
 

 

Främjandeinsatser	  för	  svensk	  musik	  i	  utlandet	  

	  
FÖRSTUDIE:	  Nya	  former	  för	  promotion	  –	  Vad	  ska	  vi	  göra,	  hur	  och	  med	  vem?	  
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Sammanfattning	  

Förstudien	  beställdes	  i	  syfte	  att	  hitta	  nya	  modeller	  för	  främjandeinsatser	  i	  utlandet.	  Konstateras	  att	  
skräddarsydda	  lösningar	  i	  förhållande	  till	  plats,	  genre	  och	  medverkande	  är	  att	  föredra	  framom	  ett	  
raster	  eller	  en	  färdig	  modell.	  Dock	  bör	  projekten	  dokumenteras	  väl	  så	  att	  framgångsexempel	  kan	  
lyftas	  fram	  som	  nya	  modeller	  för	  främjandeinsatser.	  Branschen	  verkar	  mer	  samlad	  än	  tidigare,	  och	  
gemensamma	  insatser	  för	  svensk	  musik	  ser	  ut	  att	  kunna	  förbättras,	  men	  en	  gemensam	  undran	  finns	  –	  
vad	  är	  egentligen	  promotionnämnden	  och	  hur	  ska	  den	  operera.	  En	  förhoppning	  från	  flera	  
medverkande	  är	  att	  redan	  befintlig	  struktur	  ska	  kunna	  förstärkas	  och	  växlas	  upp	  med	  hjälp	  av	  
nämnden.	  
	  
Varför	  promotion?	  Sverige	  är	  ett	  litet	  land.	  De	  flesta	  svenska	  upphovsrättshavares	  verksamhet	  tillika	  
förlagens	  verksamhet	  är	  beroende	  av	  en	  internationell	  scen/marknad	  för	  sin	  existens.	  Konstnärlig	  
verksamhet	  och	  underhållning	  som	  kreativa	  näringar	  måste	  finnas	  med	  som	  starka	  spelare	  på	  både	  
den	  svenska	  arbetsmarknaden	  och	  som	  exportfaktor	  –	  utan	  detta	  får	  vi	  ett	  fattigt	  kulturliv	  och	  tappar	  
bort	  en	  livsnerv	  av	  samtidspegling.	  
	  
I	  förstudien	  blir	  det	  tydligt	  att	  det	  är	  från	  mindre	  och	  marknära	  organisationer	  som	  de	  mest	  
användbara	  förslagen	  kommer,	  vilket	  ger	  en	  indikation	  om	  riktning	  för	  nämnden	  gällande	  nya	  
samverkansformer	  och	  modeller.	  Samarbete	  med	  myndigheter	  däremot	  bör	  reserveras	  endast	  för	  
enstaka,	  särskilt	  stora	  nationella	  satsningar,	  där	  medlemmarna	  i	  så	  fall	  verkligen	  kan	  få	  synlighet.	  
	  

Förstudiens	  samt	  medverkandes	  förslag	  

Tre	  projektmodeller	  beskrivs	  kort:	  
	  
1)	  Långsiktig	  projektplanering	  och	  uppföljning,	  egna	  projekt	  
2)	  Stöd	  för	  upphovssidans	  egna	  projekt/utlandsinsatser	  
3)	  Främjandeinsatser	  i	  Sverige	  –	  stöd	  samt	  egna	  arrangemang	  
	  
Dessutom	  förekommer	  i	  texten	  följande	  förslag	  och	  idéer.	  
	  

• Sverigefrämjande	  eller	  kulturfrämjande,	  export	  eller	  utbyte?	  Diskutera	  huruvida	  musikexport	  
ses	  som	  rent	  intäktsbringande	  eller	  hur	  andra	  värden	  lyftas	  fram	  i	  eller	  utanför	  en	  
exportkontext.	  	  

• Internationell	  publikutveckling	  –	  musiken	  möter	  människan	  i	  ett	  ”soft	  power”-‐
ambassadörskap	  som	  bidrar	  till	  ett	  livskraftigt	  Europa	  i	  ekonomisk	  kris.	  

• Starkare	  profilering	  av	  personen	  bakom	  verket	  för	  att	  flytta	  fram	  ”komponistens	  sekundära	  
karaktär”	  till	  primär	  –	  artisten	  behöver	  verket	  lika	  mycket	  som	  komponisten	  behöver	  ett	  
framförande.	  

• Behovsinventeringar	  bland	  SPN-‐organisationernas	  medlemmar	  i	  syfte	  att	  få	  fatt	  på	  
individuella	  nätverk	  och	  behov,	  förväntningar	  och	  egna	  insatser.	  

• Gemensamma	  insatser	  med	  myndigheter	  endast	  undantagsvis,	  vid	  större	  nationella	  
satsningar.	  Viktigare	  är	  att	  beskriva	  hur	  SPN-‐insatser	  relaterar	  till	  kulturpolitiken.	  

• Sammanför	  film-‐,	  spel-‐	  och	  musikskapare	  för	  utökat	  samarbete	  samt	  visa	  på	  strukturer	  för	  
detta.	  

• Betrakta	  Europa	  som	  en	  gemensam	  arbetsmarknad,	  inte	  enbart	  Sverige	  som	  en	  part	  som	  
söker	  nya	  marker	  då	  Sverige	  är	  Europa	  lika	  mycket	  som	  Tyskland,	  Frankrike	  eller	  andra	  
fokusområden.	  

• Digital	  promotion	  –	  digitala	  showcase	  i	  utlandet,	  produktion	  av	  rörligt	  material	  för	  
distribution	  på	  promotion-‐sida	  (ExMS)	  och	  i	  andra	  kanaler.	  

• Systematisera	  utvärderingar	  för	  data	  och	  jämförande	  resultat.	  
• Kartlägga	  var	  svenska	  komponisters	  verk	  framförs	  för	  riktade	  främjarinsater.	  
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• Jämställdhetsfrämjande	  insatser	  gällande	  både	  upphovspersoner	  och	  förlag	  för	  en	  
uppdaterad	  marknad.	  

• Särskilda	  promotion-‐insatser	  för	  de	  mindre	  bolagen	  att	  balansera	  mot	  de	  stora	  bolagen.	  
• Koppla	  på	  långsiktighet	  till	  evenemang	  för	  bättre	  lokal	  förankring	  och	  spin-‐off	  
• Anlita	  agenter	  som	  kan	  platsen	  i	  fråga	  samt	  lokal	  arbetskraft	  för	  projektsamordning.	  
• Tydliggöra	  och	  stödja	  visum-‐processen	  för	  USA	  samt	  med	  ambassadens	  hjälp	  stämma	  av	  med	  

immigrationsmyndigheterna.	  
• Hyra	  för	  lokalpubliken	  synliga	  och	  etablerade	  scener	  för	  återkommande	  

arrangemang/konsertserier	  i	  samarbete	  med	  lokal	  agent,	  arrangör	  och	  PR-‐apparat,	  	  
(t	  ex	  New	  York).	  

• Ta	  vara	  på	  befintliga	  nätverk	  och	  intressen	  i	  syfte	  att	  odla,	  förvalta	  och	  växla	  upp,	  	  
(t	  ex	  Berlin/Tyskland).	  

• Identifiera	  intressegrupper	  för	  specifika	  genrer	  på	  vissa	  orter,	  (t	  ex	  Paris).	  
• Kartläggning	  av	  platser	  och	  personer	  att	  sammanställa	  till	  en	  databas	  ur	  vilken	  

komponisten/förlaget	  själv	  kan	  ta	  initiativ	  till	  utlandsverksamhet.	  	  
• Mobilitetsstöd,	  så	  att	  resa	  och	  uppehälle	  kan	  ersättas	  när	  ett	  internationellt	  samarbete	  är	  

planlagt	  (jfr	  Nordisk-‐baltiska	  mobilitetsprogrammet/KulturKontakt	  Nord).	  
• Internationella	  sambeställningar	  (jfr	  Nordiska	  Musikkommittén/NOMUS	  som	  lades	  ner	  2007)	  

som	  automatiskt	  kan	  leda	  till	  att	  verk	  framförs	  i	  flera	  länder.	  Fundera	  över	  stödfunktion.	  
• Skapa	  former	  för	  verk	  att	  framföras	  på	  flera	  platser,	  av	  fler	  ensembler	  i	  anslutning	  till	  

uruppförande	  eller	  senare.	  
• Förse	  komponisterna	  med	  verktyg,	  stöd,	  råd	  och	  incitament	  för	  utlandsaktivitet.	  
• Agentverksamhet	  för	  internationell	  spridning	  av	  i	  Sverige	  etablerade	  komponisters	  verk	  för	  

utlandsetablering.	  	  
• Skräddarsydda	  besöksrundor	  för	  medlemmar	  hos	  relevanta	  lokala	  organisationer	  i	  samband	  

med	  mässor	  och	  festivaler.	  
• Projektledningskompetens,	  att	  forma	  och	  finansiera	  projekt,	  särskilt	  gentemot	  EU.	  
• Satsa	  mer	  på	  konsertmedverkan	  och	  festivaler	  än	  mässor	  för	  bästa	  verkningsgrad.	  
• Samarbete	  med	  Svenska	  musikfestivaler	  –	  inletts	  av	  FST,	  kan	  prövas	  internationellt.	  
• M.m.	  

	  
Förslag	  på	  undersökningar	  att	  integreras	  med	  projektplanering	  och	  stödgivning:	  
	  

• Intern	  behovsinventering	  bland	  medlemmar	  
• Identifiera	  befintliga	  nätverk	  i	  utlandet	  
• Ta	  tillvara	  Sverigeintresse	  i	  utlandet	  
• Kvinnor	  och	  män	  i	  promotion-‐arbete	  
• Licensiering	  inom	  EU	  
• Inhämtning	  av	  data	  för	  statistik	  och	  tillämpning	  
• Kartlägga	  struktur	  för	  samarbete	  med	  film-‐	  och	  spelbranschen	  
• Ett	  kompletterande	  "musikbranschperspektiv"	  
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Förstudien/Inledning	  
I	  syfte	  att	  hitta	  nya	  vägar	  och	  modeller	  för	  att	  öka	  synligheten	  av	  svensk	  musik	  i	  utlandet,	  samt	  för	  att	  
stödja	  svenska	  upphovsrättsinnehavares	  utlandsverksamhet,	  har	  Stims	  promotionnämnd	  (SPN)	  
genomfört	  en	  förstudie	  som	  tar	  sikte	  på	  tillämpning	  av	  de	  upphovsmedel	  som	  nämnden	  har	  till	  sitt	  
förfogande.	  
	  

Uppdraget	  

Uppdraget	  förenat	  med	  förstudien	  har	  varit	  att	  
	  

-‐ inventera	  vilka	  myndigheter,	  nationella	  organisationer	  och	  institutioner	  som	  idag	  ger	  stöd	  till	  
internationellt	  samarbete	  på	  musikområdet,	  samt	  vilka	  möjligheter	  som	  finns	  för	  samarbete	  
med	  SPN	  
	  

-‐ inventera	  motsvarande	  på	  ett	  regionalt	  plan,	  samt	  beskriva	  vilka	  ytterligare	  möjligheter	  som	  
kan	  ligga	  i	  samarbete	  med	  regionala	  aktörer	  
	  

-‐ föreslå	  vad	  som	  konkret	  skulle	  behövas	  för	  att	  genomföra	  projekt	  i	  utlandet,	  genomföra	  
projekt	  med	  internationell	  utblick	  i	  Sverige,	  bygga	  och	  omsätta	  infrastruktur	  samt	  samla	  
exportkompetens	  i	  Sverige	  m.m.	  
	  

-‐ föreslå	  hur	  effekterna	  av	  projektet	  kan	  mätas	  

Förstudien	  rymmer	  inte	  redogörelser	  och	  förslag	  av	  finansiell	  karaktär.	  Ej	  heller	  har	  ett	  komplett	  
musikbranschperspektiv	  rymts	  inom	  ramen	  för	  förstudien.	  
	  

Stims	  promotionnämnd	  

Efter	  omorganisationen	  inom	  STIM	  –	  Svenska	  Tonsättares	  Internationella	  Musikbyrå	  –	  år	  2012	  
urskildes	  promotion	  som	  föremål	  för	  en	  egen	  enhet	  samt	  skapades	  en	  promotionnämnd	  att	  som	  
självständig	  aktör	  driva	  projekt	  med	  syfte	  att	  på	  nya	  sätt	  kunna	  gynna	  Stimanslutna	  rättighetshavare.	  
	  
