare villkor som
gäller för särskilda grupper (exempelvis frilansare, anställda, jazzmusiker,
musikalartister etc.) eller för hela musikfältet som sådant. För hela mu-
sikfältet gäller exempelvis att utanför institutioner fakturerar musikerna
arrangören för att få ut gage, vilket också är något som syns i att 84% av
Musikalliansens anställda har företag. Sedan har undergrupperingar sina
specifika marknader och villkor; fanfarer framförs av trumpetare inte
pianister, länsmusiken har mer upparbetade kontakter med kammarmu-
sik än med dansband etc. Mindre och större strukturer skapar positioner
med skilda aktionshorisonter.  

Det är ett system med en porös gräns. Det sker konstant utbyten med
andra system som griper in i detta ekosystem. Musiklivet som sådant
ingår ju i en bredare kulturens ekologi som berörs av andra marknader,
lagar, förvaltning, utbildning mm. Så även om fokus är mötet mellan mu-
siker och uppdragsgivare kommer närliggande frågor och områden att
beröras (i rapporten) såsom bidragssystem, arbetsmarknadsregler och
kulturpolitik i den mån de aktualiseras. Detta då förmedling är en del av
ett intrikat system som inte låter sig förstås som ett isolerat fenomen.
Som vi kommer se är strategier klart påverkade av förhållanden som ska-
pas av exempelvis politiskt-administrativa aktörer såsom Skatteverket.
Detta kommer beröras längre fram, men ett exempel som nämnts är
nödvändigheten att vara egenföretagare. 

För vissa aktörer, såsom bidragsgivare eller politiker, är det ofta nöd-
vändigt att göra tydlig åtskillnad mellan exempelvis ideellt/statligt/kom-
mersiellt, eller mellan privat/offentligt, fritt/institutionellt samt nationellt/
regionalt. För andra, exempelvis publik, musiker och arrangörer, är rör-
ligheten mellan dessa stor. Även här kommer det ekologiska perspektivet
väl till pass. Ekosystemtänk innebär en grundläggande förståelse för ut-
byten mellan, och rörelser hos, aktörer, kompetenser och materiel, vilka
på ett intrikat sätt upprätthåller den tillväxtdynamik som finns i systemet.
Rapporten fokuserar på offentligt stödda aktörer av den anledningen att
fördelningen av deras resurser i större utsträckning går att prioritera och
påverka. Samtidigt uppmärksammas även andra aktörer för att dra nytta
av ekosystemets möjlighet att fånga det faktum att gränserna mellan det
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offentligt stödda och det kommersiella/privata musiklivet många gånger
flyter samman.

Rumslig förändring och ny arbetsdelning

Efter regeringsskiftet 2006, då det socialdemokratiska styret ersattes av
en borgerlig regering, har kulturpolitiken ändrat riktning och nya struk-
turer ersätter successivt gamla. Det handlar till viss del om att fylla
samma funktioner men även om att tillföra nya. Aktuella frågor både
hos kulturarbetare och deras stödpersonal handlar ofta om den fram-
växande strukturen och de nya positioner som skapas. Detta kan ses i
seminarier och paneldebatter nationellt och regionalt likväl som i upp-
draget hos den nya institutionen Myndigheten för kulturanalys. 

Förändringsprocesserna handlar om Rikskonserters nedläggning,
Statens Musikverks tillkomst och den pågående regionaliseringen av kul-
turens ekonomi. Musiklivet är sedan lång tid tillbaka redan regionalt
organiserad på den institutionella sidan med Länsmusiken. Den nya kul-
tursamverkansmodellen innebär dock en ny relation mellan stat och re-
gion. De nya relationerna som växer fram får konsekvenser även för
andra aktörer inom musikfältet (såsom musiker och arrangörer), vilka
måste hitta sin roll i det nya systemet. Spelplanen är fortfarande under
uppbyggnad, så nedanstående betraktelser som bygger på samtal med
kulturadministratörer och arrangörssammanslutningar (för mer utförlig
information om dessa se kapitel 5 ”En kartläggningsstudie” och förteck-
ning över informanter i slutet av rapporten) samt kulturplaner och
webbmaterial, får ge en fingervisning om var vi befinner oss nu. 

L änsmusik
Länsmusikorganisationernas uppdrag är att sprida levande musik i sina
regioner. I detta uppdrag ingår att inom alla genrer främja det fria mu-
siklivet. Hur institutionerna gör detta varierar, det kan exempelvis
handla om subventionerade turnéer, tillhandahållande av lokaler, kun-
skap eller material, speluppdrag för frilansmusiker på orten etc. På Kul-
turrådets hemsida listas 18 länsmusikorganisationer. Dessa arbetar med
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skilda inriktningar. I ett ekosystem är både det lilla och stora viktigt, men
ur ett politiskt-administrativt perspektiv riskerar man att strukturera
musiklivet efter sitt egna perspektiv:

Att sätta den offentligt finansierade kulturverksamheten i mitten och
beskriva det fria kulturarbetet och de kommersiella och ideellt drivna
företagen som en avklingande periferi utifrån detta centrum ger bara
en falsk känsla av överblick och kontroll. (Nilsson, 2008b, s.55)

Det är lockande att idag se Länsmusiken som spindeln i nätet i regionens
musikliv. En förlängd arm av kulturförvaltningen som sprider nationellt
turnerande musiker till ”sina” arrangörer. Kanske beror också den för-
villande centrumpositionen på, det ovan nämnda, uppdraget att stödja
icke-institutionsbundna musiker och arrangörer. Detta är en bild som
kanske stämmer i vissa fall. Det är dock varierade tongångar från det fria
musiklivet avseende de länsvisa institutionernas arbete. Det är delvis kri-
tik som yttrats tidigare bl.a. i samband med Kulturutredningen 1995
(SOU 1995:84), alltså att statlig och huvudsakligen offentlig finansiering
i för hög grad bundits upp i anställningar.

Det är också svårt att uttala sig om hur institutionernas ekonomiska
bidrag egentligen används eftersom statistiken som insamlats inte är till-
förlitlig (se exempelvis Synpunkter från MAIS…). Många konserttillfällen
dubbelredovisas, varför det är oklart var vissa offentliga medel egentligen
hamnar i slutändan. Kritik kan också riktas mot det faktum att Länsmu-
siken även om den har ett uppdrag att stödja det fria, också befinner sig
i en konkurrenssituation gentemot fria grupper, då de även gör egna pro-
duktioner. De egenproducerade programmen som turnerar runt är myc-
ket starkt subventionerade och kan därför prismässigt ligga på lägre nivå.
Detta gäller främst de genrer där institutionen har egna anställda musiker. 

Det är svårt att rikta generell kritik eftersom det rör sig om så många
organisationer vilka är relativt fria att arbeta på sina egna sätt. I kartlägg-
ningsprojektets intervjumaterial som redovisas i kommande delar av rap-
porten finns också exempel på goda samarbeten med Länsmusiken vilket
vi återkommer till senare i rapporten, men det finns både intern och ex-
tern kritik som menar att institutionerna inte har axlat sitt ansvar. 
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Arrangörssammanslutningarna menar inte att det nödvändigtvis rör
sig om en bristande välvilja, utan att det troligen är själva organisations-
kulturen som upplevs inkompatibel med det fria musiklivets arbets -
former och värderingar. Bilden som kommuniceras från informanterna
är att tjänstemännen å ena sidan slösar för mycket tid på att prata och
skriva dokument istället för att genomföra konkret verksamhet, och å
andra sidan inte kan släppa ifrån sig initiativet då de själva vill vara den
aktör som kommer med idéerna. 

Länsmusiken kan på ett sätt sägas ha ett uppdrag som distributör av
scenframträdanden. Detta kan betraktas som en form av förmedling
eller ett slags mäklande av uppdrag för frilansmusiker. Denna förmed-
ling sker dock i ett annat syfte, det är inte specifikt för att skapa jobb åt
musikerna, utan för att sprida musik i regionen åt dess invånare. Detta
gör Länsmusiken huvudsakligen genom subventionering av produktio-
ner som de aktivt (genom kontaktarbete) eller passivt (exempelvis ut-
budskatalog) försöker få ut till fristående arrangörer. Hur dessa artister
väljs tycks ske på olika sätt, i vissa fall jobbar man med genrenätverk för
att få information om vad arrangören vill ha, eller så gör producenten
själv bedömningen. Länsmusiken kan också på förslag från arrangörer
subventionera en grupp eller artist. Vid dessa fall av subventionering rör
det sig främst om redan färdiga produktioner, alltså inte stöd för nypro-
duktion av föreställningar.

Den regionala struktur, eller de biotoper, som växer fram idag bygger
på decentralisering av kulturbudget och regionalt formulerande av kul-
turplaner. Kartan är dock inte färdigritad, de strukturer som nu byggs på
sikt kan ingå i större regioner. Det är också viktigt att beakta att det redan
finns andra informella regionstrukturer i Sverige. Det kan exempelvis
handla om mer eller mindre fungerande geografiskt avgränsade samar-
beten på arrangörssidan, flertalet exempel finns inom Svensk Jazz, där
man samarbetar kring programsättning för att få ned artistkostnader.

Till denna kulturregionalisering knyts förväntningar och farhågor.
Detta beror på att det är oklart hur målsättningar, organisering och ge-
nomförande i realiteten kommer se ut. Eftersom regionaliseringen av
kulturen till viss del kan liknas vid en upphandlingsprocess, där regio-
nen efter sina planer kan ge uppdrag att verkställa till olika aktörer, finns
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en möjlighet att regionen i de fall Länsmusiken (om de skulle få uppdra-
get att stödja fria arrangörer eller musiker) inte jobbar tillfredsställande
kan ge sanktioner eller flytta uppdraget till annan part. På detta sätt kan
aktörer på ett tydligare sätt än tidigare hållas ansvariga för sitt utförande
av det givna uppdraget.

Det har konstaterats att det finns en ”ny kulturpolitisk agenda” på det
regionala planet (Kulturrådet 2010). Det är en agenda som kopplar sam-
man kulturens politik med en uttalat regional utvecklings- och tillväxt-
politik. Detta görs bl.a. genom att argument för utveckling av kultur
grundar sig i platsens ökade attraktionsvärde och därmed förhoppning
om en ökad inflyttning och stärkt ekonomi. Det är därför nödvändigt att
fortsatt bevaka vad detta kan komma att konkret innebära för det fria
musiklivet, samt hur denna politik samspelar med nationell och kom-
munal politik. I regionaliseringen är regionen/landstinget formellt ålagd
att relatera till kommunerna. Ur ett ekosystemperspektiv med fokus på
ömsesidiga förbindelser måste detta ses som en fördel. Samtidigt uttryc-
ker flera av denna studies informanter en rädsla att staten ska överge an-
svaret för kulturen så att regionerna får tillåtelse att använda kulturen
som ett instrument för utveckling. Den negativa konsekvensen kommer
ur att agendan som fokuserar på utveckling av regionen (ofta i ekono-
miska termer) inte nödvändigtvis främjar konst som det idag är svårt att
bygga kommersiella marknader kring.

Rikskonserter o ch Statens Musikverk
Ett av de viktigaste uppdragen hos Rikskonserter var att fungera som ett
produktionsbolag för den icke-kommersiella musiken. De producerade
och samordnade konserter och turnéer i Sverige och utomlands. Ned-
läggningen har, för både musiker, arrangörer och andra kulturarbetare,
skapat ”ett vakuum”, även om det alltid funnits blandade åsikter om Riks-
konserters uppdragsutförande. Nedläggningen är huvudsakligen känn-
bar (i systemet) när det gäller uppdraget att komplettera länsmusik och
producera musik för turnéer av länsövergripande karaktär, förmågan att
ekonomiskt ta sig an större ensembler samt det uppdrag Rikskonserter
hade kring kontakter och turnéer i utlandet. De upparbetade ett stort
nätverk och stor branschkunskap. Hur detta ska ersättas eller omformas
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är idag oklart. Flera aktörer söker finna en roll i utrymmet. Musik i Syd
har exempelvis bett sin huvudman om att få ett uppdrag kring utlands-
marknader. Statens Musikverk arbetar med internationella utbyten lik-
som Konstnärsnämnden och Stockholms stads kulturförvaltning.

Pengarna från Rikskonserter har hamnat både i Statens Musikverk
samt i ökade bidrag hos Kulturrådet. Detta har gjort Statens Musikverk
till ett viktigt inslag för kulturaktörer att bevaka, men ännu är det oklart
på vilket sätt de passar in i och påverkar ekosystemet. För att kunna an-
vända sig av nya institutioner och deras initiativ krävs det tidsinveste-
ringar från kulturaktörer (såsom musiker och arrangörer) för att skriva
ansökningar och hitta/utveckla projektidéer. Initiativ blir då också en
investering som kostar. Från arrangörssammanslutningarna uttrycks en
uppskattning av ambitionen med en ny arbetsmodell hos Musikverket
som skapar en nättare och mer flexibel organisation, där initiativ kom-
mer utifrån och där aktivt samarbete med bidragsbeviljade aktörer står
i centrum. Detta är en form som man på papper uppskattar i det icke-
institutionella musiklivet (och som kan förstås mot bakgrund av den
uppfattning om skilda organisationskulturer som uttryckts i förhållande
till länsmusiken). Det är en modell som kartläggningens informanter
gärna skulle se i anpassad form även hos regionala aktörer. 

De ekonomiska medel som kan sökas hos Musikplattformen inom
kategorin ”Nationella utvecklingsprojekt” är utifrån den ovan beskriva
situationen ett nödvändigt nytt inslag. När ekosystemet blivit av med
vissa arter vars funktioner inte ersatts riskeras systemet att utarmas. Med
nya resurser att söka för att utveckla kulturens infrastruktur skapas en
möjlighet att vitalisera, förnya och omstrukturera det fria musiklivet
märkbart. Vilka verkningar dessa projekt kommer att få kan identifieras
först efter att verksamheten varit igång ett par år.

Samverkansmodellen:  en  ny regional verksam-
hets-  o ch samordningsstruktur
Från ett ekologiskt perspektiv kan den regionala agendan och kultur -
ekonomin betraktas som ett skapande av ett klimat – en särskild miljö
med regler, bidrag och målsättningar. Klimatet kombinerat med platsens
karaktäristik påverkar de mindre beståndsdelarna (musiker, arrangörer
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etc.) och kan ses som mindre biotoper i ett större ekosystem. Det regio-
nala arbetet bygger på en inventering av existerande systems bestånds-
delar och angivandet av en riktning för utvecklingen. Frågan är hur
kulturlivet kan lockas att blomstra? Det är också i relation till denna fråga
som regionen argumenterar för sin speciella ställning. Mycket i diskus-
sionen kretsar kring storlek, å ena sidan resursmässigt i relation till kom-
munerna, å andra sidan geografiskt där regionen finns närmare
medborgarnas levda liv än staten. Vissa problem kan alltså, enligt före-
språkare, lösas bättre på regional nivå. 

Regionerna som idag har anslag skiljer sig avsevärt åt i det mesta.
Samspel mellan miljöer, resurser och människor skapar skiftande förut-
sättningar och prioriteringar. Nilsson menar också att kreativiteten som
finns inom ett särskilt område är avhängig en mängd faktorer:

Kreativitetens geografi bygger på ett samspel mellan talang, teknik,
kommunikation, mångfald och tolerans, mötesplatser med mera. Det
krävs också en betydande kritisk massa, det vill säga ett tillräckligt stort
antal aktörer, organisationer och så vidare för att den kreativa proces-
sen inte ska lida avbräck genom variationer i det kreativa flödet eller av
effekter av misslyckade projekt med mera. (Nilsson, 2008b, s.29)

Denna bredd av faktorer hjälper oss också förstå varför så många musiker
är bosatta i Sveriges tre största städer. Marita Flisbäck pekar också på
detta i en rapport åt Konstnärsnämnden – just att det finns en förtätning
av musikutövare inom vissa geografiska områden:

I studier av konstnärers boendemönster har hävdats att storstadens
ombytliga arbetsmarknad matchar konstnärers arbetsvillkor och be-
hovet av ett stort utbud av direkt konstnärligt arbete, indirekt konst-
närligt arbete och komplette ringsarbete. I storstäder finns också de
etablerade scenerna och dess publik, en centrering av konstnärliga
nätverk och erkända utbildningsinstitutioner. (Flisbäck, 2011, s.72)

Det är alltså den unika kombinationen av uppdrag, nätverk, scener och
institutioner som gör att konstnärer trots det fortsatta beroendet av den
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nationella och internationella marknaden bosätter sig i storstäder. Fri-
lansmusikern kommer alltid vara beroende av en mängd biotoper sna-
rare än en singulär så länge inte den ekonomiska ersättningen ökar
dramatiskt. Det finns inte tillräckligt med uppdrag som passar för den
enskilde utövaren, inte heller samma kollegiala utbyte.

Samtidigt finns en politisk målsättning att tillgängliggöra konstuttryc-
ken regionalt, vilket innebär att koncentrationen musiker till storstads-
områden (huvudsakligen söderut) kommer skapa skilda förutsättningar
att nå detta mål. Sven Nilsson visar också på detta i relation till Skåne: 

Det finns en tydlig skillnad mellan städer och regioner. Sydsverige
och i synnerhet sydvästra Skåne placerar sig högt med avseende på
de superkreativas och kreativas andel i befolkningen; den kreativa
klassen är väl företrädd. (Nilsson, 2008b, s.28)

Kartläggningsprojektet har tittat på två exempel, Skåne och Norrbotten,
två regioner med skilda förhållanden.

