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Introduktion 
Initiativet till denna förstudie kom från en liten grupp musiker som under vår, sommar och 
höst 2012 träffades för att diskutera förutsättningarna för att bilda ett Musikcentrum Syd. I 
samarbete med Malmö Folkmusikförening skickades en ansökan om utvecklingsbidrag för 
en förstudie in till Region Skåne in i september 2013. I enlighet med den ursprungliga 
projektbeskrivning som då skickades in har arbetet med denna förstudie varit både 
undersökande och förankrande. När vi nu står inför ett bildande av Musikcentrum Syd har vi 
stor nytta av att redan under förstudien ha utvecklat ett nätverk och man kan konstatera att 
det också redan fått positiva sidoeffekter i form av nya kontakter mellan olika delar av 
musikervärlden. 

De som genomfört studien är Felicia Konrad, sångerska/låtskrivare, röstperformer, skribent 
och kulturprojektledare; Petter Wickman, musiker, producent och kulturentreprenör samt 
Sven Midgren, musiker, arrangör och pedagog. Alla tre är verksamma med Malmö som bas, 
något som bidragit till att ge förstudien en viss Malmöcentrering, men som aktivt balanserats 
upp under arbetets gång. 

Studien har innehållit enkäter, djupintervjuer samt fysiska möten med frilansmusiker och 
organisationer. Långsiktigt nätverkande, uppsökande, relationsskapande och förankrande 
verksamhet har varit en viktig del av arbetet. Studien har även använt sig av en blogg samt 
sociala medier som Facebook och Twitter för att skapa en informativ transparens och 
delaktighet. 

Studien visar på stort engagemang och ett behov bland musiker i regionen. Även andra 
organisationer nationellt och i regionen är positiva till en etablering och ser ett behov av att 
Musikcentrum Syd bildas och utvecklas i södra Sverige. Under förstudien har redan en 
synergieffekt uppkommit i form av nya samarbeten, initiativ och engagemang lokalt, regionalt 
och nationellt. En etablering av ett Musikcentrum Syd har möjlighet att ytterligare utveckla 
dessa effekter men framförallt att skapa ett mer dynamiskt och fritt musik- och kulturliv i 
södra Sverige, som även gör avtryck nationellt och internationellt. 

Förstudiegruppen har lagt ner sammanlagt över 800 arbetstimmar på arbetet, varav 450 
timmar får anses vara ideellt arbete. Tack riktas till Region Skåne och Malmö Folk som 
skapat de ekonomiska förutsättningarna för arbetet, samt till MCV MCÖ för att de delat med 
sig av kunskap, information och erfarenheter. Vi vill också uttrycka ett stort tack för all hjälp, 
stöd och uppmuntran vi fått från frilansmusiker runt om i Skåne och Sverige. 

 

Malmö juni 2013 

Petter Wickman, Sven Midgren, Felicia Konrad 

	  
	  
	  

 



1. Beskrivning av arbetet med förstudien 

1.1 Bakgrundsprocessen 
I maj 2012 tog Musikcentrum Riks, genom sina två medlemmar Musikcentrum Öst (MCÖ) 
och Musikcentrum Väst (MCV), initiativet till ett öppet möte riktat till frilansmusiker i Malmö. 
Anders Malmström från MCV och Ragnar Berthling från MCÖ informerade om sina 
respektive verksamheter och om vad en centrumbildning kan vara och innehålla. Meningen 
var att inspirera till att starta upp ett Musikcentrum Syd.  

I början av juni 2012, skedde ett nästa på Resurscentrum, Malmö. Lars Garpenfeldt, 
verksamhetsledare på Danscentrum Syd informerade om deras verksamhet och svarade på 
frågor kring det nybildade Resurscentrum, där Teatercentrum Syd och Danscentrum Syd 
ingår. Ett beslut fattades att påbörja processen med att undersöka vad det finns för 
möjligheter att starta ett Musikcentrum Syd. Mot bakgrund av att ett tidigare försök att starta 
ett Musikcentrum Syd misslyckats, fanns det en vilja till att undersöka, förbereda och 
förankra. Därför uppstod ambitionen att göra en förstudie för att undersöka och skapa 
kunskap om förutsättningarna för att starta ett Musikcentrum Syd med god förankring. 

Inför ansökan om finansiering av förstudien hölls fler möten där de som var engagerade i 
bildandet av ett Musikcentrum Syd träffade bl.a. Märta Lunner från Kulturstöd Malmö, Martin 
Martinsson på Musik i Syd och Rebecka Randler och Cecilia Langemark från Region Skåne. 

I september 2012 beslutades efter en kort analys att de som varit mest aktiva i processen 
från början också skulle åta sig arbetet med att genomföra en förstudie. Både arbetsenergi 
och engagemang som bildats genom möten kändes gynnsam och dessutom fanns en fördel i 
att de hade varit med från början av processen. Gemensamt skrevs en ansökan och Malmö 
Folkmusikförening tog på sig att stå som huvudman för förstudien, efter att Musikcentrum 
Riks nekat på grund av hög arbetsbelastning.  

Ansökan skickades in till Region Skåne, och i november 2012 fick den bifall. I ansökan var 
planen att förstudien skulle starta i mitten av november. P.g.a oförutsedda händelser kunde 
förstudien startas först i början av januari. Med blick i backspegeln var det bra, eftersom 
december är en splittrad arbetsmånad.  

(FK)	  
	  

1.2 Övergripande om genomförande och arbetsfördelning 
Förstudien startades upp i början av januari på vår hyrda kontorsplats på Resurscentrum, 
Mazettihuset, Malmö. Ny tidsplan och arbetsplan utarbetades utifrån de förändrade praktiska 
omständigheterna med bibehållna intentioner vad gäller innehåll och kärna angivet  i 
ansökan till förstudien. 

För att göra processen med förstudien så tillgänglig, kommunikativ, öppen och transparent 
valde vi att etablera en hemsida med blogg, Facebooksida, Twitter och email-adress.  Under 
hela förstudien har alla social media uppdaterats noggrant och regelbundet. Kommunikation 
utåt och externt har skett genom Facebook, Twitter, e-mail, telefonsamtal, och möten. Vår 
interna kommunikation har skett genom e-mail, telefonsamtal, och genom möten på kontoret, 
och på Skype. Alla möten har dokumenteras skriftligt. Vi har också fört en arbetsloggbok. 



Det som inte överensstämmer med vår intention och hur förstudien har genomförts är att vi i 
förstudien presenterade att slutrapporten skulle presenteras i ett första steg för 
referensgrupperna och sedan eventuellt då bearbetas för att sedan göras offentlig och 
sändas till Region Skåne. Vår intention var att det skulle finnas en kontinuerlig, stadig 
referensgrupp som vi skulle kommunicera med. Detta var inte möjligt praktiskt eftersom 
många frilansmusiker är resande personer. Vi valde i stället att möta en referensgrupp för ett 
särskilt syfte och vid 4 särskilda tillfällen, för att samtala med utgångspunkt av ett 
diskussionsunderlag som baserar sig på djupintervjuer och enkätsvar.    

Arbetsfördelning  
Petter Wickman har ansvarat och arbetat i huvudsak med undersökande kartläggning, 
kontaktsökande/nätverkande och samarbeten. Petter Wickman har också varit 
huvudansvarig för budget.  

Felicia Konrad har kompletterat Petter Wickmans nätverkande och kontaktskapande arbete, 
men även Sven Midgrens arbete med texter och ansökningar, och Felicia Konrad har 
tillsammans med Sven Midgren skrivit rapporten. Felicia Konrad har också arbetat med den 
förmedlande aspekten. 

Sven Midgren har ansvarat för tekniska lösningar, genomfört och skapat hemsida/blogg, 
enkäter med frågor riktade till frilansmusiker och arrangörer. Sven Midgren har ansvarat för 
att undersöka olika möjligheter till finansiering, göra ansökningar, sammanställningar, 
diskussionsunderlag, och analyser av intervju- och enkätmaterial och rapportskrivande.  

Gemensamt arbete som alla medverkat i har varit slutanalys av arbetet och av rapporten.  

Arbetsfördelningen kring förstudien känns naturlig då Petter Wickman är en driven 
organisatör/arrangör med ett stort och brett kontaktnät. Sven Midgren har erfarenhet av både 
rapportskrivande, föreningsarbete, och har arbetat som producent. Felicia Konrad är utbildad 
kulturprojektledare på Kulturverkstan i Göteborg, bandledare och har arbetat som 
ungdomskultursekretare på Tjörn. 

(FK)	  
	  

1.3 Metod och arbetsformer 
Förstudien	  har	  genomförts	  under	  januari-‐maj	  2013.	  
Arbetet	  med	  förstudien	  har	  inte	  bara	  varit	  koncentrerat	  på	  att	  inhämta	  och	  bearbeta	  
information,	  idéer	  och	  förslag.	  Det	  har	  också	  genomförts	  ett	  omfattande	  
förankringsarbete	  och	  nätverksskapande	  för	  att	  skapa	  en	  grund	  och	  en	  medlemsbas	  för	  
ett	  framtida	  Musikcentrum	  Syd.	  Detta	  har	  självklart	  varit	  resurskrävande,	  både	  i	  fråga	  
om	  arbetstid	  och	  i	  fråga	  om	  andra	  ekonomiska	  resurser.	  I	  gengäld	  innebär	  det	  att	  det	  
praktiska	  arbetet	  med	  att	  skapa	  en	  organisation	  kommer	  gå	  snabbare	  och	  lättare	  
eftersom	  det	  redan	  finns	  ett	  etablerat	  nätverk.	  

(SM)	  
	  

1.3.1 informationsinsamling 
Informationsinsamling	  har	  gjorts	  på	  flera	  sätt.	  Genom	  en	  enkät	  (se	  bilaga)	  som	  
besvarats	  av	  nästan	  70	  musiker,	  har	  vi	  fått	  in	  idéer,	  tankar	  och	  synpunkter	  om	  såväl	  
Musikcentrum	  Syd	  som	  om	  tillvaron	  för	  frilansmusiker	  i	  Skåne	  i	  allmänhet.	  Det	  har	  



också	  genomförts	  ett	  antal	  intervjuer	  med	  musiker	  för	  att	  få	  en	  djupare	  och	  mer	  
förtydligad	  bild	  av	  deras	  arbetssituation	  och	  	  
vilka	  idéer	  de	  har	  om	  hur	  den	  skulle	  kunna	  förbättras.	  De	  idéer	  som	  uppkommit,	  i	  såväl	  
enkätsvaren	  som	  i	  intervjuerna	  har	  sedan	  sammanställts	  och	  använts	  som	  underlag	  för	  
referensgruppssamtal	  (se	  bilaga).	  Detta	  resulterade	  i	  mer	  konkreta	  förslag	  om	  vilken	  
verksamhet	  MCS	  bör	  bygga	  upp	  och	  vad	  som	  är	  viktigt	  att	  satsa	  på,	  något	  som	  
presenteras	  längre	  fram	  i	  denna	  rapport.	  
	  
Förstudiegruppen	  har	  också	  studerat	  ett	  antal	  relevanta	  dokument.	  Detta	  innefattar	  bl.a.	  
Region	  Skånes	  Kulturplan	  2013-‐2015,	  Beslut	  från	  Kulturrådet	  om	  fördelning	  av	  medel	  
till	  kulturella	  centrumbildningar,	  andra	  förstudier	  kring	  kulturella	  centrumbildningar	  i	  
Skåne	  mm.	  Vi	  har	  också	  gjort	  en	  genomgång	  av	  fördelningen	  av	  ekonomiska	  resurser	  till	  
musiklivet	  på	  ett	  nationellt	  plan	  och	  jämfört	  fördelningen	  till	  institutioner	  med	  
fördelningen	  till	  det	  fria	  musiklivet.	  
	  
Vidare	  har	  det	  kontinuerligt	  inhämtats	  information	  och	  idéer	  i	  dialog	  med	  andra	  
organisationer	  och	  instanser	  vars	  verksamhet	  tangerar	  eller	  berör	  det	  tilltänkta	  MCS.	  
Musikerförbundet,	  Arbetsförmedlingen-‐Media/Kultur,	  de	  befintliga	  
musikcentrumbildningarna	  MCV	  och	  MCÖ,	  Resurscentrum	  och	  Musik	  i	  Syd	  är	  några	  av	  
de	  organisationer	  som	  på	  olika	  sätt	  varit	  oss	  behjälpliga,	  inspirerat	  och	  kommit	  med	  
frågor,	  synpunkter	  och	  svar	  som	  avspeglas	  i	  det	  slutgiltiga	  resultatet.	  

(SM)	  

1.3.2 Nätverksbyggande/kontaktskapande 
Sedan Sommaren 2012 har det byggts upp ett nätverk av frilansmusiker i Skåne genom 
kommunikation i sociala nätverk (Facebook, Twitter och hemsida med blogg) och genom 
frilansmusikermingel och referensgruppsmöten. I skrivande stund har Musikcentrum Syd 
knappt 200 ‘likes’ på Facebook, varav 90 % är frilansmusiker inom ett brett spektrum av 
genrer. På Facebooksidan finns det två-vägs-kommunikation, det vill säga kommentarer, 
meddelande med tips och utbyte av information och idéer. Även arrangörer och 
organisationer har kontaktat oss för att förmedla information; såsom tex. Musikalliansen, 
Kulturkraft Syd, Musikcentrum Öst och enskilda producenter. Till nätverket har det förmedlats 
information om ansökningar, stipendier, föreläsningar, workshops, auditions, musikmässor, 
showcases, spelningar etc. samt givetvis information om förstudien och vår egen aktivitet så 
att nätverket kunnat följa processen på ett enkelt sätt.  

Det har arrangerats fyra mingelträffar för frilansmusiker, två i Malmö, en i Ystad och en i 
Helsingborg. Den första träffen skedde i Malmö, 4 februari på Inkonst och arrangerades i 
samarbete med Kulturkraft Syd, Musikerförbundet och SKAP. Som inspiratör och talare 
medverkade Livet Nord, violinist och ordförande i MCV. Ca 60 frilansmusiker deltog och 
responsen var god, träffen fick även uppmärksamhet i Sydsvenskan och SR P4. 

Träffarna i Ystad och Helsingborg genomfördes i samarbete med Musikerförbundet. Dessa 
lockade betydligt färre deltagare men var ändå ett viktigt led i att nå ut utanför 
Malmöområdet. 

Den avslutande träffen i Malmö hölls den 3 juni på Inkonst, även denna gång i samarbete 
med Kulturkraft Syd, Musikerförbundet och SKAP samt nu även SYMF-frilans. Medverkade 
gjorde också en koreograf från Danscentrum Syd, som testade ett nytt koncept. Vid detta 
tillfälle presenterades de stora dragen av innehållet i denna förstudierapport. Dessutom 



beslutades att hålla ett konstituerande årsmöte för MCS den 9 september och grunden till en 
interimsstyrelse etablerades. 

Genom våra frilansmusikermingel har vi nått fram till frilansmusiker i Skåne med bred 
genrerepresentation: folkmusik, world music, klezmer, tango, visa, jazz, improvisation, 
klassiskt, visa, indiepop, punk, singer/songwriter samt genrer som brukar betraktas som 
crossover dvs. musik som är influerade av olika musikstilar. Även ett fåtal musiker som har 
performativa inslag eller arbetar med konceptuella former inom tex. nutida konstmusik. 
Många av frilansmusikerna är också kompositörer och låtskrivare. De djupintervjuer som har 
genomförts har bidragit till ökad fördjupning och engagemang i nätverket.  

(FK&SM)	  
	  

1.4 Vad vi gjort inom ramarna för förstudien 
Vi	  har	  under	  arbetet	  med	  förstudien	  

• skapat	  ett	  växande	  nätverk	  av	  frilansmusiker	  i	  Skåne.	  
• skapat	  en	  transparent	  förstudieprocess	  genom	  att	  använda	  sociala	  media	  och	  

referensgrupper	  och	  tillgängligheten	  med	  kontorsplatsen	  på	  Resurscentrum.	  
• förmedlat	  information	  om	  ansökningar,	  stipendier,	  föreläsningar,	  workshops,	  

auditions,	  mässor,	  showcases	  m.m.	  till	  det	  uppbyggda	  nätverket,	  främst	  genom	  
Facebook	  men	  även	  genom	  bloggen.	  

• undersökt	  frilansmusikers	  situation	  i	  Skåne	  genom	  enkätundersökning	  och	  
djupintervjuer	  för	  att	  kartlägga,	  skapa	  kunskap	  och	  ett	  bra	  underlag	  för	  ett	  
kommande	  framtida	  Musikcentrum	  Syd.	  	  	  

• tagit	  initiativ	  till	  konkreta	  samarbeten	  med	  andra	  aktörer,	  såsom	  Kulturkraft	  Syd,	  
Musikerförbundet,	  SKAP	  och	  SYMF.	  Och	  ett	  mindre,	  introducerande	  samarbete	  
med	  frilansdansare,	  förmedlat	  av	  Danscentrum	  Syd.	  	  

• haft	  möten	  med	  Kulturrådet,	  Musikcentrum	  Riks,	  Musikcentrum	  Väst	  och	  
Musikcentrum	  Öst,	  Musikalliansen,	  Region	  Skåne/Kultur,	  Resurscentrum,	  
Musikhögskolan	  i	  Malmö,	  Musik	  i	  Syd,	  Musikerförbundet	  avd.	  30,	  Symf-‐frilans,	  
Katapult	  för	  Mångfald,	  Konstnärsnämnden,	  UpSweden,	  Malmö	  Högskola	  m.fl.	  för	  
att	  utveckla	  och	  skapa	  kontakter,	  samt	  bygga	  upp	  en	  bred	  bransch-‐	  och	  
omvärldskunskap.	  

• deltagit	  i	  möten	  såsom	  när	  Arbetsförmedlingen	  –	  Media/Kultur	  arrangerade	  
möte	  med	  centrumbildningar	  i	  syd,	  och	  närvarat	  på	  möte	  med	  Nätverket	  Impra.	  

• deltagit	  i	  arrangemang:	  
	   a)	  Regionalisering	  av	  kulturlivet,	  Umeå	  om	  samverkansmodellen,	  	  

b)	  Kulturstrategi	  2014-‐2020	  arrangör	  Malmö	  Stad.	  Ett	  led	  i	  
samverkansmodellen,	  samtal	  och	  diskussion	  med	  kulturlivet	  om	  vilka	  
prioriteringar	  och	  satsningar	  som	  ska	  göras	  inom	  kulturen	  	  
c)	  Arbetsförmedlingen	  Kultur	  och	  Medias	  arrangemang	  i	  Ystad;	  Mötesplats	  
i	  Ystad	  
d)	  SKAP	  föreläsning	  Upphovsrätt,	  Musikhögskolan	  i	  Malmö.	  
e	  o	  f)	  Jämställdhet,	  Paneldebatt	  om	  50/50	  festivaler,	  Stapelbädden,	  
föreläsning	  av	  genusforskaren	  Vanja	  Hermele	  på	  Inkonst.	  	  
	  g)	  Musiklivet	  2023,	  workshop	  på	  Brew	  House	  i	  Göteborg;	  en	  intensiv	  och	  



konstruktiv	  	  arbetsdag	  med	  bl.a.	  Kulturdepartementet,	  Kulturrådet,	  Statens	  
Musikverk,	  Region	  Skåne,	  Musikcentrumbildningarna,	  Musikerförbundet,	  
Svensk	  Jazz,	  RFoD,	  Kontaktnätet	  m.fl.	  	  
h)	  Kulturmässa	  på	  Tangopalatset	  med	  utställare	  som	  Studieförbundet,	  
Kultur	  AF,	  Konstfrämjandet	  m.fl.	  