Medlemmar	  i	  nämnden	  är	  Stim	  med	  sina	  ägare	  FST	  –	  Föreningen	  Svenska	  Tonsättare,	  
Musikförläggarna	  (fd	  SMFF	  –	  Svenska	  Musikförläggares	  Förening)	  och	  SKAP	  –	  Svenska	  Kompositörer	  
av	  Populärmusik.	  
	  
Angående	  nya	  modeller	  för	  projekt	  i	  syfte	  att	  främja	  svensk	  musik	  i	  utlandet	  är	  det	  nämndens	  
uppfattning	  att	  
	  

-‐ delprojekt	  behöver	  samordning	  från	  Sverige	  
-‐ varje	  enskilt	  delprojekt	  behöver	  lokal	  förankring	  
-‐ varje	  enskilt	  delprojekt	  behöver	  en	  agentfunktion	  som	  sammanför	  upphovsmän/artister	  med	  

lokala	  uppdragsgivare,	  på	  förhand	  och/eller	  på	  plats	  
-‐ utbyte	  är	  väsentligt	  
-‐ delprojekt	  bör	  innehålla	  musik	  i	  klingande	  form	  att	  kompletteras	  med	  seminarier,	  

mötesplatser	  och	  andra	  aktiviteter	  
-‐ fokus	  för	  samtliga	  insatser	  skall	  vara	  att	  skapa	  mervärde	  för	  skyddade	  Stimanslutna	  

rättighetshavare	  
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Nedan	  redogörs	  för	  medlemsorganisationernas	  vidare	  tankar	  kring	  behov	  och	  aktiviteter	  med	  
utgångspunkt	  i	  frågor	  som	  ställts	  organisationerna	  för	  att	  komma	  närmare	  målet	  med	  uppdraget.	  
	  
(Stims	  promotionnämnd	  förkortas	  i	  förstudien	  SPN.	  Promotionnämnd	  skrivs	  som	  ett	  ord	  då	  det	  är	  
nämndens	  namn,	  medan	  andra	  sammansatta	  promotion-‐ord	  skrivs	  med	  bindestreck.	  I	  förstudien	  
används	  ordet	  komponist	  för	  samtliga	  upphovspersoner	  på	  musikområdet,	  och	  ordet	  
upphovspersoner	  som	  ett	  könsneutralt	  alternativ	  till	  upphovsmän.)	  
	  

Föreningen	  Svenska	  Tonsättare	  (FST)	  

FST	  organiserar	  de	  professionella	  komponisterna	  inom	  det	  konstmusikaliska	  området	  och	  har	  ca	  350	  
medlemmar.	  Medlem	  kan	  den	  bli	  som	  verkar	  inom	  det	  konstmusikaliska	  området	  samt	  har	  etablerat	  sig	  något	  
inom	  det	  officiella	  musiklivet.	  	  
	  
FST	  nämner	  följande	  aktiviteter/insatser	  som	  angelägna	  för	  att	  främja	  medlemmarnas	  
utlandsverksamhet.	  
	  

• Kartläggning	  av	  platser	  och	  personer	  att	  sammanställa	  till	  en	  databas	  ur	  vilken	  komponisten	  
själv	  kan	  ta	  initiativ	  för	  utlandsverksamhet.	  Materialet	  bör	  vara	  uppdelat	  enligt	  
genre/musikområde.	  
	  

• Mobilitetsstöd,	  så	  att	  resa	  och	  uppehälle	  kan	  ersättas	  när	  ett	  internationellt	  samarbete	  är	  
planlagt	  (jfr	  Nordisk-‐baltiska	  mobilitetsprogrammet/KulturKontakt	  Nord).	  
	  

• Internationella	  sambeställningar	  (jfr	  Nordiska	  Musikkommittén/NOMUS	  som	  lades	  ner	  2007)	  
som	  automatiskt	  kan	  leda	  till	  att	  verk	  framförs	  i	  flera	  länder.	  Receptet	  är	  beprövat	  men	  ingen	  
stödfunktion	  för	  detta	  finns	  tillgänglig	  idag.	  (Kulturrådets	  stöd	  ”Samverkan	  komponister”	  är	  
endast	  i	  viss	  mån	  öppet	  för	  internationella	  samarbeten.	  Se	  Kulturrådet	  nedan.)	  
	  

• Flergångsframföranden,	  att	  skapa	  former	  för	  verk	  att	  framföras	  på	  flera	  platser,	  av	  fler	  
ensembler	  i	  anslutning	  till	  uruppförande	  eller	  senare.	  Här	  vill	  FST	  se	  ett	  bättre	  nyttjande	  av	  
”Svensk	  Musik	  AB	  som	  en	  infrastruktur”,	  att	  förse	  komponisterna	  med	  verktyg,	  stöd,	  råd	  och	  
incitament	  för	  utlandsaktivitet.	  
	  

• Agentverksamhet	  för	  internationell	  spridning	  av	  i	  Sverige	  etablerade	  komponisters	  verk	  för	  
utlandsetablering.	  Lämpliga	  länder	  föreslås	  av	  FST	  vara	  främst	  Frankrike,	  Tyskland,	  Österrike,	  
Schweiz,	  Holland,	  Storbritannien,	  Baltikum	  och	  de	  nordiska	  länderna.	  	  
	  

• Projektledningskompetens,	  att	  forma	  och	  finansiera	  projekt,	  särskilt	  gentemot	  EU.	  

	  
FST	  ställer	  sig	  positiva	  till	  Musiksveriges	  arbete	  mot	  en	  gemensam	  exportstrategi	  för	  svensk	  musik,	  
men	  endast	  under	  förutsättning	  att	  den	  omfattar	  alla	  genrer	  och	  musikområden.	  
	  
Vad	  det	  gäller	  typer	  av	  utlandssammanhang	  och	  var	  svensk	  musik	  bäst	  kan	  promotas	  ser	  FST	  att	  
närvaro	  på	  relevanta	  festivaler	  är	  nog	  så	  effektivt	  som	  mässor,	  och	  direkt	  konsertmedverkan	  det	  allra	  
bästa.	  Idéer	  finns	  för	  promotion-‐material	  som	  kan	  inkludera	  även	  de	  komponister	  vars	  verk	  inte	  
framförs	  i	  samband	  med	  event.	  I	  syfte	  att	  bättre	  sprida	  nutida	  musik	  på	  svenska	  sommarfestivaler	  har	  
FST	  inlett	  ett	  samarbete	  med	  Svenska	  Musikfestivaler,	  ett	  koncept	  som,	  om	  det	  slår	  väl	  ut,	  med	  fördel	  
kan	  prövas	  internationellt.	  
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Genom	  att	  med	  hjälp	  av	  Stim	  kartlägga	  var	  svenska	  komponister	  framförs	  torde	  främjandeinsatser	  
kunna	  koncentreras	  direkt	  mot	  medlemmars	  egna	  internationella	  nätverk.	  Ur	  en	  publik	  synpunkt	  är	  
besöksnäringen	  med	  2	  milj.	  besökare/år	  ett	  fält	  som	  bör	  undersökas	  närmare,	  menar	  FST.	  Genom	  
rätta	  kanaler	  kan	  svensk	  musik	  följa	  besökaren	  hem.	  
 

Svenska	  Kompositörer	  av	  Populärmusik	  (SKAP)	  

SKAP	  är	  Sveriges	  intresseförening	  för	  yrkesverksamma	  komponister,	  textförfattare	  och	  arrangörer.	  På	  uppdrag	  
av	  sina	  drygt	  1000	  medlemmar	  bedriver	  SKAP	  påverkansarbete	  nationellt	  och	  internationellt	  samt	  erbjuder	  
medlemsservice.	  	  SKAP	  är	  också	  ordförande	  i	  ECSA	  –	  European	  Composer	  &	  Songwriter	  Alliance	  och	  samarbetar	  
genom	  ECSA	  med	  Music	  Creators	  North	  America.	  Tillsammans	  representerar	  ECSA	  och	  Music	  Creators	  North	  
America	  nationella	  musikskaparorganisationer	  och	  deras	  medlemmar	  i	  över	  30	  länder.	  
	  
SKAP	  ser	  en	  stor	  utmaning	  gällande	  promotion-‐aktiviteter	  i	  det	  faktum	  att	  upphovsrättshavarens	  
verksamhet	  och	  inkomst,	  som	  kommer	  från	  offentliga	  framföranden	  och	  mekanisering,	  självklart	  är	  
beroende	  av	  ett	  utförande;	  det	  är	  svårare	  att	  tydliggöra	  promotion	  av	  upphovsverksamheten	  än	  av	  
framföranden.	  Det	  behövs	  stödformer	  som	  riktas	  till	  ”verket”,	  inte	  enbart	  till	  framförandet	  av	  verket,	  
för	  att	  balansera	  SKAP-‐kollektivets	  ”sekundära	  karaktär”,	  anser	  SKAP.	  
	  
En	  annan	  utmaning	  som	  synliggörs	  från	  SKAP	  är	  den	  att	  medlemmarnas	  internationella	  scen	  ofta	  
möjliggörs	  genom	  förlagskontakter,	  t	  ex	  co-‐writes.	  Ett	  ”co-‐write-‐stöd”	  till	  förlag	  är	  en	  möjlighet,	  men	  
skulle	  förbise	  upphovsrättshavare	  utan	  förlagsanknytning.	  Internationellt	  låtskrivarnätverk	  utan	  stora	  
förlag	  involverande	  bör	  undersökas.	  
	  
Det	  finns	  behov	  av	  en	  branschgemensam	  strategi	  samt	  koordinerade	  aktiviteter	  för	  ökad	  
musikexport,	  anser	  SKAP.	  Man	  lyfter	  även	  vikten	  av	  att	  det	  finns	  en	  genremässig	  bredd	  i	  de	  
gemensamma	  insatserna	  och	  de	  evenemang	  Sverige	  deltar	  i.	  SPN	  skulle	  kunna	  se	  till	  att	  det	  görs	  
särskilda	  satsningar	  för	  framföranden	  av	  svenska	  verk	  i	  genrespecifika	  festivaler,	  t	  ex	  tidigare	  
samarbete	  med	  Stockholm	  Jazz	  Fest.	  SKAP	  ser	  att	  alla	  idéer	  på	  hur	  spridningen	  av	  svensk	  musik	  kan	  
förbättras	  genom	  individuella,	  organisationsmässiga	  eller	  nationella	  nätverk	  är	  potentiella	  SPN-‐
projekt.	  	  
 

Musikförläggarna	  

Musikförläggarna	  är	  de	  svenska	  musikförlagens	  branschorganisation.	  Medlemmarna	  är	  yrkesmässigt	  
verksamma	  som	  musikförlag.	  	  
	  
Medlemsförlag	  kan	  vara	  
	  

-‐ major-‐bolag	  
-‐ stora	  eller	  små	  indepentent-‐förlag	  
-‐ originalförlag	  och	  sub-‐förlag	  
-‐ en-‐	  och	  tvåmansförlag	  
-‐ notförlag	  som	  enbart	  ger	  ut	  noter	  av	  inlicensierade	  rättigheter	  
-‐ notförlag	  som	  både	  signar	  upphovsmän	  och	  ger	  ut	  deras	  musik	  på	  noter	  
-‐ m.fl.	  

Medlemmarna	  representerar	  således	  en	  icke	  homogen	  blandning	  av	  förlag	  med	  helt	  olika	  behov	  och	  
förutsättningar,	  och	  de	  specifika	  behoven	  för	  Musikförläggarnas	  hela	  spektrum	  av	  medlemmar	  är	  inte	  
kartlagda.	  	  
	  
Föreningen	  representerar	  en	  kommersiell	  del	  av	  musikbranschen	  och	  det	  finns	  konkurrens	  mellan	  
förlagen.	  Majorbolagen	  kan	  ses	  ha	  egna	  resurser	  för	  internationell	  promotion	  och	  det	  finns	  många	  
framgångsexempel.	  Konstateras	  dock	  att	  det	  behövs	  ekonomiska	  medel	  och	  tid	  för	  marknadsföring	  
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för	  de	  mindre	  musikförlagen.	  I	  samarbete	  med	  Export	  Music	  Sweden	  har	  genomförts	  stödaktiviteter,	  
t	  ex	  mäss-‐/festivalspelningar	  med	  låtskrivare	  som	  också	  är	  artister.	  Effekterna	  av	  detta	  är	  inte	  
uppmätta.	  
	  