Kulturarbetet i regionen skall utgå från den kulturplan som skapats
och lämnats in till Kulturrådet. Planerna visar musiklivets villkor, sär-
skilda förutsättningar i regionen och vilka målsättningar och priorite-
ringar som görs. Region Skånes plan sätter stort fokus på det fria
musiklivet. Främst skrivs det om de ideella arrangörerna och vikten av
dessa för möjligheten att sprida musik. Detta behov, menar landstinget,
beror på att regionen idag arbetar mindre med fasta ensembler och fast
personal, vilket då ökar behovet av frilansare för produktioner. Regio-
nernas särskilda förutsättningar lyfts fram. För de konstnärer som finns
i Skåneregionen konstateras att skatteregler inverkar negativt på möj-
ligheter att ta uppdrag på andra sidan sundet. Detta är en fråga som nu
blir regionens, även om en lösning inte står att finna på regional nivå. 

Även Norrbottens kulturplan diskuterar den geografiska aspekten.
Där konstateras att det är i det närmaste omöjligt att leva som frilan-
sande musiker i Norrbotten, och för att Norrbottensmusiken ska kunna
upprätthålla egna produktioner har de prioriterat fasta anställningar.
Koncentrationen av musiker till södra Sverige innebär alltså skilda möj-
ligheter att tillhandahålla medborgarna ett rikt musikliv.
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Kulturplanen talar mer övergripande om vilka prioriteringar som ska
göras och de faktiska insatserna anges inte i dokumenten. Båda regio-
nerna har bedömt att det saknas kunskap om de fria arrangörerna i deras
region, en kunskap som är nödvändig för att gå vidare. Man behöver veta
under vilka villkor de arbetar, vilka behov de har och på vilket sätt re-
gionen kan verka för dem.

Musik i Syd har sedan tre år tillbaka arbetat med en arrangörsstudie
vars resultat kan komma att vara viktiga för arbetet. Även i Norrbotten
arbetas det med en kartläggning av det fria musiklivet. Regionen är i
behov av en översyn över fria arrangörer i området, och de vill kartlägga
detta innan mer konkreta målsättningar eller lösningar formuleras.

Norrbottens Läns landsting har skapat en struktur bestående av en
rad arbetsgrupper för att arbeta med områden i kulturplanen. Dessa
grupper kommer troligen vara relativt permanenta, men deras frågor
kan komma att ändras över tid. Gruppernas arbetsområden följer delvis
konstområdena, men bygger också till viss del på särskilda frågeområ-
den. För att täcka in det ”fria musiklivet” finns således en Musikgrupp
och sedan finns det andra grupper som berör olika delar av frilanspro-
blematiken exempelvis en grupp för arrangörsstöd. 

Musikgruppen består av en representant för Landstinget/Norrbot-
tensmusiken, en kommunpolitiker, en frilansmusiker och en musiker/
ideell arrangör. I gruppen har man sökt nå ut till verksamma frilansmu-
siker för att få kunskap om behov och samarbetsformer som musikerna
skulle vilja ha med Norrbottensmusiken. Norrbottensmusikens huvud-
sakliga frilansinsatser sker på ungdomssidan (med utbildning, arrange-
mang och bidrag), för de vuxna musikerna handlar insatser företrädesvis
om fåtalet produktioner där det behövs ett antal frilansmusiker (i dessa
fall erbjuds i första hand frilansmusiker i länet).  Idag vänder sig perso-
ner, oavsett om de är arrangörer eller musiker, direkt till handläggare på
landstinget om de har projekt med finansieringsbehov. Medfinansiering
från kommunen ses då som en garanti, men är inte alltid nödvändigt.
Här kan landstingets kontinuerliga besök och dialoger med kommu-
nerna utnyttjas för att få större samordning mellan prioriteringar på lokal
och regional nivå. Medfinansieringen kan då fungera mer konsekvent
för att nå målsättningar hos de båda (politiska) nivåerna. 
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De behov Musikgruppen har identifierat hos frilansmusikerna är 1)
mötesplatser för att kläcka idéer och samtala, 2) administrativt stöd bl.a.
för bidragssökande, samt 3) nätverk för att hitta arrangörer i länet. I ar-
betsgruppen skulle man vilja se Norrbottensmusiken arbeta mer öppet
mot det fria, men idag är det för tidigt att säga något om kommande ar-
betsformer. En tanke är att eventuellt finansiera en konsulent på musik-
sidan som kan agera samordnande och arbeta efter aktuella, och
kommande, behov. Möjligen kunde konsulentverksamhet för musik och
teater samlas i ett resurscentrum. 

I Skåne har regionen hittills inte hittat innehåll och form för roller
och uppdrag inom musikens område. Till skillnad från bildområdet där
man jobbar aktivt med strukturer, är musikområdets uppdrag idag
främst att följa musikinstitutionerna och se till att de samverkar i den
utsträckning som anses nödvändig. Därmed blir fokus att avläsa och
samtala med Musik i Syd som är den operativa parten. Idag är lands-
tinget inte något naturligt bollplank för de fria musikaktörerna. Det
finns inte heller andra aktörer än Musik i Syd som har verksamhetsbi-
drag på området, vilket landstinget framhåller som problematiskt. Det
hade behövts något som liknar Musikcentrum som en motvikt mot det
institutionella. 

Region Skåne handlägger också ett eget utvecklingsbidrag som 
arrangörer kan söka. Detta ses nu över så att det ska fungera som ett bra
komplement till kommunstödet. Mängden ansökningar till detta har va-
rierat, det ökade markant andra året vilket indikerar att man inte syn-
liggjort bidraget tydligt för arrangörerna. Regionen vill också undersöka
möjligheten att fördela stöd till fria grupper. Då måste det först hittas
en tillfredsställande form eftersom grupper är rörliga. Regionen ger idag
inte stöd till produktioner eftersom dessa sprids till andra regioner, vil-
ket innebär att egna resurser då inte begränsas för användning inom det
egna geografiska området.

Även i Skåne nämns ett resurscentrum som ska etableras på teater-
området. Detta skulle, menar man, på sikt även kunna innehålla resurser
för musiksidan.

Det kan alltså, från ovan exempel, konstateras att den nya resursför-
delningen till regionerna medfört ett förnyat intresse att inventera in-
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satser och aktörer i den egna regionen, något som redan fanns ålagt läns-
musiken men som nu lyfts igen. Samtidigt innebär detta att konkreta in-
satser får invänta ett nytt beslutsunderlag. Regionerna framhåller i
styrdokument sina skilda villkor men förslag om insatser (ökad samver-
kan, resurscenter och konsulentverksamhet) ser i huvuddrag likadana
ut. Kanske kan detta ses som utslag för en brist på (beprövade) alternativa
arbetssätt och offentliga insatser inom musikens område. Vad som kom-
mer att realiseras återstår att se.
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4. Förmedling: problematik &
kulturpolitisk betydelse

Vad menas då med begreppet förmedling? Längre fram i rapporten visas
på hur förmedling konkret går till inom musiklivet, här redogörs kort
för hur förmedling avgränsats teoretiskt och hur förmedlingsproblema-
tiken ser ut på musikområdet. 

En definition

Förmedling kan brett betraktas som alla verksamheter, strategier eller
praktiker vars syfte är att mäkla anställning eller uppdrag. Förmedling
är ett begrepp som tydligt inbegriper två parter: det handlar om något
(längre eller kortare uppdrag och anställningar) som skall förmedlas
från någon (uppdragsgivare/arbetsgivare) till någon annan (uppdrag-
stagare/arbetstagare). 

Scenframträdanden är grunden för den mängd arbetad tid som kan
leda till en anställning hos Musikalliansen. Framträdandet är också för
många musikutövare den viktigaste inkomstkällan. Denna typ av upp-
drag är gemensam för frilansmusikerna även om vissa av dem (opera-
sångare, musikalartister och orkestermusiker) exempelvis även får betalt
för repetition. De uppdrag som berörs här har därför huvudsakligen be-
gränsats till livespelningar, alltså enstaka spelningar eller som kronan
på en längre produktion. Det finns givetvis andra typer av uppdrag som
kan förmedlas, exempelvis skivinspelningsjobb.
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Förmedling traditionellt

Förmedling av avlönade uppdrag sker traditionellt genom att på olika
vedertagna sätt ”föra samman” den som erbjuder sin arbetskraft med den
som vill köpa arbetskraft.  Den bild många har av förmedling är den
verksamhet som bedrivs inom den statliga myndighetsförvaltningen Ar-
betsförmedlingen. Denna förmedlingsform består i sin essens av att en
tredje fristående part genom olika processer identifierar och för samman
uppdrag med rätt kompetens.

Arbetsförmedlingens avdelning Kultur Media har liksom Musikalli-
ansen och Musikcentrumbildningarna också ett uppdrag att förmedla
arbete till musiker. Diskussioner med förmedlare från olika kontor i lan-
det visar att deras erfarenheter av detta, traditionella förmedlingssättet,
inte fungerar inom konstområdena. Inom konstarterna ser förutsätt-
ningar att föra samman arbete och konstnärliga utövare annorlunda ut. 

Arbetsförmedlingens arbete bygger på myndighetsutövning vilket in-
nebär att arbetstagare (musiker) står till förfogande efter statliga krav i
samband med arbetslöshet. Men det finna inga liknande krav på upp-
dragssida, därför inkommer inte uppdrag på motsvarande sätt. Avdel-
ningen Kultur Media har sökt utveckla eller tillämpa andra stödformer
för arbetstagarna. Dessa arbetssätt har inte alltid mötts med förståelse
från övrig verksamhet inom Arbetsförmedlingen.

Musikområdets förmedlingsproblematik

Inom andra yrkesområden finns en utbytbarhet hos anställda i termer
av kunskap och kompetens, men inom konstnärliga yrken är det just det
originella och det icke-utbytbara som efterfrågas vilket innebär andra
förmedlingsutmaningar. Problemen som särskiljer musikerförmedling
från andra icke-konstnärliga yrkeskategorier består av följande:

• Det är i traditionell förmedling huvudsakligen anställningar och
längre vikariat som förmedlas genom annons och anställningsintervju
– dessa uppdragsformer är inte särskilt vanliga inom det fria musik-
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livet. För enstaka uppdrag eller en veckas produktion i en orkester
är detta förfarande en alldeles för omfattande process. 

• Programsättningen hos uppdragsgivarna (huvudsakligen fria arran-
görer) bygger på egen uppskattning av musiken och därmed finns
en drivkraft som kan översättas i en omfattande och ofta livslång per-
sonlig databank av musikgrupper man sett, hört, arrangerat åt, eller
som man skulle vilja jobba med. Därför har uppdragsgivaren ofta
bättre koll än tjänstemän på vad de vill ha och var detta kan hittas. 

• Till följd av ovanstående punkter sker stora delar av förmedlings -
arbetet genom de yrkesnätverk som varje uppdragsgivare och
uppdrags tagare upparbetat. Dessa parter kan med mer eller mindre
träffsäkerhet hitta varandra, särskilt när det rör sig om etablerade 
aktörer inom musiklivet.

• Konsekvensen av detta informella arbetssätt kan vara marginalise-
ring till följd av sociala egenskaper och svårigheter för nya musiker
att komma in i nätverk och att etablera sig. Denna uteslutningsme-
kanism fyller dock en viktig funktion då den möjliggöra en koncent-
ration av uppdrag hos en mindre mängd musiker vilka därmed kan
leva på musikutövandet. 

Inom musikområdet, liksom arbetsmarknaden generellt, finns både 
offentligt finansierade aktörer och vinstdrivna aktörer inom förmed-
lingsområdet. Det finns alltså jämte offentliga förmedlare privata kom-
mersiellt finansierade bokningsbolag, artistbanker och agenturer som
förmedlar musiker. 

Den traditionella modellen är mer snäv i sin förståelse av vad som är
förmedling, den bygger på (1) att det finns ett tydligt uppdrag som offent-
liggörs i tid, (2) en tidigare kvalitetssäkring av de sökande genom jämför-
bara utbildningar, betyg eller tidigare uppdrag samt (3) att koordinationen
mellan de två parterna oproblematiskt kan ske av en tredje part. Förmed-
ling ur ett snävt perspektiv, och med fokus på traditionella modeller (som
annonsering, intervjuer, tydliga kriterier mm ), är troligtvis inte ett fram-
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gångsrikt koncept. Musiksverige hittade ett liknande mönster i sin rapport
från 2011. Rapporten visar att eventföretag och arrangörer i princip endast
rekryterar på kontakter, endast en av 79 tillfrågade angav Arbetsförmed-
lingen som den vanligaste rekryteringsmetoden. 

Det närmaste ett traditionell förfarande, med annonsering och inter-
vju, man kan komma i musikbranschen är öppen audition – en process
som är ovanlig, men förekommande. När vi pratar om utvecklingen av
en modell för förmedling har förmedling därför närmats från ett vidare
perspektiv där insatser kring exempelvis uppkomsten av uppdragen i sig
kan inkluderas.

När det är en tredje part som förmedlar uppdrag krävs att den verk-
samheten ses som legitim (och önskvärd) från båda parter, det är därför
viktigt att klarlägga relationen mellan respektive aktör och förmedlings-
organisationen. Det kan vara av intresse att veta varför arbetstagare vän-
der sig dit, vilka uppdrag som kommer in, vilka förväntningar respektive
part har och vad dessa förväntningar grundar sig på. När aktörerna själva
sköter dessa praktiker är det på samma sätt viktigt att sätta in detta i en
vidare förståelse av hur musiker och arrangörer arbetar och under vilka
förutsättningar detta sker. En sådan förståelse medför att man eventuellt
kan genomföra insatser i andra delar av strukturen som ändå kan komma
att spela en avgörande roll för hur musiker och arrangör finner varandra. 

I detta projekt har förmedling i slutändan kommit att handla om möj-
ligheter till utveckling av en mängd roller, relationer och strukturer.
Alltså även de strukturella betingelser som inverkar på hur musiker får
uppdrag. Det kan exempelvis handla om utveckling och utvidgning av
frilansmusikers arbetsmarknad med nya spelplatser, arrangörer och nät-
verk. Eller en utveckling av producent-, boknings- och informationsmo-
deller samt en spridning av efterfrågan på konstnärlig kompetens till
andra sektorer än kulturens. 
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Fokus på förmedling

Förmedling, som samlingsbegrepp för en rad praktiker och förutsätt-
ningar vilka för samman uppdragsgivare med uppdragstagare, är ett av
de mest framträdande områdena som skiljer sig åt för anställda och fri-
lansande. Det bör beaktas som ett centralt och oundvikligt villkor för
frilansare, alldeles oavsett om det sker inom ramen för eget företagande
eller i form av öppen arbetslöshet. Därmed är det säkerställt som en ar-
betsmarknadspolitisk fråga. Men utöver den särskilda konsekvens som
föreligger för individens arbetsmiljö, har förmedling även inverkan på
kulturens kvalitet och kvantitet. 

Definitioner av vilken musikgenre, musikalisk akt eller musikstycke
som är kvalitativt bra är många. Denna rapport syftar inte till att bedöma
vad som är kvalitativt och inte, utan konstaterar bara att kvalitetsproces-
ser bestående av bedömningar, diskussioner, ifrågasättande, förändrade
och återkommande slutpunkter/utgångspunkter, enskilda uppfattningar
eller kompromisser bör ske fortlöpande och i det öppna. Många av dessa
bedömningar är av sådan ekonomisk vikt inom musikområdet att legi-
timiteten i besluten ständigt bör ifrågasättas bland bedömarna själva. Det
mesta av det kringliggande arbetet (och förmedlingen) som utförs av
konstnären eller av ”mellanhänder” finansieras med dessa pengar. Föru-
tom allokering av finansiella resurser görs bedömningar om fördelning
av det svenska scenutrymmet. Det är rimligt att anta att kvaliteten hos
det som möter publiken till viss del också är avhängig det utbud som den
professionelle arrangören ställs inför. Det skall dock konstateras att detta
inte bara ställer krav på musikerns arbete med exempelvis synliggörande
utan också ställer krav på arrangörssidans mottagandestruktur.

De beslut kring resurser och scener som görs av politiskt-administ-
rativa aktörer och arrangörer är en form av kvalitetsbedömning. Men
det finns även en annan kvalitetsbedömning – den egna som musikern
själv når. Det handlar om att förädla sitt musikaliska uttryck, att inte
bara upprätthålla en nivå på sitt hantverk som det inlärts vid högskola.
Uppgifter såsom administration och repertoarinövning kräver skilda
tankesätt. Att växla mellan dessa är mentalt och tidsmässigt krävande.
Detta upplevs ha en stark kontraproduktiv effekt på det egna konstnär-
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skapet, både när det gäller skapande och övande. I övnings- och kom-
poneringssyfte krävs därför avsättande av större sjok tid. För en yrkes-
grupp som i snitt arbetar fler antal timmar per vecka än gemene man
(Flisbäck 2011) finns det alltså anledning att anta att en effektivisering
eller omstrukturering av detta arbete skulle kunna frigöra resurser hos
musikern som kan omsättas i konstnärlig kvalitet.

Denna skrift berör, som påpekats tidigare, främst scenframträdandet
(även om komposition och inspelning också är viktiga inslag i frilans-
musikerns arbete). Scenframträdanden är synnerligen svåreffektivise-
rade, alltså sett i termer av mer framträdande för pengarna. Att spela en
repertoar snabbare, flera gånger per kväll och kontinuerligt på samma
scen är inte nödvändigtvis mer produktivt i det avseendet. Däremot finns
möjligheter till rationalisering i förmedlingssystemet som kan ge fler
framträdanden och därmed mer kultur som möter publiken. Exempel
på detta kan vara mer kvalitativ turnéläggning som minskar resekostna-
der men ändå tar hänsyn till upptagningsområdet av publik, eller en ökad
träffsäkerhet i synliggörande mot arrangörer genom att matcha parternas
strategier så att rätt information som kommuniceras sker på önskat sätt
och i rätt tid.  