• tagit	  initiativ	  till	  att	  förmedla	  och	  sprida	  kunskap	  om	  frilansmusiker	  och	  musik	  
från	  nätverket	  till	  Stadsbiblioteket	  i	  Malmö,	  och	  har	  på	  så	  sätt	  förankrat	  en	  
kontakt	  med	  koordinatorn	  som	  lobbar	  för	  oss.	  	  

• samtalat	  och	  fått	  direkt	  kontakt	  med	  ansvarig	  verksamhetsledare	  för	  
Studieförbundet	  Sensus	  Syd	  och	  Studiefrämjandet.	  

• ansökt	  om	  finansiering	  för	  uppstart	  från	  Musikverket	  samt	  om	  projektbidrag	  från	  
Sparbanksstiftelsen	  Skåne.	  

• Undersökt	  vilka	  finansieringsmöjligheter	  som	  finns	  för	  ett	  blivande	  
Musikcentrum	  Syd,	  både	  under	  uppstarten	  och	  i	  ett	  längre	  perspektiv.	  

• undersökt	  hur	  fördelningen	  av	  pengar	  till	  det	  fria	  kulturlivet	  ser	  ut,	  för	  att	  skapa	  
en	  omvärldsorientering	  om	  kulturpolitik	  i	  handling.	  	  

• gjort	  ett	  förslag	  till	  stadgar	  för	  en	  kommande	  förening	  och	  styrelse.	  
• skapat	  bra	  kontakt	  och	  fått	  fin	  pressuppmärksamhet	  från	  Sydsvenskan	  och	  

Helsingborgs	  Dagblad.	  
• varit	  på	  på	  olika	  live	  musik	  arrangemang,	  främst	  i	  Malmö.	  	  
• haft	  kontakt	  och	  möten	  med	  arrangörer;	  Musik	  i	  Syd,	  Dunkers	  Kulturhus,	  Jazz	  i	  

Malmö,	  Klubb	  Krinolin,	  Helsingborgs	  Jazzklubb,	  Siestafestivalen,	  Hässleholm.	  
Mathias	  Landaeus,	  Underground,	  	  Lund,	  och	  Peter	  Tegnér,	  Goodnight	  Sun,	  Malmö.	  

• inspirerats	  och	  tagit	  del	  av	  information	  om	  IASPIS	  och	  TILLT,	  Västra	  Götaland,	  
och	  Övningshotellet	  i	  Oslo.	  

• planerat	  inför	  framtiden	  och	  har	  skapat	  en	  skiss	  till	  verksamhetsplan	  och	  förslag	  
på	  stadgar,	  en	  interimsstyrelse	  som	  förbereder	  möte	  i	  september	  där	  förening	  
kan	  bildas.	  

• presenterat	  vår	  förstudierapport	  och	  framtidsplanerna	  på	  ett	  
frilansmusikermingel	  som	  skedde	  den	  3	  juni,	  i	  samarbete	  med	  Musikerförbundet,	  
Kulturkraft	  Syd	  och	  Symf-‐frilans.	  	  

• synliggjort	  Musikcentrum	  Syd	  vid	  flera	  musikarrangemang	  på	  tex.	  Inkonst,	  Babel,	  
Victoriateatern,	  Restaurang	  Grand,	  Moriska	  Paviljongen	  i	  Malmö	  m.fl.	  	  

• Vi	  har	  också	  blivit	  inbjudna	  att	  delta	  i	  möten	  t.ex.	  när	  Arbetsförmedlingen-‐Kultur	  
arrangerade	  möte	  med	  centrumbildningar	  i	  Syd,	  och	  vi	  har	  närvarat	  vid	  ett	  av	  
Nätverket	  Impras	  möten.	  

(FK)	  
	  

 



1.5 Svagheter och begränsningar med förstudien. 
Denna förstudie har en del uppenbara svagheter, som det är värt att ta upp. En av de 
tydligaste är att arbetet med förstudien har blivit väldigt Malmöcentrerat. Flertalet av de 
musiker som intervjuats och deltagit i möten och träffar har sin bas i eller i närheten av 
Malmö. För att balansera det hela har det genomförts musikerträffar i Helsingborg och Ystad 
och vi har även försökt att aktivt anlägga ett regionalt perspektiv på flera frågeställningar. 
Tack vare detta har vi i slutändan lyckats nå ut till, och haft kontakt med, musiker från större 
delen av Skåne, undantaget det nordöstra delarna. 

I den ursprungliga projektbeskrivningen ingick också att vi skulle ha nära kontakt med 
arrangörer, något som inte gjorts i den utsträckning som var tänkt från början. En nära 
kontakt med arrangörer är viktigt i den arbetsförmedlande verksamhet som Musikcentrum 
Syd skall bedriva och detta arbete bör intensifieras när föreningen startar sin verksamhet. 

Vi har inte heller kartlagt bokare, skivbolag och filmare som gör musikvideos, som finns i 
Skåneregionen. Det är värdefullt att veta vilka aktörer som finns, och upprätta god kontakt 
med dessa, eftersom allas arbete syftar till att ge musiker jobb och möjligheter att nå ut med 
sin musik. 

Vidare saknas en kartläggning och ett nätverkande med musikföreningar generellt. Det finns 
ett antal genre-föreningar i Skåne som samlar både musiker, kompositörer och arrangörer 
och dessa skulle kunna bli en viktig del i MCS utökade nätverk.  

Det saknas också en tydlig bild av Öresunds-området och i vilken utsträckning det skulle 
vara möjligt för ett kommande MCS att tänka regionalt i det perspektivet. I intervjuer och 
enkätsvar så anger många att de inte spelar i Danmark alls medan vissa anger att de spelar i 
Danmark väldigt mycket. Ofta har de en bakgrund med musikstudier på den danska 
motsvarigheten till Musikhögskolan i Köpenhamn, ofta inom klassisk, nutida konstmusik, 
jazz, world/folk. Det finns ett flertal svenska musiker som också stannar i Köpenhamn och 
har både verksamhet i Danmark och i Sverige. Ett exempel på en sådan musiker är tex. 
gitarristen Samuel Hällkvist som fick Jazz i Sverige utmärkelsen 2010. 

Likaså saknas ett utökat internationellt perspektiv och en bild av vilka länder och delar av 
världen som utgör den internationella arbetsmarknaden för potentiella medlemmar i 
Musikcentrum Syd. Underlag för att undersöka detta vidare finns dock i det etablerade 
nätverket, som innehåller flera internationellt turnerande grupper och musiker. 

Slutligen saknas en skarp bild av var olika grupper och musiker har sin arbetsplats (dvs. var 
de repeterar och i vilken utsträckning de har tillgång till replokal och/eller kontorsplats). Den 
bild vi har är dock att det är brist på professionellt utrustade replokaler med backline för 
tillfälliga repetitioner som går att hyra per timme/dag, och “tomma” reprum för akustiska 
repetitioner utan backline. 
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1.6 Resultat 
Arbetet med förstudien har gett ett antal konkreta resultat. I denna rapport presenteras de 
kunskaper som samlats in om vilka förutsättningarna är för ett Musikcentrum Syd, samt de 
förslag som uppkommit kring hur och med vad ett Musikcentrum Syd bör jobba. 

Nätverk 

Först och främst kan man dock konstatera att förstudien resulterat i ett ständigt växande 
nätverk av frilansmusiker i Skåne. Sedan starten 2012 har förstudien varit i kontakt med 
åtminstone 150 musiker bosatta och/eller verksamma i Skåne. Genom de sociala medier har 
vi dessutom kunnat nå ut ännu bredare. Ett exempel på räckvidd: På 4 timmar tittade 412 
personer på vårt inlägg och inbjudan till frilansmusikermingel den 3 juni på Inkonst. När det 
gäller jämställdheten i nätverket så är det väldigt jämn representation av män och kvinnor.  

Resultatet av att förstudien har strävat efter att vara kommunikativ, öppen, och tillgänglig har 
också bidragit till att skapa engagemang och intresse. Sammanlagt ett tiotal musiker har 
deltagit i referensgruppssamtal under våren och dryga 20-talet frilansmusiker har uttalat att 
de vill engagera sig aktivt i en kommande förening.  

Till frilansmusikerminglet den 3 juni, vårt andra mingel i Malmö, kom ca 30 personer som 
lyssnade på en lång och ingående presentation av förstudien Musikcentrum Syd och 
framtiden. Flera ställde frågor under presentationen och under minglet efteråt var responsen 
stark. Många vill bidra med det de kan, sina kunskaper om musik, sin kunskap om andra 
länders musikerförbund m.m. och flera vill engagera sig. På minglet skapades en stomme till 
interimsstyrelse som ska förbereda inför ett konstituerande årsmöte den 9 sept. 

Det är tydligt att frilansmusiker i Skåne börjat värdesätta nätverket och följer processen med 
förstudien och framtiden och arbetet med att utveckla nätverket har varit både roligt och 
stimulerande. 

Kunskap 

Förstudien har också resulterat i ökad kunskap om det fria musiklivet i Skåne, något som 
presenteras i framför allt kapitel 3. Vi har undersökt de ekonomiska förutsättningarna och 
den praxis som finns nationellt och regionalt kring fördelning av pengar till musiklivet. Här 
konstateras att en stor del av pengarna går i första hand till institutioner, som sedan har i 
uppdrag att samarbeta med det fria kulturlivet. Vi har dock inte lyckats få någon bild av hur 
stort detta samarbete är, eller vilka resurser som läggs på det. Vi har också samlat in 
kunskap om vilka önskemål och idéer frilansmusiker i Skåne har om hur deras 
arbetssituation skulle kunna förbättras. En sammanställning av dessa idéer finns i Bilaga 2. 
Det är en stor bredd av idéer och förslag och allt ligger inte inom ramarna för vad ett 
Musikcentrum Syd kan göra. Det är dock inte orimligt att ett Musikcentrum Syd skulle kunna 
fungera som katalysator och samlande kraft för att få till lösningar på problem och starta 
verksamheter som ligger utanför den egentliga kärnverksamheten. 

Vidare har förstudien etablerat kontakt med ett antal organisationer och instanser som på 
olika sätt kan bli viktiga samarbetspartners för ett kommande MCS. Detta inkluderar bl.a. 
befintliga centrumbildningar, Musik i Syd och AF-Kultur, och där har inletts en dialog om hur 
och kring vad man kan samarbeta, även om detta behöver fördjupas och konkretiseras 
ordentligt framöver. 



Det har också inhämtats och sammanställts kunskap om vilka de organisatoriska och 
ekonomiska förutsättningarna för ett MCS är, och hur man kan förhålla sig till detta. Detta 
finns presenterat i kapitel 5. 

Organisation och verksamhetsförslag 

Slutligen har förstudien mynnat ut i några konkreta förslag på organisation, arbetsformer och 
verksamhet. Detta presenteras i kapitel 6, samt i Bilaga 1-3. Sammanfattningsvis kan man 
säga att det finns gott om möjliga arbetsuppgifter inom ett brett område, men där det absolut 
viktigaste i början är att få igång en arbetsförmedlande verksamhet samt ett starkt och 
kreativt nätverk. Det är också viktigt att MCS redan från början har ett professionellt arbets- 
och förhållningssätt, för att säkerställa kvalité på alla nivåer i verksamheten. Det är viktigare 
att organisationen blir hållbar och livskraftig än att den kommer igång snabbt. 
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2. Om Centrumbildningar 
Kulturella centrumbildningar i allmänhet och musikcentrumbildningar i synnerhet – 
granskning av verksamheterna hos MCV/MCÖ och vad som skulle lämpa sig för ett MCS. 
Jämförelser med organisationerna inom Resurscentrum. 

Beroende på ur vilket perspektiv man tittar, så kan kulturella centrumbildningar generellt 
beskrivas på lite olika sätt. Kulturrådet, som är en av de huvudsakliga finansiärerna av 
centrumbildningarnas verksamhet, betonar i princip bara det arbetsförmedlande uppdraget. I 
sina direktiv skriver de att bidrag ges för “arbetsförmedlande verksamhet samt till 
basresurser som behövs för att bedriva det arbetsförmedlande arbetet”. Med 
arbetsförmedling menas förmedling av uppdrag och synliggörande av medlemmarnas konst 
och verksamhet, men de inkluderar även olika former av kompetensutveckling och andra 
“Åtgärder som ökar medlemmarnas möjligheter på arbetsmarknaden.” Kulturrådet betonar 
också att både medlemmarna och verksamheten ska vara professionella. 

Region Skåne, som är den andra stora bidragsgivaren till centrumbildningar i Skåne, betonar 
å sin sida att centrumbildningarna har funktion av en plattform för att skapa möten mellan 
utövare och publik, och för kommunikation mellan konstutövare, arrangörer och myndigheter 
m.fl. I Kulturnämndens Budget och Verksamhetsplan 2013 kan man läsa att 
“Centrumbildningarna, som verkar inom skilda konstområden, är av vital betydelse för den 
kulturella infrastrukturen.” (s. 7) Vidare skriver de “Insatserna [...] syftar också till att förbättra 
villkoren för konstnärligt skapande genom stödet till centrumbildningar, arrangörer och 
konstnärliga kollektivverkstäder m.m.” (s. 8) 

Dessutom framgår det i direktiven till de olika centrumbildningarna att Teatercentrum och 
Danscentrum t.ex. har ansvar för att arrangera workshops och vidareutbildning samt 
“utveckla samverkan med kommuner, arrangörer, institutioner och fria grupper samt andra 
aktörer inom kulturområdet". Konstnärscentrum ska bl.a. “stärka och stimulera 
bildkonstområdet generellt och de utövare som verksamheten representerar” och “med fokus 
på konstnärlig praktik utgöra en länk mellan konstnär och omgivande samhälle”. 

Förutom det arbetsförmedlande uppdraget betonar alltså Region Skåne 
centrumbildningarnas generella ansvar för medlemmarnas konstnärliga utveckling och ett 
bredare ansvar för den aktuella konstformens plats och position i samhället. Det är också 



den bilden vi fått i vår muntliga kommunikation med Region Skåne (fr.a. Rebecka Randler, 
utvecklare på musikområdet) under arbetet med den här förstudien. 

Tittar man på hur de olika centrumbildningarna beskriver sig själva framträder en oerhörd 
bredd, vilket nog också kan antas avspegla den bredd som finns i deras olika arbetsformer 
och inriktningar. Vissa betonar det arbetsförmedlande och arbetsskapande uppdraget väldigt 
mycket medan andra nästan bara framhäver centrumbildningens nätverksskapande eller den 
service man får tillgång till som medlem. 

Ett blivande Musikcentrum Syd måste självklart förhålla sig till Kulturrådets direktiv om att 
jobba arbetsförmedlande men bör också studera de andra verksamheter och funktioner som 
kan rymmas i en centrumbildning. Det finns mycket inspiration att hämta inte bara från de 
befintliga Musikcentrumbildningarna Öst och Väst utan minst lika mycket från 
centrumbildningar för andra konstarter. Redan under arbetet med förstudien har vi inlett goda 
kontakter med de centrumbildningar som är del av Resurscentrum och även haft positiva 
samtal med bl.a Filmcentrum.  

(SM)	  
	  

2.1 Befintliga Musikcentrumbildningar (MCV/MCÖ) 
I dagsläget finns två centrumbildningar på musikområdet. Båda har funnits sedan 70-talet 
och det är först sedan 2011 som de har en gemensam samarbetsorganisation 
(Musikcentrum Riks), något som drevs fram av Kulturrådet, som efterfrågade en 
samtalspartner per kulturområde för centrumbildningarna. Musikcentrum Riks (MCR) är 
främst en plattform för samarbete mellan MCV och MCÖ. MCR har inga egna anställda utan 
arbetet utförs av styrelsen samt verksamhetsledarna på MCV och MCR. Kort beskrivet kan 
man säga att MCR jobbar på en mer övergripande nivå, med att samordna 
förmedlingsarbete och de verktyg man har för att bedriva sin verksamhet, samt med att 
övergripande utveckla musikområdet samt att stärka Musikcentrums ställning mot 
arbetsmarknaden, såväl nationellt som internationellt. En del av de större satsningar, 
nationellt och internationellt, som utförts av MCV eller MCÖ tidigare sker nu under namnet 
MCR, även om det till största delen är samma personer som utför arbetet som tidigare. MCR 
har en ambition om att på olika sätt ta en mer aktiv roll i det svenska musiklivet, bl.a. genom 
att samverka och samarbeta med andra instanser för att gemensamt utveckla musiksverige. 
Detta har bl.a. resulterat i en workshop för en nationell musikstrategi, som avhölls i Göteborg 
i maj 2013 i samarbete med Musikverket och MAIS. MCR medverkar också i arrangemang 
under Almedalsveckan 2013. Det dagliga operativa arbetet med förmedling utförs av MCÖ 
och MCV var och en för sig. 

Det finns tydliga likheter, såväl som tydliga skillnader mellan MCV och MCÖ. Båda bedriver 
ett omfattande förmedlingsarbete, där en hemsida med artistkatalog är ett centralt verktyg. 
Båda har riktade insatser mot Barn och Ungdomar och båda genomför olika typer av 
utbudsdagar. De har också bedrivit olika typer av konsertserier lokalt/regionalt. MCV har i 
några år haft projektet Musik på Biblioteket, där medlemmarna gör konserter på bibliotek i 
Västra Götalandsområdet. MCÖ drev under ett par år en egen scen, ‘Beckis’, men det är 
numera nedlagt på grund av ändrade förutsättningar från fastighetsägarens sidan. MCÖ har 
också bl.a. haft konsertserien ‘Helt akustiskt’ på Musikmuseet och bedriver samarbete med 
scenen Stallet i Stockholm. 



En tydlig skillnad mellan MCV och MCÖ när det gäller det förmedlande arbetet är att MCV 
har en starkare och tydligare lokal/regional förankring medan MCÖ jobbar mer internationellt, 
och nog kan sägas vara den starkast pådrivande kraften bakom det internationella arbete 
som nu utförs under MCR:s namn också. 