Jämställdheten	  är	  en	  viktig	  fråga,	  och	  den	  är	  ”usel”	  i	  förbundet,	  anges	  från	  kansliet;	  näst	  intill	  samtliga	  
förlag	  har	  män	  som	  VD,	  och	  endast	  några	  få	  kvinnor	  har	  hög	  position	  i	  bolagen.	  Musikförläggarnas	  
nuvarande	  ordförande	  är	  kvinna	  och	  VD,	  men	  den	  obalans	  som	  råder	  är	  ett	  stort	  problem,	  anser	  
ledningen.	  
	  
Musikförläggarna	  har	  från	  Svensk	  musik	  tagit	  över	  samordningsfunktionen	  för	  deltagande	  i	  
Musikmesse	  Frankfurt,	  Europas	  största	  förlagsmässa,	  samt	  för	  Music	  China	  i	  Shanghai	  där	  90	  %	  av	  
medlemmarna	  deltar	  för	  att	  exponera	  sina	  noter.	  Angående	  notförlagen	  behöver	  de	  små	  (2-‐3	  
personer)	  och	  de	  något	  större	  bolagen	  promotion-‐hjälp,	  något	  Musikförläggarna	  anser	  att	  SPN	  kan	  
bidra	  med.	  Till	  varje	  SPN-‐projekt	  bör	  knytas	  personer	  som	  kan	  arbeta	  på	  aktivitetsplatsen	  –	  någon	  
som	  kan	  knyta	  vidare	  kontakter	  på	  plats	  samt	  en	  PR-‐	  och	  music	  supervisor-‐resurs.	  Med	  siktet	  inställt	  
på	  var	  intäktsmöjligheterna	  finns	  vill	  förbundet	  därtill	  se	  insatser	  i	  relation	  till	  synkroniseringsvärlden	  
–	  spelfilm	  och	  reklamfilm.	  Här	  behöver	  nyckelpersoner	  identifieras	  som	  kan	  ta	  emot	  förfrågningar	  och	  
köpa	  in	  musik,	  anser	  föreningen.	  
	  
Komponisternas	  egna	  aktiva	  deltagande	  i	  förlagsverksamheten	  varierar	  väldigt.	  Föreningens	  syn	  är	  att	  
gemensamt	  arbete	  är	  ett	  måste	  och	  att	  nya	  medier	  måste	  användas	  flitigt	  för	  fan-‐base-‐arbete.	  De	  
yngre	  tonsättarna	  konstateras	  vara	  aktiva	  på	  webben	  –	  de	  vet	  vad	  som	  krävs	  idag,	  att	  man	  inte	  kan	  
”luta	  sig	  tillbaka	  och	  vänta”.	  Föreningen	  ser	  dock	  ett	  stort	  behov	  av	  återväxt	  för	  att	  behålla	  den	  höga	  
standard	  på	  utlandsframgångar	  som	  finns	  idag.	  
	  
Musikförläggarna	  är	  odelat	  positiv	  till	  Musiksverige	  som	  samlande	  enhet,	  då	  det	  har	  varit	  svårt	  att	  få	  
musiklivet	  att	  komma	  samman	  genom	  åren.	  Viktigt	  är	  att	  SPN	  tar	  fram	  en	  tydlig	  policy	  för	  vad	  
nämndens	  fokus	  är,	  även	  för	  vad	  nämnden	  inte	  är,	  t	  ex	  inte	  en	  bidragsnämnd.	  
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Samspelande	  insatser	  och	  stöd	  på	  nationell	  nivå	  

Svenska	  myndigheter	  	  

I	  november	  2012	  inbjöds	  Statens	  musikverk,	  Konstnärsnämnden	  och	  Kulturrådet	  till	  ett	  möte	  med	  
SPN	  i	  syfte	  att	  utbyta	  information	  om	  respektive	  aktör	  på	  det	  internationella	  musikområdet.	  Nedan	  
redogörs	  för	  myndigheternas	  uppdrag	  och	  samarbetsmöjligheter.	  	  
	  
Myndigheterna	  samverkar	  sinsemellan	  på	  flera	  områden,	  bl.a.	  i	  det	  regeringsuppdrag	  som	  riktats	  till	  
Statens	  musikverk	  för	  att	  ”i	  samverkan	  med	  Statens	  kulturråd	  och	  Konstnärsnämnden	  samt	  andra	  
berörda	  aktörer	  inom	  musikområdet,	  stödja	  projekt	  i	  syfte	  att	  främja	  ökad	  jämställdhet	  inom	  
musiklivet”.	  Uppdraget	  ska	  redovisas	  under	  2014	  och	  omfattar	  totalt	  8	  miljoner	  kronor	  sedan	  2011.	  
Det	  långsiktiga	  målet	  med	  uppdraget	  är	  att	  ”bidra	  till	  att	  män	  och	  kvinnor	  blir	  mer	  jämställt	  
representerade	  i	  musiklivet	  inom	  de	  musikgenrer	  där	  behovet	  är	  som	  störst”.	  
	  
Utöver	  dessa	  tre	  myndigheter	  har	  i	  förstudien	  även	  kontaktats	  Kulturanalys	  med	  syfte	  att	  utröna	  
möjligheter	  för	  nationell	  draghjälp	  inom	  uppföljning,	  utvärdering	  och	  analys	  av	  promotionnämndens	  
insatser.	  
	  

Statens	  musikverk	  

Musikverket	  fördelar	  stöd	  till	  samarbetsprojekt	  i	  musiklivet	  genom	  enheten	  Musikplattformen.	  För	  
internationella	  samarbetsprojekt	  kan	  ansökas	  mellan	  50	  000	  och	  500	  000	  kr.	  Här	  ingår	  även	  gästspel	  från	  
utlandet	  och	  svenska	  gästspel	  utomlands.	  Musikverkets	  stöd	  fördelas	  till	  projekt	  av	  ”hög	  konstnärlig	  kvalitet	  och	  
projekt	  som	  bidrar	  till	  förnyelse	  och	  utveckling	  i	  det	  fria	  musiklivet,	  den	  del	  av	  musiklivet	  som	  inte	  är	  finansierat	  
med	  offentliga	  medel”.	  Ur	  förordningen	  med	  instruktion	  för	  Statens	  musikverk	  (SFS	  2010:1922)	  kan	  nämnas	  att	  
”Statens	  musikverk	  har	  till	  uppgift	  att	  främja	  ett	  varierat	  musikaliskt	  utbud	  i	  hela	  landet	  som	  är	  präglat	  av	  
konstnärlig	  förnyelse	  och	  hög	  kvalitet”	  samt	  att	  ”främja	  utvecklingen	  av	  ett	  professionellt	  musikliv”.	  	  
	  
Särskilt	  ska	  myndigheten	  bl.a.	  	  
	  

-‐ ”vara	  en	  resurs	  för	  musiklivet	  genom	  att	  som	  konstnärlig	  samarbetspart	  tillvarata	  initiativ	  från	  
musiklivet	  och	  koordinera	  och	  stödja	  samverkansprojekt	  av	  nationellt	  intresse	  inom	  
musiklivet,	  
	  

-‐ ”verka	  för	  ökad	  kunskap	  grundad	  på	  samverkan	  med	  universitet,	  högskolor	  och	  andra	  samt	  
förmedla	  denna	  kunskap”,	  samt	  
	  

-‐ ”vara	  en	  plattform	  för	  kontaktförmedling	  och	  bildande	  av	  nätverk	  i	  musiklivet	  samt	  en	  
nationell	  part	  vid	  internationellt	  samarbete”.	  

Myndigheten	  ska	  i	  sin	  verksamhet	  integrera	  ”ett	  internationellt	  och	  interkulturellt	  utbyte	  och	  
samarbete”.	  
	  
I	  förordningen	  om	  statsbidrag	  till	  musiklivet	  (SFS	  2010:1921)	  framgår	  att	  minst	  25	  milj.	  kronor/år	  ska	  
fördelas	  till	  musiklivet.	  Bidrag	  får	  enligt	  förordningen	  lämnas	  till	  ”samarbetsprojekt	  av	  professionell	  
art	  och	  av	  nationellt	  intresse”.	  En	  förutsättning	  för	  bidrag	  är	  ”att	  Statens	  musikverk	  medverkar	  i	  
projektet	  genom	  stödjande	  insatser	  i	  form	  av	  information,	  rådgivning	  och	  samordning”	  eller	  
motsvarande.	  
	  
Angående	  samverkan	  fastställs	  även	  i	  regleringsbrev	  för	  2013	  (Ku2012/1317/KO,	  Ku2012/1898/RFS)	  
att	  ”Statens	  musikverk	  ska	  arbeta	  för	  att	  utveckla	  samverkan	  med	  andra	  myndigheter	  och	  aktörer,	  
däribland	  ideella	  organisationer	  och	  andra	  delar	  av	  det	  civila	  samhället.	  Under	  2013	  ska	  samarbete	  
med	  Umeå	  med	  anledning	  av	  kulturhuvudstadsåret	  2014	  prioriteras.	  
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Musikverket	  fick	  i	  slutet	  av	  2012	  i	  uppdrag	  av	  regeringen	  att	  av	  nedlagda	  Rikskonserters	  återstående	  
medel	  fördela	  pengar	  till	  internationell	  samverkan	  i	  musiklivet.	  En	  del	  av	  pengarna	  fördelas	  enligt	  
Musikverkets	  webbplats	  direkt	  till	  internationella	  samarbeten	  i	  musiklivet	  genom	  
ansökningsförfarande.	  Dessutom	  har	  Musikverket,	  inom	  ramen	  för	  uppdraget,	  i	  januari	  2013	  tecknat	  
ett	  treårigt	  samarbetsavtal	  med	  företaget	  Export	  Music	  Sweden	  (ExMS)	  som	  därigenom	  får	  2,3	  
miljoner	  kronor	  över	  tre	  år	  för	  att	  genomföra	  en	  ”strategisk	  etablering	  av	  det	  fria	  svenska	  musiklivet	  
utomlands”.	  Med	  det	  fria	  musiklivet	  avses	  här	  den	  del	  av	  musiklivet	  som	  inte	  är	  knuten	  till	  någon	  
offentligt	  finansierad	  institution.	  Uppdraget	  till	  ExMS är	  vidare	  att	  ”identifiera	  de	  viktigaste	  
internationella	  mötesplatserna	  för	  musikbranschen	  och	  samordna	  det	  svenska	  deltagandet	  på	  mässor	  
och	  festivaler”.	  ExMS	  ska	  även	  ”anordna	  nätverksträffar	  och	  utbildning	  för	  svenska	  musikaktörer	  som	  
vill	  söka	  sig	  utomlands”.	  
	  
Det	  är	  Musikverkets	  avsikt	  att	  ExMS,	  när	  uppdraget	  löper	  ut	  år	  2015,	  ska	  ”vara	  den	  självklara	  
arrangören	  av	  exportfrämjande	  aktiviteter	  för	  svensk	  musik	  och	  i	  samband	  med	  de	  viktigaste	  
internationella	  mötesplatserna	  för	  musikbranschen”.	  ExMS	  ska	  under	  uppdragstiden	  utarbeta	  en	  
strategisk	  plan	  för	  fortsatt	  utveckling	  av	  verksamheten	  från	  år	  2016	  och	  framåt. 
	  