Förmedlingspraktiker har därmed implikationer som är av kulturpo-
litisk art – därför är det ett område som även bör uppmärksammas ur
ett kulturpolitiskt perspektiv. Kvalitets- och kvantitetsargument kan an-
vändas för att motivera en finansiering av insatser för detta område.
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5. En kartläggningsstudie

Som påpekats i förra avsnittet kan förändrad förmedling brett sägas ha
sin utgångspunkt i utveckling av länkar i näringskedjan. Kompetensut-
veckling av musiker (för skilda syften) framhålls i kulturpolitiken ofta
som en lösning, och kan så vara till viss del, men ansvaret kan inte bara
läggas på den enskilde musikern. Möjligen föreligger kompetensutveck-
lingsbehov i andra delar av kedjan – hos handläggare, tjänstemän, ar-
rangörer, producenter och politiker. Utgångspunkten är att bördan för
systemets funktion inte enbart kan ligga på en part. För att nå högre
verkningsgrad på de offentliga medlen för förmedling måste utveck-
lingsbehoven i musikens ekosystem och i de varierande kedjorna som
för konsten från musiker och tonsättare till publiken ses över. Innebör-
den i detta resonemang är att ett flertal aktörer, praktiker, kontaktytor
och marknader måste kartläggas. Projektet har sökt göra detta genom
ett idémöte med en mängd förmedlingsverksamma samt ett omfattande
intervjuarbete. 

Vid idémötet deltog både förmedlingsverksamma och frilansmusi-
ker. Mötet bidrog därför både med introduktion till hur frilansmusiker
får jobb, om deras karriärbanor, vändpunkter, yrkesnätverk och lärdo-
mar samt med kunskap om de andra centrum- och alliansbildningarna
avseende erfarenheter och arbetsmodeller. Utifrån detta möte växte mer
specifika frågeställningar fram.

Intervjuer

Det ekosystem inom vilket musikergruppen i detta kartläggningsprojekt
verkar är förhållandevis ostrukturerat och därmed svårfångat. Det urval
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intervjupersoner som här kommer till tals utgör således en utvald del av
hela ekosystemets aktörer. Informanterna har huvudsakligen valts i sam-
råd med projektägarna, men de yrkesmusiker som intervjuats har valts
slumpmässigt ur Musikalliansens register över nuvarande anställda och
musiker som ansökt om anställning. Vikt har lagts vid att hitta infor-
manter med särskilda erfarenheter och kunskaper för att kunna skapa
en mångsidig samling information. Dessa 39 informanter har tillsam-
mans hjälpt arbetet med att skissera en bild av hur förmedling går till
inom frilansmusikområdet, hur förutsättningarna ser ut och vad som är
på gång i ljuset av nya regionala och nationella aktörers tillkomst. 

Fril ansmusiker
Den viktigaste kunskapen vi velat dokumentera är den från frilansmusi-
kerna själva. Frågan om vem som är att betrakta som frilansmusiker är
hos många aktörer på musikområdet en ständigt aktuell fråga. En bred
definition skulle inbegripa alla musikutövare som i någon omfattning har
avlönade musikuppdrag. Det kan alltså inkludera personer med anställ-
ningar i annat yrke som gör enstaka avlönade framträdanden och även
de som endast försörjer sig på musiken, men som saknar anställning. 

Avgränsningen av gruppen professionella frilansmusiker har här ut-
gått från tillämpade anställningskriterier hos Musikalliansen. Den sö-
kandes verksamhet ska därmed ha haft offentligt kulturstöd, vilket kan
innebära verksamhet vid musikinstitution, stöd för fri grupp, erhållande
av fonogramstöd, stipendium från Konstnärsnämnden, regelbundna
framträdanden hos arrangörer med offentligt stöd eller turné med stöd
från Rikskonserter. Därtill ska musikern uppfylla krav på frilansande
verksamhet, alltså under en viss tidsrymd haft inkomst från fri musik-
verksamhet utanför anställning. En professionell frilansmusiker i detta
material är således någon som uppfyller dessa krav.

De andra aktörer som nämnts på förmedlingsområdet använder del-
vis andra sätt att ringa in sina målgrupper. Men den grupp som här in-
tervjuats överlappar också i viss mån med de som har rätt till hjälp från
Arbetsförmedlingen Kultur & Media samt med medlemsgruppen hos
Musikcentrumbildningarna.

Kartläggningen har också sökt beakta geografisk bostadsort och ar-
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betssätt i urvalet. Geografiskt är det svårt att hitta musiker (som huvud-
sakligen försörjer sig på musicerandet) bosatta utanför de tre större städ-
erna Stockholm, Göteborg och Malmö. Det fanns en musiker i
Västernorrland, men efter uppringning visade sig denne nu ha en lärar-
anställning då det inte längre gick att försörja sig som frilansmusiker. 
I materialet finns därför huvudsakligen stockholmare, fem personer 
bosatta i Göteborgsområdet och en från Skåne. 

På Musikalliansen utgår rekryteringen från två typer av arbetssätt,
ett sätt där utövare väsentligen engageras under en produktionsvecka
eller längre engagemang och ett med enstaka framträdanden:

Dessa arbetssätt bör inte betraktas som ömsesidigt uteslutande. Många ar-
betar i mer eller mindre utsträckning inom båda arbetssätten. Många som
engageras av institutioner på längre uppdrag utövar också sitt yrke vid en-
staka speltillfällen vid sidan av och/eller mellan uppsättningar/produktio-
ner (som ofta följer musikinstitutionernas arbetsår). Däremot är det inte
alls säkert att de som arbetar i arbetssätt två någonsin har längre kontrakt. 

Rapportens empiriska material består av intervjuer med 18 musiker.
Inom den grupp som huvudsakligen arbetar enligt det första arbetssättet
finns två orkestermusiker, två musikalartister och två operasångerskor.
I den andra gruppen (arbetssätt två) samlas tio instrumentalister (gitarr,
bas, slagverk, blåsinstrument, violin och piano), en sångerska och en
trubadur. I rapporten används ordet musiker som en övergripande term
för både instrumentalister och sångare. 

Hälften av intervjupersonerna är idag anställda hos Musikalliansen
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medan andra hälften ansökt om anställning. Det rör sig om musiker som
huvudsakligen försörjer sig på musicerandet. Gruppen är inte utvald för
att vara representativ för samtliga musiker i Sverige. Snarare ger urvalet
en bild av en karriärutveckling som lett till etablering, och det arbete som
krävs för att kunna försörja sig på musiken.

Intervjufrågorna har syftat till att förstå musikernas karriärutveckling,
vilka arbetsgivarna är och hur den kontakten fungerar, om de upplever
sig ha en arbetsvardag och vilka aktiviteter som då återkommande utförs,
samt hur de generellt (och i specifika fall) får jobb. Dessa frågor har bland
annat täckt ett antal underteman såsom nyckelhändelser och nyckelper-
soner, utbildningens roll, synliggörande, vilka egenskaper som upplevs
vara viktiga, hur en arbetsvardag ser ut och vad som kan förbättras.

Initialt fanns en plan att även låta dessa rekommendera varsin ytter-
ligare musiker för intervju. Denna urvalsprocedur skulle innebära att
musiker som inte sökt till Musikalliansen samt möjligen även musiker
med markant lägre sysselsättningsgrad inom musiken kan yttra sig. Detta
bedömdes efterhand inte vara nödvändigt eftersom det var varianter på
samma berättelser som återgavs i intervjusituationerna. Tidsmässigt
prioriterades då att intervjua personer i andra yrkesroller.  

Uppdragsgivare o ch arrangörer
Arrangör, uppdragsgivare och arbetsgivare sammanfaller ofta i det in-
stitutionella musiklivet, men gör sällan det inom det fria. Där är många
musiker istället egna företagare och har därför själva arbetsgivaransvar,
uppdraget kan formellt komma från en arrangör, men kan förmedlas in-
formellt genom någon annan. De musiker som inte är egna företagare
får ofta söka lösa faktureringsfrågan genom att någon annan gruppmed-
lem betalar ut lön (och på så sätt tar arbetsgivaransvar) eller att någon
utomstående aktör hanterar administrationen exempelvis Göteborg Artist
Center, GAC. I de fall Länsmusiken subventionerar konserter ordnar de
med kontrakt och står som garant för gager. Sammantaget skapar detta
komplexa konstellationer kring uppdrag och en varierad rollfördelning.

Kunskapen om hur det fungerar hos musikinstitutionerna är större än
kunskapen kring fria arrangörer, därför intresserar vi oss här huvudsak-
ligen för den senare gruppen. I det fria musiklivet utgör musiker- och ar-
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rangörsföreningarna en grundläggande del av arbetsmarknadens infra-
struktur.  En stor del av de ideella arrangörerna är organiserade i natio-
nella sammanslutningar. Det kan vara rena musikorganisationer såsom
Svensk Jazz och Kammarmusikförbundet (RSK), eller i folkrörelseorga-
nisationer som Folkets Hus och Parker, teaterföreningar och bygdegårds-
föreningar. Organisationen Musikarrangörer i samverkan (MAIS) samlar
under sig fyra större arrangörsorganisationer, Svensk Jazz, Riksförbundet
Folkmusik & Dans, (RFoD) Kammarmusikförbundet samt Riksförbundet
Arrangörer av Nutida Konstmusik (RANK) vilka är intressanta utifrån de
frilansmusiker som här är i fokus. Tillsammans samlar de stora delar av
den arbetsmarknad som musikerna är verksamma inom. 

Värdefull information om övergripande verksamhetsvillkor och in-
sikter kring arrangörfrågor har nåtts genom samtal med företrädare för
tre av dessa organisationer, Svensk Jazz, RFoD och RANK. Ett viktigt
komplement till detta är intervjuer med de olika arrangörerna. Sex ar-
rangörsföreningar och en festival har intervjuats för att få en bild av hur
arrangörer finansierar sin verksamhet, vilka de aktuella utmaningarna
är, men framförallt hur arrangörer jobbar med programsättning. Det in-
samlade underlaget har kompletterats med kunskap och analys från en
omfattande arrangörsstudie ”Framtidens musikarrangörer” genomförd
av Maria Videll på uppdrag av Musik i Syd. 

Mell anhänder o ch stödfunktioner
I projektet har därtill genomförts ett antal intervjuer med förmedlande
parter och med personer i den politiskt-administrativa strukturen. 
Frågor har ställts för att fånga insikter om förmedlingsproblematiken,
inblickar i regionaliseringsarbetet, kunskap om producent- och agent -
rollen samt vilka former av offentliga insatser som görs på det fria 
musiklivets område.

Skriftligt material
Det huvudsakliga material som presenteras i rapporten kommer från
de intervjuer som beskrivits ovan. I annat fall, där skrifter använts, hän-
visas till materialet ifråga. 
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6. Om förmedlingsprocesser

Frilansmusiker och arrangörer arbetar utifrån sina specifika förutsätt-
ningar. Dessa förutsättningar skiljer sig åt beroende av en mängd faktorer
såväl individuella (instrument, ålder, socialt och ekonomiskt kapital,
konstnärliga kunskaper) som strukturella (uppdragsgivare, arbetsmark-
nadslagar, bidragskriterier). Dessa samspelar och skapar olika handlings-
utrymmen där skilda strategier aktualiseras.

Arbetssätt

Handlingsutrymmen konstitueras alltså av de kringliggande begränsning-
arna. I metodavsnittet presenterades en modell baserad på två olika ar-
betssätt, denna modell fångar den grundläggande uppdelningen som finns
inom frilansmusikgruppen – att arbeta på längre uppdrag (vid institution)
eller göra enstaka spelningar (hos fria arrangörer). Denna uppdelning visar
också på en stor skillnad i förutsättningar hos uppdragsgivaren. 

”Institutionsmusiker” kallas ibland de frilansande musiker som ver-
kar inom genrer där uppdragsgivare i mångt och mycket består av insti-
tutioner. Institutionsmusikerna sysslar företrädesvis med klassisk musik
(orkestermusiker eller operasångare), ”teatermusik” och musikal. Gen-
rerna har historiskt och beroende av deras stora ekonomiska krav (kopplat
till mängden personer som krävs) uppbundits till bestående institutioner.
Övriga frilansmusiker, verksamma inom övergripande genrer som folk-
och världsmusik, jazz, blues, latin, konstmusik, kammarmusik eller 
experimentell musik, är i mycket högre utsträckning verksamma på en
arbetsmarknad med fler mindre uppdragsgivare vars verksamhet inte
nödvändigtvis är kontinuerlig.
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I realiteten är många verksamma inom båda strukturerna men i va-
rierad utsträckning. De flesta institutionsmusiker har åtaganden vid
sidan av institutionerna, men det är inte nödvändigtvis så att frilansare
inom jazz eller folkmusik någonsin får ett uppdrag från en institution.
En orkestermusiker pekar på skillnaden genom att framhålla hur det
går till i det fria:

Där promotar du din produkt, och din individuella tekniska kunskap
är viktig för att göra en bra produkt. Men det är produkten du säljer,
varumärket, så är inte den klassiska världen. Fast vi har båda de-
larna idag. Den klassiska delen och jazz-folk-delen arbetar ju efter
helt olika förutsättningar. Jag säljer ju aldrig ett eget koncept. Jag
skulle kunna göra det, öva in en solokonsert, övar på Mozartkonsert
och sälja den.

Institutionsmusikerna har alltså tillgång till båda typer av uppdragsfor-
mer på ett sätt som andra frilansmusiker inte har. Samtidigt är det ofta
så att orkestermusiker till skillnad från solister även i de fall de saknar
anställning vid en institution ingår i ett större sammanhang som imite-
rar den institutionella formen. Det handlar då om orkesterföreningar
där en kollega anställer en annan kollega, men för den enskilde frilan-
saren som anställs innebär det egentligen ingen större skillnad.
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För vissa frilansmusiker finns alltså en annan möjlighet att välja sitt
sammanhang eller vilka uppdragsformer som passar en bäst. En violinist
som tidigare arbetat i lika hög omfattning inom båda arbetssätten har
under senaste tiden alltmer valt att arbeta i arbetssätt ett: 

Det har blivit mer och mer orkester. Projekten har spruckit och det är
så otroligt massa jobb runt det där. Jobbade mycket med folkmusik
och kammarmusik men det har blivit mindre och mindre. Det är all-
tid så att ”vem ska få fram jobben?” och då har det blivit jag. Sedan
blir man trött och orkar inte. Man har mejlat och ringt alla. Sedan
kanske man har fjorton spelningar i kyrkor, men det är ett elände för
du får dem aldrig på rad, för de har ju vissa särskilda datum. 

Strukturella ramar

Många av de strukturella villkor som påverkar arbetssätt och strategier
kommer givetvis ur bredare juridiska, ekonomiska och sociokulturella
strukturer, men tydliggörs genom uppdragsgivaren. Det finns privata
liksom offentligt finansierade institutioner, detsamma gäller på den fria
sidan. Nedan listas fyra områden som påverkar hur uppdragen förmedlas
och visar på arbetsmarknadens varierade karaktär. Nedanstående villkor
kopplas till uppdragsgivaren:
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Institutioner Fria arrangörer

Uppdragsform Vid institutioner vanligt-
vis en produktionsvecka,
ett par månader eller ett
år. Uppdraget är bättre be-
talt och medger ersättning
för både repetition och
framträdande (ibland även
resor och boende).

Enskilda spelningar, lägre
gager med ersättning för
ett speltillfälle (som sedan
teoretiskt, men aldrig reellt,
täcker allt runt omkring).



Idealtypiska former

Musiklivet är heterogent avseende såväl konstnärliga uttryck som 
arbetssätt (uppdragsformer, uppdragsgivare, spelställen och finansie-
ringsstruktur etc.). När det gäller förmedling inom det fria musiklivets
ekosystem bygger denna på de villkor som tydliggjorts ovan (och som
kopplas till uppdragsgivaren). Hur musikern och uppdragsgivaren går
tillväga för att tillsätta uppdrag följer därmed även i viss mån genre –
eftersom genre också knutits till särskilda förutsättningar. I materialet
kan urskiljas fem idealtypiska sätt på vilket uppdrag förmedlas mellan
parterna:
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Arbetsgivaransvar Ibland uppdragsgivaren,
ibland musikern i enskild
firma.

Den enskilda musikern
måste i princip ha enskild
firma eller bolag.

Administration och annat
icke-konstnärligt kring -
arbete

Oftast mindre omfattande
administrativt arbete, 
exempelvis spara kvitton,
alternativt ordna med
egna resebokningar för att
anpassa kring andra upp-
drag.

Olika stor omfattning.
Kan periodvis för vissa
uppgå till 50% av arbets -
tiden. Skillnader följer
ofta på musikerns roll i
gruppen, uppdragets form
eller projektets fas. 

Arbetsmarknadens 
karaktär

De huvudsakliga upp-
dragsgivarna är färre och
därmed ofta välkända.
Som etablerad musiker
känner man till vilka kon-
kurrenterna är och kan
utan större besvär hitta 
information om längre
uppdrag eller vikariat 
som är aktuella.

Omfattande arbete krävs
för att identifiera både exi-
sterande och potentiella
uppdragsgivare.
Konkurrenter är svåriden-
tifierade och det är ofta
oklart på vilka grunder
uppdrag fördelas. Det är
sällan ett uppdrag ”offent-
liggörs”.



1. Audition/Provspelning är något som företrädesvis tillämpas för upp-
drag vid institutioner. Institutioner har ofta en blandning av uppdrag;
anställningar, vikariat, uppdrag med kontrakt på månader eller vec-
kor.  Rekryteringsprocessen uppfattas som en av de mer rättvisare,
men används inte i den omfattning musikerna skulle önska. Samtidigt
är den viktig som dörröppnare även för andra (nedanstående) pro-
cesser eftersom det är ett tillfälle att visa upp sig för arbetsgivare.