Det internationella engagemanget under 2012 inkluderade närvaro på Jazzahead i Bremen, 
Classical Next i Wien och Womex i Thessaloniki, stora internationella musikmässor för jazz, 
klassisk musik och folk/världsmusik. Dessa satsningar skedde i samarbete med ett flertal 
andra aktörer i den svenska musikvärlden t.ex. Export Music Sweden, Musik i Syd, Kultur i 
Väst, RfoD, Svensk Jazz m.fl. 

MCÖ har också etablerat en internationell avdelning på sin hemsida, där de särskilt 
marknadsför 40-50 av sina artister. De som lyfts fram här är de som har ett pågående 
internationellt arbete och som har ett aktivt och uppdaterat musikprogram. 

Båda musikcentrumbildningarna genomför också olika typer av insatser för att utveckla 
medlemmarnas kompetens och bedriver också kulturpolitiskt arbete, såväl lokalt/regionalt 
som internationellt. 

Det finns i dagsläget även en tanke om att starta ett Musikcentrum Norr, men på grund av 
oförändrade bidrag från Kulturrådet till MCR ligger det arbetet för närvarande på is. 
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3. Musiklivet i Skåne idag - Omvärldsanalys 

3.1 Resultatet av enkäten 
Som en del i förstudien genomfördes under våren en enkätstudie som riktade sig till 
frilansmusiker och innehöll frågor om vad de önskade sig av ett Musikcentrum Syd, samt lite 
om deras allmänna arbetssituation. Totalt 69 personer har besvarat enkäten. 
Könsfördelningen bland de svarande är lite ojämn, 42% kvinnor mot 55% män men det får 
ändå anses som ett OK utfall. 10 personer (14%) har angett att de är födda utanför Sverige. 
Det är en klar övervikt av musiker inom folk- och världsmusik samt jazz som är 
representerade i enkätsvaren men även en betydande andel klassiska musiker. Många har 
angett att de hör hemma i flera olika genrer och totalt sett finns det en stor spridning, från 
dansband till fri improvisation. En stor andel av de svarande (65%) uppger att de har 
musikhögskoleutbildning.  

Vad gäller MCS:s kommande verksamhet fanns det generellt en positiv inställning till de 
förslag som fanns att ta ställning till på enkäten men några förslag står ändå ut från de andra 
när det gäller vilket intresse som har synliggjorts. Detta gäller framför allt: 

• Överblick över bidrag att söka och påminnelser o när det är dags. 

• Tillhandahålla kontaktlistor med arrangörer, bokare, spelställen, arrangörsföreningar, 
festivaler etc. 

 

Några andra förslag på verksamhet som också var populära: 

• Hemsida där medlemmarna kan presentera sig själva och de program/grupper de 
erbjuder för bokare och arrangörer. 



• Organisera utbudsdagar och showcase-festivaler där medlemmarna kan visa upp sig 
för arrangörer och bokare. 

• Skapa mötesplatser för att inspirera samarbeten med konstnärer, dansare, 
författare/poeter, skådespelare eller andra konstnärliga/kreativa yrkesgrupper. 

 

De förslag som fick svagast intresse (men fortsatt ett ganska starkt stöd) var: 

• Erbjuda replokaler och övningsrum för medlemmar och deras ensembler. 

• Erbjuda kontorsplats och möteslokaler för medlemmar. 

• Erbjuda workshops, kurser och fortbildning. 

• Organisera regelbundna träffar för medlemmarna där de kan lära känna varandra, 
utbyta idéer och inspireras. 

 

I enkäten fanns även ett fritextfält där de svarande själva kunde fylla i idéer och förslag. De 
idéer som kom in på detta sätt har sammanställts i “Diskussionsunderlag för 
referensgruppen” som finns som bilaga till förstudien (Bilaga 1). 

Förutom frågor om ett blivande Musikcentrum Syd, fanns även några frågor om situationen 
för frilansare i Skåne idag. 90% av de svarande har angett att de är yrkesverksamma som 
musiker. Flertalet anger att de har egen firma (71%)  och en stor del (11/16) av de som inte 
har planerar att skaffa. Glädjande nog anger så många som 49% att de har sin största 
inkomst från live-framträdanden och ytterligare 26% har sin inkomst i första hand från 
musikundervisning. 

De flesta uppger att de är aktiva i 1-5 band eller fasta konstellationer. 

Vad gäller arbetsmöjligheterna i Skåne ser det inte riktigt lika positivt ut. Många anger att det 
inte är särskilt lätt att få spelningar i Skåne och utifrån enkätsvaren verkar ett flertal inte 
heller spela särskilt ofta i Danmark. Här finns dock en viss uppdelning mellan ändpunkterna: 
det vanligaste svaret är att man inte alls spelar i Danmark, men det finns också en tydlig 
grupp som gör det ofta, medan det verkar finnas ett glapp däremellan. Det verkar alltså som 
att man antingen spelar mycket i Danmark, eller knappt alls. 

I enkäten ingick också en fråga om hur de svarande ser på Skånes musikliv idag. Här visar 
sig också ett glädjande och positivt resultat. Det vanligaste svaret är Spännande (50% av de 
svarande tyckte det stämde) följt av Kul (38%), Rikt (38%), Varierat (38%), Fyllt av 
möjligheter (36%) och Nyskapande (34%). Av de mindre positiva omdömena kan nämnas 
Slutet och Styrt av myndigheter och institutioner (båda 22%) samt Torftigt, Introvert och 
Enkelriktat. 

Det mest hoppfulla med enkäten får nog ändå anses vara svaret på frågan “Hur mycket 
musik gör du om 10 år i förhållande till idag?” där hela 70 % svarar att de gör mer musik än i 
dag, och endast 5% anger att de gör mindre musik än i dagsläget. Till viss del kan nog detta 
anses hänga ihop med att det är en relativt stor andel 80-talister som har besvarat enkäten, 
som alltså har större delen av sin karriär framför sig, men optimismen är tydlig i alla 
generationer. 



Vad gäller de idéer kring MCS verksamhet som kom in via enkäterna så finns de bearbetade 
i det diskussionsunderlag till referensgruppsmötena som finns som Bilaga 2 till denna 
rapport. 
Värt att notera är också att av de knappt 70 som svarat på enkäten så har 11 personer också 
angett att de är intresserade av att engagera sig i en styrelse eller arbetsgrupp i ett 
kommande MCS. 

(SM)	  
	  

3.2 Replokaler 
Inventering av replokaler. Kort jämförelse mellan Malmö och Göteborg. I Göteborg finns det 
ett Musikens Hus som har många replokaler, och i samma byggnad ligger Café Hängmattan 
(många musikarrangemang) och en större konsertlokal. Musikcentrum Väst har kontor där. 
Bredvid Musikens Hus ligger Kulturhuset Oceanen som förutom en scen, hyser 
Världmusikfestivalen Planeta, och där flera musiker såsom tex. Jaquee har residens och 
replokaler. I Göteborg ligger Musikhögskolan centralt och har möjlighet att få publik när de 
arrangerar sina konserter. Och mellan Handelshögskolan och Musikhögskolan ligger 
“Bunkern” där det finns ca 30 replokaler och inspelningsstudio. Bunkern bedrivs som en 
ekonomisk förening.  

I Malmö ligger Musikhögskolan avsides vilket förhoppningsvis kan förändras i framtiden, men 
som en jazzpianist uttryckte det “man försöker hänga kvar, speciellt om man tex. vill repa 
mer spontant tillsammans med några musiker tillfälligt tex.” I Malmö finns det ingen utrustad 
replokal som man kan hyra tillfälligt per timme eller på dagen. Det finns replokaler hos 
Studiefrämjandet, där främst yngre mer oetablerade band repeterar, men även ett mer 
etablerat punkband som tex. Dalaplan repeterar där. Studiefrämjandet har också många 
band som “repar på stan” och driver det i cirkel, men de för ingen statistik eller har översikt 
vilken typ av band eller vilken musikgenre det rör sig om. I närheten av Studiefrämjandets 
lokaler ligger Norra Grängesbergsgatan där det funnits replokaler under en lång tid. Lite 
äldre etablerade musiker har ofta sin replokal hemma. Musiker på “landet” eller utanför 
storstadsbebyggelsen repeterar “hemma” eller möjligtvis hos Studiefrämjandet.  

En ung klassisk musiker skriver mycket nyanserat om sin situation efter fråga från oss ;  
“Jag är frilansande klassisk musiker och har tänkt väldigt mycket på detta. Jag behöver en 
lokal där jag kan förvara mina instrument och öva ostört, därför delar jag en källarlokal på 
andra sidan stan. Inte helt optimalt, men det är åtminstone något. Det är inte helt enkelt att 
hyra en lokal tillsammans, hyresvärden behöver organisationsnummer etc, vilket gör att jag 
helst skulle vilja se att det fanns en fastighet med många lokaler för just syftet att inhysa 
enskilda musiker. Det är viktigt att kunna träffas naturligt, men samtidigt är det själva övandet 
och inte trevliga sällskapsrum som jag (och många fler i samma situation) efterfrågar. 

Det är svårt att hitta bra lokaler. Många övar lite här och där, men det är inte idealiskt. Jag 
har många gånger tänkt på att just tillgången till övningsrum/replokaler är en bra mycket 
viktigare än att få ut a-kassa. Det låter kanske märkligt att jämföra det så, men just att få ett 
sammanhang och en kontinuitet i sin vardag, tillsammans med andra musiker, är 
förutsättningen för att överhuvudtaget behålla inspirationen och förmågan att arbeta som 
musiker. Så det borde vara prioriterat att skapa ett gott arbetsklimat även för ej fast anställda 
musiker. Jag har haft många kontrakt inom orkesterinstitutionerna och vet att lokalfrågor 
även diskuteras där, men just för frilansande musiker finns det ju ingen som driver frågan 



och ingen som söker pengar och bidrag osv. Hoppas att Musikcentrum Syd kan spela en 
nyckelroll här!” 

En etablerad folkmusiker och vismusiker uttryckte sig såhär: 

“När vi bara är få personer så är jag ofta hemma i mitt hus, eller hemma hos nån annan. Det 
är när det är större grupper som det känns litet och jag vill vara i en lokal. Som jag inte har. 
Skulle då gärna hyra en rep,lokal (utan backline) med klippkorts modell eller dyl. Vi har en 
yoga-lokal som vi övar sånggrupp i som en av medlemmarna har.” 

En annan musiker skrev till oss full av inspiration:  

”Jag var på guidad visning ifjol när UngBo hade utställning i Bussgaraget på Norra Sorgenfri 
och huset vibrerade av idéer, Eftersom det finns ett stort behov av en fast lokal där 
arrangörer, föreningar och musikgrupper kunde mötas har jag en idé som jag vill 
vidarebefordra till er, kanske ni har möjlighet att gå vidare med den: Bussgaraget ska ju 
göras om till en kulturell mötesplats och jag tycker det skulle vara helt fantastiskt om 
Musikcentrum Syd fick del av dom otroliga lokalerna! Jag vet åtminstone två 
föreningar,TangoFolk Malmö och Classic Lounge, som inte skulle tveka att hoppa på och 
stödja med sin närvaro och jag är helt säker på att det finns många fler. Malmö saknar en 
sådan plats för små föreningar och grupper att ha sin verksamhet på och med de stora 
satsningarna på Norra Sorgenfri med EU-pengar och annat verkar det finnas förhoppning om 
att skapa ett nytt kulturellt centrum i stan.” 

Man kan enkelt dra en slutsats att ett hus med replokaler i Malmö skulle kunna skapa en stor 
underlättnad och förbättring i arbetet med musiken för frilansmusiker. Det skulle också ge en 
förbättrad möjlighet för nya samarbeten och nyskapande. Ett sådant hus skulle kunna 
innehålla både replokaler som hyrs månadsvis och några replokaler som hyrs ut per 
timme/dag. Även en större replokal där tex. repetitioner med andra konstutövare kunde 
arbeta. En mindre studio där man kan göra liveinspelningar och videoinspelningar, och ett 
mer avskilt rum där man kan arbeta med låtskrivar-projekt. Det skulle kunna skapa ett 
livgivande fokus för hela Skånes professionella musikerliv med ett Musikens Hus.  

En intressant sak att titta vidare på är det stöd som går till Konstnärliga Kollektivverkstäder 
(KKV). I Skåne finns tre kollektivverkstäder som får regionalt verksamhetsbidrag. I deras 
uppdrag ingår bl.a. att vara en resurs för Skånes yrkeskonstnärer, vara en naturlig 
mötesplats för konstnärligt arbete i regionen samt att med fokus konstnärlig praktik utgöra en 
länk mellan konstnär och omgivande samhälle. Dessa fick till 2013 utökat verksamhetsstöd 
som ett led i kulturnämndens satsning för förbättrade villkor för konstnärligt skapande. Detta 
är verksamheter som det fria musiklivet skulle kunna inspireras av, och ett område där MCS 
skulle kunna verka som samordnande och pådrivande kraft. 

(FK)	  
	  

3.3 Arrangörer  
Det finns idag i Skåne en omfattande, bred och ganska spretig musikmiljö, med 
arrangemang som drivs av allt från stora institutioner och starka kommersiella aktörer till 
ideella föreningar och engagerade entusiaster med olika grad av professionalitet i sin 
verksamhet. Detta är på det hela taget positivt och något som bildar en bra utgångspunkt till 
en organisation som ett musikcentrum. Detta har också visat sig i enkätsvaren att 
frilansmusikerna anser att musiklivet i Skåne är “spännande”.  



Förstudien har varit i kontakt med arrangörer men inte börjat bygga upp ett kontaktnät.  
De arrangörer som vi har varit i kontakt med har spontant börjat kommunicera, ställt frågor, 
visat intresse och uttalat önskningar och åsikter vilket gör att vi spontant drar slutsatsen att 
det kan finnas ett behov även för arrangörerna och arrangerande musikföreningar med ett 
Musikcentrum Syd.  

Det finns också en stor grupp musiker som på olika sätt själva är aktiva som arrangörer. Två 
lyckade exempel på detta är jazzpianisten Mathias Landaeus, som driver klubben 
Underground på Hotell Lundia i Lund, och Peter Tegnér, gitarrist och kompositör (Tales bl.a.) 
som är initiativtagare och driver det sommararrangemanget Good Night Sun i Malmö.  

Underground får pengar av hotellet för varje arrangemang, och drivs sedan något år tillbaka 
som en ideell förening som också ansöker om statlig, kommunal och regional finansiering. 
Klubben har fritt inträde för besökare och är en mötesplats för både jazz och konstälskare i 
regionen och för hotellets gäster. De gästande musikerna är i huvudsak från Sverige, men 
internationella gäster förekommer ofta.  

Good Night Sun sker i juli, under bar himmel, i Västra Hamnen i Malmö. Under tiden solen 
går ner spelar olika grupper med lokal och regional anknytning musik för en väldigt varierad 
publik. Peter Tegnérs intention är att presentera musik som kanske “anses lite smal och 
okommersiell” för en publik som kanske inte själva skulle söka upp den. Arrangemanget är 
gratis och har stöd stöttas förutom av Malmö Stad och Musik i Syd även av komersiella 
företag.   

Drivkraften bakom Mathias och Peters initiativ och genomförande av sina visioner är 
naturligtvis musikaliska och konstnärliga. Båda drivs av en stark vilja att skapa ett 
sammanhang där musiken får ett rum, en plats som inte finns representerad och på 
musikens villkor. Båda har lyckats och har framgång med sina arrangemang men naturligtvis 
så är det finansiellt inte en kommersiell verksamhet med kommersiella framgångar 
ekonomiskt.  

Det är viktigt att man ser på denna situation nyanserat: frilansmusiker som själva väljer att 
börja skapa arrangemang ensidigt är inte konkurrenter med de arrangörer som redan finns. 
Ofta driver de arrangemang som en vanlig arrangör inte konkurrerar med eftersom de bygger 
på en särskild kompetens och utgångspunkt. Tvärtom kan arrangerande musikers 
verksamhet bidra till ökad tillgänglighet och ökat intresse som kan gagna många aktörer. De 
kan dessutom bidra med en innovationsrikedom eftersom de ofta har en idé om hur de vill 
presentera musiken. 

Andra exempel på arrangemang som drivs av musiker (2013) är Klubb Krinolin, 
(Kammarmusik på restaurang Grand i Malmö), Classic Lounge i Malmö, Baobab festivalen. 
Tidigare initiativ inkluderar folkmusikklubben Rålåt och improvisationsklubben På Jam. 
Mot denna bakgrund kan man också se att många av de musikerdrivna initiativen ofta syftar 
till att exponera musik som betraktas som ‘smal’ för en bredare publik. 

För vidare information om vilka arrangörer vi haft kontakt med, se förteckning sist i denna 
rapport. 

(FK)	  

3.4 Jämställdhet 
Det finns goda förutsättningar för arbete och processer inom musikområdet när det gäller 
jämställdhet kön kvinna/man i Skåne. Det finns flera aktörer som skapar konkret resultat och 



som är möjliga samarbetsaktörer för ett framtida Musikcentrum Syd. Några exempel i 
korthet, 2013 är Skurupsfestivalen den första jämställda festivalen i Sverige. 
Skurupsfestivalen har samarbetat med Jämställdhetsbyrån i Malmö. På Jazzmusiker linjen 
på Musikhögskolan är det i år 50/50, den fördelningen har inte andra musikhögskolor. Obs! 
Det är ingen kvotering på musikhögskolor. Den medvetna kvotering som finns på Fridhems 
Folkhögskola ger utrymme och resultat inte endast i Skåne eftersom det kommer elever från 
hela Sverige dit.  
I år samarbetar Ladyfest med Malmöfestivalen. Laydfest är en feministisk kulturförening som 
vill verka för en jämställd kulturscen. Det var Ladyfest som satte ner foten och redovisade 
alarmerande statistik kring mycket skev fördelning när det gäller musikarrangemang i Malmö. 
Ladyfest fick Vinnare av KPH Awards 2011 och var nominerade till Nöjesguidens 
Malmö/Lundapris 2011 i kategorin “Nöjesförbättrare”. Inkonst har i maj gått ut med att de 
söker arrangörer som är kvinnor, och har också arrangerat en föreläsning med workshop av 
genusforskaren Vanja Hermele, och de har också skapat möte mellan IMPRAS nätverk och 
kvinnor inom elektronikamusikvärlden. Nätverket IMPRA syd har varit mycket framgångsrika 
med det nyligen avslutade arrangemangsserien På Jam som musikerna Linnea Henriksson 
och Elin Hörberg introducerade (klubben på Inkonst). Nu tar en ny tid vid. I juni blir det ett 
medlemsmöte där världsmusikern Sofi Hellborg delger sina erfarenheter kring sin karriär och 
sitt musikskapande. Det blir ett möte över generationsgränserna.  