Utöver	  detta	  uppdrag	  finns	  på	  Musikplattformen	  tankar	  om	  att	  komponister	  och	  musiker	  som	  är	  
verksamma	  inom	  den	  nutida	  konstmusiken	  skulle	  kunna	  få	  en	  extra	  skjuts	  internationellt	  genom	  
partnerskap	  med	  utländska	  promotion-‐organisationer,	  t	  ex	  Bureau	  export	  de	  la	  musique	  (F)	  och	  
Sound	  and	  music	  (GB);	  hos	  dessa	  organisationer	  finns	  bilaterala	  utbytesprogram	  där	  t	  ex	  det	  ena	  
landets	  komponist	  kan	  få	  beställningar	  av	  det	  andra	  landets	  ensembler.	  Det	  skulle	  bland	  annat	  möta	  
upp	  den	  efterlysning	  av	  högkvalitativa	  gästspel	  och	  konsertserier	  som	  Musikverket	  har	  noterat	  från	  
aktörer	  inom	  nutida	  konstmusik	  i	  Sverige.	  Ett	  sådant	  samarbete	  skulle	  även	  kunna	  hjälpa	  de	  svenska	  
ensemblerna	  till	  ökad	  turnéverksamhet.	  Musikverket	  har	  etablerat	  en	  dialog	  med	  franska	  ONDA	  –	  
Office	  national	  de	  diffusion	  artistique	  (French	  office	  for	  contemporary	  performing	  arts	  circulation)	  om	  
den	  typen	  av	  projekt.	  (ONDA	  har	  ett	  nationellt	  uppdrag	  att	  främja	  spridningen	  av	  nyskapande	  
scenkonst	  i	  Frankrike	  samt	  stödja	  internationellt	  utbyte	  för	  live-‐framträdanden.) 	  
	  

Kulturrådet	  

Enligt	  förordning	  (2012:515)	  med	  instruktion	  för	  Statens	  kulturråd	  ska	  rådet	  särskilt	  	  
verka	  för	  konstnärligt	  och	  kulturpolitiskt	  värdefull	  utveckling	  inom	  verksamheter	  som	  rör	  t	  ex	  musik,	  samt	  verka	  
för	  ”ökat	  internationellt	  och	  interkulturellt	  utbyte	  och	  samverkan	  inom	  hela	  kulturområdet”.	  Kulturrådet	  ska	  
även	  ”främja	  ett	  internationellt	  och	  interkulturellt	  utbyte	  och	  samarbete	  i	  sin	  verksamhet”	  samt	  ”främja	  
samverkan,	  erfarenhetsutbyte	  och	  lärande	  mellan	  lokala,	  regionala,	  nationella	  och	  internationella	  aktörer	  som	  
bedriver	  verksamhet	  av	  betydelse	  för	  kulturens	  utveckling”.	  
	  
Kulturrådets	  internationella	  uppdrag	  utgår	  från	  de	  nationella,	  kulturpolitiska	  målen:	  
	  

• Kulturen	  ska	  vara	  en	  dynamisk,	  utmanande	  och	  obunden	  kraft	  med	  yttrandefriheten	  som	  
grund.	  

• Alla	  ska	  ha	  möjlighet	  att	  delta	  i	  kulturlivet.	  
• Kreativitet,	  mångfald	  och	  konstnärlig	  kvalitet	  ska	  prägla	  samhällets	  utveckling.	  	  

Som	  instrument	  för	  detta	  ska	  kulturpolitiken	  bl.a.	  ”främja	  internationellt	  och	  interkulturellt	  utbyte	  
och	  samverkan”.	  Kulturrådets	  inspel	  till	  förstudien	  gör	  i	  och	  med	  detta	  klart	  att	  myndigheten	  inte	  har	  
något	  Sverigefrämjande	  uppdrag,	  även	  om	  resultatet	  av	  internationella	  insatser	  kan	  vara	  
Sverigefrämjande.	  	  Kulturrådet	  strävar	  efter	  att	  det	  ska	  finnas	  en	  mångfald	  av	  uttryck	  tillgängliga	  för	  
alla,	  och	  prioriterar	  därför	  ofta	  genom	  sina	  bidrag	  att	  stödja	  de	  uttryck	  av	  hög	  konstnärlig	  kvalitet	  som	  
vid	  tiden	  för	  söktillfället	  inte	  klarar	  sig	  på	  egen	  hand	  på	  marknaden,	  alternativt	  det	  som	  eventuellt	  
inte	  heller	  i	  framtiden	  kommer	  att	  göra	  det.	  	  
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De	  rent	  exportfrämjande	  insatserna,	  som	  motiveras	  och	  formuleras	  utifrån	  möjligheten	  att	  maximera	  
intäkter	  för	  upphovspersoner	  eller	  rättighetshavare	  eller	  ska	  bringa	  intäkter	  till	  Sverige,	  inryms	  inte	  i	  
Kulturrådets	  uppdrag.	  Däremot	  bedömer	  Kulturrådet	  att	  internationell	  verksamhet	  kan	  bidra	  positivt	  
till	  musikers	  och	  upphovspersoners	  möjlighet	  till	  försörjning	  både	  direkt	  och	  indirekt,	  och	  att	  det	  
därför	  är	  av	  vikt	  att	  insatser	  görs	  för	  att	  stödja	  export-‐	  och	  Sverigefrämjande	  inom	  musikområdet	  
utanför	  kulturmyndigheternas	  budget.	  
	  
Kulturrådet	  prioriterar	  ansökningar	  från	  det	  fria	  kulturlivet	  i	  sina	  utlysningar	  av	  internationellt	  
kulturutbyte,	  men	  de	  regionala	  utvecklingsmedlen	  möjliggör	  också	  internationella	  projekt	  som	  
initieras	  av	  regionala	  institutioner	  och	  musikverksamheter,	  i	  den	  mån	  det	  handlar	  om	  projekt	  som	  ska	  
leda	  till	  institutionell	  eller	  konstnärlig	  utveckling	  för	  de	  regionala	  verksamheterna.	  	  
	  
Kulturrådet	  lyfter	  fram	  flera	  goda	  exempel	  på	  internationella	  projekt	  som	  drivs	  genom	  regionala	  
institutioner	  och	  som	  även	  gagnar	  det	  fria	  musiklivet,	  bl.a.	  utbytesprojekt	  som	  initierats	  av	  Musik	  i	  
Syd	  och	  MADE-‐festivalen	  i	  NorrlandsOperans	  regi.	  I	  de	  regionala	  kulturplanerna	  finns	  också	  exempel	  
på	  nyskapande	  regionala	  initiativ	  med	  internationell	  prägel,	  t.ex.	  Region	  Hallands	  satsningar	  på	  
kulturresidens	  –	  platser	  för	  möten	  inom	  professionellt	  konstnärligt	  skapande.	  
	  
Kulturrådet	  bedömer	  utifrån	  den	  egna	  internationella	  bidragsgivningen	  att	  det	  framför	  allt	  är	  turnéer	  
i	  utlandet	  som	  inkommande	  ansökningar	  från	  musiklivet	  handlar	  om,	  snarare	  än	  samarbetsprojekt,	  
vilket	  är	  vanligare	  inom	  andra	  konstområden;	  det	  kan	  där	  i	  större	  utsträckning	  handla	  om	  
samproduktioner	  eller	  EU-‐projekt.	  Kulturrådet	  har	  sällan	  möjlighet	  att	  prioritera	  stöd	  till	  förstudier	  
eller	  till	  icke-‐konstnärliga	  projekt	  (som	  konferenser	  m.m.).	  
	  
Kulturrådet	  stöder	  internationellt	  utbyte	  på	  musikområdet	  bl.a.	  fördelat	  på	  följande	  olika	  bidrag.	  
	  
Internationella	  samarbetsprojekt	  
T	  ex	  samproduktioner,	  längre	  utbyten	  och	  EU-‐projekt	  i	  Sverige	  och	  utomlands.	  Stödet	  kan	  användas	  
som	  nationell	  medfinansiering	  vid	  internationellt	  finansierade	  projekt.	  Vid	  bedömningen	  läggs	  vikt	  vid	  
projektets	  konstnärliga	  kvalitet	  och	  kulturpolitiska	  betydelse.	  Stödet	  kan	  täcka	  alla	  delar	  av	  projektet	  
men	  kräver	  medfinansiering	  av	  andra	  finansiärer.	  Den	  svenska	  projektparten	  måste	  ansöka	  om	  
bidraget.	  	  
	  
Internationellt	  mobilitetsstöd	  
Ges	  som	  stöd	  motsvarande	  resekostnader	  till	  internationella	  kulturutbyten,	  exempelvis	  turnéer	  och	  
gästspel.	  Övriga	  kostnader,	  till	  exempel	  gager,	  uppehälle	  och	  logi	  betalas	  av	  inbjudande	  arrangör	  eller	  
av	  annan	  finansiär.	  För	  projekt	  som	  äger	  rum	  i	  utlandet	  ska	  den	  inbjudna	  parten	  ansöka	  om	  stöd.	  
Inbjudan	  ska	  bifogas.	  Stöd	  motsvarande	  resekostnader	  kan	  även	  ges	  till	  arrangörer	  som	  vill	  bjuda	  in	  
internationella	  aktörer	  för	  gästspel.	  Arrangören	  bör	  själv	  stå	  för	  övriga	  kostnader	  som	  gage,	  uppehälle	  
och	  logi.	  För	  gästspel	  i	  Sverige	  gäller	  att	  den	  inbjudande	  parten	  ansöker	  om	  bidrag.	  Vid	  bedömningen	  
läggs	  vikt	  vid	  projektets	  konstnärliga	  kvalitet	  och	  kulturpolitiska	  betydelse.	  
	  
Samverkan	  med	  komponister	  
Bidraget	  är	  avsett	  att	  stimulera	  beställning	  av	  nya	  verk	  och	  anställning	  av	  komponister,	  och	  kan	  sökas	  
av	  regionala	  institutioner	  samt	  länsmusik,	  fria	  grupper	  inom	  teater,	  dans	  och	  musik	  samt	  vissa	  
arrangörer	  upptagna	  i	  Kulturrådets	  regleringsbrev	  (f.n.	  Dalhalla,	  Internationella	  Vadstena-‐Akademien,	  
Musikaliska	  Akademien,	  Orionteatern,	  Ulriksdals	  slottsteater,	  Strindbergsteatern,	  Eric	  Ericssons	  
Kammarkör	  och	  Eric	  Sahlström-‐institutet).	  Bidrag	  kan	  sökas	  för	  beställning	  av	  produktion	  av	  nya	  verk	  
och	  elektroakustiska	  media,	  tidsbestämda	  anställningar	  av	  komponister	  inom	  utvecklingsprojekt,	  hela	  
eller	  delar	  av	  arvodet	  inklusive	  kostnader	  som	  är	  förenade	  med	  komponistens	  arbete.	  Bidrag	  beviljas	  
inte	  för	  kostnader	  för	  librettist/dramaturg	  eller	  textförfattare.	  Ansökningar	  som	  avser	  kompositioner	  
av	  soloverk	  hänvisas	  till	  Konstnärsnämnden.	  
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Utvecklingsbidrag	  till	  regional	  kulturverksamhet	  
Kan	  sökas	  av	  regionala	  institutioner	  samt	  landsting	  och	  region	  för	  regional	  musikverksamhet.	  Ges	  till	  
strategiska	  utvecklingsinsatser	  av	  nationellt	  intresse,	  dvs.	  projekt	  som	  har	  effekter	  som	  sträcker	  sig	  
utöver	  den	  regionala	  betydelsen	  av	  projektet,	  exempelvis	  projekt	  som	  är	  metodutvecklande	  eller	  
projekt	  som	  kan	  utveckla	  den	  nationella	  infrastrukturen	  inom	  kulturområdet.	  Interregionalt	  eller	  
internationellt	  samarbete	  prioriteras,	  liksom	  projekt	  som	  berör	  barns	  och	  ungas	  rätt	  till	  kultur,	  
kulturarv	  för	  framtiden	  samt	  förbättrade	  villkor	  för	  den	  nyskapande	  kulturen.	  
	  
Produktion	  och	  utgivning	  av	  fonogram	  
Kan	  sökas	  för	  produktion,	  distribution	  och	  marknadsföring	  av	  fonogram.	  Bidrag	  för	  produktionsstöd	  
kan	  lämnas	  för	  upp	  till	  50	  procent	  av	  produktionens	  totala	  kostnad.	  Fördelas	  även	  internationellt	  
marknadsstöd	  för	  avgränsade	  internationella	  insatser	  inom	  fonogramproducentens	  verksamhet,	  till	  
exempel	  lansering	  av	  svenska	  fonogram	  i	  utlandet	  eller	  lansering	  av	  utländska	  fonogram	  med	  ett	  
kulturpolitiskt	  värde	  i	  Sverige.	  Fonogramproducenter	  (juridisk	  eller	  fysisk	  person	  med	  F-‐skattsedel	  
vars	  huvudsakliga	  verksamhet	  är	  professionell	  utgivning	  av	  musik)	  som	  är	  verksamma	  i	  Sverige	  kan	  
söka,	  samt	  producenter	  som	  är	  verksamma	  i	  andra	  nordiska	  länder	  och	  som	  ger	  ut	  samisk	  musik.	  
Bidrag	  ges	  huvudsakligen	  till	  producenter	  med	  regelbunden	  utgivning.	  	  
	  