För orkestermusiker sker provspelningar i samband med tillsät-
tandet av en tjänst eller för ett längre vikariat. Detta sker inte ofta,
men med ett gott framförande blir musikutövaren ”känd” hos orkes-
tern och kan få sitt namn på ”vikarielistan” vilken används av inspi-
cienterna eller stämledare vid behov av extra musiker. Audition hålls
för solister och då främst för klassiska sångare och musikalartister.
En musikalartist beskriver:

Auditions går i vågor. Nu är det nästan inga alls, spelåret 2011 och
våren 2012 är redan satta. De mindre fria grupperna och te-
atrarna har sporadiskt auditions. De stora operahusen om man är
påtänkt för en stor roll, då för hösten 2012, då kommer det samta-
let inom de närmsta månaderna. 

Hur vet man om auditions… De stora rollerna får man genom
samtal från regissören. Man kan också få reda på auditions på
sidor som Stagepool. Där läggs annonser upp, på olika nivåer. Det
kostar 175 kronor som lägst i månaden för att vara med. Det är
dock en mycket stockholmsbaserad sida… Annars hör man från
vänner på Facebook, som sett nåt och tycker att det är perfekt för
en. Man hör även ryktesvägen. Det bygger dock mycket på att
man är någorlunda aktivt nätverkande med gamla kollegor exem-
pelvis.

Auditions är alltså inte nödvändigtvis öppna för alla, ibland bjuds
musikern in. Inbjudan används särskilt när det gäller större roller.
Det är därtill vanligt att information om auditiontillfällen sprids i nät-
verk vilket begränsar antalet sökande, men de offentliggörs också i
stor utsträckning. 
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2. Bokare/agenter är viktiga mellanled som för samman musikern och
arrangören. Denna process innebär att en tredje part sköter kontak-
ten eller aktivt söker uppdrag åt musikern. Detta kan ske vid alla 
former av uppdragsgivare i ekosystemet. För solister, såsom opera-
sångare, vilka huvudsakligen jobbar vid större musikinstitutioner är
agent i princip ett krav. Musikerna som arbetar i det fria musiklivet
vill gärna ha bokare, men det är inte alltid ekonomiskt gångbart. Mel-
lanled upplevs, av musikern, inte alltid som optimalt då: (1) arran-
gören själv vill ha kontakt med musikern och (2) bokaren ofta kan
ha sämre koll på marknaden.

3. Uppsökande kontaktarbete. När musiker arbetar inom icke-institu-
tionella fria arrangörer är det vanligt att de direkt kontaktar arran-
gören. Processen innebär att de uppgifter som ibland sköts av
mellanhänder, såsom bokare och agenter, istället sköts av musikern
eller en musiker i gruppen. Det innebär att ringa runt och ordna spel-
ningar. Alternativt kan musikern få ett uppdrag som kapellmästare,
vilket också innebär att leta rätt på andra lämpliga musiker. 

Uppsökandearbete tillämpas inte på samma sätt av musiker i det
institutionella musiklivet eftersom det anses olämpligt för musikern
att själv sköta kontakten med institutionen. Det finns exempel på
musiker som själva kontaktar institutionen och visar intresse, men
det är undantag snarare än regel.

4. Inkommande kontakter. Arrangören/uppdragsgivaren har också egna
idéer och tar själv kontakt. Oftast kommer detta av att uppdragsgi-
varen själv hört/sett musikern. Som för denne musikalartist: 

Båda årskontrakten jag haft har jag inte fått på audition utan då
har det varit regissören som gett mig jobbet.

Många gånger är det oklart, för musikern, på vilken grund kontakten
tagits. Intresset kan uppkomma via någon hemsida eller på tips från
andra personer. Denna process är givetvis starkt önskvärd från mu-
sikerns horisont eftersom det eliminerar delar av arbetsbördan. 
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5. Kollegiala kontakter ger vanligen en stor portion av försörjningsmöj-
ligheterna. Många uppdrag inom alla delar av musiklivet kommer via
andra musiker, alltså, i bred mening, de som är ens kolleger. Kon-
taktnätet växer först med studiekamrater, därefter byggs det på genom
kontakternas kontakter. Dessa horisontella relationer ger ofta många
uppdrag: 

Det är nästan viktigast – kollegerna. De man jobbar med och de
man känner. Alla har ju arrangörer som brukar ringa just dig.
Ringer de dig och du behöver en violinist och cellist då ringer du
de här personerna. När en arrangör ringer cellisten och violinisten
ringer de till dig. Det är nästan det viktigaste – vilka man spelar
med.

På det sättet ger en arrangör möjlighet för musikern att ge jobb åt
flera andra musiker som sedan försöker återgälda musikern med upp-
drag från deras kontakter. På så sätt växer nätverk runt ömsesidighet. 

Alla dessa förmedlingsprocesser kan tillämpas var och en för sig, men
används ofta i kombinationer. En audition kan exempelvis vara öppen
för vem som helst (1), eller så kan arrangören kontakta specifikt utvalda
personer som får möjlighet att sjunga eller spela (4+1). Inom orkestrarna
används kombinationer av typ 1, 5 och 3:

Efter några år på skolan går man på provspelning. Man gör spel-
ningar i omgångar och sållar… Sedan blir en erbjuden tjänst, men
de andra två blir definitivt återkommande när orkestern behöver
vikariat. Så kommer du dit och jobbar en vecka, sedan frågar jag
(eller någon annan kollega) ”vem var det som spelade här?” – ”Det
var en tjej som heter Josefin, hon gjorde ett bra jobb, henne kan ni
använda er av, spelar jättefint”. Nästa gång någon orkester frågar,
”Ja, vi behöver någon, någon som har nåt bra namn?”, då svarar
jag ”Ja, vi kan prova hon som heter Josefin, hon spelade i filharmo-
nin och gjorde ett bra jobb, kan vara intressant att prova”. Ring-
arna på vattnet. Sedan efter fjorton år sitter man här.
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Det innebär att en frilansande orkestermusiker får vikariat eller enstaka
produktionsveckor först genom provspelning, och baserat på denna
kommer sedan rekommendationer från orkesterns anställda och då tar
arrangören kontakt. 

Detsamma, med kombinationer, sker inom det fria musiklivet. Kon-
takt kan vid något tillfälle ha initierats av musikern (typ 3), men upp-
draget kan komma genom att frilansaren kontaktas ett halvår senare av
arrangören (typ 4). 

Också dessa kombinationer kan påverkas av vilken struktur (det fria
eller institutionella musiklivet) man arbetar inom. I institutionens värld
är det ofta en musiker som får ett uppdrag och kommer in i ett sam-
manhang, eller så rekryteras flera personer var för sig. Inom det fria mu-
siklivet kombineras ofta förmedlingsprocesser för tillsättning. Det är
vanligt att kontaktarbete (uppsökande eller inkommande) ligger till
grund för en eller ett par musikerns uppdrag, men ofta behövs fler för
att uppföra musiken. Därför är det någon/några som får uppdrag genom
dessa kolleger (typ 5), exempelvis basister (som det finns stort behov
av). I detta hänseende liknar teatermusiken det fria, här rekryteras ofta
en kapellmästare som sedan efter eget huvud nyttjar processer för att
tillsätta de instrument som behövs. 

Att söka uppdrag och etablering

Den mest grundläggande skillnaden mellan tillsvidareanställda och fri-
lansare är att de senare periodvis eller kontinuerligt är på jakt efter kom-
mande uppdrag. Såhär beskriver en sångare sin situation:

Det blir lätt lite komiskt. Första veckan av repetition så är man
glad att man har jobb, men den veckan sammanfaller nästan all-
tid med att det genomförs auditions för något annat. Samtidigt
som man börjar jobba pratar man alltså redan om det kom-
mande jobbet.
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Sökandet sker antingen genom att musikutövaren är öppet arbetssö-
kande eller, som hos majoriteten, inom ramen för en enskild firma där
det kommer räknas som arbete. Detta medför att dessa förmedlingsak-
tiviteter kan betraktas som en, mer eller mindre omfattande, form av
obetalt arbete. Detta är ett viktigt kännetecken och grundvillkor för fri-
lansare, oavsett vilken sektor denne är verksam inom, men kan bli ytterst
problematisk inom musikutövande eftersom uppdrag ofta endast om-
fattar ett par timmar. Det säger sig självt att individen då hamnar i en si-
tuation där man ofta söker uppdrag. 

Förmedlingsformer kan också ses som ett uttryck för etablering. Två
grundläggande positioner som skapas i musikens ekosystem är de som
tillsvidareanställd eller som frilansande. De två strukturerna – det insti-
tutionella och det fria – gör frilansandeformen mer eller mindre frivillig
för den enskilde. Det finns musiker som befinner eller har befunnit sig
i en situation där möjlighet till anställning finns. Andra har svårt att fö-
reställa sig hur en sådan anställning skulle se ut eftersom de är verk-
samma inom de områden av musiklivet där dessa aldrig funnits. För vissa
där anställning är möjligt kan en sådan signalera kvalitet och etablering,
för andra är det tydligt att den mest önskvärda förmedlingsformen (in-
kommande kontakter) signalerar etableringsgraden.

De frilansmusiker som intervjuats lever i hög grad på sin musik vilket
innebär att berättelserna beskriver karriärutvecklingar som lett till etable-
ring: 

Det börjar väl lite smått med sina första spelningar. Man förstod
att folk betalar för att man spelar. Det var mycket fester och pri-
vata tillställningar. En liten skala, sedan gjorde man konserter dels
i Göteborg där jag bodde. Sedan i Stockholm på Fasching. Det vid-
gades. Andelen brödjobb har varierat och blivit mindre och
mindre, till slut nästan noll.

Karriären kan inom frilansområdet inte beskrivas som en uppåtgående
rörelse liknande den inom ett hierarkiskt företag. Framgång tydliggörs
istället genom att kärnområdet inom konstarten (alltså scenframträdan-
den och komponering) blir den alltmer dominanta inkomstkällan och
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att detta gör andra uppdrag såsom undervisning till en valmöjlighet
(inte en nödvändighet). En sådan etablering möjliggörs för många
genom ett, i relativa termer, minskat förmedlingsarbete för den enskilde
musikern. Behovet av att initiera kontakt och arbeta med att synliggöra
sig minskar då alltfler uppdrag kommer via kontakter (musiker och ar-
rangörer) som hör av sig.
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7. Om frilansmusikers 
jobbsökarstrategier

Begreppet strategi används inom ekologin som beteckning på arters me-
toder för att klara sin överlevnad. Om normer och lagar skapar ett hand-
lingsutrymme med öppenhet för individuella sätt att förhålla sig blir en
viktig fråga vilka strategier frilansaren kan använda för att säkra sin för-
sörjning och överlevnad. 

De fem förmedlingsprocesser som presenterats påverkar utgången i
varierad utsträckning. För de musiker som får uppdrag genom de två
första processerna (audition/provspelning, agent/bokare) är handlings-
utrymmet mer begränsat. Det är ofta den konstnärliga nivån hos artisten,
som den bedöms av andra aktörer, som avgör vem som kallas till audi-
tion/provspelning eller vilka agenter/bokare som vill jobba med musikern.
Detta är en process som börjar tidigt, ofta i slutstadiet av utbildningen.
Agenter som ser slutföreställningar eller möjlighet till auditions på re-
kommendation av lärare innebär för många en viktig startpunkt. Solister
beskriver till viss del denna begränsning som något positivt ”på så sätt att
det är möjligt att dyka upp, överraska och få jobbet.” Dessa processer be-
traktas som mer rättvisa eftersom det inte enbart bygger på sociala kon-
takter.

I de andra processerna (uppsökande kontaktarbete, inkommande
kontakter och kollegiala kontakter), som utgår från kontakter, medges
ett större handlingsutrymme. Samtidigt är det svårt att bedöma vinnande
strategier då kopplingar mellan praktiker och resultat är otydliga. Detta
leder lätt till att betydande tid investeras i en mängd olika strategier för
att trygga tillräckligt med uppdrag.  Frilansarens omfattande och gräns-
lösa arbete leder till en känsla av att ”det finns alltid något som kan göras”,
något som är oerhört psykiskt pressande.

Strategierna är ofta självlärda eller inlärda från andra frilansande mu-
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siker genom aktivt deltagande i arbetslivet. Den yngsta musikutövaren
som intervjuats i denna studie studerade på en musikhögskola kring
2005 och även i dennes berättelse framkommer att utbildningen saknade
fokus på ”frilanskompetens” dvs. kunskap och kompetens som är viktig
för de som inte kommer ha en traditionell anställning. 

Nedan presenteras ett antal frekvent tillämpade strategier som kan
tillämpas i relation till de olika förmedlingsprocesserna. Här ingår prak-
tiker som också förhåller sig till de två skilda strukturerna och deras
specifika förutsättningar. 

Migration

Den frilansandes bostadsort framträder som central för möjligheten att
verka som frilansare och säkra sin försörjning. Det är tydligt att om-
ständigheter skapat särskilda biotoper där verksamhet som musiker
möjliggörs. Den geografiska platsen, huvudsakligen Stockholm, Göte-
borg och Malmö spelar en viktig roll både för etablering och upprätt-
hållande av yrkeskontakter, men även för möjligheter att kunna repetera
i olika gruppkonstellationer och i ett lokalt uppdragsutbud som kan
bidra med nära sysselsättning. 

Samtidigt kan dessa biotoper ha sina svårigheter, som noterats i Skå-
nes Kulturplan kring verksamhet i Köpenhamn. Detta framgår också i
intervju med en frilansmusiker:

Det är för att jag jobbat i Malmö som jag varit en del av musiklivet i
Köpenhamn också. Där har bron varit oerhört nyttig för oss. Om
man är frilansmusiker i Malmö så bedriver man minst lika mycket
verksamhet i Köpenhamn till dess att svenska och danska staten inte
kan komma överens. Det är det här öresundsregionsproblemet som
är snudd på monumentalt för en musiker. Man har totalt förstört
möjligheterna egentligen att jobba… I Danmark betalar man egen-
avgifter på sin lön, medan i Sverige betalar arbetsgivaren. Den diffe-
rensen gör att när du får ut pengar förväntar svensk skattemyndighet
plötsligt att Danmark ska betala egenavgifter som de redan betalat i
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lön. Vi är så få så regeringen är inte intresserad av att lösa en situa-
tion som borde varit löst för flera år sedan.

Trots att särskilda problem framkommer i relation till olika geografiska
områden tycks det mycket svårt att i hög grad leva på musiken i andra
delar av landet. En strategi, eller kanske en nödvändighet, är därför att
bosätta sig i dessa storstadsregioner.

Arrangera

Många musiker skapar under sin karriär egna projekt där de även axlar
rollen som arrangör. Överlappningen mellan roller beror i detta fall delvis
på intresse och delvis på behov. Som nämnts tidigare har varje musikut-
övare/musikgrupp sin särskilda marknad där vissa typer av näringsked-
jor (alltså konstellationer av roller, aktörer och finansieringsgrunder) är
mer eller mindre vanliga. Den komprimerade kedjan där musikutövare
och arrangör är densamma är en lösning som är återkommande för vissa
musikergenrer och sällsynt för andra. Ofta innebär detta att musikern
hyr en scen där man själv spelar och eventuellt bjuder in andra musiker.

Uppdragsidentifiering

Först och främst måste frilansaren ta reda på var uppdragen finns. Här
behövs kompetens i omvärldsbevakning. Varje grupp eller musiker har
sin egen arbetsmarknad, som till viss del, men inte helt och hållet följer
genre. I det fria musiklivet utgör nationella strukturer i form av arran-
görsförbunden (exempelvis de som ingår i MAIS) en möjlig startpunkt.
Men därefter måste man också i viss mån bekanta sig med arrangörernas
profiler. Jazzklubbsarrangörer framhåller exempelvis att deras program
endast överlappar med ca 25% gentemot en annan klubb. Detta innebär
att även om arrangörerna ingår i samma nationella förbund för en spe-
cifik genre så passar jazzgrupper inte givet in i alla dessa sammanhang.
Ett annat exempel är den nutida konstmusikern som behöver känna till
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vilka arrangörer som är mer inriktade på elektroniskt och vilka som är
mer fokuserade på exempelvis improvisation. 

Frilansmusiker efterfrågar ofta sammanställda och uppdaterade ar-
rangörslistor. Samtidigt har den enskilde en medvetenhet om att dessa
listor utgör ett mycket viktigt kapital. Troligen är det så att man vill hålla
hårt i sina egna kontakter och därtill ta del av andra – inte att man vill
dela samtliga kontakter med alla konkurrenter. Kontaktetablering är
något musikern kontinuerligt arbetar med. Detta tycks huvudsakligen
ske genom att studera liknande gruppers turnélistor, ringa runt för att
uppdatera vilka arrangörer som försvunnit eller bytt bokare. 

Man kan kolla på Myspace för att se var andra spelar. Kolla på 
hemsidor för andra liknande band för att hitta arrangörer och spel -
platser där våra band kan spela. Där skulle man kunna ägna hur
mycket tid som helst.

Samtidigt är det nödvändigt att hålla koll på var man nyligen spelat och
vilka man nyss ringt så man inte verkar för framfusig eller framstår som
för sysslolös. Detta tema med balansgång mellan att ”vara på” och sam-
tidigt inte verka tjatig återkommer hos alla berättelser om uppsökande
kontaktarbete.

Institutionsmusikerna arbetar i den del av ekosystemet där det finns
större och färre (och därmed mer lättidentifierade) arrangörer. Eftersom
uppdragen i regel omfattar mer än en kväll har musikutövaren också i
regel färre uppdragsgivare. För förmedling är detta fördelaktigt då om-
världsbevakningen underlättas, det är helt enkelt färre potentiella upp-
dragskällor att hålla reda på. Musikerna bevakar institutionernas
hemsidor och anslagstavlor. Uppdrag offentliggörs också genom speci-
fika internettjänster med fokus på auditions. En orkestermusiker stude-
rar exempelvis institutionsorkestrarnas program på webben för att
identifiera när de kan komma att behöva extra musiker. Samtidigt som
tydligheten i denna struktur är en fördel riskerar institutionsmusikern
att bli arbetslös i längre perioder:  
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… det är svårt för man måste jobba hårt för att ta reda på vilka som
gör vad och hur man kan få kontakt med dem. Det kommer alltid
nåt. Väntan och den periodiska arbetslösheten får man ta, det är pri-
set man betalar. När tåget gått för 2011, så är det små chanser att det
ska komma nåt i sista stund. Konsertarbetet fyller ju inte hålen, utan
det måste man hålla på med hela tiden. Man kanske inte behöver job-
bet just då, men man är ju igång och arbetar upp ett kontaktnät och
då kan man inte bara lägga ned för att man fått en musikalroll, det
är något som måste underhållas.