Intressant om dagspressens roll. Helsingborgs Dagblad (HD) väljer att lyfta jämställdhet 
genom medvetet val. HD:s förhållningssätt; om tex. 5 komiker kommer till Helsingborg och 1 
är kvinna, så väljer de att skriva om kvinnan.  
 
I korthet: 
Förstudie Musikcentrum Syd har närvarat och deltagit i ett möte i april för medlemmar i 
Impra. Jazzmusikern Ida Karlsson är ny sammankallande ansvarig för Impra Syd. Impra Syd 
har ca 15 medlemmar, de flesta är musiker som arbetar inom genrebeteckningen “jazz”, 
alternativ jazz, improvisation, indiepop, och eklektisk singer/songwriter. Flertalet komponerar 
egen musik, och driver egna band och konstellationer. Samtalet fördes med utgångspunkt av 
vad Impra Syd ska göra framåt. 

Vi var på paneldebatten 50/50, Stapelbädden, som inriktade sig på den kommersiella 
festivalscenen. Bland annat Ladyfest och Jämställd Festival var deltagare i panelen. 
Huvudfrågan gällde jämställda festivaler i framtiden. Initiativtagare; Kristine Hellqvist, 
Göteborg, sångerska och låtskrivare som drivit jämställdhets projekt bland ungdomar, 
berättade att det gick framåt med jämställdheten inom tex. musiktävlingen ”Musik Direkt”, 
men sen hände det något 2008. (Parallell  jämförelse med andra områden, tex. 
arbetsmarknaden som också fick en tillbakagång inom jämställdhetsområdet från 2008.) 
Debatten gav en bild av att jämställdhet i den kommersiella festivalverkligheten är önskat 
men svårt och att det handlar om en långsam men stadig förändringsprocess. Och att det 
inte är hållbart i en ekonomisk synvinkel. Sant eller falskt? Ja, detta är en slags 
problematisering som kan uppfattas som en blockering.  

Inkonst arrangerade i början av maj en föreläsning och workshop av genusforskaren Vanja 
Hermele som vi var på. “Konstvärlden är extremt ojämställd och helt omedveten om 
problemet. Det menar genusforskaren Vanja Hermele, som i sin nya bok Konsten – så funkar 
det (inte) på uppdrag av Konstnärernas riksorganisation (KRO) och Sveriges 
konsthantverkare och industriformgivare (KIF) har undersökt jämställdhetsläget inom 
konstvärlden.” (SVD). Vanjas korta intensiva föreläsning var översiktlig och belysande. 



Kanske allra intressantast är perspektiven kring att statligt/regionalt/kommunalt finansierad 
kultur har direktiv att arbeta med förändringsprocesser vad gäller jämställdhet Men lever inte 
upp till de direktiven på långa vägar. Enligt Vanja Hermele finns starka försvarsmekanismer 
inom kulturvärlden och hon har mycket effektivt listat de olika ursäkterna för att inte starta 
förändringsprocesser. Vanja Hermeles arbete är en källa till kunskap om verkliga 
förhållanden i kulturvärlden.  

Ett framtida Musikcentrum Syd ska självklart arbeta med och ha en jämställdhetsplan. Även 
ett större jämställdhetsperspektiv bör utvecklas, tex. HBTQ gruppen och även grupper med 
handikapp eller funktionsnedsättning. 
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3.5 Mångfald 
Mångfald på väg. Musik reser. Musik är en smältdegel. När det gäller region Skåne pågår det 
något intressant ur ett konstnärligt och musikaliskt framtidsperspektiv. Kanske även ur ett 
konstnärlig forskningsperspektiv. Det växer fram samarbeten och mixade grupper med 
musiker från olika länder, med olika musiktraditioner. Det har hänt mycket sedan Ale Möller 
startade sina världsmusikband! Musik med helt andra musikaliska rötter är på väg att 
etablera sig i våra musikvärldar, på väg att få rötter här och växa här i en helt ny musikmylla. 
Detta kommer troligtvis att avspegla sig i våra framtida musikaliska uttryck; instrumentalt, i 
musikens uttryck, det kommer bli mer kvartstoner och mer polyfoni! Detta är något som 
också kommer öppna dörrar ut mot världen på ett nytt sätt. Nyligen var det svenskdanska 
WorldMix Orchestra i Bagdad och spelade med legenden Jafar Hasan Aboud. Många i 
nätverket har bakgrund i ett annat land, många spelar i band med medlemmar med bakgrund 
utanför Sverige.  

Förstudien har aktivt följt och samarbetat med projektet Katapult för Mångfald. “Katapult för 
mångfald ska stödja professionella musiker och dansare med bakgrund utanför Sverige till 
att höras och synas på svenska scener. Vi vill berika det svenska kulturlivet med influenser 
och melodier från hela världen.” Förutsättningarna och behovet för att långsiktigt arbeta med 
att inkludera professionella etniska kulturutövare är stort i regionen. Ett Musikcentrum Syd 
kommer ha en viktigt roll att fylla som en part och nätverk för att utveckla jobb och 
sysselsättning för dessa grupper i samhället. Katapult för Mångfald har finansiering fram till 
årsskiftet 2013/2014 och hur en fortsättning fortlöper är idag oklart. 

Det finns etablerade bokningsbolag och skivbolag i regionen som framgångsrikt organiserar 
och representerar musiker och artister inom smalare gener såsom världsmusik.  

(FK&PW)	  
	  

 

 

 



4. Befintliga institutioner/organisationer som MCS måste 
förhålla sig till. 

4.1 Fackförbunden 
De två fackförbunden för frilansmusiker, Musikerförbundet och Symf-frilans, samt 
Teaterförbundet som organiserar en del sångare, är givna samarbetspartners för MCS. 
Under arbetet med förstudien har det framkommit flera behov hos frilansmusiker som kanske 
snarare hör hemma just hos fackförbunden, bl.a. frågor om rättigheter och avtal. 
Musikerförbundet har ganska nyligen infört ett tariffsystem för frilansmusiker, med fastställda 
nivåer för gager i olika sammanhang. Vi har fått information om att det under året ska 
undersökas tillsammans med Kulturrådet hur det funkar bl.a. i förhållande till institutioner och 
arrangörer som får statligt stöd. Denna utveckling blir intressant för Musikcentrum att följa. 

Det kan också kännas angeläget att samarbeta med fackförbunden i en del musikpolitiska 
frågor. Fackförbunden sitter också på mycket specialkompetens av olika slag som kan vara 
viktig och användbar för MCS medlemmar.  

(SM)	  
	  

4.2 Musik i Syd 
Musik i Syd (MiS) är troligen den största enskilda arbetsgivaren för frilansmusiker i Skåne. 
De genomför årligen ca 2000 konserter i Skåne, varav knappt hälften är skolkonserter, och 
skapar ett stort antal arbetstillfällen för frilansmusiker. Som en del i sin verksamhet skickar 
Musik i Syd också ut lokalt förankrade musiker på internationella turnéer. 

Musikcentrum Syd och MiS borde ha goda möjligheter att samverka i framtiden. MCS:s 
medlemmar kan bidra med kreativa och musikerdrivna initiativ och program, medan MiS har 
goda möjligheter att skapa och erbjuda arbetstillfällen. MCS skulle som komplement till MiS 
kunna stärka mångfalden i det skånska musiklivet och hjälpa fler artister fram i rampljuset. 
Ett starkt och gott samarbete mellan MiS och MCS skulle kunna resultera i god utväxling på 
de ekonomiska resurser som ges till respektive organisation. Tänkbara samarbetsområden 
är bl.a. internationellt arbete och olika typer av konstnärliga utvecklingsprojekt samt 
arbetsskapande insatser. 

(SM)	  
	  

4.3 Musikhögskolan och andra musikutbildningsinstitutioner 
Skåne är en region med flera olika utbildningsinstitutioner inom musik. Den största är givetvis 
Musikhögskolan i Malmö men utöver den finns det även framträdande musiklinjer på ett 
flertal folkhögskolor; framför allt Skurup, Fridhem (Svalöv) och Sundsgården (Helsingborg) 
men även Furuboda, Glimåkra, Österlen (Tomelilla) och Eslövs folkhögskolor erbjuder olika 
typer av längre musikutbildningar. Dessutom har alla skånska kommuner någon form av 
musik- eller kulturskola. Förutom att flera av dessa institutioner är arbetsplats för potentiella 
medlemmar i MCS finns det också möjlighet för olika typer av samarbeten. 

Både kulturskolorna och folkhögskolorna är en potentiell målgrupp för olika projekt med mer 
pedagogisk inriktning, riktade till elever eller undervisande lärare, som MCS medlemmar kan 
genomföra. Till folkhögskolorna skulle personal och/eller medlemmar från MCS också kunna 



komma och berätta om sin och föreningens verksamhet, både med mål att värva nya 
medlemmar och för att bidra med viktig branschkunskap och erfarenheter från världen 
utanför institutionerna. Detta är också ett område där MCS och Musikhögskolan i Malmö 
skulle kunna ha ett fruktsamt samarbete. I arbetet med förstudien har flera intervjuade 
musiker gett uttryck för att de i sin utbildning blivit väldigt dåligt förberedda på den situation 
och de utmaningar de ställs inför när de ska påbörja sin frilanskarriär. Skolan har lärt dem 
spela sitt instrument, men inget annat. Genom olika typer av samarbeten mellan MCS och 
Musikhögskolan, t.ex. föreläsningsserier, mentorsprogram, coachning och praktik skulle 
övergången mellan utbildning och yrkesliv kunna göras mindre smärtsam. MCS skulle helt 
enkelt kunna bistå Musikhögskolan med dagsaktuell kunskap om hur branschen är utanför 
institutionens trygga väggar. 

Ett annat område där MCS och Musikhögskolan skulle kunna samarbeta är inom fortbildning 
och kompetensutveckling för medlemmarna. Musikhögskolan i Malmö genomför redan i 
dagsläget olika typer av specialutformade kurser för att fortbilda bl.a. musik- och 
kulturskolelärare och de har meddelat att liknande satsningar skulle gå att genomföra även 
för frilansmusiker.  

(SM)	  
	  

4.4 Arbetsförmedlingen – media/kultur 
Ytterligare	  en	  självklar	  samarbetspartner	  för	  ett	  Musikcentrum	  Syd	  är	  
Arbetsförmedlingen	  -‐media/kultur.	  Förutom	  det	  uppenbara,	  att	  samverka	  kring	  
arbetsförmedling	  kan	  man	  även	  samarbeta	  kring	  fortbildning	  och	  andra	  insatser	  för	  att	  
förbättra	  medlemmarnas	  möjligheter	  på	  arbetsmarknaden.	  Det	  kan	  också	  finnas	  andra	  
gemensamma	  frågor	  man	  kan	  samarbeta	  kring,	  inte	  minst	  i	  kontakt	  med	  övriga	  delar	  av	  
samhället.	  En	  nära	  kontakt	  mellan	  MCS	  och	  AF-‐kultur	  kommer	  också	  underlätta	  
informationsutbyte	  och	  skapande	  av	  gemensamma	  nätverk,	  något	  som	  kan	  gagna	  båda	  
parter.	  AF-‐Kultur	  efterfrågar	  själva	  aktiv	  kontakt	  med	  de	  olika	  centrumbildningarna.	  

(SM)	  
	  

4.5 Befintliga Musikcentrumbildningar 
Det	  finns	  flera	  skäl	  för	  MCS	  att	  ansluta	  sig	  till	  riksorganisationen	  MCR.	  Tillsammans	  med	  
de	  andra	  musikcentrumbildningarna	  kan	  man	  samarbeta	  i	  olika	  kulturpolitiska	  frågor	  
för	  att	  i	  längden	  verka	  för	  ett	  förbättrat	  kulturklimat	  och	  bättre	  arbetsvillkor	  och	  
arbetssituationer	  för	  frilansmusiker	  i	  Sverige.	  Det	  övergripande	  målet	  med	  
Musikcentrumbildningarna	  är	  att	  kunna	  samla	  och	  utveckla	  det	  fria	  musiklivet	  i	  Sverige	  
och	  då	  är	  det	  viktigt	  att	  samarbeta	  och	  stå	  enade.	  Det	  finns	  en	  tanke	  från	  MCR	  att	  skapa	  
ett	  helhetstänkande	  vad	  gäller	  musiklivet	  på	  ett	  nationellt	  plan.	  Kulturpolitiska	  insatser	  
skall	  inte	  vara	  riktade	  antingen	  till	  Arrangörer,	  till	  Musiker	  eller	  till	  Publik	  utan	  det	  ska	  
finnas	  en	  bild	  av	  hur	  de	  tre	  parterna	  samverkar	  och	  samagerar.	  Internationellt	  arbete	  
för	  att	  lansera	  MCS	  artister	  underlättas	  också	  av	  ett	  starkt	  samarbete	  med	  de	  andra	  
musikcentrumbildningarna,	  som	  redan	  har	  en	  hel	  del	  erfarenhet	  av	  dylikt	  arbete.	  
Medlemskap	  i	  MCR	  är	  också	  en	  förutsättning	  för	  att	  få	  del	  av	  de	  ekonomiska	  bidragen	  
från	  Kulturrådet	  (se	  avsnitt	  5.2-‐5.3).	  	  

(SM)	  
	  



5. Förutsättningar för ett MCS 

5.1 Musikerengagemang 
Ragnar Berthling (verksamhetsledare MCÖ) har flera gånger påtalat att de medlemmar som 
får ut mest av att vara med i Musikcentrum är de som visar engagemang och skapar en aktiv 
och levande kontakt med kansliet.  

Under arbetet med förstudien har vi lagt stort arbete på att bygga upp ett nätverk av 
frilansmusiker för att ur detta kunna skapa ett Musikcentrum Syd. Responsen har varit positiv 
och det finns en önskan om en stimulerande mötesplats med återkommande regelbundna 
frilansmusikermingel. Engagemanget från medlemmarna är avgörande för att skapa en 
levande och dynamisk medlemsbaserad förening och centrumbildning i Skåne. Geografiskt 
är Skåne ett spritt område och det kanske skapar en starkare önskan om att samla och 
skapa fokus, översikt och kontakt. 

Ur det befintliga nätverket av musiker har det trätt fram ett antal personer som på olika sätt 
engagerat sig i arbetet med förstudien, bl.a. genom att delta i referensgruppsmöten. 
Ytterligare fler har anmält intresse via enkätsvar eller i personliga kontakter, om att engagera 
sig i en kommande förening. Förstudiegruppens bild är att det utan tvekan finns det 
engagemang som behövs för att kunna starta en förening.  

För att skapa och upprätthålla engagemanget hos frilansmusiker i Skåne har 
förstudiegruppen aktivt jobbat med sociala medier (Facebook, Twitter och blogg) och det är 
viktigt att detta arbete fortsätter. Genom att vara närvarande och sprida information om 
sådant som är relevant för potentiella medlemmar, skapar man intresse och förutsättning för 
engagemang. 

En röst ur nätverket: 
“Tack för fint arbete. Frilansmusiker i vår region behöver verkligen ett gemensamt forum. Inte 
minst för att kommunicera med Region Skåne och vice versa. Kulturpolitik, ekonomi mycket 
ligger på regional nivå. Kommunerna, förutom Malmö är för många och för små. Det är 
mycket vunnit ifall vi frilansmusiker kan få en gemensam röst och öra. Sen är det ju allt det 
andra med mötesplatser, samarbeten, administrationshjälp, råd, tips, kommunikation oss 
emellan. “ 

(FK) 

5.2 Ekonomiska förutsättningar och relation till MCR 
För att Musikcentrum Syd ska kunna fungera som en professionell organisation är det viktigt 
att det finns en stabil och trygg ekonomi i föreningen samt att det finns tillräckligt med 
resurser för att avlöna verksamhetsledare samt arvodera styrelse och andra funktionärer. 
Malin Oest, ordförande i Musikcentrum Riks, som har bakgrund som producent på Kultur i 
Väst, poängterade på MCR:s årsmöte 2013 vikten av att ha en fungerande administration 
och att personalen har en rimlig arbetssituation och arbetsbelastning, för att en organisation 
ska kunna verka professionellt och förvalta sina resurser på ett bra sätt. 

MCS:s grundfinansiering kommer utgöras av en kombination av medlemsavgifter och bidrag 
från KUR och Region Skåne. Eftersom Kulturrådet har påtalat vikten av en breddad 
finansiering som en förutsättning för fortsatta statliga bidrag till centrumbildningarna (Se 
vidare kap. 6.3) är det viktigt att MCS redan från starten satsar på just detta. Andra tänkbara 



bidragsgivare är givetvis kommunerna men projektmedel bör även sökas från såväl 
myndigheter (främst Kulturrådet och Statens Musikverk) som privata stiftelser och fonder. 

Ytterligare en möjlig finansieringskälla kan vara olika typer av näringslivssamarbeten. Detta 
är ett relativt outforskat område och i förlängningen vore det väldigt intressant att studera och 
inspireras av initiativ som t.ex. TILLT i Västra Götalandsområdet (www.tillt.se), som jobbar 
med att använda fria kulturarbetare som konsulter och verksamhetsutvecklare inom såväl 
näringsliv som offentlig verksamhet. Det borde dock också gå att hitta enklare former för 
samarbeten mellan musiker och näringsliv. 

(SM)	  
	  

5.3 Medlemskap i Musikcentrum Riks samt fördelning av ekonomiska 
medel från Kulturrådet. 

Förutsatt att ett Musikcentrum Syd bildas under hösten 2013 kan man ansöka om 
medlemskap i MCR inför deras årsmöte våren 2014. För att MCS skall kunna bli medlemmar 
i Riksförbundet krävs dock att MCR gör några mindre ändringar i sina stadgar. Eftersom de 
också stadgeenligt har god framförhållning (60 dagar före möte) vad gäller att skicka ut 
årsmöteshandlingar bör en ansökan skickas in före årsskiftet 2013/14. 

Det är osäkert om MCR i dagsläget vill släppa in fler medlemsorganisationer utan att vara 
garanterade ökade medel från Kulturrådet. I ett brev till förstudiegruppen skriver ordförande 
för MCR, Malin Oest, på uppdrag av styrelsen: ”Vi måste […] tillsammans driva frågan att för 
att skapa en centrumbildning till, så måste mer medel tillföras. Något annat alternativ är 
otänkbart i dagsläget. ” 

I sitt beslut om Fördelning av verksamhetsbidrag till centrumbildningar 2013 (KUR 
2013/1389) skriver Kulturrådet dock att de ”tidigare informerat om att i takt med att fler 
organisationer vill bedriva verksamhet som centrumbildning kommer konkurrensen om de 
tillgängliga bidragsmedlen att öka”. 

Frågan om ökad finansiering är något som de befintliga musikcentrumbildningarna driver 
tillsammans med representanter från förstudiegruppen för MCS gentemot Kulturrådet. Ett 
möte avhölls den 11 juni med representanter från Kulturrådet samt verksamhetsledarna för 
MVC och MCÖ, Malin Oest som är ordförande i MCR samt Petter Wickman från 
förstudiegruppen för MCS. Här meddelade Kulturrådet bland annat att de för tredje året i rad 
ansökt om 10 miljoner extra till Centrumbildningarna från Kulturdepartementet, men inte fått 
utdelning på detta. 