Fria	  musikgrupper	  
Kan	  sökas	  av	  en	  ensemble	  eller	  grupp	  som	  bedriver	  sin	  verksamhet	  i	  yrkesmässiga	  former.	  För	  2013	  
har	  även	  projektbidrag	  för	  t.ex.	  enstaka	  turnéer	  kunnat	  sökas.	  Vid	  fördelningen	  bedöms	  gruppernas	  
konstnärliga	  kvalitet	  och	  omfattningen	  på	  verksamheten.	  Geografisk	  spridning	  och	  verksamhet	  för	  
barn	  och	  ungdom	  prioriteras.	  
	  
Verksamhetsbidrag	  för	  internationell	  och	  interkulturell	  kulturverksamhet	  
Kan	  sökas	  av	  organisationer	  som	  har	  till	  huvuduppgift	  att	  främja	  internationellt	  och/eller	  
interkulturellt	  kulturutbyte	  och	  som	  inte	  mottar	  annat	  verksamhetsbidrag	  från	  Kulturrådet.	  
Verksamheten	  ska	  huvudsakligen	  vara	  av	  nationellt	  intresse	  och	  ska	  bidra	  till	  att	  stärka	  det	  
internationella	  och/eller	  interkulturella	  utbytet.	  Verksamhetsbidraget	  ses	  då	  som	  ett	  komplement	  till	  
organisationens	  medlemsavgifter	  eller	  andra	  intäkter.	  
	  
Bidrag	  till	  internationella	  nätverk	  
Stöd	  till	  organisationer	  som	  är	  verksamma	  i	  Sverige	  för	  medlemsavgifter	  till	  internationella	  
organisationer	  och	  till	  viss	  internationell	  mötesverksamhet	  eller	  motsvarande.	  Stödet	  ska	  inte	  täcka	  
organisationernas	  verksamhet	  i	  Sverige,	  inte	  heller	  genomförande	  av	  större	  arrangemang,	  
publikationer	  eller	  liknande.	  Kulturrådet	  tar	  särskild	  hänsyn	  dels	  till	  organisationens	  möjlighet	  att	  
sprida	  internationell	  information	  och	  erfarenheter	  så	  att	  detta	  kan	  komma	  det	  svenska	  kulturlivet	  till	  
del,	  dels	  till	  den	  sökande	  organisationens	  roll	  i	  det	  internationella	  nätverket.	  
	  
Aktörssamverkan	  
Kulturrådet	  och	  Sida	  stöd	  till	  samarbete	  mellan	  kulturaktörer	  i	  Sverige	  och	  partners	  i	  Botswana,	  
Indonesien,	  Kina,	  Namibia	  och	  Sydafrika.	  Programmet	  har	  pågått	  under	  ett	  par	  år	  men	  avslutas	  enligt	  
plan	  efter	  2013.	  
	  
	  

Konstnärsnämnden	  

Konstnärsnämnden	  bevakar	  konstnärsfrågorna	  inom	  Norden,	  inom	  EU	  och	  på	  internationell	  nivå	  samt	  
medverkar	  i	  nordiska	  och	  internationella	  nätverk	  av	  bidragsgivande	  kulturmyndigheter.	  Den	  övergripande	  
uppgiften	  är	  att	  främja	  möjligheter	  för	  konstnärer	  att	  vidareutveckla	  sitt	  konstnärskap.	  Detta	  gör	  myndigheten	  
genom	  att	  
	  

-‐ lyfta	  konstnärspolitiska	  frågor	  nationellt	  och	  internationellt	  i	  dialog	  med	  andra	  myndigheter	  och	  
organisationer	  
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-‐ genom	  bevakning	  och	  analys	  fördjupa	  och	  sprida	  kunskap	  om	  konstnärers	  ekonomiska	  och	  sociala	  
villkor	  samt	  förutsättningar	  för	  konstnärligt	  skapande	  

-‐ ge	  ekonomiskt	  stöd	  i	  form	  av	  stipendier	  och	  bidrag	  
-‐ utveckla	  konstnärers	  möjligheter	  till	  internationellt	  och	  interkulturellt	  kulturutbyte	  

	  
Konstnärsnämnden	  ska	  på	  regeringens	  uppdrag	  ”utveckla	  en	  verksamhet	  för	  internationellt	  
kulturutbyte	  på	  musikområdet	  som	  bygger	  på	  erfarenheter	  från	  IASPIS	  och	  Internationella	  
dansprogrammet”.	  	  Arbetet	  ska	  ske	  efter	  samråd	  med	  berörda	  aktörer	  och	  redovisas	  i	  mars	  2014.	  
	  
Det	  som	  också	  berör	  målgruppen	  för	  SPN	  är	  Konstnärsnämndens	  uppdrag	  att	  ”utveckla	  och	  medverka	  
i	  insatser	  för	  att	  främja	  kulturella	  och	  kreativa	  näringar”	  –	  som	  en	  fortsättning	  på	  den	  fördjupade	  
samverkan	  mellan	  kulturpolitik,	  näringspolitik	  och	  den	  regionala	  tillväxtpolitik	  som	  har	  inletts.	  
	  
Konstnärsnämnden	  har	  tagit	  del	  av	  arbetet	  med	  förstudien	  men	  har	  valt	  att	  inte	  gå	  närmare	  in	  på	  
möjliga	  samarbeten	  då	  SPN	  inte	  ännu	  har	  definierat	  sin	  verksamhet	  offentligt.	  
	  
Däremot	  har	  uttryckts	  intresse	  att	  följa	  utvecklingen,	  samt	  vistats	  på	  beröringspunkterna	  med	  	  
	  

-‐ stödformer	  och	  stipendier	  
-‐ det	  nationella	  musikprogrammet	  
-‐ internationell	  residensverksamhet	  

som	  områden	  i	  relation	  till	  vilka	  diskussioner	  kan	  föras	  framöver.	  
	  
Konstnärsnämnden	  fördelar	  cirka	  en	  miljon	  kronor	  om	  året	  i	  kulturutbytesbidrag	  inom	  musikområdet.	  
Bidragen	  varierar	  mellan	  3	  000	  kr	  och	  cirka	  30	  000	  kr.	  Myndigheten	  stöder	  internationellt	  
kulturutbyte	  på	  musikområdet	  genom	  följande	  bidrag.	  
	  
Bidrag	  till	  internationellt	  kulturutbyte	  inom	  musik	  
Musiker,	  sångare	  eller	  komponist	  kan	  söka	  stöd	  enligt	  inbjudan	  till	  utlandet	  för	  t.ex.	  gästspel,	  turné,	  
uppförande	  vid	  festival	  eller	  annat	  samarbetsprojekt.	  Bidraget	  är	  individuellt.	  Om	  utbytet	  ska	  ske	  
inom	  ramen	  för	  en	  svensk	  institutions	  verksamhet	  är	  det	  institutionen	  som	  ska	  bekosta	  utbytet.	  
Stödet	  kan	  användas	  för	  resor	  och	  uppehälle	  samt	  för	  deltagaravgift	  (gäller	  konferens,	  seminarium	  
och	  liknande),	  ej	  för	  produktion	  eller	  lön/arvode.	  Utlandsvistelsen	  ska	  innebära	  ett	  konkret	  
samarbete	  med	  en	  eller	  fler	  konstnärer	  i	  landet.	  	  
	  
Stöd	  kan	  också	  ges	  för	  att	  bjuda	  framstående	  utländska	  konstnärer	  eller	  andra	  personer	  till	  Sverige	  
för	  samarbete	  och	  idéutbyte.	  Kärnan	  ska	  vara	  de	  svenska	  konstnärernas	  utbyte	  av	  samarbetet.	  Stöd	  
kan	  sökas	  även	  för	  att	  bjuda	  in	  utländska	  deltagare	  att	  medverka	  i	  gemensamma	  konserter,	  
seminarier,	  konferenser	  och	  liknande.	  Bidraget	  gäller	  resor	  och	  uppehälle,	  ej	  produktion.	  En	  
förutsättning	  är	  att	  arrangemanget	  är	  öppet	  för	  andra	  än	  arrangören	  själv.	  
	  
	  

Kulturanalys	  

Myndigheten	  för	  kulturanalys	  har	  regeringens	  uppdrag	  att	  ”utvärdera,	  analysera	  och	  redovisa	  effekter	  av	  
förslag	  och	  genomförda	  åtgärder	  inom	  kulturområdet”,	  och	  detta	  med	  utgångspunkt	  i	  de	  kulturpolitiska	  målen.	  	  
	  
Trots	  att	  myndigheten	  även	  ”arbetar	  med	  omvärldsanalyser	  samt	  genomför	  egna	  utredningar	  och	  
utvärderingar	  för	  att	  analysera	  kulturområdet”	  ser	  myndigheten	  inte	  att	  direkt	  samverkan	  med	  SPN	  
angående	  utvärdering	  och	  analys	  kan	  rymmas	  inom	  uppdraget	  om	  kulturens	  samlade	  finansiering	  i	  
det	  här	  skedet.	  Idag	  har	  Kulturanalys	  enligt	  uppgift	  ej	  heller	  andra	  pågående	  internationella	  projekt,	  
men	  arbetar	  förvisso	  med	  att	  ”samverka	  med	  berörda	  myndigheter,	  institutioner	  och	  andra	  organ”,	  
”följa	  och	  initiera	  forskning	  inom	  kulturområdet	  samt	  utveckla	  och	  sprida	  kunskaper	  och	  erfarenheter	  
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från	  vår	  egen	  och	  andras	  verksamhet”.	  Myndigheten	  ser	  även	  att	  de	  medel	  SPN	  idag	  har	  till	  sitt	  
förfogande	  inte	  är	  tillräckliga	  för	  forskningssamarbete.	  	  
	  
Kulturanalys	  står	  däremot	  i	  begrepp	  att	  skapa	  en	  webbplats	  för	  kulturstatistik	  och	  tar	  gärna	  emot	  
allehanda	  data	  som	  berör	  det	  område	  myndigheten	  ska	  verka	  inom,	  samt	  hänvisar	  till	  
Konstnärsnämnden	  som	  ansvarig	  myndighet	  för	  konstnärers	  villkor	  (se	  Konstnärsnämnden	  ovan).	  
	  

Internationella	  stödprogram	  

Förstudien	  inkluderar	  inte	  någon	  omfattande	  överblick	  över	  internationella	  stödprogram,	  men	  kort	  
kan	  nämnas	  särskilt	  Norden	  och	  EU.	  
	  

Norden	  

Nordiska	  program	  som	  riktas	  särskilt	  till	  professionella	  utövare	  och	  organisationer	  är	  Nordisk-‐baltiska	  
mobilitetsprogrammet	  (stöd	  för	  nätverk	  och	  mobilitet	  inom	  konst-‐	  och	  kulturområdet)	  och	  Nordisk-‐
baltiska	  konst-‐	  och	  kulturprogrammet	  (projekt	  och	  produktion)	  som	  finansieras	  av	  Nordiska	  
ministerrådet	  och	  administreras	  av	  KulturKontakt	  Nord	  i	  Helsingfors.	  De	  fem	  teman	  som	  är	  bärande	  i	  
den	  nordiska	  kulturstrategin	  2013-‐2020	  gäller	  även	  som	  prioriteringar	  i	  bidragsgivningen:	  	  
	  

• Det	  hållbara	  Norden	  	  
• Det	  kreativa	  Norden	  
• Det	  interkulturella	  Norden	  
• Det	  unga	  Norden	  
• Det	  digitala	  Norden	  

Minst	  tre	  nordiska	  länder	  eller	  självstyrande	  områden	  ska	  vara	  involverade	  i	  respektive	  
projekt/nätverk,	  till	  vilka	  även	  kan	  knytas	  länder	  utanför	  Norden.	  	  
	  