Citatet visar på svårigheter att kombinera två världar. Under de perioder
musikern är engagerad vid en institution är det svårt att fortsätta under-
hålla det nätverk som ger uppdrag hos fria arrangörer. Detta innebär att
ströjobb vid sidan av kräver en stor investering i tid. Vilket inte alltid be-
döms ge tillräcklig ekonomisk utdelning för att vara värt investeringen.
Resultatet är tydliga mönster i sysselsättningsgrad med intervaller mellan
full sysselsättning och arbetslöshet. 

Det finns också institutionsliknande uppdrag, med avseende på an-
ställningsform och ibland uppdragslängd, inom det fria musiklivet (där
formen ser ut så att kollega anställer kollega). För både sångare och or-
kestermusiker finns även kompletterande uppdrag hos orkesterför-
eningar och teatergrupper.

Hantering av psykisk press

Vikten av att kunna hantera psykisk press hänger samman med förut-
sättningarna och arbetsvillkoren för de konstnärliga yrkena. Maria
Sandgren diskuterar denna koppling mellan det gränslösa arbetet och
psykisk hälsa för operasångare (i Flisbäck och Lund 2010), men det är
en övergripande situationen som är relevant för samtliga frilansmusiker.
Kännetecknet för det gränslösa arbetet är att ansvaret för arbetets utfö-
rande i hög grad läggs på individen, yrke och identitet vävs samman, in-
flytande begränsas till att tacka ja eller nej till det som erbjuds och
musikutövaren måste bemöta krav på flexibilitet från uppdragsgivaren.
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Detta tillsammans med den konstant närvarande sociala bedömningen
från publik, kritiker, kollegor, uppdragsgivare etc. kan få stora konse-
kvenser för det psykiska välmåendet. I intervjumaterialet från kartlägg-
ningsprojektet syns detta tydligt. Oförmågan eller oviljan att verka inom
dessa omständigheter fungerar som en exkluderingsmekanism. Två mu-
siker uttryckte under intervju att bristen på inflytande och nödvändig-
heten i att ständigt anpassa livet efter uppdragsgivarna fått dem att
fundera på att byta yrke. 

Även om detta gäller för alla finns det särskilda situationer där mu-
sikern är extra utsatt för social bedömning och där konsekvenserna är
stora för karriären. För sångare kommer jobb ofta från auditions och då
är det också flera månaders arbete som hänger på de enskilda uppvis-
ningstillfällena. Detta särskilt då produktioner med passande roller är
relativt få. Här behöver musikern strategier kring mentala och musika-
liska förberedelser samt för att hitta ett gott ombud. Mentala förbere-
delser är individuella och något som utvecklas med tiden, även om flera
framhåller att de borde fått mer träning i detta under utbildningen då
auditions skiljer sig väsentligt från framträdandet:

När man är mitt i en uppsättning blir det lättare att lämna sig själv
åt sidan och presentera det man ska förmedla. Vid audition känns
det mer naket och det uppstår ett fokus på dig som person inte helt
som karaktären.

Även om musikern gör bra ifrån sig i föreställningar presterar denne
alltså inte nödvändigtvis i dessa auditionssammanhang. Hälsostrategi-
erna kan också vara ekonomiskt kostsamma då olika hälsoprofessioner
måste engageras (såsom psykologer, coacher, personliga tränare etc.).
Förberedelser som gör att man presterar på topp kan också kopplas till
musikaliska förberedelser i form av övning (ofta med pianist) och re-
pertoarutveckling. 
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Repetition och repertoarutveckling

Både effektivitet i repetitionsarbete och bredd i repertoar är viktiga stra-
tegier. En reducering av repetitionstiden minskar även omfattningen
obetald arbetstid. Egenskaper som ofta efterfrågas såsom att vara snabb-
lärd och flexibel får kompensera för den tid (läs repetition), som bortfallit
ur det betalda. Det är utbredd praktik även inom institutionerna att viss
inlärning ska ske innan man börjar ”arbeta” alltså får betalt. Detta är ett
obetalt hemarbete som måste göras varför frilansaren måste frigöra tid
och fördelaktigt lära in materialet snabbt.

Med mer effektiv inlärning kan tid frigöras till instudering av annat
material eller komponerandet av nytt. I institutionssammanhang finns
musikproduktioner som återkommande sätts upp, vilket innebär att 
musiker efter hand redan inövat relevanta noter. Men att öva in roller
och stycken i förväg kan också vara en strategi för både orkestermusiker
och solister. Frilansmusiker är bara så bra som det senaste jobbet och då
gäller det att hela tiden prestera. 

Bredd i uttryck och repertoar kan också i det fria musiklivet ge till-
gång till andra näringskedjor och öka antalet potentiella arrangörer. Det
egna komponerandet och medverkandet i andra artisters skivinspel-
ningar kan ge uppdrag på scen i samband med turné. Ett annat sätt är
att bredda för den egna musiken genom kreativa lösningar med musik
på nya ställen, inte bara på efterfrågan i etablerade sammanhang. Det
kräver ofta att man öppnar upp och planterar idéer i nya sammanhang,
men för detta krävs också en stor arbetsinsats och den tiden har inte fri-
lansaren. Tiden man förfogar över räcker bara till att hålla kvar de spel-
ställen där kontakt redan etablerats, även om man med ansträngning
skulle kunna erövra nya marknader.

Agenter och bokare

Strategier omfattar även identifierandet och avlönandet av olika mellan-
händer. Eftersom solister enligt konvention inte själva sköter kontakten
med uppdragsgivaren är det viktigt att hitta en agent med goda väletable-
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rade kontakter. Utbildning fungerar då som en oundviklig första gall-
ring, en sorts första kvalitetssäkring. Detta både för att få en bra agent,
men också ofta för att bli kallad till audition eller provspelning. Arbets-
uppdragen finns alltså bortom gatekeepers och normbildare. En viktig
fråga är då vem som selekterar? Hur har de format sin bild av vad som
är bra? Detta är ett område som därmed till viss del ligger bortom den
enskildes kontroll. Maktbalansen grundas på agenturernas efterfrågan. 

För operasångare är det viktigt att representeras av en stor agentur
som har bra kontakter med musikinstitutionerna. Agenturer jobbar mer
exklusivt än bokare, men det är vanligt med två – en nationell och en in-
ternationell. Om agenturen vet om ett uppdrag som en annan klient är
påtänkt för och detta faller igenom kan de också rekommendera en
annan klient. Samtidigt menar en av operasångerskorna att det är viktigt
att markera sin egen position. Trots att musikern är beroende av agentu-
rens kontakter är denne ytterst ansvarig för sin egen karriär. En opera-
sångerska refererar till ett varnande exempel där agenturen uppmuntrat
en sångerska att ta en stor roll för tidigt vilket resulterade i negativ kritik
från operavärlden och slutet på en lovande karriär. 

Inom det fria musiklivet är mellanhänder ovanligare vilket behandlas
mer ingående i kommande delar av rapporten. Detta innebär ofta att
musikutövaren själv sköter detta arbete.

Självbokning

Många frilansmusiker som intervjuats har själva bokat för sina egna
grupper. En del tar ut ekonomisk kompensation för bokningsarbetet,
men flera menar att de får andra fördelar.  En fördel som nämns av flera
är ökad kontroll med friheten att själv styra. Detta innebär ökade möj-
ligheter att kombinera olika uppdrag med egna projekt, flera musik-
grupper och kompande. 

Annars är den huvudsakliga drivkraften bakom bokningsarbetet i
första hand det egna intresset i att hålla gruppen levande och möjlighe-
ten att kunna fortsätta det professionella yrkesutövandet. Det kan vara
så att de som bokar är mindre villiga att lämna karriären i någon annans
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händer då de i högre grad än andra gruppmedlemmar försörjer sig på
musicerandet eller just den gruppen. Ett par frilansare framhåller vikten
av de andras tacksamhet, både som motivation och erkännande, men att
det också finns en rädsla att ingen annan har tillräcklig kompetens att ta
över. Rädslan är kopplat till att man då lämnar den lilla kontroll man har
över sina försörjningsmöjligheter. 

Samtidigt kräver det en oerhörd arbetsinsats, i tid och energi, vilket
inkräktar på den konstnärliga verksamheten och kan leda till utbrändhet.
Självbokningen bygger både på en god förmåga till uppdragsidentifiering
samt tillgång till ett stort yrkesnätverk. 

Inom orkestervärlden blir frilansmusikern huvudsakligen uppringd
och erbjuden ett uppdrag, som kan vara på en produktionsvecka, flera
veckor eller ett enstaka tillfälle. Tre frilansande orkestermusiker har in-
tervjuats, två uppger att de i princip spelat i varenda orkester i Sverige.
Det gäller bara att komma in i rundgången. Därefter ska man konstant
prestera så att ens namn åker högst upp på ”vikarielistorna” varvid man
då är först uppringd vid behov. Även här finns en koppling till utbildning.
Ofta finns kontakter mellan orkester och högskola så att orkestermusi-
kerna arbetar som lärare. De elever som är duktiga kan också få möjlighet
att provspela.

Utrymmet att genom egna kontaktinitiativ skapa möjligheter hos
uppdragsgivare är smalare i institutionssammanhang, men inte obefint-
ligt. Det finns enligt en orkestermusiker vissa möjligheter att påverka
uppringningsprocessen. Efter uppdragsidentifiering som nämnts ovan
där kommande behov av frilansmusiker avläses kan utövaren mejla till
institutionen och meddela sin tillgänglighet under dessa tider. För insti-
tutionen är det en tidskrävande process att ringa runt. Ibland är det kort
framförhållning och då hinner inspicienten inte ringa alla på listan. Efter
ett antal nej kan det då hända att de ringer upp musikern som visat in-
tresse.

k a r t l ä g g n i n g s p r o j e k t  f r i l a n s f ö r m e d l i n g60



Synlighet 

Vikten och innebörden av synlighet varierar hos frilansmusikerna. Vad
ska synas, för vem och på vilket sätt? Synlighet likställs ofta med mark-
nadsföring. Marknadsföring är en arbetsuppgift som finns fördelad på
flertalet aktörer. Visa marknadsföringskanaler såsom musiktidningar
har själva ett intresse av att synliggöra olika musiker för vinstsyfte. Det-
samma gäller mellanhänder som givetvis tjänar på ökad exponering av
sin inkomstkälla. Musiker skapar själva material (vanligtvis text och
bild) som de och/eller arrangörer distribuerar i samband med scenfram-
trädanden. Många musiker (liksom arrangörer) har svårt att hitta budget
för detta.

För ett par musiker är synlighet, i betydelesen marknadsföring, 
nästintill ointressant. Detta gäller huvudsakligen institutionsmusiker
och så kallade kompmusiker som främst ingår i andra artisters uppback-
ning. De synliggör sig huvudsakligen i yrkesnätverket. 

Många tycker det är bra att ha egen hemsida och att finnas med i ar-
tistbanker av olika slag:

Har hemsida som jag gjort själv, den är jag rätt stolt över, även om
den behöver en make-over. Det är inte prioriterat nu. Det är som ett
cv, extra allt. Om man undrar över vem jag är, vad jag gjort, hur jag
ser ut… Det finns ljud, och ska finnas film, ska få till mer av det. Det
är lätt att hänvisa till hemsidan.

Ett helt system av symboler, tecken, referenser, metaforer och vedertagna
associationsbanor står till buds för att förpacka och förmedla upplevel-
seekonomins varor och tjänster. Dessa används på olika sätt för att kom-
municera kvalitet till arrangörer och publik. Vad som ska synliggöras
varierar beroende av mottagare, det kan bl.a. vara flexibilitet, lojalitet,
att hantera publik. Något som också är viktigt är att synliggöra sina egna
målsättningar:

Inom musikalvärlden finns det tre typer av roller; ensemble, biroller
och stora roller. Han var fast mellan ensemble och biroller. Därför
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tackade han Nej! Då ringde de tillbaka och möjliggjorde en större
roll. Han menar att det handlar också om att säga ”Jag gör inte det
här längre” och att sedan även kommunicera det så att andra vet. De
vet ju inte att man inte trivs med det arbetet. Man ska inte bara vara
glad och tacksam att man har jobb.

Kontaktnät

”Det är där det händer”, i det kontaktnät som binder samman aktörer
från ekosystemets olika näringskedjor. Synlighet och kontaktarbete är
sammankopplade – det gäller att synas i kontaktnäten och nätverkande
är en form av synliggörande. Men hur skapar musikern sitt nätverk? 

Utbildning har en viktig roll för kontaktknytandet. Under denna tid
bildas grupper och formas vänskaper. Det är också en viktig plats att syn-
liggöra sin talang genom att spela på scen och jamma med andra. Kon-
taktarbetet är både något passivt och aktivt för den enskilde utövaren.
Det är ibland rutinmässigt och mekaniskt, men huvudsakligen genom-
tänkt och varierat. Den enskilde måste kontakta och värna relationer
med många aktörer med vilka man har mer eller mindre personliga kon-
takter. Detta har givetvis underlättats med Internet och sociala media.

För institutionsmusiker framhålls inspicienter och institutionschefer
som viktiga. Men det är en kontakt som ofta initieras från deras håll,
men där det givetvis är viktigt att musikern också agerar ”socialt kom-
petent”. Även gamla kolleger och studiekamrater kan vara viktiga, inte
för att de tillsätter uppdrag men för att de exempelvis uppmärksammar
på auditions. En annan viktig del är att de kommunicerar musikerns pro-
fessionalitet:

Det som sprids i nätverk hos kolleger är mer att man kan få fram
budskap om att man är professionell att jobba med. Om de tycker
man är bra kan de ju kommunicera detta. Annars är det ju operache-
fen, teaterchefen och regissören som har beslutanderätt. Dåliga rykten
sprids också fort.

k a r t l ä g g n i n g s p r o j e k t  f r i l a n s f ö r m e d l i n g62



Att vara synlig i nätverk är viktigt. När chefer och regissörer tillsätter
uppdrag vill man givetvis vara aktuell i dennes tankar. Facebook, krogen
och premiärer kan vara användbara för detta:

Om man skulle tänka att man är regissör; man undrar vem som ska
spela den kvinnliga huvudrollen, vilka finns det att välja på? De som
dyker upp, de man tänker på kanske är de som pokat en på Face-
book. Det är långsökt att någon man inte sett på 1,5 år helt spontant
skulle bli påtänkt.

Man figurerar i olika sammanhang. Facebook är effektivt, om en re-
gissör exempelvis ser att man har en konversation där med en av
deras vänner så påminns de också om en. Man vet ju vem som talar
med vem. Det är en ankdamm. Man har sämre koll på de yngre,
men de är ju heller inte konkurrenter om samma roller. Man vet
vilka som kommer dyka upp när en roll tillsätts. Det är som en stor
klassträff… eller branschträff.

Att underhålla och utveckla kontakter är centralt för försörjningen.
Detta tydliggörs också genom exempel på hur musiker med kapellmäs-
tarroll tänker:

Jag tänker omedelbart ”trummor och bas?” – ja då vet jag de här två, så
då ringer jag dem och frågar, kan de inte så tänker man vidare. Klart
man har sina favoriter som man älskar att lira med, och som man fun-
kar bra med /…/ Om det är någon som behöver någon så… det ringer
människor ibland som söker något ovanligt så kan jag rekommendera
någon. Jag vet vilka i nätverket som är bra på vad och om jag inte kan
ta ett uppdrag så kan jag rekommendera någon annan. Även om folk är
duktiga på sina instrument är det inte nödvändigtvis så att de kan göra
en barnföreställning, utan då får man tänka på annat. 

Med rekommendationer skapas alltså nätverk av ömsesidiga utbyten av
uppdrag. Samtidigt utökar rekommendationer olika nätverk genom att
introducera nya personer för varandra.
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Det finns ingen anledning att tro att de former av diskriminering som
förekommer på övriga arbetsmarknaden skulle vara satt ur spel på scen-
konstens område. I ett system med näringskedjor sammanlänkade
genom personliga kontakter och egna kontaktnät finns en överhängande
risk att homosocialitet eller homosocial reproduktion kan verka med
utestängningar helt okontrollerat. Med homosocialitet åsyftas att män
föredrar att umgås med andra män, vilket yrkesmässigt översätts i en tyst
överenskommelse att kvinnor är annorlunda och att det då är bättre att
rekrytera en man. När rekryteringen är informell och vaga begrepp som
”personkemi” står i centrum kan det vara svårt för minoriteter:

Jo, och det är därför det är svårt att komma in. Särskilt som kvinnlig
musiker i de här manliga banden och nätverken. Det är ett helvete.
”Vi har en pärm här och alla rekommenderar dig, men du känner ju
inte vår kapellmästare”, jag sa ”ge mig hans nummer så gör jag något
åt det”. Jag ringde honom och han menade att ”ja, vi behöver ju en
massa extra, jag ringer dig när vi börjar repa”. Det gjorde han ju inte,
utan där satt alla de vanliga snubbarna som jag vet inte har samma
erfarenhet eller är lika bra. Men de är ju hans gamla gäng. Nån ba-
lans i grabbgängen måste det ju ändå vara. Det är också samma gäng
som sitter överallt och det förstår jag för det är ju så rekryteringen går
till, men ändå… De killgäng där jag kommit in, där de öppnat upp,
där är jag ju kvar för jag presterar.