I det tidigare nämnda beslutet om fördelning finns ytterligare skrivningar som MCS måste 
förhålla sig till, både innan organisationen startas och i uppbyggnadsarbetet. 

Kulturrådet betonar starkt vikten av att centrumbildningarna bedriver arbetsförmedlande 
verksamhet. Vidare skriver det att ”utgångspunkter för bedömningen är; att organisationen 
bedriver professionell verksamhet som kommer hela landet till del samt främjar konstartens 
ställning och har god omvärldskunskap. Organisationernas medlemmar ska vara 
professionella kulturaktörer och den arbetsförmedlande verksamheten ska syfta till att 
förmedla och generera uppdrag från tredje part till medlemmarna samt arbeta aktivt för att 
bredda medlemmarnas arbetsmarknad. Verksamheten ska även, i redovisningen av 
verksamhetsbidrag, kunna visa på resultat och effekter av det arbetsförmedlande arbetet.” 



Det arbetsförmedlande uppdraget betonas också av MCR som skriver ”Vi vill att förstudien 
tar med sig att Kulturrådet främst baserar sin medelstilldelning på antal förmedlade jobb.” 

Mot bakgrund av detta är det alltså en förutsättning för att MCS ska kunna bli medlemmar i 
MCR att man omedelbart skapar en arbetsförmedlande funktion, så fort föreningen har 
bildats. 

Man bör också upprätta en tydlig verksamhetsplan som utgår från Kulturrådets riktlinjer. 

I praktiken kommer detta arbete dock bli svårt, och det finns en risk att det under den första 
tiden bygger helt på ideella krafter då det inte är säkert att Musikcentrum Syd från början 
kommer ha några resurser för att avlöna en verksamhetsledare. Medlemsavgifter kan 
givetvis göra att man kommer en liten bit på väg, men svårligen inbringa så mycket resurser 
som krävs. 

För att Musikcentrum Syd ska kunna bli en organisation som jobbar på ett professionellt sätt, 
krävs det att det fins resurser för att avlöna personal. Detta är något som blivit uppenbart i 
kontakten med de befintliga musikcentrumbildningarna, inte minst genom att båda två under 
2012 hade problem med utsliten personal till följd av för hög arbetsbelastning. De befintliga 
musikcentrumbildningarna har också, både nationellt och regionalt, aktivt på olika sätt 
justerat sina verksamhetsplaner utifrån den faktiska tilldelning av medel de har fått från 
Kulturrådet. 

I slutändan är det antagligen att föredra att etableringen av MCS får ta längre tid på sig, om 
det tar tid att säkerställa en finansiering som möjliggör ett professionellt arbetssätt, än att 
man hastar fram en förening som ändå inte har möjlighet att bedriva sin verksamhet på ett 
väl fungerande sätt. En fungerande finansiering är en förutsättning för att MCS skall kunna 
etableras som aktiv musikcentrumbildning i södra Sverige. 

(SM)	  
	  

6. Förslag: Framtida MCS 
En	  förutsättning	  för	  att	  ett	  framtida	  MCS	  ska	  bli	  en	  lyckad	  och	  framgångsrik	  organisation	  
är	  att	  det	  finns	  en	  bred,	  stark	  och	  engagerad	  medlemsbas.	  (se	  vidare	  avsnitt	  6.1) 

6.1 organisationen 
Bifogat	  till	  denna	  rapport	  finns	  en	  skiss	  på	  stadgar	  för	  Musikcentrum	  Syd.	  Dessa	  bygger	  
till	  största	  delen	  på	  befintliga	  stadgar	  för	  Musikcentrum	  Öst	  och	  Väst,	  men	  har	  även	  
inspirerats	  av	  stadgarna	  för	  bl.a.	  Teatercentrum.	  	  

6.1.1 Medlemskap 
En av de stora stötestenarna är frågan om medlemskap och hur det ska vara konstruerat. 
MCV och MCÖ har i dagsläget lite olika principer för detta, där MCV bara har individuella 
medlemskap medan MCÖ också har gruppmedlemskap. MCV har också tydligare 
formuleringar i stadgarna om att ett musikprograms inkludering i förmedlingen är 
tidsbegränsat och regelbundet måste omprövas. (Det är också möjligt att vara medlem utan 
att ingå i förmedlingen.) MCS måste erbjuda musikakter av hög kvalitet, för att vara en 
attraktiv samarbetspart för arrangörer, bokare, länsmusik mm. Ur detta perspektiv är 
modellen från MCV, med kontinuerlig omprövning av förmedlingen, väldigt intressant. 



I förslaget till stadgar finns det två olika modeller för hur medlemskapet kan vara konstruerat 
och förstudien lämnar över diskussionen till det konstituerande möte som planeras till hösten 
2013. 

För att medlemskapet skall kännas relevant är det viktigt att medlemmarna upplever att de 
får något tillbaka. Det mest uppenbara är att ett medlemskap bör leda till fler jobb, men 
möjligheterna att utveckla sitt professionella nätverk, medverka i workshops, fortbildning och 
annan kompetenshöjande verksamhet samt att föreningens verksamhet känns allmänt 
relevant för en frilansmusiker kan vara andra incitament för medlemskap. För att kunna 
tillfredsställa medlemmarnas behov, samtidigt som föreningen och verksamheten befinner 
sig under uppbyggnad och utveckling, kan det finnas en poäng med att den första tiden (1-2 
år) begränsa antalet medlemmar, eller åtminstone antalet musikakter som är med i den 
förmedlande verksamheten. Om en sådan begränsning görs är det viktigt att urvalet sker 
med fokus på kvalitet men också så att sammansättningen uppvisar bredd, både vad gäller 
genretillhörighet, gruppstorlek och geografisk hemvist. Just att hålla hög kvalitet på de 
förmedlade musikakterna är något som både befintliga musikcentrumbildningar och andra 
tunga organisationer i branschen har betonat vikten av.  

(SM)	  

6.1.2 Styrelsearbete 
För att styrelsen skall kunna lägga den tid som behövs på arbetet är det en självklarhet att 
styrelsearbete och andra förtroendeuppdrag skall vara arvoderat. Exakt nivå på arvodet 
kommer till viss del dikteras av de ekonomiska resurser som finns tillgängliga men en riktlinje 
bör vara att det inte skall vara lägre än nivåerna för MCR (i dagsläget 210:-/timme + soc. + 
moms, dessutom resetillägg för de med restid över en timme). 

I förslaget till stadgar står vidare att valberedningen skall ”verka för en 
styrelsesammansättning som uppvisar bredd vad gäller genrehärkomst, kompetens, ålder 
samt lokal förankring. Styrelsen skall bestå av både kvinnor och män.”  

Styrelsen är den grupp som beslutar om Musikcentrums verksamhet och inriktningen på 
denna medan det operativa arbetet bör överlämnas till en verksamhetsledare. 

(SM)	  

6.1.3 Verksamhetsledare och Kansli 
Det är en målsättning att så snart det finns ekonomiska resurser för det, etablera ett kansli 
och anställa en verksamhetsledare. 

Vad gäller kansli och placering för detta finns flera olika idéer: 
En väg som kan vara intressant att gå är att låta Musikcentrum Syd bli en del av det 
regionala Resurscentrum som har sina lokaler på Bergsgatan 29 i Malmö. Där sitter redan 
Teatercentrum Södra, Danscentrum Syd och Riksteatern Skåne och en kontorsplats där 
skulle följaktligen underlätta samarbeten med andra aktörer inom scenkonstområdet i Skåne. 
Under arbetet med förstudien har arbetsgruppen haft en kontorsplats på Resurscentrum, och 
det har varit både givande och intressant att på olika sätt få del av, och befinna sig i, den 
verksamhet som bedrivs där. På Resurscentrum finns det i dagsläget ingen befintlig strategi 
för hur man skall växa och de är därför tveksamma till att i ett första skede inkludera 
Musikcentrum Syd i samarbetet. De är dock positiva till att fortsätta hyra ut en av sina 
projektplatser till Musikcentrum Syd.  



Förstudiegruppen tror det är intressant att i framtiden vidare undersöka om och isf. hur MCS 
kan ingå i Resurscentrum men det är en tråd som bör plockas upp när MCS har fått igång en 
kontinuerlig verksamhet. 

En annan möjlighet är att samarbeta och dela kontor med Musikerförbundet. 
Musikerförbundet i Malmö är i dagsläget på jakt efter nya kontors- och möteslokaler och idén 
om gemensamma lokaler har uppkommit i samtal med dem. Ett nära samarbete med 
musikerförbundet skulle stärka MCS möjlighet att vara behjälpliga i rättighetsfrågor och annat 
med facklig anknytning, samtidigt som det kan ge tillgång till fler kanaler att nå ut till en bred 
grupp musiker. 

Både samarbete med Resurscentrum och samarbete med Musikerförbundet skulle skapa 
möjligheter att stärka det politiska arbetet för att förbättra situationen för frilansmusiker, men 
utifrån lite olika perspektiv och utgångspunkter. 

Ett tredje alternativ är att försöka få en kontorsplats någonstans nära, eller i anslutning till, en 
plats där många frilansmusiker har sin verksamhet (dvs. där de repar). Det saknas dock i 
nuläget en sådan gemensam plats där “alla” musiker samlas och det finns därför inget givet 
ställe där MCS skulle kunna ha sitt kontor. 

Oavsett vilket alternativ som väljs är det angeläget att MCS har lokaler som kan fungera som 
fysisk mötesplats för musiker, att medlemmarna enkelt kan komma förbi och snacka om de 
har en idé eller en fråga. Kontoret bör därför vara lättillgängligt och centralt beläget. I nuläget 
är Malmö den givna platsen för ett kontor men i förlängningen kan det vara intressant att 
även etablera lokalkontor på andra platser i Skåne, och även i intilliggande län (se vidare 
kap. 5.2) 

Verksamhetsledarens uppgift är att driva och utveckla MCS:s verksamhet. Den första tiden 
kommer det handla väldigt mycket om att etablera, förankra och synliggöra MCS bland såväl 
musiker som i omvärlden (se vidare utvecklings- och verksamhetsplan för MCS). Dessutom 
är det verksamhetsledaren som leder och driver det arbetsförmedlande arbetet såväl som 
övrig verksamhet. Verksamhetsledaren bör vara en driven och organisatorisk person och det 
är en fördel om det går att hitta någon som redan från början har ett omfattande och väl 
fungerande nätverk. 

(SM) 

6.2 Uppgifter och Metoder 
En lång rad förslag på tänkbara arbetsuppgifter för ett kommande MCS finns listade i det 
Diskussionsunderlag som finns som bilaga till denna rapport. En del av dessa ligger dock 
utanför ramarna för det som bör vara Musikcentrum Syds egentliga kärnverksamhet. Här 
presenteras ett förslag på vilka uppgifter MCS bör koncentrera sig på under den första tiden, 
samt hur man kan göra detta. 

Som tidigare nämnts så är det arbetsförmedlande arbetet en förutsättning för att MCS ska få 
bidrag från KUR och kunna bli medlemmar i Riksförbundet MCR. Detta är alltså en av de 
viktigaste uppgifterna redan från starten. För att i längden kunna bedriva en bra 
arbetsförmedlande verksamhet krävs dock en långsiktig strategi för att förankra och etablera 
MCS bland såväl musiker som arrangörer och andra inköpare av musik. Detta kräver en 
engagerad personal som har möjlighet att jobba med långa perspektiv och återigen blir det 
uppenbart att det krävs säkerställd finansiering för att ett väl fungerande MCS ska bli 
verklighet. 



Som ett led i att få igång en arbetsförmedlande funktion bör MCS snabbt bygga upp en 
internetplattform med en programkatalog där medlemmarna kan presentera sig själva och 
sin musik. Mot bakgrund av att MCV under 2012 förmedlade ca 3000 jobb (till knappt 700 
medlemmar, fördelade på drygt 270 artistprogram) direkt via sin hemsida kan man nog säga 
att en väl fungerande hemsida är ett viktigt verktyg i den arbetsförmedlande funktionen. 

En väl fungerande hemsida kan var dyr och/eller tidskrävande att få igång, och för att snabbt 
kunna göra det utan att det ska krävas orimligt mycket resurser (i tid och pengar) kan en 
lösning vara att MCS under en tid ‘lånar’ hemsida (alltså den bakomliggande strukturen och 
programmeringen) från någon av de befintliga musikcentrumbildningarna, i väntan på att 
MCS skall få resurser att bygga upp en egen hemsida. Detta förslag har ännu inte 
diskuterats med varken MCV eller MCÖ och är därför bara att se som just ett förslag, men 
det skulle innebära enormt stöd för MCS om det på något sätt gick att genomföra. 

Att etablera MCS som ett starkt, intressant och givande nätverk för frilansmusiker i södra 
Sverige är en annan viktig uppgift att börja med. Förutom genom att förmedla jobb så är det 
främst genom att vara en intressant organisation som MCS har möjlighet att knyta till sig 
engagerade medlemmar. För att kunna bygga en stark organisation är det också en fördel 
om det finns många personliga kontakter inom organisationen, dvs. att folk faktiskt träffas. 
MCS bör därför under den första tiden organisera möten och träffar för musiker, precis som 
gjorts under arbetet med förstudien. Träffarna bör vara vara kopplade till någon typ av 
aktivitet, t.ex. ett  relevant föredrag eller seminarium, eller en konsert. Om MCS kan 
kombinera det nätverksskapande arbetet med t.ex. kompetensutveckling eller kreativt arbete 
är mycket vunnet. 

Om man lyckas med uppgiften att göra MCS till en förening med engagerade medlemmar 
som jobbar för en gemensam sak är väldigt mycket vunnet. Det finns bland vissa musiker en 
onödig ovilja att dela med sig av den kunskap och de kontakter man har, istället för att se de 
möjligheter som skapas om alla hjälper alla; och här finns en uppgift för MCS att främja 
positiva attityder. (För en intressant parallell, se Ett litet stycke om norsk lax)  

I ett lite längre perspektiv är det angeläget att MCS utvidgar sitt arbete på flera områden. 
Kulturpolitiskt arbete, internationellt arbete - fr.a. med fokus på Danmark och Tyskland, 
kompetensutveckling för medlemmarna, jämställdhetsarbete, guidning till medlemmarna ang. 
Skapande Skola, arrangörssamverkan etc. är några exempel på områden där MCS kan och 
bör ha ett aktivt arbete. För att genomföra denna utveckling på ett bra sätt är det viktigt att 
etablera en öppen dialog och ett aktivt kunskapsutbyte med MCV/MCÖ för att få del av deras 
erfarenheter på olika områden.  

(SM) 

 

Ett litet stycke om norsk lax (en affärsmodell) 
(Fritt efter en föreläsning med Andreas Ljones norsk musiker och musikentreprenör.) 

Oavsett vad man ska försöka sälja i världen så behövs det två saker. Det behövs en produkt, 
en kärna (t.ex. lax eller musik), och det behövs en massa kringverksamhet runt produkten 
t.ex. distribution, marknadskunskap, kontakter, marknadsföring, infrastruktur etc. för att den 
ska kunna nå en slutkonsument. Musiker är ofta väldigt generösa med dela med sig av 
innehållet i sin kärna till varandra, man delar musikaliska idéer och tankar och man sprider 
sin musik på olika sätt så ofta tillfälle ges. (Inom många andra branscher är man oerhört 



noggrann med att hålla sin kärna för sig själv och skydda den med patent och copyright.) 
Däremot är det inte helt ovanligt med musiker som inte är alls lika generösa med att dela 
med sig av kringstrukturen. Man håller hårt i sina adressböcker och är orolig att någon annan 
annars ska ta ‘ens egna’ spelningar (och i värsta fall dumpa gagerna i samma veva). Detta är 
givetvis förståeligt mot bakgrund av den tuffa arbetsmarknad som musiklivet innebär, men 
också beklagligt då det skapar onödig känsla av konkurrens och dåligt arbetsklimat. Som 
motexempel kan man ta exemplet Norsk Lax. Norska laxodlare har de senaste åren gått 
samman för att gemensamt marknadsföra Norsk Lax i världen och det har blivit otroligt 
framgångsrikt. Grundtanken bakom det hela är helt enkelt att alla laxodlare går samman och 
delar ‘kringverksamheten’. Gemensam marknadsföring, gemensam distribution, gemensam 
infrastruktur, gemensam adressbok. På detta sätt får de helt andra möjligheter att nå ut med 
sin produkt på en global marknad än vad de hade haft om varje odlare hade kört sitt eget 
race. 

Här finns en uppenbar parallell till musik och musiker och vad MCS kan fylla för funktion. 
MCS kan vara en del av en sådan gemensam kringstruktur. Om man tillsammans jobbar för 
bättre arbetsvillkor, för att skapa fler arbetstillfällen (t.ex. genom att öka intresset för levande 
musik) och för att på andra tänkbara sätt hjälpa varandra som musiker och medlemmar, så 
är oerhört mycket vunnet. Var och en har sin musikaliska produkt, sin kärna, och om den 
bara håller tillräcklig nivå och bygger på konstnärlig integritet så är det ingen som 
konkurrerar med någon annan om ett jobb, eftersom man erbjuder olika produkter. Och om 
jag turnerar i Tyskland i år och du skall turnera i Tyskland nästa år så kan vi dela 
adressböcker och på så sätt minska arbetsbördan för båda, och samtidigt medverka till att 
öka intresset för svensk musik i Tyskland. 

Musiklivet skulle tjäna oerhört mycket på om musikerna litade på sin egen produkt och sin 
egen konstnärliga integritet såpass att de kunde dela med sig av allt ‘det andra’ till sina 
kollegor. I längden vinner vi alla på ett sådant arbetsklimat. 

(SM)	  
	  

6.3 Konsekvensanalys om det bildas ett Musikcentrum Syd 
Det är lätt att hysa stora förhoppningar och måla upp visionära målbilder för hur ett 
Musikcentrum Syd kommer kunna påverka musik- och kulturlivet i regionen i positiv riktning, 
samt bidra till förbättrad yrkessituation för frilansmusiker. En del av detta finns också redan 
beskrivet, bl.a. i kapitel 4 som handlar om hur MCS skall kunna samverka med andra 
befintliga organisationer, samt i den sammanfattning av intervju- och enkätsvar som finns i 
en bilaga till förstudien.  

Ytterligare positiva effekter är att MCS kan verka som en allmänt samlande kraft för det fria 
musiklivet i Skåne och södra Sverige. I denna roll har MCS möjlighet att bli en pådrivande 
faktor i den kulturella utvecklingen, samtidigt som man samlar en splittrad yrkeskår. Detta 
kan i förlängningen få flera positiva effekter för de musiker som är aktiva i Skåne, inte minst 
genom förbättrad arbetsmiljö och arbetssituation. 