Därtill	  finns	  Nordisk	  kulturfond	  med	  ambition	  att	  göra	  det	  möjligt	  för	  duktiga	  konstnärer,	  
professionella	  och	  amatörer	  att	  berika	  varandra	  med	  de	  kulturskillnader	  som	  råder	  i	  Norden.	  Stöden	  
ska	  bidra	  till	  att	  utveckling,	  nytänk	  och	  samarbete	  samt	  medverka	  till	  att	  konst-‐	  och	  kulturlivet	  i	  de	  
nordiska	  länderna	  får	  större	  uppmärksamhet	  internationellt.	  Fonden	  kan	  även	  ge	  bidrag	  till	  sökande	  
för	  projekt	  utanför	  Norden. 

EU:s	  stödprogram	  för	  kultur	  

Bidrag	  från	  EU:s	  kulturprogram	  kan	  sökas	  för	  längre	  och	  kortare	  samarbetsprojekt	  mellan	  länder,	  
samt	  stöd	  till	  t	  ex	  festivaler.	  Stöd	  finns	  också	  för	  europeiskt	  verksamma	  organisationer	  och	  för	  
samarbete	  kring	  kulturpolitiskt	  analysarbete.	  Det	  audiovisuella	  området	  täcks	  främst	  av	  EU:s	  
Mediaprogram,	  men	  kan	  även	  falla	  in	  i	  kulturprogrammet	  beroende	  på	  karaktär.	  EU:s	  program	  Kultur	  
är	  sjuårigt	  och	  avslutas	  2013.	  Från	  2014	  börjar	  nästa	  sjuåriga	  programperiod	  ”Creative	  Europe”	  för	  
vilken	  ännu	  inte	  har	  fattats	  beslut	  om	  utformning	  och	  budget,	  men	  sannolikt	  är	  att	  inriktningen	  blir	  
tillgänglighet,	  publikutveckling	  samt	  det	  ”digitala	  skiftet”	  och	  att	  utlysningen	  görs	  i	  årsskiftet	  2013-‐
2014.	  
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Svenska	  organisationer	  med	  utlandsverksamhet	  

Inom	  ramen	  för	  förstudien	  har	  ett	  antal	  organisationer	  kontaktats	  vilkas	  verksamhet	  kan	  ses	  samspela	  
med	  promotionnämndens	  tänkta	  insatser.	  Nedan	  redovisas	  organisationernas	  arbete	  på	  området.	  (Se	  
Kontakter	  och	  medverkande	  för	  källor.	  Stim	  är	  delägare	  i	  organisationerna	  ExMS	  och	  Musiksverige	  
och	  finansierar	  dessa	  enligt	  nivå	  beslutad	  i	  Stims	  styrelse.)	  
	  

Export	  Music	  Sweden	  (ExMS)	  

Företaget	  Export	  Music	  Sweden	  ägs	  av	  SAMI	  (Svenska	  Artister	  och	  Musikers	  Intresseorganisation),	  STIM	  
(Svenska	  Tonsättares	  Internationella	  musikbyrå),	  och	  IFPI	  Svenska	  Gruppen	  (International	  Federation	  of	  the	  
Phonographic	  Industry)	  där	  SOM	  (Svenska	  Oberoende	  Musikproducenter)	  ingår.	  Verksamheten	  finansieras	  både	  
genom	  ägarna	  och	  av	  offentliga	  medel.	  
	  
I	  januari	  2013	  tecknades	  ett	  samarbetsavtal	  mellan	  ExMS	  och	  Statens	  Musikverk	  med	  uppdrag	  till	  
ExMS	  att	  under	  tre	  år	  genomföra	  en	  ”strategisk	  etablering	  av	  det	  fria	  svenska	  musiklivet	  utomlands”,	  
att	  ”identifiera	  de	  viktigaste	  internationella	  mötesplatserna	  för	  musikbranschen	  och	  samordna	  det	  
svenska	  deltagandet	  på	  mässor	  och	  festivaler”	  samt	  att	  ”anordna	  nätverksträffar	  och	  utbildning	  för	  
svenska	  musikaktörer	  som	  vill	  söka	  sig	  utomlands”.	  Med	  uppdraget	  följer	  2,3	  miljoner	  kronor.	  
	  
Fokussatsningar	  under	  perioden	  är	  enligt	  ExMS	  följende	  festivaler/mässor:	  
	  

-‐ Classical	  next	  –	  deltagande	  	  
-‐ Jazzahead	  –	  deltagande	  och	  showcase	  
-‐ WOMEX	  –	  deltagande	  och	  showcase	  
-‐ Eurosonic	  –	  deltagande	  	  
-‐ MIDEM	  –	  del	  av	  nordisk	  monter	  

ExMS	  har	  fr.o.m.	  2013	  ny	  ledning	  som	  tillämpar	  bl.a.	  förslag	  i	  ”Förstudie	  för	  ett	  nytt	  exportkontor”	  i	  
uppbyggnaden	  av	  det	  ”nya”	  ExMS.	  Man	  ser	  positivt	  på	  att	  förändra	  koncepttänkandet	  t	  ex	  kring	  
mässor,	  att	  vara	  med	  på	  andra	  sätt,	  samla	  förstagångsmedverkande	  att	  förses	  med	  särskild	  
information,	  arrangera	  seminarier	  etc.	  	  
	  
Företaget	  har	  årligen	  ansökt	  om	  medel	  från	  Kulturrådet	  som	  internationell	  organisation.	  
	  
Man	  vill	  skapa	  nätverksplatser	  samt	  engagera	  projektledare	  för	  särskilda	  insatser.	  Under	  våren	  2013	  
byggs	  hemsidan	  om	  för	  att	  möta	  de	  samtida	  intressenterna.	  Hemsidan	  ska	  dels	  presentera	  svenskt	  
musikliv,	  dels	  fungera	  som	  källa	  för	  stora	  bolag	  såväl	  som	  enskilda	  musiker	  och	  komponister.	  	  
	  
I	  nuläget	  behövs	  enligt	  ExMS	  utökade	  resurser	  för	  bl.a.	  	  
	  

-‐ utökad	  PR,	  information	  och	  kommunikation	  
-‐ utformning/utveckling	  av	  branschregister	  
-‐ bygga	  kalendarium	  för	  ansökningar	  som	  en	  hjälp	  till	  musiker	  och	  komponister	  för	  egna	  

utlandsaktiviteter	  
-‐ forma	  genrespecifika	  informationspaket	  innehållande	  artiklar,	  artistporträtt	  och	  liknande	  
-‐ hjälpa	  till	  med	  arbetstillstånd	  för	  aktiviteter	  i	  USA	  

Prioriterade	  länder	  uppges	  i	  nuläget	  vara	  Tyskland,	  USA,	  Storbritannien	  och	  de	  nordiska	  länderna,	  
men	  arbete	  sker	  även	  på	  hemmaplan	  med	  att	  förse	  det	  fria	  musiklivet	  med	  de	  kunskaper	  som	  krävs	  
för	  att	  effektivt	  nå	  ut	  med	  svensk	  musik	  på	  olika	  internationella	  marknader.	  
	  
I	  och	  med	  senaste	  omorganisation	  ser	  företaget	  det	  som	  viktigt	  att	  SPN	  inte	  dubblerar	  utan	  
kompletterar	  ExMS:s	  verksamhet.	  Det	  som	  ExMS	  inte	  i	  dagsläget	  har	  möjlighet	  att	  noggrant	  arbeta	  
igenom	  är	  t	  ex	  kontaktskapande	  och	  nätverksbyggande,	  vilket	  kan	  göras	  mer	  specialinriktat	  och	  i	  
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större	  utsträckning	  än	  idag,	  anser	  man.	  Att	  knyta	  an	  till	  relevanta	  bolag	  utomlands	  är	  prioriterat;	  de	  
svenska	  organisationerna	  på	  området	  är	  idag	  inte	  kapabla	  till	  att	  uppfylla	  det	  behov	  av	  
utlandslanseringar	  som	  finns.	  Potentialen	  hos	  det	  svenska	  musiklivet	  är	  stor,	  men	  strukturen	  kan	  inte	  
hantera	  den.	  
	  
Det	  är	  de	  i	  Sverige	  redan	  etablerade	  artisterna/komponisterna	  som	  idag	  är	  föremål	  för	  stödinsatser,	  
anser	  ExMS.	  Samtidigt	  skaffar	  sig	  ”mellanskiktet”	  en	  marknad	  –	  de	  som	  inte	  är	  etablerade	  i	  Sverige	  
men	  som	  får	  en	  marknad	  utomlands,	  speciellt	  inom	  genrer	  som	  rock,	  jazz	  och	  nutida	  konstmusik.	  Här	  
ser	  ExMS	  en	  utmaning	  med	  vilken	  SPN	  kan	  hjälpa	  till	  genom	  att	  skapa	  ingångar,	  kontakter,	  
samarbeten	  osv.,	  även	  till	  andra	  branscher	  där	  upphovspersoner	  behövs,	  såsom	  film-‐	  och	  
spelindustrin.	  Bedömningen	  är	  att	  det	  med	  relevanta	  stödinsatser	  i	  Sverige	  finns	  en	  marknad	  
utomlands	  för	  svenska	  aktörer.	  I	  detta	  sammanhang	  kan	  Swedish	  business	  kopplas	  på.	  
	  
I	  eventuell	  samverkan	  med	  SPN	  ser	  ExMS	  ser	  det	  som	  viktigt	  	  
	  

-‐ att	  upphovsrättsorganisationerna	  inte	  tar	  på	  sig	  en	  uppgift	  att	  ”förvalta	  en	  Sverigebild”;	  
upphovsmedlen	  bör	  gå	  tillbaka	  till	  att	  stödja	  utövarnas	  etablering	  på	  arbetsmarknaden	  

-‐ att	  inte	  fokus	  läggs	  på	  länder	  där	  man	  inte	  kan	  få	  in	  upphovsrättsmedel,	  t	  ex	  Kina;	  mer	  
motiverade	  arenor	  måste	  identifieras	  

-‐ att	  förstärka	  de	  konstnärliga	  relationerna	  (t	  ex	  samarbeten	  med	  utländska	  låtskrivare);	  
genom	  samarbeten	  utvecklas	  nya	  kontaktytor	  och	  ekonomiska	  incitament	  för	  nya	  marknader	  

-‐ att	  reservera	  medel	  för	  resor,	  boende	  och	  liknande	  för	  individer	  
-‐ att	  utveckla	  tät	  dialog	  och	  samarbete	  kring	  angelägna	  insatser	  och	  långsiktig	  förbättring	  av	  

främjandestrukturen.	  

	  

Musiksverige	  

Musiksverige	  är	  intresseorganisationen	  som	  kommunicerar	  och	  driver	  den	  samlade	  musikbranschens	  frågor.	  
Organisationen	  samlar	  artister,	  kompositörer,	  textförfattare,	  musiker,	  managers,	  producenter,	  skivbolag	  och	  
musikförläggare	  i	  Sverige.	  Uppgiften	  är	  att	  ge	  den	  svenska	  musiken	  bästa	  möjliga	  förutsättningar	  att	  skapas,	  
utvecklas	  och	  spridas.	  Musiksverige	  har	  tre	  fokusområden:	  upphovsrätt,	  musikexport	  och	  utbildningsfrågor.	  
	  
Musiksverige	  riktar	  sig	  till	  den	  politiska	  nivån,	  t	  ex	  med	  att	  se	  till	  att	  departement	  och	  myndigheter	  
som	  arbetar	  med	  exportfrämjande	  medvetandegörs	  om	  rimliga	  villkor	  för	  professionella	  musikaktörer	  
i	  relation	  till	  utlandsinsatser.	  Närings-‐,	  kultur-‐,	  utrikes-‐	  och	  justitiedepartementet	  samt	  respektive	  
myndigheter	  gör	  alla	  idag	  exportinsatser.	  Organisationen	  ser	  även	  till	  att	  musikområdet	  väl	  finns	  
representerat	  bland	  och	  tillsammans	  med	  andra	  branscher	  för	  export,	  såsom	  dataspel,	  mode,	  
kommunikation,	  film,	  TV,	  litteratur	  m.m.,	  samt	  att	  branscherna	  drar	  nytta	  av	  och	  involveras	  i	  
varandra.	  
	  