Samtidigt är det rimligt att resonemanget om lika barn leka bäst även
sträcker sig till etnicitet. I det empiriska underlaget finns tyvärr ingen
som är född utanför Sverige varför inget sådant kommit fram i intervju-
erna. Å andra sidan kan den lilla andel utlandsfödda bland de framslum-
pade intervjupersonerna (ur Musikalliansens anställda och ansökande)
indikera att även etnicitet spelar roll. 
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8. Arrangörsperspektiv: 
praktik & behov

En viktig förutsättning både för det lokala kulturutbudet och för frilans-
musikers arbetsvillkor är att det finns ett välutvecklat arrangörskap. Mu-
siklivet är brett i sina uttryck och det speglas också i den mängd
arrangörer som antingen regelbundet eller då och då har musikarran-
gemang. Det kan vara offentliga eller privata musik- eller teaterinstitu-
tioner, ideella föreningar, kommersiella eventbolag eller festivaler,
kommunala kulturförvaltningar eller kyrkor.  Vissa musikaliska uttryck
eller genrer som pop/rock finns i flera delar av ekosystemet (hos olika
typer arrangörer) andra är mindre rörliga mellan sammanhang.

Här diskuteras företrädesvis de ideella arrangörerna, alltså de som
huvudsakligen arbetar oavlönat med musikaliska scenframträdanden.
Vid sidan av ideella och halvideella arrangörer finns förstås även helt
professionella arrangörer, men det är inte dessa som fokuseras. 

Förutsättningar och professionalitet

Många av de tillfrågade menar att ideella föreningar har stor betydelse
och hela tiden utgör själva grunden i ekosystemet och i det egna utövan-
det. Dessvärre är de jämförelsevis ekonomiskt mindre betydelsefulla. 

Det ska man inte sticka under stol med att man kan tjäna mycket
pengar när man spelar på företag, då kan man tjäna samma som på
två-tre vanliga spelningar. Där gör man ett konstnärligt val, finns det
någon motsättning mellan dessa? Det kräver ibland lika mycket jobb
med en eventbyrå som mejlar tjugo gånger, man har ju då jobbat
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mycket innan även om det inte är repetition. Men om vi spelar på Ne-
fertiti så vet vi hur vi gör och har koll. Då kanske det också är någon
där som recenserar. Det är avvägningar hela tiden.

Samtidigt som de ekonomiska ramarna är snäva (vilket ger lägre gager)
betraktar musiker dessa spelningar som viktiga på andra sätt, både för
möjligheten att synas och för att möta publik med specifikt genreintresse.
Föreningarna arbetar ofta med små medel vilket innebär att gager, i de
fall länsmusiken inte subventionerar, kan bli låga. Artister kan behöva
använda bidragspengar för att betala resor och boende i samband med
spelningar.

Enligt Vidells arrangörsstudie utgörs ca 1/3 av arrangörens ekonomi
av bidrag, resterande kommer ur medlemsavgifter, biljettintäkter och
sponsorer. Ett viktigt strategiskt område för arrangörer handlar om att
kunna få loss pengar. Viktiga kontakter för arrangörer är kommunal kul-
turförvaltning och länsmusik. 

Viktigt att synliggöra sin förening mot kommunen, mot politiker och
tjänstemän särskilt när det kommer nya beslutare. Tänker man på en
ensemble, grupp eller verksamhet ger de ibland en bra bild av vad de
är, ex. en traditionell jazzklubb, men vissa andra som vår förening
kan te sig otydligare då måste man bjuda in till samtal, hitta kon-
taktpersoner. Det är lobbying på ett sätt, men samtidigt ser man till
att det finns ett bättre beslutsunderlag hos kulturförvaltningen.

En annan arrangör menar att det kanske är bra att kommunen inte riktigt
vet vad de gör eftersom de då möjligtvis tycker verksamheten tilltalar för
smal publik. Oavsett kämpas det ständigt med den ekonomiska frågan. 

Där menar de flesta intervjupersoner att samarbeten bygger på per-
sonliga kontakter som i sin tur till stor del beror på den anställdes mu-
sikintresse. Upplevelsen är att allt flyter smidigare när samarbetspartnern
är någon som förstår villkoren för musikverksamhet utanför institutio-
nerna, såsom en tjänsteman med egen yrkesbakgrund i det fria musik-
livet. Det personbundna, som även uttrycks av intervjuade musiker i
relation till bidragsgivande aktörer, tycks till viss del bestå i att processen
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varigenom beslut fattas inom institutioner och förvaltning inte är trans-
parent. Det finns ibland tydliga kriterier som skall beaktas, men hur
dessa tillämpas är otydligt då arrangören eller musikern sällan (i egen
mening) får tillräcklig feedback. Detta är ett transparensproblem som
gäller såväl länsmusik som kommunal kulturförvaltning och statliga 
bidragsgivare.

Vad som menas med professionellt arrangörskap varierar, men tycks
i grunden utgå från att arrangören förstår vad musikern behöver. Ar-
rangörerna menar att professionaliteten ofta inte handlar om kunskaps-
brist. Det finns engagemang, intresse och kunskap men de begränsade
ekonomiska och praktiska förutsättningarna skapar problem. Mängden
föreningsaktiva kan också påverka variationen i hur föreningarna sköter
arrangemangen. Idag är många nya arrangörer i grunden utbildade och
utövande musiker, vilket arrangörerna och musikerna menar har en 
positiv inverkan på bemötandet. 

Samtidigt kan man prata om professionalism i form av ökad avlö-
ning. De allra flesta föreningar inom det fria som arrangerar musik har
inte anställd personal. På sin höjd finns någon arvoderad för att hantera
ekonomi. De som genererar scenuppdrag för musiker arbetar alltså
under utsatta och kortsiktiga förhållanden. Detta har konsekvenser: (1)
etablerade kontakter mellan musiker och bokare går förlorade till följd
av omsättning eller nedläggning, (2) ökade svårigheter för musiker att
avläsa sin arbetsmarknad och (3) svårt att som arrangör generera rykte
för god kvalitet som drar publik även vid musik som för publiken är
okänd (kända kort vinner alltså i längden).

Bidragsmässigt är den viktigaste parten kommunen. Det finns ex-
empel på mer etablerade arrangörer som har långsiktiga bidrag från
kommunen, men huvudsakligen handlar det om kortsiktiga verksam-
hetsbidrag och eventuella projektbidrag. 

Att hitta och ansöka om bidrag tar tid, och är därför något många
föreningar känner måste arvoderas. Kontakter med bidragsgivare be-
skrivs som starkt personbundna, därför är det viktigt att synliggöra sig
mot kommun och landsting. Arrangörerna måste tydliggöra vilka de är
och vad de gör mer aktivt mot olika aktörer i det politisk-administrativa
systemet. 
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Samarbeten och sponsorer är viktiga inslag i arrangörens ekonomi
och kan påverka inriktningen på programmens innehåll. Samarbeten in-
nebär ofta kompromisser, samtidigt som man gemensamt får tillgång till
andra former av bidrag. Samarbeten kan också signalera stabilitet, att ha
stark uppbackning, vilket kommunicerar till kommun, region och stat
att man är en bra/säker investering. 

Här kan konstateras att även på arrangörssidan finns ett viktigt know-
how som byggs med tid och som är nödvändigt för att skapa en funge-
rande ekonomisk situation. Det byggs en strategi kring programsättning
och finansiering som passar in i den konstnärliga, politiska och publika
strukturen. Det handlar ofta om en kombination av kunskap som byggs
över tid och kunskap som är en färskvara. Nu sker förändringar i det kul-
turella landskapet varför aktörer måste bevaka och positionera sig.

Det finns signifikant överlappning i rollfördelning på musikområdet,
så att många musiker är engagerade som arrangörer vid sidan av musi-
cerande eller efter att ha slutat verka som frilansmusiker. En musiker
som här intervjuats i sin arrangörsroll ser arrangerandet som en form av
tjänstgöring, dvs. arrangerandet kan vara ett nödvändigt ont. Detta bildar
också ett system där frilansmusiker skapar jobb åt varandra. 

Bokningsarbete

Arrangörsföreningarna har sina egna identiteter och det avspeglas i hur
de arbetar med programsättning. En rad faktorer påverkar vad som ham-
nar på scenen. Från intervjuunderlaget har här sammanställts en lista på
fem centrala punkter:

• Övergripande profil eller tema. Detta handlar om ett samspel av grän-
ser och bredd. Exempelvis i uttryck som ”vi jobbar med jazz som vitt
begrepp”, ”vi arbetar med fokus på experimentellt och unga nya kon-
stellationer” eller ”det andra gör – det gör inte vi”. Teman kan kanali-
sera tidsandan eller det aktuella. För vissa äldre föreningar finns också
ett arv att förhålla sig till exempelvis i årsfiranden. Gruppen eller ar-
tisten måste därmed inordnas i festivalens eller konsertsäsongs tema.
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• Det egna musikintresset i förening och styrelse. Beroende av förening-
ens sammansättning kan intresset vara likriktat eller skilja sig åt mel-
lan medlemmar, vilket påverkar inriktning och bredd i programmet.
Arrangörer drivs i regel av det egna intresset vilket innebär egna kon-
sertbesök. Det är just därför musiker talar om att varje speltillfälle
är en jobbintervju. Utifrån egna intryck tar arrangören själv kontakt. 

• Samarbetspartners för med sina idéer. Samordningsvinster eller ökade
möjligheter till bidragsökning på basis av samarbeten är incitament
som ibland för med sig kompromisser. Det kan upplevas givande
eller problematiskt, men innebär alltid att fler synpunkter och mu-
siksmaker skall samsas.

• Publikintresse och ekonomisk bärkraft. Man arbetar mer eller mindre
utifrån kunskap om publiken. Det kan handla om att arrangera det
som drar och är gångbart ekonomiskt, men inte nödvändigtvis in-
tressant för styrelsen.

• Kontakter med, och material från, musiker. Arrangörer tycks ha mer
eller mindre utvecklade rutiner för hur inkommande material och
förfrågningar skall hanteras. Sortering kan baseras på den övergri-
pande tanken för verksamheten eller utifrån en kvalitetsbedömning
hos föreningens bokare. Många sparar intressant material som inte
blir något vid kontakttillfället för att plocka fram senare.

I intervjuerna ses en viss överlappning mellan andra typer av förenings-
aktiviteter och programsättning för scen. Det kan exempelvis vara pe-
dagogiskt grundade samarbeten kring exempelvis Masterclasses där
deltagare och/eller inbjuden gäst sedan programläggs att framträda på
scen. Här är lokaler ett vanligt problem, när arbetat inbegriper mer än
scenframträdanden och därmed behöver andra utrymmen än en scen.
Bidrag täcker sällan mer permanenta lokalkostnader och vissa får inte
användas för lokaler.  

Det tycks också finnas arrangörssvårigheter relaterade till 1) musik
med höga tekniska krav och 2) stora ensembler. Kraven på teknik ökar,
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men det är svårt att få loss pengar eftersom bidrag ofta specificerat inte
får gå till detta. Man kan tänka att anledningen är att pengarna ska
hamna hos musikerna och att man därigenom anser att merparten av
bidraget skapar utbud för publiken. Samtidigt placeras då denna kostnad
hos musikgruppen som kan tvingas investera i utrustning som de inte
kan förvänta sig ska finnas hos arrangören. Kraven på ny teknik, samt
avsaknad på teknisk kompetens, kan innebära att viss musik upplevs som
för avancerad att arrangera. Ett annat problem är musik som framförs
av större grupper där de ekonomiska marginalerna för en mindre för-
ening inte möjliggör sådana arrangemang. Detta är också något musi-
kerna är väl medvetna om och bandkonstellationer anpassas till detta.
Det framhålls exempelvis hur bra det är att vara duo eller trio. 

Det går att matcha dessa arrangörers bokningsförfarande med de stra-
tegier som används av musikerna vilket visas i tabellen nedan: 

Programsättning Strategi

Profil/tema Bredd: repertoar och genreuttryck

Musiksmak Synliggörande: både livespelningar och 
genom kontaktarbete där musik bifogas

Samarbetspartners smak Bredd

Publikens intresse Synliggörande: av scenframträdanden 
där inverkan på publik syns

Kontakter från musiker Kontaktarbete direkt mot arrangör

Arrangörers behov

I olika sammanhang har musiker och arrangörer under en längre tid ut-
tryckt behov av en översyn av arrangörer och deras förutsättningar. Maria
Videll har å Musik i Syds vägnar genomfört ett treårigt projekt kring ar-
rangörer (som presenteras den 5 december 2011). Studien fokuserar inte
på bokningsförfaranden, men omfattar ändå en rad, för denna kartlägg-
ning, intressanta områden. Nedan redogörs för behov i arrangörsstruk-
turen som uttrycks i såväl Vidells material som i kartläggningsprojektets. 

k a r t l ä g g n i n g s p r o j e k t  f r i l a n s f ö r m e d l i n g70



En första konklusion är att insatser avseende ekonomi behövs på
kommunal nivå. Det måste frigöras större resurser till arrangörer efter-
som medfinansiering ofta är ett krav för andra bidrag. Bidragen måste
också höjas. Stöd till ideella arrangörer skapar mer pengar och är inte
ett svart hål, detta visar föreningarnas ekonomi. Videll hänvisar till att
arrangören i snitt anordnade 13 konserter per år, omsatte 280 000 kronor
varav drygt 1/3 var offentligt stöd. Merparten av pengarna kommer alltså
från andra källor såsom biljetter, medlemsavgifter och sponsorer. Dessa
pengar går till omkostnader och gager. 

Bidragssystemet, som det är uppbyggt idag, uppmuntrar inte åter-
växt. Bidrag bygger på tidigare prestationer, men utan pengar blir det
svårt att skapa några ”tidigare prestationer”. Detta tillsammans med en
ovilja bland många unga (som vill arrangera) att engagera sig i etable-
rade föreningar upplevs oroväckande. Många unga och/eller potentiella
arrangörer har andra tankekoncept kring musikarrangemang, återväxt
blir därmed också en fråga om att bredda utbud och skapa ny publik.
Förutom ett generellt stöd behövs alltså riktade insatser såsom upp-
startsstöd.

Diskussioner med arrangörer och nationella arrangörssammanslut-
ningar pekar också på att behov lättast samordnas på regional nivå. Det
handlar exempelvis om administrativa avlastningar, stöd i marknadsfö-
ring och kontraktshantering. Ett fåtal arrangörer har hjälp med detta
från länsmusiken. Kanske kan detta motsvaras av de eventuella resurs -
center och konsulenter som framhålls i de regionala exemplen i rappor-
tens tredje kapitel. Contemporary music and arts, CoMA, som upphörde
2010 är ett exempel på en centrumbildning som förenade det fria med
det institutionaliserade musiklivet. 

Videll pekar också på ett behov av rådgivande och kunskapsspri-
dande insatser (exempelvis mentorer) samt möjligheter till kompetens-
utveckling för arrangörer. Detta har inte lyfts av kartläggningsprojektets
arrangörer (kanske på grund av att samtliga bedrivit verksamhet under
flera år). Samtidigt är detta något som de nationella arrangörssamman-
slutningarna försöker tillhandahålla.

a r r a n g ö r s p e r s p e k t i v :  p r a k t i k  &  b e h o v 71



9. Mellanhänder: 
funktioner & utrymme

I tidigare avsnitt har mellanhänder såsom bokare, agenter och produ-
center nämnts som en potentiellt viktig del av ekosystemets näringsked-
jor. I Sverige tycks gränserna mellan dessa yrkesgrupper, och i viss mån
även managers, vara flytande. Många aktörer tycks laborera med flera av
dessa begrepp utan att egentligen göra någon distinktion mellan dem.
Man kan tänka att differentieringen mellan dessa roller är större utom-
lands, då yrkena har en starkare ekonomisk ställning i de ekosystemen. 

Agenter och bokare kan alltså arbeta på samma sätt med bokning av
uppdrag åt klienten. Ibland arbetar dessa exklusivt med klienten så att
denne inte representeras av någon annan, något som i materialet är mer
vanligt hos de som kallar sig agenter än de som benämner sig bokare.
Exklusiviteten kan vara total, eller marknadsbaserad så att en agent är
ansvarig för nationella uppdrag och en annan för uppdrag på den inter-
nationella arbetsmarknaden. 

Producent är också en titel som förvirrar. På frågan om vem som idag
producerar finns inget klart svar eftersom det kan röra sig om olika upp-
gifter. Att vissa anställda vid institutioner kallas producenter, men inte
producerar underlättar inte heller. Den producent- eller agentroll som
starkt förespråkas från olika positioner i ekosystemet är den med fokus
på konstnärligt helhetsgrepp. Detta exemplifieras nedan med agenturen
MTA Productions. Behovet av en bred funktion med fokus på utveckling
av flera aspekter står som musikområdets motsvarighet till yrkesroller
som regissör eller koreograf inom teater och dans. Ofta får den enskilde
artisten eller musikgruppen stå för även dessa funktioner. Att outsourca
enbart bokningsarbetet räcker bara en bit:
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På svenska marknaden har man ju inte agenter på samma sätt. Stora
skådisar och sångare som är etablerade har agenter, men de behöver
inte säga att deras klienter är bra, det vet folk redan, utan deras roll
är mer att se till att klienterna får chansen. En agent för någon mer
okänd, som mig, måste ju också kommunicera att jag är bra.

När musiker konstaterar att agenter eller bokare behöver jobba på olika
sätt innebär inte det att yrkesbeteckningen överges för en annan. Istället
är det de flytande gränserna och det otydliga innehållet som ändras för
att passa det särskilda fallet. MTA Productions arbetar exempelvis på
olika sätt med olika klienter beroende av behov och resurser. 