I en enkätstudie som Konstnärsnämnden publicerat sommaren 2013 framgår att 
frilansmusikers situation i Sverige försämrats på flera sätt under de senaste åren, inte minst 
vad gäller de ekonomiska förutsättningarna med stillastående (eller till och med 
tillbakagående) gagenivåer. Här kan MCS fylla en funktion som samlande kraft för 
frilansmusiker, och verka för att vända denna utveckling i positiv riktning. 



Det finns också andra konsekvenser: 

Om det inte kommer ökade medel från Kulturrådet kommer etableringen av Musikcentrum 
Syd att leda till ökad konkurrens om de bidrag som går till Musikcentrum Riks. I slutändan 
kan det leda till försämrad ekonomi för MCV och MCÖ, om de inte hittar andra sätt att bredda 
och förstärka sin finansiering. Målsättningen för alla parter är naturligtvis att det ska komma 
ökade medel från Kulturrådet, men om så inte blir fallet måste MCS aktivt jobba för att ändå 
få del av kulturrådspengarna. Det går att ana en viss oro kring just denna fråga när vi haft 
kontakt med de befintliga musikcentrumbildningarna.  

Förstudien har också varit i kontakt med idag aktiva bokare som uttrycker oro över att MCS 
skulle börja konkurrera med dem på olika sätt. Om man ser till befintliga 
musikcentrumbildningar och deras medlemmar så finns det där ett flertal som även aktivt 
samarbetar med olika bokare och bokningsbolag och det verkar fungera problemfritt. I 
slutändan borde det istället finnas goda möjligheter till samarbeten eftersom man jobbar med 
ett gemensamt mål, nämligen mer levande musik i samhället. 

Det samma gäller MCS i relation till befintliga arrangörer. MCS kommer inte i första hand att 
ägna sig åt att själv arrangera konserter och därför är det heller ingen risk att det uppstår 
konkurrens. Istället finns det goda möjligheter till samverkan och samarbete genom att man 
helt enkelt står för de två olika pusselbitar som krävs för att ordna en konsert: musiken och 
arrangemanget. Dessutom finns det möjligheter att MCS kan stötta arrangörer i olika 
sammanhang, t.ex. i kontakter med kommuner och andra myndigheter, vid större 
evenemang, i kontakten med artister etc. 

	  (SM)	  
	  

7. Utvecklings- och verksamhetsplan 
Mot bakgrund av denna förstudie är det tydligt att det finns både behov av, och underlag för, 
att etablera ett Musikcentrum Syd. Vid det möte som avhölls den 3 juni på Inkonst i Malmö 
lades grunden för en interimsstyrelse som under sommaren kan jobba förberedande inför det 
konstituerande årsmöte som är planerat till den 9 september 2013. 

Här följer en skiss på utvecklings- och verksamhetsplan för Musikcentrum Syd för åren 2013-
2015. Denna skiss bildar, tillsammans med stadgeförslaget (Bilaga 2) och de förslag på 
innehåll/uppgifter som finns i diskussionsunderlaget för referensgruppsmötena (Bilaga 1) 
utgångspunkt för bildandet av Musikcentrum Syd.  

 

Höst 2013 
9 september hålls ett konstituerande årsmöte för Musikcentrum Syd, preliminärt i 
Resurscentrums Lokaler på Bergsgatan i Malmö. 

Den blivande styrelsen för Musikcentrum Syd har under hösten 2013 ett antal viktiga 
uppdrag: 

• Att hantera, bearbeta och godkänna medlemsansökningar utifrån de villkor och 
eventuella begränsningar som beslutas vid årsmötet. 

• Att säkerställa en finansiering för verksamhet under 2014. 

• Att tillsätta en verksamhetsledare samt etablera ett kansli. 



• Att etablera MCS såväl bland musiker som bland arrangörer och andra inköpare av 
levande musik. 

• Att mer i detalj utarbeta en verksamhetsplan för MCS, framför allt för perioden 2014-
2015 men även för mer långsiktigt arbete. Tyngdpunkten måste i början ligga på 
arbetsförmedlande och nätverksbyggande insatser men i förlängningen finns det en 
lång rad uppgifter och arbetsområden för MCS. 

• Att i samråd med MCR ställa upp en plan för hur och när MCS kan bli medlem i 
Riksförbundet. 

• Att etablera och fördjupa kontakten med lämpliga samarbetsorganisationer (t.ex. 
Musikerförbundet och SYMF-frilans, Musik i Syd, AF-Kultur). 

 

2014 

Till 2014 är målet att det skall finnas ett kansli med en anställd verksamhetsledare. För att 
möjliggöra detta måste man ha en säkerställd finansiering. Eftersom MCS troligen inte 
kommer få några verksamhetsbidrag från Kulturrådet förrän den arbetsförmedlande 
verksamheten är igång ordentligt måste finansieringen den första tiden bygga på medel från 
annat håll. 

Under 2014 är målet att etablera MCS som en musikförmedling för medlemmarna. Dessutom 
är det viktigt att fortsätta med utvecklingen av den nätverksbyggande verksamheten, där 
medlemmarna har möjlighet att träffas och där MCS får möjlighet att nå ut till fler potentiella 
medlemmar. 

Förutom detta bör man fortsätta med bygga det organisatoriska nätverket, och etablera 
samarbeten och dialog med de organisationer, institutioner och andra instanser som är 
viktiga samarbetspartners för MCS. Likaså bör man initiera olika typer av 
kompetensutvecklande verksamhet för medlemmarna. Till sist är det viktigt att ytterligare 
fördjupa bilden av medlemmarnas behov, önskemål och idéer för att kunna dra upp tydliga 
riktlinjer för föreningens fortsatta utveckling. 

 

2015 

Mer detaljerad utvecklings- och verksamhetsplan för 2015 utarbetas under hösten 2013 och 
revideras under 2014, beroende på hur utvecklingen går. Rimligen bör den 
arbetsförmedlande verksamheten vara igång ordentligt till 2015, och det bör även finnas 
etablerade former för hur nätverksbyggande verksamhet bedrivs. Till 2015 borde MCS även 
ha fått igång ett eller några projekt av olika slag, som på olika sätt gagnar medlemmarna 
genom arbetsskapande och/eller kompetensutveckling. 

Ytterligare intresseområden att bevaka och undersöka 

Bidrag från Konstnärsnämnden och Kulturrådet. Vid den fördelning av arbetsstipendier som 
Konstnärsnämnden gjorde i juni 2013 det från Stockholms län (ca 2,3 miljoner invånare) 
skickats in ca 490 ansökningar, medan det från Västra Götaland (ca 1,7 miljoner inv.) 
skickats in bara 160 ansökningar och Skåne (1,3 milj) skickats in 107 ansökningar. Det 
verkar alltså som att musiker i Skåne är betydligt sämre på att skicka in bidragsansökningar 
till konstnärsnämnden. 



Konstnärsnämnden har också gjort en stor enkätundersökning bland musiker vilken ännu 
inte publicerats men som nog är av intresse för MCS. 
http://www.konstnarsnamnden.se/om_konstnarsnamnden/analys_och_utredning 

Ytterligare dokument att titta närmare på är bl.a. Kulturrådets Arrangörsutredning 
(http://www.kulturradet.se/Documents/publikationer/2013/inlaga_musikarr_web.pdf) samt 
Musik i Syds rapport/projekt “Framtidens Musikarrangörer” 
(http://www.musikisyd.se/samarbetsprojekt/arrangoersutveckling/) 

(SM)	  
	  

Sammanfattning och Avslutning 
Sammanfattningsvis verkar det finnas såväl underlag, som behov av och intresse och 
engagemang för att bilda ett Musikcentrum Syd. Den största stötestenen är att säkerställa en 
finansiering av verksamheten. Genom aktiv dialog med Region Skåne, Musikcentrum Riks 
och Kulturrådet, samt genom att ansöka om pengar även från annat håll (Musikverket, 
Kulturbryggan och olika stiftelser och fonder) bör det dock gå att lösa både i nuläget och i ett 
längre perspektiv. Det fria musiklivet i Skåne och södra Sverige har en stor 
utvecklingspotential och det finns många luckor som Musikcentrum Syd skulle kunna fylla. 
Det är viktigt att Musikcentrum Syd etablerar sig som en cenrumbildning förankrad i det 
nutida kulturlivet, med verksamhet som utgår från de förutsättningar och vilkor som gäller 
idag. 
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BILAGA 1 – Förslag kring Musikcentrum Syd (ursprungligen 
diskussionsunderlag för referensgruppsmöten) 
	  
Sammanställt	  av	  Sven	  Midgren,	  april-‐maj	  2013	  
 
Allmänt 
Referensgruppsmötena	  kommer	  att	  dokumenteras	  skriftligt	  (anteckningar	  etc.)	  och	  med	  
insplening.	  De	  som	  medverkar	  i	  mötena	  gör	  det	  i	  egenskap	  av	  frilansmusiker	  som	  är	  
intresserade	  av	  MCS.	  Mötena	  genomförs	  våren	  2013	  och	  är	  genomförs	  utifrån	  4	  olika	  
teman	  eller	  huvudrubriker.	  
	  
Möte	  1:	  MCS	  som	  professionellt	  nätverk	  –	  fysiska	  mötesplatser,	  nätverksträffar	  etc.	  
Möte	  2:	  MCS	  och	  jobben	  –	  arbetsförmedlande	  och	  arbetsskapande	  insatser,	  initiativ	  och	  
idéer	  
Möte	  3:	  MCS	  och	  medlemmarna	  –	  vad	  tjänar	  man	  på	  att	  vara	  medlem?,	  service	  och	  
fortbildning	  
Möte	  4:	  MCS	  och	  omvärlden	  –	  kulturpolitiskt	  arbete,	  organisatoriskt	  nätverk	  	  
	  
Detta	  innebär	  inte	  att	  innehållet	  i	  varje	  möte	  är	  helt	  avgränsat	  från	  det	  som	  ingår	  i	  de	  
andra	  mötena,	  mycket	  går	  att	  väva	  samman.	  För	  att	  nå	  så	  långt	  som	  möjligt	  i	  
diskussionerna	  är	  det	  dock	  bra	  om	  deltagarna	  försöker	  hålla	  sig	  inom	  det	  givna	  temat	  
för	  dagen	  och	  inte	  svävar	  ut	  för	  mycket	  i	  ämnen	  som	  avhandlas	  vid	  något	  av	  de	  andra	  
mötena.	  Om	  man	  ser	  tydliga	  kopplingar	  mellan	  olika	  verksamhetsområden	  är	  det	  dock	  
bra	  att	  framhålla	  detta.	  

Om diskussionsunderlaget 
Utifrån	  musikerintervjuer	  och	  enkätsvar	  har	  vi	  här	  sammanställt	  och	  försökt	  utveckla	  
ett	  antal	  olika	  idéer	  och	  förslag	  om	  vad	  Musikcentrum	  Syd	  (MCS)	  kan	  vara	  och	  ägna	  sig	  
åt.	  ALLT	  som	  står	  i	  detta	  dokument	  är	  öppet	  för	  diskussion,	  utveckling,	  kritik,	  
synpunkter,	  förbättring,	  förändring	  etc.	  Detta	  är	  ett	  diskussionsunderlag	  och	  inget	  
annat.	  Underlaget	  gör	  heller	  inte	  anspråk	  på	  att	  vara	  komplett.	  Om	  referensgruppen	  
kommer	  på	  nya,	  bra	  idéer	  som	  inte	  finns	  med	  i	  texten	  är	  det	  bara	  bra.	  
	  
Musikcentrum? 
I	  dagsläget	  finns	  det	  ett	  Musikcentrum	  Öst	  (MCÖ)	  och	  ett	  Musikcentrum	  Väst	  (MCV)	  i	  
Stockholm	  respektive	  Göteborg.	  Påhejade	  av	  dessa	  befintliga	  centrumbildningar	  har	  en	  
grupp	  musiker	  i	  Skåne	  under	  2012	  diskuterat	  möjligheterna	  att	  skapa	  ett	  Musikcentrum	  
Syd.	  Ett	  Musikcentrum	  är	  en	  ”intresse-‐	  och	  förmedlingsorganisation	  för	  de	  fria	  
professionella	  utövarna”	  inom	  musikområdet.	  
MCÖ	  jobbar	  för	  att	  ”i	  samarbete	  med	  andra	  organisationer	  verka	  för	  ett	  musikaktivt	  
samhälle,	  att	  stimulera	  till	  debatt	  i	  musikpolitiska	  frågor	  samt	  att	  avgiftsfritt	  förmedla	  
musikprogram	  producerade	  av	  medlemmarna.”	  
MCV	  jobbar	  för	  att	  ”förmedla	  sina	  artisters	  musikutbud	  och	  fungera	  som	  ett	  
resurscentrum	  för	  våra	  medlemmar,	  för	  att	  på	  olika	  sätt	  stötta	  dem	  i	  deras	  
yrkesutövning.”	  MCV	  ”initierar	  projekt	  och	  samarbetar	  med	  andra	  organisationer	  och	  
arrangörer	  för	  att	  få	  till	  stånd	  fler	  musikarrangemang	  och	  därmed	  skapa	  nya	  möten	  



mellan	  musik	  och	  publik.	  ”MCV	  tar	  också	  aktiv	  del	  i	  svensk	  kulturpolitik,	  för	  att	  bevaka	  
frilansmusikernas	  intressen	  och	  verka	  för	  ett	  starkt	  och	  mångsidigt	  kulturliv.”	  
Vad	  Musikcentrum	  Syd	  kommer	  bli	  går	  inte	  att	  säga	  än,	  det	  är	  bland	  annat	  det	  vi	  hoppas	  
få	  svar	  på	  i	  genom	  den	  här	  förstudien.	  Ska	  Musikcentrum	  Syd	  bli	  en	  blåkopia	  på	  
MCV/MCÖ	  men	  med	  bas	  i	  Malmö?	  Eller	  ska	  Musikcentrum	  Syd	  försöka	  bli	  något	  annat,	  
ett	  tydligare	  komplement	  till	  befintliga	  organisationer?	  Vi	  tar	  tacksamt	  emot	  idéer	  och	  
förslag.	  Vill	  du	  engagera	  dig,	  i	  förstudien	  eller	  i	  ett	  kommande	  musikcentrum?	  Har	  du	  en	  
idé	  om	  vad	  Musikcentrum	  Syd	  kan	  göra,	  vad	  det	  bör	  göra,	  vad	  som	  saknas	  i	  det	  skånska	  
och	  sydsvenska	  musiklivet?	  Tveka	  inte	  att	  höra	  av	  dig.	  
	  
Skåne? 
I	  nedanstående	  text	  står	  det	  på	  sina	  ställen	  'Skåne'	  men	  det	  skulle	  kanske	  lika	  gärna	  
kunna	  stå	  'Södra	  Sverige'?	  Det	  är	  rimligt	  att	  MCS	  som	  utgångspunkt	  ser	  just	  Skåne	  som	  
sin	  geografiska	  hemvist	  och	  rekryteringsbas.	  Dock	  kan	  man	  redan	  från	  början	  öppna	  
upp	  för	  medlemmar	  från	  andra	  delar	  av	  södra	  Sverige	  och	  i	  förlängningen	  bör	  (?)	  ett	  
MCS	  se	  till	  behov	  och	  möjligheter	  i	  en	  större	  del	  av	  Sverige	  än	  bara	  Skåne.	  Detta	  är	  dock	  
delvis	  beroende	  av	  vilka	  regioner/landsting	  som	  lämnar	  anslag	  till	  organisationen.	  
Tills	  vidare	  skriver	  vi	  just	  Skåne,	  men	  med	  den	  uttalade	  undertexten	  att	  det	  redan	  nu,	  
och	  definitivt	  i	  förlängningen,	  egentligen	  avses	  ett	  större	  (och	  oavgränsat)	  geografiskt	  
område	  i	  södra	  Sverige.	  
 
Allmänt om MCS:s ekonomi 
De	  tjänster	  som	  MCS	  ska	  erbjuda	  sina	  medlemmar	  måste	  ha	  ekonomisk	  bärkraft.	  
Musikcentrum	  Syd	  kan	  absolut	  räkna	  med	  visst	  ekonomiskt	  bidrag	  från	  såväl	  
Kulturrådet	  som	  Region	  Skåne,	  men	  om	  de	  pengarna	  ska	  börja	  användas	  till	  att	  t.ex.	  
avlöna	  bokare	  och	  betala	  replokalshyror	  kommer	  de	  snabbt	  försvinna.	  En	  tänkbar	  
modell	  är	  att	  MCS	  här	  istället	  fungerar	  antingen	  som	  ett	  stort	  kooperativ,	  eller	  som	  
sambandscentral	  för	  bildandet	  av	  ett	  antal	  mindre,	  musikerdrivna	  
kooperativ/sammanslutningar.	  
 

 



Fysiska mötesplatser 
Som	  ett	  långsiktigt	  mål	  skulle	  MCS	  kunna	  ställa	  att	  skapa	  ett	  MUSIKENS	  HUS	  i	  Malmö	  
(eller	  annan	  lämplig	  ort	  i	  Skåne?).	  Detta	  hus	  skulle	  kunna	  innehålla	  replokaler,	  
inspelningsstudios,	  konsertscener,	  fik,	  kontorsplatser	  mm.	  De	  flesta	  av	  dessa	  funktioner	  
skulle	  man	  också	  kunna	  etablera	  oavsett	  om	  man	  kan	  samla	  allt	  i	  ett	  hus	  eller	  inte.	  
	  
REPLOKALER 
MCS	  skulle	  kunna	  erbjuda	  rep-‐/övningslokaler	  för	  sina	  medlemmar,	  både	  lokaler	  som	  
man	  kan	  hyra	  för	  längre	  tid	  (eventuellt	  att	  dela	  med	  något	  eller	  några	  andra	  band)	  men	  
också	  lokaler	  man	  kan	  använda	  för	  enstaka	  reptillfällen	  eller	  kortare	  projekt.	  Jämför	  t.ex.	  
med	  Danscentrum	  Syds	  tillgång	  till	  dansstudios.	  
I	  anslutning	  till	  replokalerna	  bör	  finnas	  någon	  form	  av	  gemensamhetsutrymmen,	  för	  att	  
möjliggöra	  möten	  mellan	  olika	  musiker	  och	  grupper.	  Verksamheten	  med	  replokaler	  bör	  
vara	  självfinansierande	  (se	  inledande	  stycke	  om	  Ekonomi)	  
Jmfr.	  Gärna	  med	  t.ex.	  Övingshotellet	  i	  Oslo	  (https://www.ovingshotellet.no).	  
	  