Nuvarande	  nationella	  definition	  av	  export	  är	  att	  sådana	  aktiviteter	  ska	  generera	  intäkter	  till	  Sverige.	  
Musiksverige	  arbetar	  även	  med	  definitionsfrågan	  –	  vad	  ÄR	  egentligen	  musikexport?	  Man	  anser	  att	  
branschen	  måste	  bli	  tydligare	  med	  ”vad	  man	  vill”.	  Till	  exempel	  ser	  inte	  Musiksverige	  att	  svensk	  
närvaro	  vid	  mässor	  skulle	  gagna	  musikexporten.	  Bland	  annat	  av	  den	  anledningen	  har	  exportkontoret	  
(ExMS)	  omorganiserats,	  så	  att	  andra	  typer	  av	  insatser	  ska	  kunna	  genomföras.	  
	  
Tillsammans	  med	  Svenska	  Institutet	  (se	  nedan)	  och	  ExMS	  görs	  ett	  projekt	  som	  tar	  fasta	  på	  vad	  en	  
arrangör	  av	  promotion-‐aktivitet	  bör	  känna	  till	  och	  tänka	  på	  gällande	  musikområdet.	  Uppgifterna	  sätts	  
samman	  till	  dels	  ett	  ”Musikpaket”	  inkl.	  information	  om	  rättigheter,	  hur	  arrangören	  hittar	  
komponister	  och	  musiker	  etc.,	  samt	  ett	  paket	  som	  beskriver	  hur	  man	  arrangerar	  ett	  
musikevenemang,	  syften	  med	  artisters	  medverkan,	  förberedelser,	  ersättningsnivåer,	  teknik,	  
uppföljning	  etc.	  Enligt	  Musiksverige	  har	  detta	  efterfrågats	  av	  ambassaderna	  samt	  av	  Svenska	  
institutet,	  som	  utgör	  en	  sorts	  mellanhand	  mellan	  utlandsmyndigheter	  och	  Musiksverige.	  Syftet	  är	  



	   17	  

även	  att	  göra	  det	  värt	  för	  artister	  och	  komponister	  att	  medverka	  i	  utlandsevenemang;	  om	  
musikaktörer	  deltar	  i	  ett	  promotion-‐syfte	  ska	  även	  branschfolk	  inbjudas	  för	  ett	  bra	  resultat.	  
	  
Musiksverige	  efterfrågar	  i	  relation	  till	  SPN	  medel	  för	  	  
	  

-‐ promotion-‐material	  i	  form	  av	  användbara	  trycksaker,	  samt	  för	  utveckling	  av	  den	  webbplats	  
för	  promotion	  som	  startades	  av	  Svensk	  musik	  och	  som	  nu	  tagits	  över	  av	  ExMS.	  Upplägget	  
med	  att	  porträttera	  svenska	  musikprofiler	  är	  uppskattat	  av	  utländska	  journalister,	  men	  det	  
behövs	  medel	  för	  att	  göra	  intervjuer,	  artiklar	  etc.	  För	  webbplatsen	  måste	  även	  
upprättas/upprätthållas	  kontaktregister	  till	  sakkunniga	  skribenter	  som	  kan	  beskriva	  svensk	  
musik	  väl	  och	  göra	  kopplingar	  mellan	  genrer.	  	  

-‐ utveckling	  av	  applikation	  kopplad	  till	  Spotify	  för	  klingande	  promotion	  
-‐ seminarier	  kring	  upphovsrätt	  och	  ekonomi,	  seminarier	  riktade	  till	  politiker,	  till	  textförfattare	  

och	  skribenter	  osv.	  

Promotion-‐arbetet	  behöver	  god	  spridning	  även	  inom	  branschen,	  och	  vidare	  kartläggning	  behövs	  om	  
hur	  musik	  konsumeras.	  	  
	  
Musiksverige	  vill	  inte	  se	  olika	  avsändare	  i	  relation	  till	  export	  utan	  ser	  hellre	  att	  SPN	  stöder	  enskilda	  
komponister.	  Arbetet	  med	  en	  gemensam	  strategi	  för	  export	  av	  kreativa	  näringar	  beräknas	  vara	  klart	  
under	  2013.	  Den	  ska	  vara	  bred	  och	  inom	  musikområdet	  beröra	  alla	  genrer,	  kommersiellt	  och	  icke	  
kommersiellt,	  bolag,	  förlag	  och	  enskilda	  komponister.	  	  
	  

Svenska	  institutet	  

Svenska	  institutet	  ska	  på	  uppdrag	  av	  regeringen	  verka	  för	  att	  Sverige	  ska	  nå	  internationella	  mål	  inom	  en	  rad	  
nyckelområden.	  I	  förordning	  med	  instruktion	  för	  Svenska	  institutet	  (2007:1224)	  står	  att	  institutet	  bl.a.	  ”har	  till	  
uppgift	  att	  sprida	  information	  och	  kunskap	  om	  Sverige	  i	  utlandet	  och	  främja	  samarbete	  och	  långsiktiga	  
relationer	  med	  andra	  länder	  inom	  områdena	  kultur,	  utbildning	  och	  forskning	  och	  demokrati	  samt	  samhällsliv	  i	  
övrigt”,	  samt	  att	  institutet	  ”inom	  ramen	  för	  offentlig	  diplomati	  skapa	  intresse	  och	  förtroende	  för	  Sverige	  samt	  
löpande	  följa	  och	  utvärdera	  Sverigebilden	  utomlands”,	  även	  att	  ”hantera	  statliga	  stipendier	  och	  bidrag	  för	  att	  
främja	  internationellt	  utbyte	  inom	  områdena	  kultur,	  utbildning	  och	  forskning,	  samhälle	  i	  övrigt	  samt	  
internationellt	  erfarenhets-‐	  och	  medieutbyte”.	  
	  
Svenska	  institutet	  uppger	  att	  de	  i	  sin	  aktivitetsplanering	  utgår	  ifrån	  handelsministerns	  
främjandekalender	  som	  är	  en	  av	  utgångspunkterna	  för	  ambassadernas	  kulturverksamhet.	  Det	  finns	  
geografiska	  prioriteringar,	  men	  också	  en	  flexibilitet	  i	  förhållande	  till	  samarbeten.	  	  
	  
Under	  2013	  görs	  t	  ex	  business-‐to-‐business-‐träffar	  på	  flera	  orter	  i	  Ryssland	  och	  Indien.	  De	  av	  
Musiksverige	  framtagna	  ”paketen”	  (se	  ovan)	  används	  vid	  sidan	  av	  ”tool-‐kits”	  för	  främjandekalendern,	  
och	  Musiksverige	  gör	  även	  urvalet	  av	  artister.	  (När	  samtalet	  ägde	  rum	  i	  januari	  2012	  var	  artister	  för	  
mars-‐	  och	  april-‐aktiviteterna	  ännu	  inte	  fastslagna.)	  
	  
Svenska	  institutet	  har	  ett	  jämställdhetsuppdrag	  som	  för	  tillfället	  bidrar	  till	  ökade	  
jämställdhetsinsatser.	  Man	  ser	  positivt	  på	  samarbete	  med	  SPN	  och	  nämner	  att	  budgeten	  för	  
främjandeaktiviteter	  är	  något	  flexibel	  beroende	  på	  idéer	  till	  genomföranden.	  
	  

Musikcentrum	  	  

Musikcentrumorganisationerna	  (Öst,	  Väst,	  Riks	  och	  under	  uppbyggnad	  Syd)	  finansieras	  genom	  medlemsavgifter	  
samt	  med	  stöd	  från	  Statens	  kulturråd	  för	  arbetsförmedlande	  insatser.	  Organisationerna	  ska	  främja	  musikens	  
ställning,	  förmedla	  och	  generera	  uppdrag	  från	  tredje	  part	  till	  medlemmarna	  samt	  arbeta	  aktivt	  för	  att	  bredda	  
arbetsmarknaden.	  Centrumbildningarna	  ska	  även	  upprätthålla	  god	  omvärldskunskap	  och	  anpassa	  
verksamheten	  efter	  rådande	  omständigheter	  på	  arbetsmarknaden.	  Medlemmar	  är	  professionella	  kulturaktörer.	  
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Organisationen	  samverkar	  med	  övriga	  aktörer	  på	  kulturarbetsmarknaden	  samt	  verkar	  för	  ökat	  samarbete	  med	  
näringslivet	  och	  andra.	  
	  
Musikcentrum	  tar	  plats	  på	  den	  internationella	  arenan	  inte	  bara	  för	  sina	  medlemmar,	  uppger	  man,	  
utan	  för	  hela	  det	  professionella	  fria	  musiklivet	  med	  ett	  uppdrag	  att	  promota	  artister.	  Organisationen	  
medverkar	  i	  nationell	  samverkan	  för	  utlandsinsatser,	  t	  ex	  gällande	  Classical	  Next	  (Wien)	  och	  
Jazzahead	  (Bremen).	  Devisen	  är	  att	  det	  ska	  finnas	  en	  möjlighet	  till	  utlandsmarknad	  även	  för	  
artister/komponister	  utan	  eller	  på	  icke	  kommersiellt	  förlag.	  Sverige	  visar	  sig	  vara	  svagast	  i	  Norden	  
gällande	  nationella	  insatser	  för	  musikexport,	  och	  det	  kan	  liknas	  vid	  ett	  haveri;	  det	  behövs	  gemensamt	  
arbete	  både	  inåt	  och	  utåt,	  anser	  Musikcentrum.	  
	  
Punkter	  för	  diskussion	  på	  initiativ	  av	  Musikcentrum:	  
	  

• Uppdelningen	  kommersiellt	  och	  icke	  kommersiellt	  måste	  försvinna	  så	  att	  samtliga	  genrer	  kan	  
ses	  som	  kommersiella	  beroende	  på	  graden	  och	  typen	  av	  insatser.	  
	  

• Kvarvarande	  bild	  av	  hur	  Svenska	  Rikskonserter	  arbetade	  måste	  raderas	  då	  den	  gör	  det	  svårt	  
att	  bygga	  nya	  modeller	  för	  promotion.	  
	  

• Vill	  se	  förslag	  på	  nya	  former	  för	  samverkan	  och	  aktiviteter	  genom	  internationella	  jämförelser	  
(t	  ex	  Storbritannien)	  samt	  genom	  gediget	  arbete	  och	  dialog	  med	  artister	  och	  nätverk	  –	  det	  
måste	  finnas	  egen	  aktion	  från	  artisterna/grupperna/ensemblerna	  att	  vara	  delaktiga	  i	  en	  
”förmeringsprocess”.	  

Musikverket	  ses	  som	  en	  viktig	  aktör,	  men	  uppfattningen	  är	  att	  Musikplattformen	  vid	  myndigheten	  
enbart	  stöder	  projekt	  som	  inte	  kan	  få	  en	  fortsättning.	  En	  annan	  utmaning	  är	  obalansen	  mellan	  genrer,	  
där	  den	  klassiska	  musiken	  ses	  som	  mer	  svårarbetad	  internationellt	  än	  t	  ex	  folkmusik	  och	  jazz.	  
	  
Idag	  är	  Musikcentrum	  organiserade	  enligt	  Musikcentrum	  Väst	  (MCV,	  Göteborg),	  Musikcentrum	  Öst	  
(Stockholm)	  och	  en	  Syd-‐avdelning	  under	  uppbyggnad	  (Malmö),	  samt	  ett	  nyetablerat	  Musikcentrum	  
Riks.	  Ett	  förslag	  inom	  organisationen	  är	  att	  en	  ”högprofessionell	  avdelning”	  för	  internationell	  
verksamhet	  skapas	  hos	  Musikcentrum	  Riks,	  bl.a.	  för	  att	  tydliggöra	  utlandsrepresentationen.	  I	  
dagsläget	  finns	  små	  möjligheter	  att	  växla	  upp	  verksamheten,	  däremot	  kliver	  Musikcentrum	  fram	  som	  
en	  viktig	  aktör	  och	  samverkanspart.	  Organisationen	  skulle	  även	  kunna	  utgöra	  en	  ExMS-‐resurs	  för	  
artistrelaterade	  frågor	  gällande	  utlandet.	  
	  