Dessa mellanled skapar mervärde för musiker, arrangör och publik
genom att med sin specifika kompetens och sina resurser höja kvaliteten
på framträdandet. Intressant här är att lägga fokus på en bred produ-
cent-/agentroll där fokus är att för publiken göra ett konsertbesök till en
helhetsupplevelse med krav på att allt det sceniska samspelar och hänger
ihop. Det innebär att få ihop ljud, ljus, scenografi, musik, mellansnack
till en helhet. Vidare handlar det om att tillsammans med arrangören
och musikern ta fram marknadsföringsmaterial, promota, förhandla om
gager, ge feedback till artisten kring dennes utveckling, att avläsa den
ständigt pågående meningsproduktionen i systemet och positionera
gruppen eller musikern rätt. 

En utveckling av dessa mellanhänder innebär att bristen på tid, ork
och kompetens vilket begränsar möjligheten att hitta och bearbeta nya
spelställen eller nya former för marknadsföring, kan minskas. Detta kan
vara nog så viktigt i att hitta ut till en ny publik och det är väl framför
allt i detta som en professionell producent/agent kan ha en större bety-
delse. Mellanhänderna har således också en viktig roll när det gäller 
artistens arbetsvillkor, framför allt genom avlastning, bättre boknings-
arbete samt genom att ha en annan (och kanske bättre position) när det
gäller gageförhandlingar.

Vissa musiker arbetar redan med någon i detta led, men många
skulle vilja få möjlighet att göra det. I intervjumaterialet finns blandade
erfarenheter av relevansen av dessa mellanhänder för typen och mäng-
den arbete som erhålls. 
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Länsmusikorganisationerna liksom numera nedlagda Rikskonserter
var jämte Musikcentrumbildningarna offentligt finansierade mellanhän-
der. De arbetade tillsammans med musiker för att få till stånd turnéer
runtom i landet. På det sättet var länsmusiken en distributör av scen -
framträdanden regionalt och Rikskonserter mer nationellt. I övrigt är
dessa funktioner inbakade i verksamheter finansierade på kommersiell
grund, vilket kräver uppdrag och klienter med stark finansiering. Det fi-
nansiella utrymmet för dessa mellanpositioner är direkt bundet till mu-
sikerns inkomst.

I materialet finns ett par musiker och grupper som under någon pe-
riod betalat för den här typen av tjänster. Det rör sig vanligtvis om en
procentsats av gaget och ibland en månatlig/årlig avgift. Vissa jobbar mer
med dessa yrkesgrupper och med goda resultat:

Dels har jag haft olika agenter som bokat. Så jobb kommer från de
ibland (och då är det de få klassiska uppdragen jag får). Konsertbola-
get är en, jag ligger på ett par andra agenturer så det blir kanske 10-15
konserter per år. Ibland ringer de från länsmusiken. Jag brukar för-
söka skicka ett mejl till länsmusiken, till producenterna, varje år om
vad jag gör. Många jobb kommer via länsmusiken, men det är ju hos
kammarmusikföreningar.

Andra menar att det är problematiskt både för att bokaren oftast inte
känner till arrangörsstrukturen lika väl och för att musikerna arbetar i
flera konstellationer vilket gör samordning svårt för en utomstående. De
flesta som anlitar ett bokningsbolag har fått ett fåtal eller inga uppdrag
från dessa. Detta menar musikerna beror på att bokarna inte jobbar ak-
tivt utan väntar på att någon intresserad ska ringa.
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En exemplifiering

MTA Productions ligger i Stockholm och beskrivs på hemsidan som:

Ett bokningsbolag med känsla för artistisk helhet i fokus.  Vi fungerar
huvudsakligen som en artistagent och representerar i dagsläget ett
tjugotal artister, konstellationer. 

Det är en verksamhet som idag sysselsätter fyra personer, på heltid.
Hilda Sandgren, grundare, producent och artistbokare, beskriver att de
arbetar exklusivt som en agentur huvudsakligen med smalare musik-
genrer såsom folkmusik, visa, världsmusik och jazz, vilket skiljer dem
från många andra bokningsbolag. Hon hade tidigare arbetat inom tur-
nébolag och artistmanagement och tyckte inte det fanns något tillräck-
ligt bra bokningsbolag med genremässigt bredd och samtidigt kvalitativt
musikaliskt uttryck. Utanför pop/rock-genren fanns det ett hål som
kunde fyllas av en ny aktör. 

Det smala ekonomiska utrymmet finns tydligt med. Både i berättel-
sen om hur företaget startade men även i det aktuella läget. Sandgren
jobbade under flera år också med annat vid sidan av för att klara den
egna ekonomin. Då, liksom innan, arbetade hon inom branschen för att
bygga upp kunskap och kontakter. Agenten ska vara artistens röst mot
arrangören och måste vara insatt i branschen och känna musiken. När
vi talas vid beskriver hon dagsläget: 

Det är mycket konkurrens nu, hösten är helt fruktansvärd. Det är
inte så mycket konkurrens med andra bokningsbolag utan snarare
om publiken. Istället för att boka spelningar och genomföra dom så
måste vi även stötta nästan samtliga lokala arrangörer och jobba
väldigt aktivt med marknadsföringen såsom att göra tävlingar, jobba
med annonsering, Facebook-kampanjer m.m. inför i princip samtliga
spelningar.

Bolaget sköter alltså stora delar av det som har med artisternas engage-
mang att göra. Detta innebär PR gentemot potentiella arrangörer samt
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press och media, kontakter med arrangörer, förhandling av gager, kon -
traktsskrivning, turnéläggning, skapande av text- och bildmaterial, eko-
nomi och administration etc. De ekonomiska marginalerna är också
sådana att artisten ifråga måste vara relativt etablerad:

Det vi letar efter är någon som är övertygande musikaliskt och sär-
skilt live. Just nu med så stor konkurrens måste det vara en artist som
syns och hörs. Man måste ha erfarenhet, en produkt, kunna under-
hålla en publik och älska att spela live. Vi har höga kostnader för vår
verksamhet eftersom vi har anställda och kan därför inte ta in artis-
ter som är för mycket i början av karriären eftersom det är kostsamt
att bygga från grunden.

Ibland tackar de nej till artister som de tycker är bra, då de tror det saknas
publik. Artistval måste alltid utgå från hur spridningen kan fungera i de
nätverk och arrangörer som MTA Productions arbetar med. Det är nöd-
vändigt att förstå de egna begränsningarna och utifrån det välja rätt.
Detta visar vikten av att avläsa sin omgivning för egen räkning, men det
är också ett viktigt område i arbetet med artisterna: 

Sedan måste man ju läsa av också, analysera hemsidor och hur folk klic-
kar där, kolla aktivitet på Facebook, mäta besökarantal. Vid varje spel-
ning följer man upp och kollar vad som funkade och inte – hela tiden
kopieras det som är bra. Google analytics och säljstöd använder vi. Vi
försöker vara transparenta och raka i vår kommunikation. Vi måste ju
leverera kvalitet åt båda hållen, mot artister och publik/arrangörer.

Sandgren menar att det på så sätt är bra med det fokus som idag finns
på entreprenörskap hos musiker. Hon har själv varit konstnärligt verk-
sam på scen och menar att det är mycket positivt att artisterna tvingats
ta ansvar för olika delar och inte bara musicerandet. Detta spelar också
in i hur agenturen kan arbeta med musikerna:

Tror mitt arbete skiljer sig från andra bokningsbolag då vi tillsam-
mans med samtliga artister gentemot arrangörerna och publiken har
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en hög konstnärlig ambition. Vi låter det ta tid.  Vi arbetar med att
bygga en strategi för varje artist, vi brukar diskutera tillsammans
”vad är nästa grej?” Därför är det viktigt att de kan inviga oss i deras
konstnärliga ambitioner och hur de vill växa så att vi från början får
växa med dem. Samarbetet konstnärligt och ekonomisk skall gå
hand i hand hos oss. 

Att själv ha arbetat med andra aspekter av konstnärskapet innebär att
man lättare kan föra en dialog kring utveckling och att arbeta tillsam-
mans kring musikerns olika projekt. Sandgren beskriver också detta som
ett led i att de blivit mer och mer producent av egna produktioner. De
har exempelvis gjort Jul i Folkton: 

Jag såg redan 2005 att det inte fanns någon bra konsert med kvalitet
kring jul. Jag fick en idé att göra något med de artister jag då precis
börjat arbeta med. Så jag frågade om de ville vara med.

Agenturen arbetar således både med egna produktioner, men huvud-
sakligen med projekt som artisten kommer med när samarbetet startar
tillsammans med MTA. Man behöver ekonomi och tid för att producera
egna saker och ting – vilket inte alltid finns. 

Agenten kan också påverka gagenivån genom att konsekvent lansera
artisten och hjälpa denna att nå en högre nivå, men även genom att vara
mer pådrivande i förhandlingar. Sandgren poängterar flera gånger att
”vår tanke är att människor ska vilja betala för att se, kultur ska kosta”.
Det kan vara viktigt att konsekvent arbeta med ekonomiska konventio-
ner i just musikvärlden där många förväntar sig att ta del av uppträdan-
den och musik gratis. 

Konkurrensen om publiken är hård, och därför kan det vara bra att
artisterna ibland har offentligt stöd, ”då kan vi bredda och få ut mer”.
Det har, enligt Sandgrens erfarenhet, blivit mer brett – flera artister inom
smala genrer har fått komma fram och publiken för dessa genrer har
också breddats. Styrkan i agenturen ligger också i att det finns olika ut-
tryck samlade: 
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Jag tänker som en solfjäder, vi tar några från en genre som vi tycker
är bra, sedan går vi till angränsande musikaliska uttryck och plockar
några där. Det gäller också att lyssna och känna in. Tror man kan
bredda med associering - typ ”gillar du det här kanske du gillar detta
också”. Sedan är folk välvilligt inställda när det går mun till mun som
rekommendationer.

Det är en form av kvalitetssäkring de sysslar med. När publiken och ar-
rangörer litar på agenturens goda smak och professionalitet då är man
en legitim part som också är i position att föreslå genrenära uttryck som
kan vara av intresse. 

Erfarenheter från detta arbete pekar på vikten av att jobba gränsöver-
skridande mellan producent- och agentrollen. Man producerar, bokar
och säljer konserter/events, men arbetar också med artistens utveckling.
Detta innebär att musikern får den återkoppling som behövs, ett boll-
plank och någon som på professionella grunden känner marknaden.
Detta arbete med professionell feedback och kunskap om efterfrågan kan
vara avgörande för produktionens konstnärliga innehåll, men även för
mötet med publiken. 
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10. Ekosystemets näringskedjor 

Förmedlingsprocesser inom musikområdet involverar och påverkas ofta
av flera aktörer. Musikens ekosystem kan lätt upplevas utifrån som
ostrukturerat då roller sällan är ömsesidigt uteslutande (yrkesgruppers
arbetsuppgifter ofta är odefinierade) och skilda yrkesroller i stor ut-
sträckning sammanfaller i en och samma person (så att musiker även
är bokare och arrangörer). Denna komplexitet innebär att det uppstår
olika konstellationer av aktörer kring varje enskilt uppdrag. Givetvis kan
dessa inte utvecklas i all oändlighet, men variationen är så pass stor att
generalisering försvåras markant. Detta har också sin bakgrund i en
grundläggande problematik inom musikens arbetsområde – bristen på
möjlighet till specialisering. 

Variationen kan illustreras med ett antal näringskedjor. Dessa kedjor
representerar några av de uppdragskonstellationer som beskrivits i in-
tervjuerna. Kedjorna kan varieras ytterligare om andra led också inklu-
deras såsom lokaler, media, sponsorer etc. Illustrationerna här begränsas
till musiker – arrangör – publik:
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Ekosystemet väver samman skilda samhällssfärer, den offentliga, privata
och marknaden i dessa kedjor. Näringen i systemet är pengar och im-
materiella värden som kreativitet och meningsproduktion. Den del av
det svenska musiklivet som stöds av samhället kan vara subventionerat
i flera led. Bland musikerna i detta material är verksamhetsbidrag från
Kulturrådet, stipendier från Konstnärsnämnden, tidigare turnéer genom
Rikskonserter, subventionerade konserter via länsmusiken, samt spel-
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ningar hos flertalet arrangörer som har olika typer av offentliga stöd
vanligt förekommande. 

Kommuner och Landsting bidrar i liten omfattning till de fria grup-
pernas ekonomi. Anledningen är givetvis att gruppmedlemmar kan vara
utspridda geografiskt och sakna en tydlig hemmascen. Ett sätt att komma
runt detta vore ökade bidrag till arrangörer på lokal nivå då dessa resurser
även filtreras till musikern i gageform. Fördelen med dessa bidrag är att
arbetet hos arrangören kring biljettintäkter kan generera mer pengar vil-
ket då kan höja gagerna. Samtidigt är osäkerheten kring storleken på ut-
delningen större än om bidraget går direkt till musikern.

Frilansmusikerna laborerar alltid i långa och korta framförhållningar
med olika näringskedjor. Uppdrag binds ofta samman av kontakter från
utbildning och tidigare speltillfällen. Det ömsesidiga systemet av upp-
dragsgivande mellan musiker kan betraktas som ett sätt att minska kon-
kurrensen om jobben. Mängden musiker står inte i balanserad
proportion till de uppdrag som finns. Detta gäller även på den institu-
tionella sidan. Där beskrivs hur institutioner tar in praktikanter (stu-
denter) utan löner eller anställningstrygghet. I realiteten är det inte
praktik eftersom de inte går jämte en mentor. För de oetablerade innebär
ett praktiktillfälle en möjlighet att visa sig och knyta kontakter. Men
detta tränger samtidigt ut andra och utarmar enligt musiker de som är
yrkesverksamma och den konstnärliga kvaliteten. 

Därtill finns på frilansmarknaden konkurrens som kommer från
musiker med anställning. Orkesteranställda vill prova uppdrag utanför
sin arbetsplats för att det berikar. Strukturen möjliggör detta utan att
musikern måste ta tjänstledighet eftersom anställningen är utformad på
ett särskilt sätt. Å ena sidan vill man ha in nytt blod och intryck utifrån,
å andra sidan vill man ge uppdrag till de man har erfarenhet att spela
med. Det skapas ett semislutet system där det är svårt att komma in.

Om syftet med att förbättra de idag etablerade förmedlingsproces-
serna är att öka antalet uppdrag för den enskilda frilansmusikern måste
konstateras att det idag föreligger en strukturell obalans i systemet som
är hindrande. Det finns inget i materialet som pekar på att platser i kon-
sertprogram inte tillsätts eller att musiker på det hela skulle sakna träff-
säkerhet i sina kontakter. Problemet tycks alltså inte vara de strategier
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som musiker och arrangörer tillämpar. Många svårigheter har istället sin
grund i strukturella omständigheter. Exempelvis bristen på samordning
av arrangörer där fler framträdanden skulle kunna komma till stånd med
mer välplanerade turnéer (särskilt i norra Sverige med större avstånd). 

Ett större problem är dock den särskilda karaktären hos marknaden.
Hittills har begreppen uppdragsgivare och uppdragstagare använts. Detta
är en överföring av ett perspektiv på arbetsmarknadsrelationer som är
vanligt inom andra icke-konstnärliga arbetsområden, men perspektivet
blir missledande i detta ekosystem. Språkbruket ger signaler om att
denna arbetsmarknad skulle efterlikna traditionella yrkens när den i
själva verket inte gör det. Verkligheten är sådan att det fria musiklivets
ekosystem består av en, enligt vissa, alltför stor mängd högutbildade mu-
siker vilkas främsta uppgift på marknaden inte är att skapa och förmedla
konst utan att liksom andra företagare sälja en produkt (som förhopp-
ningsvis har god kvalitet). Denna produkt skall säljas på en marknad be-
stående av kunder vars verksamhet ofta bygger på kortsiktiga bidrag och
vars största finansiella resurs är ideellt arbete. En struktur som ser ut på
detta sätt innebär problem för arbetsvillkor, försörjningsmöjligheter, kul-
turutbud och förmedling. Ideella resurser är svåra att förena med krav-
anspråk och därför flyttas ofta gränsen mellan arrangör och musiker så
att ett ökat ansvar och fler uppgifter läggs på musikutövaren. De offent-
liga resurser som ofta utgör grunden varpå andra inkomster kan skapas
(genom exempelvis biljettintäkter) är inte tillräckliga för att (trots gratis
arbetskraft hos arrangören) skapa ett gage som täcker gruppernas 
arbetsinsatser. Detta problem har staten på ett ekonomiskt plan sökt lösa
genom verksamhetsbidrag och stipendier direkt till musikerna. Musi-
kerna laborerar i sitt yrkesliv med en stor mängd kontakter och inkomst-
källor vilket ställer höga krav på flexibilitet och social förmåga. 

När förhållandet mellan arrangör och musiker istället beskrivs som
en företagare-kund-relation synliggörs det ansvar och den arbetsbörda
som ligger på musikern. Från musikutövarnas sida har rests frågan om
en professionalisering av både det förmedlande ledet liksom arrangörs-
ledet. Dessa krav måste då ha uppbackning exempelvis i anslag, vilket i
sådana fall innebär villkorade bidrag från kulturadministrativa aktörer.
Samtidigt tycks det idag orimligt att kräva mer av icke-avlönade perso-
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ner. Då ekonomisk motivation per definition saknas i det ideella finns
en risk att ökade krav gör verksamheten för tidskrävande och kväver det
engagemang som finns.

När det kommer till professionalisering av mellanliggande led med
agent, bokare, producent är det svårt att finansiera eftersom dessa
pengar måste komma ur gager som inte ens täcker produktionen bakom
framträdandet. Det centrala problemet är inte avsaknad av intresse för
det arbetet utan att det idag inte tycks finnas en ekonomisk struktur som
gör specialisering och ökad arbetsdelning möjlig inom musikens eko-
system. Det är helt klart dyrare för musikern att outsourca icke-konst-
närliga arbetsuppgifter än att utföra dem själv. 