KONTOR/ARBETSSTUGA 
MCS	  kan	  erbjuda	  kontorsplatser,	  antingen	  i	  anslutning	  till	  replokalerna,	  eller	  i	  
anslutning	  till	  MCS	  eget	  kontor.	  Kontorsplatserna	  kan	  antingen	  (i	  likhet	  med	  
Resurscentrum)	  utgöras	  av	  skrivbord	  som	  man	  kan	  hyra	  för	  kortare	  eller	  längre	  projekt,	  
eller	  vara	  en	  mer	  öppen	  workspace	  där	  medlemmarna	  kan	  komma	  och	  gå	  som	  de	  vill.	  
Det	  senare	  alternativet	  skulle	  kunna	  vara	  ett	  sätt	  att	  motverka	  frilanslivets	  ensamhet	  
och	  dessutom	  också	  vara	  ett	  sätt	  att	  skapa	  nya	  kontaktytor	  mellan	  olika	  musikergrupper	  
och	  ett	  naturligt	  forum	  för	  kunskaps-‐	  och	  erfarenhetsutbyte.	  
	  
KONSERTLOKALER 
I	  förlängningen	  bör	  det	  vara	  ett	  mål	  att	  MCS	  kan	  tillhandahålla	  en	  egen	  scen	  för	  
medlemmarna	  att	  utnyttja	  på	  olika	  sätt.	  Det	  kan	  antingen	  ske	  i	  helt	  egna	  lokaler,	  eller	  i	  
samarbete	  med	  någon	  annan	  aktör,	  t.ex.	  en	  teater.	  
En	  annan	  idé	  som	  har	  med	  konserter	  att	  göra	  är	  att	  MCS	  kan	  driva	  olika	  typer	  av	  
konsertserier.	  Detta	  kan	  ske	  i	  samarbete	  med	  en	  annan	  aktör	  (t.ex.	  som	  är	  på	  gång	  
inför	  hösten	  2013	  på	  Malmö	  Stadsbibliotek)	  eller	  som	  en	  egen	  klubb	  eller	  liknande.	  
Inom	  detta	  område	  finns	  många	  idéer	  och	  möjligheter:	  jamklubb	  där	  olika	  medlemmar	  
kastas	  samman	  i	  nya,	  gärna	  genreöverskridande,	  konstellationer.	  Traditionella	  
konsertserier	  utifrån	  ett	  givet	  tema	  eller	  en	  given	  genre.	  Musik	  på	  oväntade	  platser	  eller	  
i	  samarbete	  med	  oväntade	  aktörer.	  
(Se	  även	  under	  rubriken	  Addresslistor	  där	  det	  står	  att	  MCS	  bör	  ha	  god	  överblick	  över	  
vad	  det	  finns	  för	  olika	  konsertlokaler	  i	  Skåne,	  för	  musiker	  som	  själva	  vill	  arrangera	  
konserter.	  
	  
MÖTESPLATSER/NÄTVERK 
MCS	  är	  en	  förening	  som	  på	  olika	  sätt	  kan	  initiera,	  inspirera	  och	  underlätta	  nya	  
samarbeten	  mellan	  musiker	  i	  Skåne.	  Genom	  MCS	  är	  det	  enkelt	  att	  komma	  i	  kontakt	  med	  
andra	  musiker	  inför	  nya	  projekt.	  
I	  både	  intervju-‐	  och	  enkätsvaren	  återkommer	  en	  mängd	  kommentarer	  som	  handlar	  om	  
ensamheten	  i	  	  musikeryrket.	  Framför	  allt	  den	  ensamhet	  som	  skapas	  av	  det	  myckna	  
kontorsarbetet	  men	  också	  den	  ensamhet	  som	  skapas	  av	  att	  vara	  verksam	  i	  en	  sfär	  fylld	  
av	  individualister.	  MCS	  har	  en	  viktig	  roll	  i	  att	  motverka	  denna	  ensamhet.	  Genom	  att	  



skapa	  en	  gruppgemenskap	  och	  grupptillhörighet	  kan	  man	  stärka	  de	  enskilda	  
medlemmarna,	  något	  som	  t.ex.	  kan	  leda	  till	  förbättrade	  arbetssituationer,	  bättre	  
självförtroende	  och	  bättre	  arbetslust	  vilket	  i	  sin	  tur	  kan	  leda	  till	  bättre	  betald	  och	  bättre	  
hälsa.	  Många	  beskriver	  en	  önskan	  om	  mötesplatser	  och	  möjligheter	  att	  nätverka	  med	  
andra	  musiker	  (och	  utövare	  av	  andra	  konstformer).	  
(Se	  även	  Seminarier	  nedan.)	  
	  
NÄTVERKSTRÄFFAR 
Precis	  som	  under	  själva	  förstudien	  kan	  MCS	  anordna	  mingel/nätverksträffar	  för	  sina	  
medlemmar.	  Detta	  skulle	  kunna	  ha	  formen	  av	  en	  regelbundet	  återkommande	  
lunch/middag/pubkväll,	  eller	  det	  skulle	  kunna	  ha	  formen	  av	  mer	  sporadiska	  
evenemang,	  kanske	  med	  olika	  utgångspunkter	  geografiskt,	  genremässigt	  eller	  på	  annat	  
sätt.	  Vid	  dessa	  träffar	  skulle	  man	  också	  kunna	  bjuda	  in	  en	  inspiratör/föreläsare	  som	  
presenterar	  något	  som	  är	  av	  intresse	  för	  medlemmarna.	  Till	  vissa	  träffar	  skulle	  man	  
också	  kunna	  bjuda	  in	  annat	  branschfolk	  (t.ex.	  producenter,	  arrangörer	  etc.)	  eller	  utövare	  
från	  andra	  konstarter	  (skådespelare,	  konstnärer	  etc.)	  för	  att	  skapa	  möjlighet	  till	  nya	  
kontakter	  som	  kan	  leda	  till	  nya	  samarbeten.	  
	  
JAM 
Regelbundna	  jam	  för	  medlemmarna?	  Med	  eller	  utan	  genreinriktning.	  Man	  skulle	  kunna	  
tänka	  sig	  att	  MCS	  går	  i	  bräschen	  för	  att	  utforska	  jam-‐konceptet	  och	  arrangerar	  jam	  på	  
olika	  platser,	  i	  olika	  miljöer	  och	  med	  olika	  ”spelregler”.	  Detta	  kan	  vara	  ett	  givet	  forum	  för	  
samarbete	  med	  andra	  konstarter.	  
	  
MEDLEMSKATALOG 
MCS	  bör	  ha	  ett	  ganska	  utförligt	  medlemsregister	  med	  uppgifter	  om	  t.ex.	  vilka	  instrument	  
och	  genrer	  medlemmarna	  spelar	  och	  vilka	  sammanhang	  de	  medverkar	  i	  samt	  kort	  
biografi.	  På	  så	  sätt	  kan	  medlemsregistret	  enkelt	  användas	  som	  adressbok	  när	  någon	  är	  i	  
behov	  av	  t.ex.	  nya	  medmusiker	  eller	  samarbetspartners.	  Detta	  blir	  en	  del	  i	  MCS	  funktion	  
att	  verka	  som	  medlemmarnas	  utökade	  professionella	  nätverk.	  
	  
	  
 

 

	  
	  
	  
	  
	  

 

Arbetsförmedling 
	  
Ett	  av	  huvudsyftena	  med	  MCS	  är	  att	  verka	  arbetsförmedlande.	  Detta	  görs	  dels	  genom	  att	  
sprida	  medlemmarnas	  musik	  till	  omvärlden	  (via	  t.ex.	  närvaro	  på	  mässor,	  organiserande	  
av	  utbudsdagar,	  showcasefestivaler	  etc.	  Se	  nedan.)	  och	  dels	  genom	  att	  fungera	  som	  
kanal	  för	  bokningsförfrågningar.	  MCS	  bör	  bygga	  upp	  ett	  stort	  nätverk	  med	  olika	  företag,	  



institutioner	  etc.	  som	  i	  olika	  sammanhang	  har	  behov	  av	  livemusik	  och	  där	  MCS	  då	  kan	  
bidra	  med	  en	  stor	  och	  varierad	  katalog	  av	  musiker	  och	  akter.	  Ett	  långsiktigt	  mål	  är	  att	  
MCS	  skall	  vara	  den	  naturliga	  instansen	  att	  kontakta	  närhelst	  någon	  är	  i	  behov	  av	  
kvalitativ	  livemusik,	  nästan	  oavsett	  sammanhang.	  MCS	  ska	  också	  kunna	  förmedla	  
kontakt	  till	  enskilda	  medlemmar	  när	  det	  behövs	  i	  t.ex.	  teaterföreställningar,	  filmer,	  
specialframträdanden,	  projekt	  etc.	  Det	  bör	  också	  finnas	  en	  (digital)	  anslagstavla	  där	  alla	  
lediga	  musikjobb	  läggs	  ut.	  
	  
BOKNING 
Önskemål	  om	  bokare	  är	  något	  som	  återkommer	  hela	  tiden,	  både	  i	  intervjuerna	  och	  i	  
enkätsvaren.	  För	  att	  citera	  en	  musiker	  ”Behovet	  är	  skriande.”	  Oftast	  är	  önskemålen	  
väldigt	  öppet	  hållna	  och	  har	  ibland	  lite	  drömmande	  karaktär,	  utan	  tankar	  på	  att	  man	  då	  
också	  får	  en	  person	  till	  att	  försörja	  med	  de	  pengar	  man	  drar	  in	  i	  gage.	  
Det	  framträder	  dock	  några	  konkreta	  förslag:	  
	  
”Men	  ett	  framtida	  MCS	  skulle	  kanske	  även	  kunna	  utbilda	  och	  subventionera	  bokare	  för	  de	  
egna	  medlemmarna.”	  
Vad	  gäller	  frågan	  om	  subventioner	  är	  det	  svårt	  att	  säga	  något	  idag	  om	  vilka	  möjligheter	  
ett	  framtida	  MCS	  kommer	  ha	  men	  man	  kan	  nog	  anta	  att	  de	  ekonomiska	  ramarna	  
kommer	  vara	  tämligen	  begränsade.	  Idén	  om	  utbildning	  av	  bokare	  är	  då	  betydligt	  mer	  
intressant.	  MCS	  skulle,	  tillsammans	  med	  lämpliga	  samarbetspartners,	  kunna	  arrangera	  
utbildning	  i	  bokande,	  både	  för	  musiker	  och	  för	  presumtiva	  heltids-‐bokare.	  
	  
ADRESSLISTOR 
Annan	  hjälp	  som	  MCS	  skulle	  kunna	  ordna	  är	  att	  ha	  aktuella	  listor	  med	  arrangörer	  i	  
Sverige	  men	  också	  i	  t.ex.	  Danmark	  och	  Tyskland.	  Listor	  indelade	  efter	  genre,	  typ	  av	  
spelställe	  etc.	  Här	  finns	  redan	  kommersiella	  tjänster	  t.ex.	  www.hittagig.se	  (som	  vi	  inte	  
hunnit	  undersöka	  särskilt	  noga	  och	  inte	  har	  koll	  på	  t.ex.	  genrebredd)	  så	  en	  möjlighet	  är	  
också	  att	  MCS	  helt	  enkelt	  försöker	  ordna	  medlemsrabatt	  där.	  
Denna	  lista	  skulle	  också	  kunna	  kombineras	  med	  en	  ”svartlista”	  över	  arbetsgivare	  som	  
inte	  håller	  avtal	  eller	  på	  annat	  sätt	  missköter	  sig	  eller	  utsätter	  musiker	  för	  obehagliga	  
upplevelser.	  (Se	  vidare	  förslag	  som	  rör	  musikers	  rättigheter	  nedan.)	  
Även	  listor	  över	  användbara	  konsertlokaler/spelplatser	  för	  de	  som	  vill	  arrangera	  
konserter	  själva	  är	  något	  som	  MCS	  skulle	  kunna	  tillhandahålla.	  (Se	  Lokal	  
Branschförteckning)	  
Diskussionsfråga:	  skulle	  man	  kunna	  be	  alla	  medlemmar	  att	  skicka	  in	  sina	  adresslistor	  till	  
MCS	  för	  att	  på	  så	  sätt	  snabbt	  få	  fram	  en	  ordentlig	  lista?	  
	  
MINIMILÖN/TARIFF/VITA LÖNER 
Alla	  jobb	  som	  MCS	  förmedlar	  till	  sina	  medlemmar	  ska	  hålla	  en	  rimlig	  miniminivå	  på	  
gagerna.	  Denna	  nivå	  bestäms	  i	  samråd	  med	  Musikerförbundet	  och	  bör	  också	  agera	  
riktlinje	  för	  de	  jobb	  medlemmarna	  tar	  även	  utanför	  MCS.	  MCS	  bör	  också	  generellt	  verka	  
för	  anständiga	  gagenivåer	  och	  goda	  arbetsvillkor	  i	  Skåne,	  i	  samråd	  och	  samverkan	  med	  
såväl	  arrangörer	  och	  organisatörer	  som	  bidragsgivare,	  institutioner	  och	  fackförbund.	  
Ett	  långsiktigt	  mål	  bör	  vara	  att	  Skåne	  ska	  vara	  ett	  region	  där	  musiker	  har	  schyssta	  
villkor,	  dvs.	  alla	  jobb	  som	  görs	  skall	  vara	  vita	  och	  alla	  gager	  ska	  vara	  på	  en	  anständig	  
nivå.	  Framför	  allt	  i	  relation	  till	  pub-‐/restaurangägare	  uttrycker	  många	  musiker	  en	  stor	  
frustration	  och	  uppgivenhet	  över	  usla	  gager,	  usla	  arbetsförhållande,	  svarta	  pengar	  och	  
brutna	  överenskommelser.	  



MCS	  bör	  hålla	  koll	  på	  oseriösa	  arbetsgivare	  och	  eventuellt	  upprätta	  en	  svartlista	  över	  
dessa.	  
	  
SAMARBETEN MED NÄRINGSLIVET 
I	  den	  nya	  kulturpolitiken	  betonas	  bland	  annat	  att	  kulturlivet	  måste	  bli	  bättre	  på	  att	  
samarbeta	  med	  näringslivet.	  I	  dagsläget	  kommer	  endast	  några	  enstaka	  procent	  av	  alla	  
pengar	  som	  går	  till	  kultur	  från	  det	  näringslivet	  och	  här	  finns	  en	  stor	  outforskad	  och	  
outnyttjad	  potential.	  Intressanta	  exempel	  att	  titta	  på	  är	  t.ex.	  TILLT	  i	  Västra	  Götaland	  
(www.tillt.se),	  som	  gjort	  till	  affärside	  att	  erbjuda	  kulturarbetare	  som	  konsulter	  för	  att	  
utveckla	  en	  verksamhet.	  Ett	  första	  steg	  här	  skulle	  kunna	  vara	  att	  sätta	  samman	  en	  think-‐
tank	  med	  erfarna	  och	  nytänkande	  musiker	  och	  producenter	  från	  kulturlivet	  och	  
entreprenörer	  och	  intressenter	  från	  näringslivet.	  
Fråga:	  Hur	  hittar	  man	  lämpliga	  partners	  i	  näringslivet	  att	  inleda	  ett	  dylikt	  samarbete?	  
	  
SHOWCASE 
MCS	  skulle	  kunna	  medverka	  i	  showcase-‐evenemang	  på	  lite	  olika	  sätt:	  
Egen	  Showcase-‐festival/Utbudsdagar	  
MCS	  ordnar	  en	  Showcasefestival/utbudsdagar	  dit	  bokare,	  producenter,	  arrangörer,	  
kultursekreterare,	  programläggare	  på	  bibliotek	  m.fl.	  bjuds	  in,	  och	  där	  MCS:s	  medlemmar	  
får	  möjlighet	  att	  visa	  upp	  sig	  och	  sina	  program.	  Dessa	  dagar	  skulle	  eventuellt	  kunna	  vara	  
nischade	  på	  ett	  eller	  annat	  sätt:	  barn/skolor/bibliotek/klubbar/festivaler	  etc.	  Det	  kan	  
kanske	  finnas	  en	  poäng	  med	  att	  de	  arrangemang	  som	  MCS	  anordnar	  i	  så	  stor	  
utsträckning	  som	  möjligt	  ska	  spegla	  den	  bredd	  som	  fins	  i	  föreningen?	  
Representation	  på	  Showcase-‐festivaler	  
MCS	  skulle	  kunna	  verka	  för	  att	  medlemmarna	  ska	  ha	  möjlighet	  att	  medverka	  i	  nationella	  
och	  internationella	  showcase-‐festivaler.	  Detta	  kan	  göras,	  dels	  genom	  att	  ha	  överblick	  
över	  de	  möjligheter	  som	  finns	  och	  sprida	  kunskapen	  om	  dessa	  till	  medlemmarna,	  dels	  
genom	  att	  erbjuda	  olika	  former	  av	  ekonomiskt	  stöd,	  eller	  hjälpa	  till	  med	  bidragssökning	  
etc.	  
Närvaro	  på	  musikmässor	  
MCS	  är	  en	  given	  medverkande	  på	  nationella	  och	  internationella	  musikmässor,	  expon,	  
branschkonferenser	  och	  andra	  branschträffar,	  på	  samma	  sätt	  som	  MCV	  och	  MCÖ	  gjort	  
på	  t.ex.	  Womex	  och	  Jazzmässan	  i	  Hamburg.	  Detta	  görs	  både	  för	  att	  nätverka	  med	  andra	  
aktörer,	  organisationer	  och	  myndigheter	  i	  musikbranschen,	  och	  för	  att	  representera	  
medlemmarna	  och	  sprida	  deras	  musik	  på	  ett	  större	  plan.	  
	  
BRETT REGIONALT/INTERNATIONELLT ARBETE 
MCS	  bör	  hålla	  koll	  på	  vilka	  möjligheter	  som	  finns	  för	  arbetstillfällen	  i	  bl.a.	  Danmark	  och	  
Tyskland,	  och	  upparbeta	  nätverk	  och	  kontakt	  med	  lämpliga	  samarbetsorganisationer	  i	  
de	  länderna.	  Detta	  bör	  också	  innefatta	  en	  överblick	  över	  regler	  och	  villkor	  vid	  
internationellt	  arbete,	  kännedom	  om	  vanliga	  problem	  och	  hur	  man	  löser	  dem	  etc.	  Skåne	  
ligger	  nära	  kontinenten,	  det	  tar	  lika	  lång	  tid	  att	  åka	  till	  Tyskland	  som	  till	  Stockholm	  och	  
Köpenhamn	  har	  Nordens	  största	  flygplats,	  och	  det	  är	  något	  som	  MCS	  bör	  vara	  medveten	  
om	  och	  se	  som	  en	  tillgång	  och	  en	  potential.	  



Service 

 
UTRUSTNING 
I	  likhet	  med	  MCV	  skulle	  MCS	  kunna	  ägan	  ljud-‐	  (och	  ljus-‐)utrustning	  som	  medlemmarna	  
kan	  hyra	  till	  förmånliga	  priser.	  
	  