Därtill finns också en föreställning inom det fria musiklivet att ar-
rangören inte vill tala med bokare då arrangörens motivation uppfattas
komma ur kontakten med musikern. Risken med mellanhänder kan
alltså vara att det blir för professionellt och opersonligt. Huruvida det
finns belägg för denna föreställning eller ej kan inte utrönas från detta
material. Detta är dock ett direkt uttryck för den inverkan arbetsmark-
nadens struktur kan ha på (en ökad professionalisering i form av) nya
avlönade led mellan musiker och arrangör.  Alltså att systemets funktion
är så beroende av att intresset och motivationen upprätthålls hos de
ideella att mer ändamålsenliga praktiker motverkas. 

När det handlar om den mer strukturella funktionen hos det fria 
musiklivet behövs fortfarande kunskap om hur skilda nivåer av den 
politisk-administrativa strukturen samverkar och om subventionerings -
systemets påverkan på musik som lever på kommersiell grund. Finan-
siärer måste veta vad de vill få ut, och betala därefter.

En viktig fråga är hur den nationella kulturella agendan samspelar
med den kommunala. När nationella bidragsmodeller kopplas samman
med det kommunala eller regionala som grund är det rimligt att studera
mer ingående hur kommunernas kulturförvaltningar arbetar. Att sum-
man som fördelas på nationell nivå måste bygga på den kommunala in-
nebär svårigheter för genrens förespråkare att göra särskilda insatser när
man ser att detta är nödvändigt. Finns det en bättre kombination av se-
parata och ihopkopplade system? Samma fråga kan med fördel resas
gentemot strukturer som inbegriper den regionala nivån,
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Det måste också finnas en översyn så att det inte skapas ytterligare
obalans i kedjan komponist-producent-musiker-konsertarrangör-publik.
Med en alltför splittrad finansiering av näringskedjornas led kan man
lätt tappa uppfattningen om hur samspelet ser ut. En sådan fråga är bland
annat hur kopplingen ser ut mellan de fria grupper som har stöd (Kul-
turrådet) och de arrangörer som stöds (kommunalt). Har grupperna en
mottagarstruktur? Om inte, är det musik som ändå bör prioriteras? Och
om det är det så vore det fördelaktigt att det finns projektmedel som kan
användas för att iscensätta dessa produktioner som då annars inte har
samma möjlighet att möta publik.

På en arbetsmarknad med låga gager och begränsade uppdrag finns
en stor konkurrens mellan ”amatörer” och ”professionella”. Det handlar
ibland tydligt om en kamp mellan att å ena sidan uppmuntra fler fria
grupper och musiker att ta avlönade uppdrag, å andra sidan om att skapa
bättre förutsättningar för de som redan är verksamma. En fråga som
länge varit på agendan är att öka ersättningen för spelningar, men det
måste bygga på att publiken är villig att betala. Man kan tänka att betal-
ningsvilligheten både beror av insatser av publikarbeteskaraktär, men
också kvalitet – och då är producentinsatser nödvändiga.  

En annan fråga är vem som ska ha bedömningsmakten? Idag kommer
musikers försörjning både från egna bidrag och från gager (som har både
offentlig och kommersiell grund). En ökning eller minskning i de olika
länkarna innebär förändring i vem som har makt att påverka vad som
överlever i det fria musiklivet. Hur normbildare och gatekeepers formar
sin smak är fortsatt av intresse, men även vilken kompetens som idag re-
kryteras i region och kommun för uppdrag av bedömande karaktör. Idag
samsas bedömningar som kan bygga på helt skilda kriterier eller mål-
sättningar. Det handlar om den nationella bidragsnivån, den kommunala
nivån, länsmusik och region, samt den bedömningsmakt som finns hos
arrangörsföreningarna (och ytterst publik). Ändringar i den ekonomiska
strukturen flyttar också bedömningsmakt och ger särskilda bedömnings-
grunder företräde.
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11. Förmedlingsinsatser:
aspekter & processer

Utifrån denna kunskaps- och erfarenhetssammanställning är det möjligt
att diskutera åtgärder ur flera olika perspektiv. För aktörer generellt som
söker förändra eller förbättra villkoren inom musiklivet kan insatser an-
tingen syfta till att (1) förändra strukturer eller (2) att underbygga och
effektivisera de praktiker eller strategier som aktörerna tillämpar. Det
kan alltså å ena sidan handla om att ändra bidragsformer, momsregler
och försäkringssystem, å andra sidan kan man arbeta med insatser som
till exempel kunskapsspridning och kompetensutveckling. Det är dock
viktigt att ha i åtanke att insatser inte alltid får samma genomslag för
alla musiker eftersom arbetssätt och villkor skiljer sig åt. 

En viktig utgångspunkt här är att finna oundgängliga inslag i ett fun-
gerande system, som även faller inom utrymmet för Musikalliansen och
Musikcentrumbildningarnas aktionshorisont. Centralt för de områden
som presenteras nedan är alltså vilka möjligheter enskilda aktörer såsom
Musikalliansen och Musikcentrumbildningarna har att påverka aktörers
praktiker. 

Synliggörande

Synliggörande är viktigt för många av musikerna. Många använder fler-
talet kanaler där vissa kräver högre arbetsinsats och teknisk kompetens.
Arrangörer behöver kunna ta del av musiken i en professionell form och
den tekniska kompetensen är idag ojämnt fördelad. Det finns fortfa-
rande insatser som är relevanta att göra i den här kategorin. Hur det
fungerar med marknadsföringsmaterial varierar och för att det ska ge
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utdelning bör man inventera bland musikerna vad de anser vara viktigt.
Det kan vara egen hemsida, kvalitativa musikfiler eller bildmaterial. 

I denna rapport har stor plats vigts åt de arrangörer som återkom-
mande har musikarrangemang och vars största syfte är att arbeta med
scenframträdanden. Det finns givetvis uppdrag som kommer från aktö-
rer som kanske primärt arbetar med annat, det kan vara skola, kultur-
förvaltningar, företag etc. Dessa har inte samma kontakter och kunskaper
vilket kan försvåra en beslutsprocess där egna önskemål relateras till exi-
sterande utbud. Där spelar ”passiv förmedling” med exempelvis artist-
banker en viktig roll. Även om det rör sig om få uppdrag kan det vara
värt i de fall avgiften är låg. Här måste dock förmedlingsaktören arbeta
för att ses som kvalitativ, d.v.s. en sorts kvalitetssäkring måste finnas in-
byggd.

Nätverkande

Det finns fortsatt anledning att göra insatser som förändrar och breddar
musikers kontaktnät. Detta också med fokus på andra konstarter eller
andra delar av arbetslivet. Även om det interaktiva virtuella rummet,
med exempelvis Facebook och andra sociala medier, idag utgör en viktig
plattform för att upprätthålla kontakter och avläsa händelser i omgiv-
ningen fungerar det virtuella inte som ersättning för ”reella” möten som
sker i det fysiska rummet. De flesta kontakter som underhålls genom ex-
empelvis mejl etableras eller stabiliseras genom möten ansikte mot an-
sikte. Detta tillsammans med mängden uppdrag i närområdet, behovet
av kontinuerlig och billig repetition med skilda gruppkonstellationer
samt det mer generella behovet av att utbyta erfarenheter med andra mu-
siker upprätthåller den nuvarande storstadscentreringen. 

Dessa möten sker allt som oftast i samband med andras/egna
scenframträdanden samt på krogen. Inom musiken saknas en rumslig
fästpunkt motsvarande den inom teater och dans. Inom det fria musik-
området finns därför mycket begränsade möjligheter till nätverkande
kring nya arbetstillfällen motsvarande dans- och teaterområdenas möj-
ligheter till daglig träning, kontinuerliga föreställningar eller längre ge-
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mensamma instuderingsperioder. Musikerns egna initiativ fyller inte
liknande funktioner eftersom frilansmusikerna då använder sina egna
kontakter. Det gäller att hitta former och innehåll för breda lockande
möten. 

Producerande

Möjligheterna att arbeta med mellanhänder eller ”stödpersonal” kan
vara avgörande för en produktions innehåll och publikmöte. På musik-
sidan finns ett stort behov och hitta ekonomiskt gångbara former. Dis-
tribuering av musik är ofta ett cirkulärt system i och med att det som
inte förs ut till en publik inte genererar ett rykte, och något utan rykte
får sällan samma spridning. Detta innebär att det finns insatser att göra
i producentledet innan produktioner nått den position som behövs för
att attrahera kommersiella aktörer som möjligen kan komma att ta över. 

Eftersom musiklivet på många håll har dubbelbottnad finansiering,
offentlig och kommersiell, är det oklart hur andra politisk/administra-
tiva aktörer kommer reagera på en offentligt finansierad insats som möj-
ligen skapar konkurrens på en kommersiell marknad. Samtidigt har
exempelvis Arbetsförmedlingen tidigare genomfört projekt kring (sub-
ventionerade) producenter. Ett förslag är att se över möjligheten att fi-
nansiera en producentfunktion som har i uppgift att arbeta med ett antal
grupper eller program. Man kan också se över formerna för tidigare pro-
jekt såsom CoMA för att hitta modeller för producentrelaterad resurs-
tillhandahållning på regional nivå.

Erfarenheter från MTA Productions pekar på vikten av att jobba
gränsöverskridande mellan producent- och agentrollen. Insatser på
detta område behöver inte nödvändigtvis handla om att tillhandahålla
en subventionerad producent/agent, även om en sådan resurs skulle be-
tyda mycket. Funktionerna kan även delas upp:

– Boka och sälja konserter/events
– Förhandla och ordna med kontrakt
– Marknadsföring
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– Skräddarsytt publikarbete
– Kartlägga existerande och potentiella spelplatser
– Agera bollplank för utveckling av program
– Arbeta med långsiktiga strategier och planer
– Följa upp och återkoppla kring framträdanden 
– Känna in marknad och omgivning samt positionera artisten mot

bakgrund av detta

Aktörerna skulle kunna arbeta med de separata funktionerna, även om
det innebär att genrespecificitet måste beaktas, samtidigt som värdet av
en övergripande strategi går förlorat. 

Samtidigt som det finns en stor efterfrågan på ett mer offensivt stöd
och en vetskap om att passiv förmedling inte kan generera den mängd
jobb som en aktiv sådan kan, finns det en upplevd motsättning i att ar-
beta aktivt med förmedling vilket nedan illustreras med ett uttalande av
en musiker:

Kanske kan man agera mer agentlikt, nosa reda på stora roller och
provsjungningar för det. Men det finns ett inbyggt moraliskt dilemma;
varför ska JAG få den fördelen?

Denna problematik bottnar i att det finns en finansiering som inte är
kommersiellt vinstdrivande. Ett företag som promotar artister för att göra
vinst (även om det givetvis finns andra motiv också) är fri att arbeta på
skilda sätt med olika musiker. Handlar det däremot om en medlemsför-
ening eller en offentligt finansierad verksamhet betraktas ett liknande
förfarande ofta som illegitimt. Svårigheten här är att man kan behöva ge
producenten friare tyglar och större egen beslutsrätt än vanligt från 
offentligt håll. 

Finns det projekt med fokus på utveckling av mellanhänder som är
intressanta att bevaka eller samverka kring? Här behövs det både samtal
med andra aktörer kring vad som är möjligt att genomföra samt för att
samla in information om tidigare försök. Vad har fungerat och inte?
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Publik- och marknadsutveckling 

Att bredda verksamhetsfältet för musiker är idag en fundamental fråga,
där flera potentiella svar föreligger. Det kan handla om nya arrangörer,
publikutveckling hos existerande arrangörer, utveckling av andra mark-
nader exempelvis utomlands eller om att bredda arbetsmöjligheter inom
andra områden av yrkeslivet. Man bör fortsätta sätta ihop seminarier
och konferenser kring olika marknader, men även i samarbete med
andra aktörer arbeta aktivt för att bredda och skapa marknader genom
eget kontaktarbete och terrängsondering. Utbudsdagar har varit och kan
fortsätta vara ett led i detta.

Det behövs inte EN tydlig struktur, det behövs flera som existerar
parallellt, men som är transparenta. Ur ett långsiktigt perspektiv är det
idag nödvändigt att hitta bidrags- och stödsystem som kan uppmuntra
och vidareutveckla potentiella arrangörer. Erfarenheter indikerar att
detta är nödvändigt både för ett ökat antal uppdrag, men också för att
bredda publik och spelplatser. Musik i Syds arrangörsprojekt visar att
nya (och kanske huvudsakligen unga) arrangörer tänker annorlunda
kring programutformning (med betoning på korsbefruktning, kon-
cept/klubb) och att de attraherar en annan publik. Nya arrangörer kan
alltså innebära att arbetsmarknaden breddas.

Det finns absolut möjlighet att bredda marknader genom publikut-
vecklande insatser. Idag hamnar detta tyvärr ofta vid sidan av. Vilken
aktör som bör utföra detta arbete är också oklart. Detta är något som
flera led i näringskedjan i mer eller mindre omfattning arbetar med,
men det finns ingen samlad och riktad insats förutom hos vissa enskilda
arrangörer (RANK och dess arrangörer har tydligt fokus på detta). Att
bredda publik över genregränser är möjligt exempelvis genom en asso-
ciationsmodell à la Spotify. Detta behöver dock bygga på sållning av
musik och rekommendationerna kräver ofta en upparbetad legitimitet
hos publiken vilket är svårt att skapa med osäker finansiering. Publik-
undersökningar kan här ge viktig information, men genomförs sällan.

Den internationella marknaden är nödvändig och det finns flera par-
ter som intresserar sig för denna marknad. Regionerna talar om att få
ut ”sin musik” till internationella marknader, arrangörsförbunden och
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Musikverket är andra. Rapportens intervjumaterial visar att det tar lång
tid för musiker att ta reda på hur olika aspekter av utländska marknader
fungerar. Här kan det behövas en aktör som sonderar terrängen, skapar
samarbeten eller hittar kunniga kontakter. Utifrån detta kan förmedlas
en bild av hur det fungerar på olika marknader till intresserade musiker.

Informationsspridande

Det finns behov av en aktör som kan bevaka och samla information om
aktuella eller övergripande förändringar/händelser i musiklivet. Som kan
agera informatör gentemot musikerna kring kulturpolitiska händelser,
ny frilanskunskap, projekt som kan vara intressanta etc. Detta kan hjälpa
musikern att skapa en mer gynnsam position och sätta in sitt eget ska-
pande i ett sammanhang. 

Samordnande

Det finns anledning att framöver även bevaka frågor som rör arrangörers
villkor. Samordningsfunktioner är viktiga på arrangörssidan och något
som i högsta grad angår musiker som ju står att tjäna på en sådan ut-
veckling. Det finns en stor överlappning mellan musiker och arrangörer,
i intervjumaterialet beskriver många musiker också att de sitter i samma
båt som arrangören och att man arbetar tillsammans. 

Projekt som finansieras med (1) Stockholms stads utvecklingsbidrag och
(2) inom ramen för Musikverkets fokus på samarbeten och strukturer kan
här spela en viktig roll. Det handlar om utveckling av infrastruktur och
samarbeten – att testa nya former för organisering och genom förande inom
musiklivet. Det kan handla om att bevaka detta, men även innebära möj-
ligheter att få in musiker i projekt av olika slag. Samordningsfunktioner på
regional nivå ger stora möjligheter att skapa ett mer väloljat maskineri. Det
kan röra sig om resurser både för musiker och för arrangörer såsom kon-
sulentfunktioner. Att verka för detta, kanske på regional nivå, tillsammans
med andra kan säkerställa att musikers perspektiv också tas tillvara.
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Samverkande

Eftersom musiker arbetar på skilda sätt hos olika arrangörer kan det lätt
bli spretigt för en aktör att arbeta med alla områden och alla musikaliska
uttryck. Det vore intressant att se över möjligheter att göra en uppdrags-
fördelning med andra genreknutna aktörer avseende vissa förmedlings-
insatser. Detta skulle exempelvis kunna gälla institutionsmusiker. På det
sättet skulle man kunna arbeta mer effektivt med frilansare inriktade
mot det fria musiklivet.

Det finns också svårigheter hos vissa arrangörer/aktörer att avgöra
vad som är kvalitativt bra vilket kan ha en avskräckande effekt för ska-
pandet av uppdrag. Detta kan exempelvis gälla för offentliga aktörer
som ibland har uppdrag inom Skapande skola eller liknande. Hur kan
en möjlig sållande funktion se ut? Kan det handla om ett ökat produ-
centinslag som säkerställer kvalitet? Vilka aktörer kan idag arbeta på
detta sätt med kvalitetssäkring för utomstående parter? Detta är en fort-
satt fråga att diskutera. 
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Personer som bidragit med uppgifter och deltagit 
i intervjuer 

Maja Adolphson, Musikalliansen
Susanne Attling, Arbetsförmedlingen Kultur Media Öst
Ragnar Berthling, Musikcentrum (Öst)
Robert Brodén, Stockholm Stads Kulturförvaltning
Kjell-Arne Danemo, Öbacka Jazz & Blues
Viktor Eriksson, IDKA
Lena Garphult, Musikalliansen
Tomas Isacsson, Norrbottens Läns Landsting och Norrbottensmusiken
Benny Karlsson, Arbetsförmedlingen Kultur Media Väst
Anders Malmström, Musikcentrum Väst
Bengt Bronson Månsson, Blue Bird Kristianstad
Robert Olsson, Arbetsförmedlingen Kultur Media Öst
Hans Parment, Media Artes
Rebecka Randler, Region Skåne
Sven Rånlund, RANK
Bo Rydberg, Musikalliansen
Hilda Sandgren, MTA Productions
Odd Sneeggen, Svensk Musik, Swedish Jazz Celebration
Anders Sundén, Arbetsförmedlingen Kultur Media Nord
Anna Svensdotter, Levande Musik
Magnus Thuvesson, Svensk Jazz
Cecilia Tegenfeldt, Spelrum
Maria Videll, Musik i Syd
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