STUDIO 
MCS	  kan	  sätta	  upp	  en	  egen	  studio	  som	  medlemmarna	  kan	  hyra	  in	  sig	  i,	  till	  bra	  priser.	  Ett	  
annat	  alternativ	  är	  att	  MCS	  knyter	  till	  sig	  ett	  nätverk	  av	  befintliga	  professionella	  och	  
seriösa	  studios,	  som	  kan	  erbjuda	  medlemmarna	  bra	  priser	  (Se	  vidare	  Telefonbok	  med	  
rabatter)	  
	  
ADMINISTRATION/FAKTURERINGSSERVICE 
Från	  en	  enkät:	  ”Många	  musiker	  har	  problem	  att	  begripa	  bokföring,	  siffror	  och	  blanketter.	  
De	  flesta	  skulle	  nog	  göra	  allt	  för	  att	  slippa	  sköta	  ett	  företag	  och	  bara	  få	  ägna	  sig	  åt	  
musiken.	  Kunde	  inte	  Musikcentrum	  Syd	  bli	  våran	  "chef"	  som	  "skickar"	  oss	  på	  jobb?	  Det	  
vore	  fett!	  Vi	  sköter	  kontakter	  och	  bokar	  spelningar	  som	  vanligt,	  men	  betalningen	  går	  via	  
er!	  Ni	  sköter	  redovisning,	  skatter	  osv,	  och	  tar	  ut	  nån	  procentandel	  för	  det.	  Sen	  hämtar	  vi	  ut	  
vår	  del	  som	  lön	  från	  er!”	  	  
Liknande	  faktureringsservice	  finns,	  som	  kommersiell	  tjänst	  (och	  via	  
Musikerförbundet???),	  men	  det	  kunde	  ändå	  vara	  värt	  att	  titta	  på	  möjligheten	  för	  MCS	  att	  
erbjuda	  det	  som	  en	  medlemsservice.	  
	  
TELEFONBOK MED RABATTER 
En adresslista med kontakter till yrkesgrupper som musiker på olika sätt behöver samarbeta 
med i sin yrkesutövning. Det kan innefatta ljudtekniker, ljustekniker, fotografer, designers, 
revisorer, jurister, översättare, m.fl. MCS kan då tillhandahålla kontakter till personer som i 
sin tur erbjuder medlemmarna rabatterade priser eller andra förmåner. 

MEDLEMSRABATTER 
MCS	  skulle	  också	  kunna	  verka	  för	  att	  ordna	  medlemsrabatter	  på	  t.ex.	  biluthyrning,	  
tryckerier,	  	  hotellkedjor,	  hyra	  och	  inköp	  av	  utrustning	  och	  instrument,	  mjukvara	  
(notskrivningsprogram,	  studioprogram	  etc.).	  
Komplettera	  gärna	  med	  andra	  ställen/saker	  där	  det	  är	  intressant	  med	  medlemsrabatt.	  
	  
BIDRAGS- och STIPENDIESÖKNING 
På	  detta	  område	  skulle	  MCS	  naturligt	  kunna	  hjälpa	  till	  på	  två	  sätt:	  
1). MCS	  kan	  tillhandahålla	  en	  förteckning	  över	  bidrag,	  stipendier	  och	  andra	  
ekonomiska	  stöd	  som	  är	  aktuella	  att	  söka	  för	  musiker	  i	  Skåne.	  Detta	  innefattar	  både	  
kommunala,	  regionala,	  nationella	  och	  internationella	  stödordningar.	  Listan	  uppdateras	  
årligen	  med	  aktuella	  ansökningsdatum	  och	  information	  om	  villkor,	  riktlinjer	  etc.	  Denna	  
lista	  är	  tillgänglig	  för	  alla	  medlemmar	  och	  dessutom	  skickas	  det	  ut	  regelbundna	  
(månatliga?)	  påminnelser	  om	  vilka	  stöd	  som	  är	  aktuella	  att	  söka	  just	  nu.	  
2). MCS	  kan	  dessutom	  på	  olika	  sätt	  vara	  behjälplig	  i	  själva	  författandet	  av	  
ansökningar,	  genom	  t.ex.	  workshops,	  seminarier	  och	  föreläsningar	  och	  kanske	  en	  tjänst	  
där	  man	  kan	  lämna	  in	  sin	  ansökan	  för	  feedback.	  MCS	  kan	  också	  anordna	  träffar	  med	  
representanter	  för	  Kulturrådet,	  Konstnärsnämnden,	  Region	  Skåne	  etc.	  och	  



seminarier/föreläsningar	  med	  medlemmar	  som	  gjort	  lyckade	  ansökningar	  och	  
intressanta	  projekt.	  
	  
LATHUNDAR/CHECKLISTOR 
MCS	  kan	  tillhandahålla	  ”lathundar”	  eller	  checklistor	  till	  medlemmarna,	  för	  olika	  
sammanhang	  som	  man	  kan	  hamna	  i	  som	  frilansmusiker.	  T.ex.	  hur	  ger	  man	  ut	  en	  CD?	  Vad	  
bör	  finnas	  med	  i	  ett	  kontrakt	  inför	  en	  konsert?	  Vad	  bör	  finnas	  med	  i	  ett	  kontrakt	  med	  en	  
bokare?	  Hur	  organiserar	  man	  en	  turné?	  Allt	  för	  att	  underlätta	  för	  medlemmarna	  att	  
utöka	  och	  bli	  mer	  självgående	  i	  sin	  verksamhet	  och	  klara	  av	  allt	  som	  inte	  handlar	  om	  att	  
spela	  och	  skapa	  musik,	  med	  minsta	  möjliga	  ansträngning.	  
MCS	  kan	  också	  anordna	  seminarier	  för	  medlemmarna	  i	  olika	  management-‐tekniker,	  
organisationsmodeller	  etc.	  som	  är	  relevanta	  för	  frilansande	  musiker.	  
	  
LOKAL BRANSCHFÖRTECKNING 
En	  förteckning	  över	  skivbolag,	  konsertarrangörer,	  festivaler,	  konsertlokaler,	  
musikaffärer	  etc.	  etc.	  som	  är	  verksamma	  i	  Skåne.	  
	  
MARKNADSFÖRING 
En	  annan	  punkt	  som	  dykt	  upp	  i	  många	  av	  enkät-‐	  och	  intervjusvaren	  är	  efterfrågan	  på	  
hjälp	  med	  marknadsföring.	  Det	  är	  något	  som	  många	  musiker	  upplever	  som	  både	  energi-‐	  
och	  tidskrävande	  och	  svårt.	  Det	  är	  nog	  svårt	  att	  se	  att	  MCS	  direkt	  skulle	  kunna	  hjälpa	  till	  
med	  marknadsföring	  av	  enskilda	  evenemang	  men	  det	  skulle	  vara	  intressant	  att	  titta	  på	  
lösningar	  där	  MCS	  kan	  hjälpa	  till	  att	  distribuera	  information	  om	  spelningar,	  turnéer	  och	  
projekt	  till	  media	  och	  omvärld.	  	  
MCS	  skulle	  t.ex.	  kunna	  ha	  en	  NewsDesk	  som	  medlemmarna	  på	  något	  sätt	  kan	  använda	  
sig	  av.	  Om	  MCS	  skulle	  kunna	  lägga	  in/distribuera	  sina	  medlemmars	  evenemang	  till	  
aktuella	  kalendarier	  etc.	  skulle	  det	  nog	  också	  kunna	  vara	  en	  användbar	  tjänst.	  (Idén	  är	  
alltså	  att	  varje	  medlem	  bara	  behöver	  skicka	  in	  informationen	  till	  MCS,	  och	  sedan	  skickar	  
MCS	  ut	  information	  t.ex.	  en	  gång	  i	  veckan,	  till	  media,	  lokala	  kalendarier	  etc.)	  Smart	  
marknadsföring	  är	  också	  ett	  givet	  område	  där	  MCS	  skulle	  kunna	  erbjuda	  sina	  
medlemmar	  fortbildning	  och	  inspiration	  genom	  seminarier	  o.dyl.	  
Se	  för	  övrigt	  rubriken	  Telefonbok	  med	  rabatter.	  
	  
	  
	  

 



Kunskap och Fortbildning 

 
SEMINARIER 
MCS	  kan	  anordna	  olika	  typer	  av	  seminarier,	  diskussioner	  eller	  föreläsningar	  kring	  olika	  
ämnen	  eller	  teman	  som	  är	  intressanta	  för	  medlemmarna.	  Bidragssökande,	  
projektorganisation,	  administration,	  ledarskap	  etc.	  Presentationer	  och	  föreläsningar	  ska	  
vara	  inspirerande	  och	  engagerande	  och	  får	  gärna	  bygga	  på	  verkliga,	  visionära,	  exempel.	  
Detta	  blir	  både	  naturliga	  mötesplatser	  och	  ett	  forum	  för	  kunskapsutbyte	  och	  
fortbildning	  av	  medlemmarna.	  
	  
WORKSHOPS 
(Billiga)	  Workshops	  för	  medlemmarna	  i	  allt	  från	  pianospel	  och	  notskrivning	  till	  
bokföring	  och	  marknadsföring.	  En	  möjlighet	  är	  att	  de	  medlemmar	  som	  sitter	  på	  någon	  
form	  av	  specialkunskap	  erbjuder	  workshops	  i	  det	  till	  andra	  medlemmar,	  i	  mer	  eller	  
mindre	  riktade	  insatser.	  T.ex.	  Jazz	  för	  Folkmusiker,	  Klassisk	  pianotonbildning	  för	  
Jazzpianister,	  Notskrivning	  för	  notanalfabeter,	  Ackordlära	  för	  sångare,	  Marknadsföring	  
via	  sociala	  medier,	  Crowdfunding	  etc.etc.	  Utbud	  och	  efterfrågan	  får	  styra:	  det	  kan	  finnas	  
en	  (digital)	  anslagstavla	  där	  medlemmar	  kan	  beskriva	  vilka	  behov	  de	  har	  såväl	  som	  vilka	  
kompetenser	  se	  besitter.	  Om	  någon	  uttrycker	  en	  önskan	  om	  workshop	  i	  notskrivning	  
kan	  sedan	  någon	  som	  kan	  det	  meddela	  att	  den	  skulle	  kunna	  hålla	  i	  en	  workshop.	  På	  så	  
sätt	  bidrar	  medlemmarna	  gemensamt	  till	  att	  öka	  den	  totala	  kompetensen	  och	  kunnandet	  
inom	  MCS.	  	  
	  
RÅDGIVNING 
MCS	  kan	  hjälpa	  till	  med	  rådgivning	  och	  support	  vid	  t.ex.	  avtalsskrivning	  och	  avtalsbrott,	  
internationellt	  arbete,	  skattefrågor	  etc.	  I	  de	  fall	  där	  frågeställningarna	  eller	  problemen	  
blir	  för	  omfattande	  kan	  MCS	  hänvisa	  vidare	  till	  andra	  fackpersoner	  som	  har	  den	  
nödvändiga	  kunskapen	  (se	  vidare	  Telefonbok	  med	  rabatter.)	  
	  
	  
 

 

 



Musik- och kulturpolitik 
MCS	  ska	  vara	  kulturpolitiskt	  aktiv	  och	  bedriva	  lobbyverksamhet	  i	  frågor	  som	  påverkar	  
situationen	  för	  frilansande	  musiker	  specifikt,	  och	  musiker	  och	  kulturarbetare	  generellt.	  
MCS	  skall	  generellt	  verka	  för	  ett	  samhälle	  med	  hög	  musikalisk	  aktivitet,	  där	  livemusik	  är	  
ett	  naturligt	  inslag	  i	  alla	  människors	  liv	  och	  där	  professionella	  musiker	  har	  goda	  
möjligheter	  att	  försörja	  sig	  på	  anständiga	  villkor.	  
MCS	  skall	  vara	  en	  naturlig	  samtalspartner	  och	  remissinstans	  i	  frågor	  som	  rör	  musik-‐	  och	  
kulturpolitik,	  såväl	  regionalt	  som	  nationellt.	  	  
	  
STATUSHÖJNING 
Från	  intervju:	  ”Det	  jag	  tycker	  är	  viktigast,	  är	  att	  höja	  statusen	  på	  musikeryrket.	  Folk	  tar	  
inte	  musiker	  på	  allvar.	  Jo,	  om	  man	  spelar	  i	  en	  kammarorkester	  eller	  på	  operan	  
kanske...Men	  inte	  övriga.	  Jag	  känner	  ofta	  att	  folk	  ser	  ner	  på	  musiker	  som	  om	  vi	  vore	  någon	  
slags	  luffare...Det	  gör	  såklart	  att	  det	  blir	  mycket	  svårt	  att	  få	  rättvist	  betalt.”	  
Från	  enkät:	  ”Största	  problemet	  jag	  ser	  är	  att	  få	  \""status\""	  som	  musiker,	  att	  få	  
arrangörer,	  inom	  alla	  typer	  av	  verksamhet	  som	  har	  ett	  intresse	  att	  anlita	  musiker	  på	  ett	  
eller	  annat	  sätt,	  att	  förstå	  värdet	  och	  ha	  förståelse	  och	  respekt	  för	  vårt	  arbete.	  Det	  är	  en	  
ständig	  och	  orimlig	  kamp	  att	  föra	  själv.”	  
Parallellt	  med	  att	  på	  olika	  sätt	  jobba	  för	  att	  förbättra	  arbetsvillkoren	  för	  frilansmusiker	  
skall	  MCS	  också	  aktivt	  arbeta	  för	  att	  på	  olika	  sätt	  höja	  statusen	  på	  frilansmusikeryrket.	  
	  
(Det	  har	  också	  uttryckts	  diametralt	  motsatt	  åsikt:	  ”Politiska	  frågor	  ska	  inte	  MC	  driva.	  Det	  
ska	  SKAP	  och	  MF	  göra...”)	  
	  
JÄMSTÄLLDHET 
MCS	  ska	  aktivt	  arbeta	  för	  ett	  jämlikt	  och	  jämställt	  musikliv,	  där	  alla	  har	  lika	  möjligheter	  
oavsett	  kön	  eller	  ursprung	  etc.	  Detta	  innebär	  att	  det	  krävs	  aktivt	  arbete	  för	  att	  motverka	  
könsdiskriminering	  och	  för	  att	  underlätta	  för	  utlandsfödda	  och	  personer	  med	  
invandrarbakgrund	  att	  ta	  sig	  in	  på	  den	  skånska	  och	  svenska	  arbetsmarknaden	  som	  
musiker.	  
Från	  en	  intervju:	  ”Fråga:	  vad	  drömmer	  du	  om?	  Svar:	  Att	  kunna	  giga	  i	  andra	  sammanhang	  
som	  pianist.	  […]	  Det	  är	  en	  jämställdhetsfråga,	  det	  är	  oftast	  männen	  som	  tar	  gigen...	  Det	  
är	  nästa	  bara	  män	  i	  kompgrupperna.”	  
	  

Organisatoriskt nätverk 
Förutom	  att	  MCS	  kan	  skapa	  ett	  utökat	  och	  förbättrat	  professionellt	  nätverk	  för	  sina	  
individuella	  medlemmar	  är	  det	  också	  viktigt	  att	  MCS	  etablerar	  en	  nära	  relation	  till	  alla	  
upptänkliga	  samarbetspartners	  och	  intressenter	  i	  musik-‐	  och	  kulturlivet.	  Detta	  
innefattar	  givetvis	  Musik	  i	  Syd	  och	  de	  stora	  kulturinstitutionerna	  såväl	  som	  
Musikcentrum	  Öst/Väst,	  Danscentrum	  Syd,	  Teatercentrum	  Syd	  m.fl.	  regionala	  
centrumbildningar	  i	  Skåne.	  Det	  innefattar	  också	  tex.	  Kulturkraft	  Syd	  och	  
Nyföretagarcentrum	  som	  kan	  bidra	  med	  olika	  typer	  av	  möjligheter	  och	  resurser	  för	  
MCS:s	  medlemmar.	  
	  



BILAGA 2 – Preliminär Budget för 2013-2015 
 

2013 
 

POST INTÄKT UTGIFT 

Bidrag till förstudien 150 000  

Lokalhyra - kontor  3 600 

Löner - förstudien  100 000 

Resor - förstudien  10 000 

Övriga kostnader - förstudien  36 400 

Medlemsavgifter* 10000  

Uppstartsarbete (främst 
styrelsemöten och 
medlemsträffar) 

 10000 

   

 160 000 160 000 

 
	  
*Eftersom	  medlemsavgiften	  inte	  är	  fastställd	  än	  är	  detta	  belopp	  ytterst	  osäkert.	  Med	  all	  
sannolikhet	  är	  det	  dock	  medlemsavgifterna	  som	  kommer	  finansiera	  föreningens	  
verksamhet	  under	  den	  första	  tiden.	  
	  



2014 
 

POST INTÄKT UTGIFT 

Utvecklingsbidrag Region 
Skåne 

250 000  

Verksamhetsbidrag KUR (via 
MCR) 

350 000  

Medlemsavgifter 30 000  

Medlemsavgift MCR  50 000 

Lokalhyra  24 000 

Styrelsearvoden  60 000 

Lön verksamhetsledare  300 000 

Hemsidesutveckling  20 000 

Marknadsföring  40 000 

Övriga 
verksamhetskostnader 

 166 000 

SUMMA 630 000 630 000 

 
 
 



2015 
 

POST INTÄKT UTGIFT 

Verksamhetsbidrag Region 
Skåne 

400 000  

Verksamhetsbidrag KUR (via 
MCR) 

600 000  

Medlemsavgifter 100 000  

Projektbidrag 400 000  

   

Medlemsavgift MCR  50 000 

Lokalhyra  40 000 

Styrelsearvoden  80 000 

Lön verksamhetsledare och 
annan personal 

 500 000 

Hemsidesutveckling  20 000 

Marknadsföring  150 000 

Projektkostnader  500 000 

Övriga 
verksamhetskostnader 

 60 000 

SUMMA  1 500 000 1 500 000 

 
OBS! 
Dessa budgetar är (med undantag för 2013) bara hypotetiska. De bygger dock på tanken att 
Musikcentrum Syd succesivt kommer att växa, både till medlemsantal och i verksamhet. 
Därför ökar intäkterna från medlemsavgifter, men också kostnaderna för styrelsearvoden och 
kanslipersonal och verksamhetsledare. Marknadsföringskostnaderna skrivs upp ordentligt för 
att MCS ska kunna etablera sig och bli en känd organisation. Till 2015 är det ingen orimlighet 
att tänka sig att man har hunnit ansöka om medel för ett eller flera projekt. Likaså borde  
verksamhetsbidragen från såväl Region Skåne som Kulturrådet skrivas upp i förhållande till 
föregående år, i takt med att verksamheten ökar.  
 
	  