Projektförslag:	  Musikcentrum	  avser	  att	  tillsammans	  med	  KulturKraft	  Stockholm,	  SKAP	  och	  Stim	  ta	  ett	  
grepp	  om	  filmbranschen;	  musik-‐	  och	  filmområdets	  samverkan	  är	  idag	  näst	  intill	  obefintlig	  är	  
Musikcentrums	  uppfattning.	  Ambitionen	  är	  att	  svensk	  musik	  ska	  användas	  i	  större	  utsträckning	  i	  
europeiska	  samproduktioner.	  Projektet	  kommer	  att	  presenteras	  för	  Svenska	  Filminstitutet	  som	  ett	  
regionalt	  projekt	  (Stockholm/Mälardalen)	  för	  att	  sedan	  växlas	  upp	  till	  nationell	  nivå	  och	  t	  ex	  
presenteras	  i	  samband	  med	  Göteborg	  filmfestival	  som	  en	  internationell	  modell.	  
	  

Intercult	  

Intercult	  är	  en	  fristående	  produktionsgrupp	  och	  ett	  resurscentrum	  med	  bas	  i	  Stockholm,	  verksamma	  i	  Sverige	  
och	  Europa	  som	  initiativtagare	  och	  drivkraft	  i	  kulturella	  samarbetsprojekt,	  i	  nätverk	  och	  i	  utveckling	  av	  
interkulturell-‐	  och	  internationell	  projektkompetens.	  Vi	  agerar	  även	  både	  nationellt	  och	  europeiskt	  inom	  det	  
kulturpolitiska	  området	  
	  
Intercult	  anser	  att	  SPN	  bör	  identifiera	  vilka	  värdefulla	  sammanhang	  och	  vilka	  personer	  på	  respektive	  
spelplats	  som	  bäst	  kan	  föra	  fram	  svensk	  musik,	  och	  var	  svenska	  upphovspersoner	  bäst	  kan	  synas.	  
Förslaget	  är	  att	  koppla	  SPN	  till	  redan	  pågående	  nätverk	  och	  initiativ;	  långsiktiga	  relationer	  är	  att	  
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föredra	  för	  att	  skapa	  hållbarhet	  och	  därigenom	  bättre	  spin-‐off	  på	  aktiviteter.	  Både	  konstnärliga	  och	  
kulturpolitiska	  kuratorfunktioner	  behövs	  för	  motiverade	  nedslag,	  anser	  Intercult.	  
	  
Intercult	  vill	  se	  Europa	  som	  konstnärlig	  spelplats,	  men	  med	  kulturen	  som	  kärna,	  inte	  som	  sektor,	  och	  
musiken	  profilerad	  samklang	  med	  andra	  uttryck,	  ej	  som	  ett	  eget	  konstområde.	  Man	  lyfter	  fram	  
nätverket	  Culture	  Action	  Europe	  (CAE)	  som	  en	  motvikt	  till	  det	  rent	  kommersiella,	  där	  möten	  mellan	  
konsumenter	  och	  konstnärer	  sätts	  i	  fokus	  t	  ex	  genom	  Citizens	  agenda	  for	  Culture,	  och	  
publikrelationer	  utvecklas	  och	  vårdas	  (audience	  developement).	  Internationell	  publikutveckling	  måste	  
upp	  på	  agendan	  som	  ett	  demokratiskt	  verktyg,	  anser	  Intercult.	  
	  
Rekommendationen	  är	  att	  vrida	  tänket	  till	  europeisk	  delaktighet,	  inte	  betrakta	  sig	  som	  en	  turist	  eller	  
någon	  som	  står	  utanför	  och	  ska	  in	  på	  den	  europeiska	  marknaden	  –	  där	  är	  Sverige	  redan	  som	  en	  
nation	  i	  Europa	  och	  som	  EU-‐medlem	  –	  och	  att	  våga	  arbeta	  med	  mänskliga	  värden	  i	  mötet	  mellan	  verk	  
och	  publik.	  Frågan	  är	  hur	  en	  nationell	  strategi	  för	  export	  av	  kreativa	  näringar	  samspelar	  med	  en	  CAE-‐
värdegrund?	  Finns	  det	  incitament	  för	  ett	  Culture	  Action	  Nordic?	  
Nya	  europaprogrammet	  2014	  –	  audience	  developement	  =	  demokratiskt	  verktyg	  
	  
Intercults	  förslag	  till	  SPN:	  
	  

-‐ samverkan	  med	  Svenska	  institutet	  kring	  att	  arrangera	  studiebesök	  on	  location	  hos	  relevanta	  
aktörer	  som	  kan	  hjälpa	  till	  att	  synliggöra	  svensk	  musik	  

-‐ arrangera	  skräddarsydda	  möten	  och	  träffar	  för	  SPN-‐medlemmar	  	  
-‐ arrangera	  långsiktiga	  program	  för	  komponister	  att	  utveckla	  sin	  egen	  PR-‐förmåga	  	  
-‐ utgå	  från	  respektive	  komponist	  när	  syften	  och	  mål	  med	  event	  formuleras	  –	  det	  är	  fråga	  om	  

upphovsmedel,	  inte	  offentliga	  pengar	  

Angående	  fokusområden	  och	  territorier	  föreslås	  att	  blicken	  riktas	  mot	  för	  Sverige	  icke	  upparbetade	  
områden,	  såsom	  medelhavsregionen/Euromediterranian	  region,	  Kaukasus,	  Balkan,	  Istanbul	  osv.	  
	  
Intercults	  egna	  internationella	  projekt	  såsom	  Corners	  (http://www.intercult.se/corners/)	  och	  Seas	  
(http://www.intercult.se/seas/)	  lyfts	  fram	  som	  inspiration	  för	  internationell	  samverkan	  för	  SPN.	  
	  
	  

Övriga	  

Utöver	  de	  medverkande	  i	  förstudien	  kan	  nämnas	  ytterligare	  aktörer	  viktiga	  för	  svenskt	  musiklivs	  
synlighet	  utomlands,	  samt	  som	  ingår	  i	  systemet	  av	  offentligt	  finansiering.	  
	  

• Musikalliansen	  verkar	  i	  samarbete	  med	  Musikcentrum	  med	  arbetsmarknadsrelaterade	  frågor	  
för	  musiker,	  samt	  har	  ett	  uppdrag	  kring	  förmedling	  och	  kompetensutveckling.	  Finansieras	  
genom	  Kulturrådet.	  

	  
• Arrangörsförbunden	  Svensk	  Jazz,	  Riksföreningen	  för	  folkmusik	  och	  –dans	  (RfoD)	  och	  

Kammarmusikförbundet	  driver	  projekt	  och	  utbyte	  med	  andra	  länder.	  Finansieras	  genom	  
medlemsavgifter	  samt	  genom	  Kulturrådet.	  Särskilt	  aktiva	  och	  framgångsrika	  genom	  
utlandssatsningar	  i	  samarbete	  med	  andra	  organisationer	  är	  Svensk	  jazz.	  

	  
• Festivaler	  inom	  olika	  genrer	  som	  har	  utbytesverksamhet	  med	  utländska	  festivaler,	  

komponister	  och	  artister.	  

	  
• M.fl.	  
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Samspelande	  insatser	  på	  regional	  nivå	  
Flera	  svenska	  scenkonstinstitutioner	  och	  fria	  grupper,	  särskilt	  på	  dans-‐,	  opera-‐	  och	  musikområdet,	  har	  
pågående	  internationell	  verksamhet	  och	  utbyten	  där	  svenska	  komponister	  profileras	  (t	  ex	  i	  samband	  
med	  orkesterturnéer,	  operagästspel,	  festivalspelningar	  m.m.)	  Syften	  kan	  vara	  synlighet	  för	  
ensemblen/institutionen,	  export,	  utbyte,	  PR,	  kompetensutveckling	  etc.	  Kulturrådets	  bidrag	  för	  
samverkan	  med	  komponister	  söks	  i	  stor	  utsträckning	  av	  både	  orkestrar,	  dansgrupper	  samt	  ensembler	  
inom	  den	  regionala	  kultur-‐	  och	  musikverksamheten.	  Inom	  ramen	  för	  förstudien	  har	  samtliga	  av	  
Sveriges	  länsmusikchefer	  kontaktats.	  Dessa	  har	  i	  samband	  med	  gemensamt	  möte	  enligt	  uppgift	  
diskuterat	  graden	  av	  internationella	  aktiviteter.	  
	  
Nedan	  beskrivs	  exempel	  från	  regional	  musikverksamhet	  i	  Skåne,	  Västra	  Götaland	  och	  Norrbotten.	  
Även	  Uppsala	  och	  Sörmland	  har	  visat	  intresse	  för	  SPN.	  
	  

Regional	  musikverksamhet	  

Exempel:	  Norrbotten	  

Norrbottens	  läns	  landsting	  stöds	  av	  Kulturrådet	  för	  två	  fleråriga	  musiksatsningar	  med	  internationell	  
relevans.	  Dessa	  är	  New	  Directions	  –	  Kraftcentrum	  för	  ny	  musik	  och	  Digital	  Live	  Arena	  (DLA).	  
DLA	  är	  ett	  distributionsnätverk	  för	  musik	  i	  digitala	  medier,	  och	  har	  under	  det	  senaste	  året	  utvecklat	  
produktions-‐	  och	  distributionspaket	  för	  att	  tillgängliggöra	  konserter	  med	  kringmaterial	  via	  internet,	  
IPTV	  och	  mobila	  plattformar.	  Genom	  samarbete	  med	  Stim	  har	  modeller	  för	  avtal	  kring	  rättigheter	  
utarbetats.	  DLA	  har	  ett	  eget	  streaming-‐nätverk	  där	  video	  levereras	  i	  HD,	  samt	  en	  mobil	  
produktionsenhet	  för	  nationella	  och	  internationella	  uppdrag.	  (Under	  2012	  gjordes	  produktioner	  åt	  
bl.a.	  Spotify,	  SVT,	  Luleå	  Tekniska	  Universitet	  och	  Stockholm	  stad,	  och	  under	  2013	  har	  institutioner	  
såsom	  Göteborgs	  symfoniorkester,	  Sveriges	  radios	  symfoniorkester,	  Musik	  i	  Syd	  m.fl.	  tecknat	  avtal	  
med	  DLA	  för	  sändningar.)	  	  
	  
New	  Directions/Kraftcentrum	  för	  ny	  musik	  genomför	  en	  årlig	  festival	  med	  start	  i	  maj/juni	  2013	  i	  Luleå	  
och	  Piteå.	  2013	  porträtterade	  festivalen	  tonsättarna	  Malin	  Bång	  och	  Per	  Mårtensson	  vid	  sidan	  av	  
Polarprisvinnaren	  Kaija	  Saariaho	  som	  var	  Composer	  in	  Residence.	  Musikaktörer	  från	  resten	  av	  Sverige	  
samt	  från	  utlandet	  bjöds	  in.	  Samarbete	  sker	  t	  ex	  med	  Kluster	  –	  konsert-‐/festivalarrangör	  och	  scen	  för	  
nutida	  konstmusik	  på	  hög	  nivå,	  samt	  med	  DLA	  för	  internationell	  distribution	  av	  festivalakter.	  	  
Om	  New	  Directions	  utvecklas	  till	  en	  internationellt	  intressant	  festival	  kan	  evenemangets	  
tonsättarporträtt	  ges	  spridning	  med	  hjälp	  av	  SPN.	  (Noteras	  att	  festivalen	  2013	  sammanföll	  med	  
Classical	  Next	  i	  Wien.)	  
	  

Exempel:	  Skåne	  

Musik	  i	  Syd,	  regional	  musikinstitution	  för	  Skåne	  och	  Kronoberg	  men	  med	  verksamhet	  och	  samarbeten	  
även	  på	  danska	  sidan,	  driver	  kontinuerligt	  internationella	  projekt	  i	  mindre	  och	  större	  format.	  	  
	  
Ett	  exempel	  på	  modell	  mindre	  är	  INTERPLAY	  –	  LONDON/SWEDEN	  2012,	  ett	  samarbetsprojekt	  mellan	  
Musik	  i	  Syd,	  arrangören	  Jazz	  i	  Malmö	  samt	  Tomorrow’s	  Warriors,	  London/England	  –	  a	  leading	  UK	  
organisation	  for	  jazz	  music	  education	  and	  professional	  artist	  development.	  Tre	  svenska	  och	  tre	  
engelska	  jazzmusiker/låtskrivare	  bjöds	  in	  till	  Mellby	  Atelier	  i	  Skåne	  för	  sammusicerande,	  inspiration	  
och	  erfarenhetsutbyte	  under	  en	  vecka.	  Resultatet	  framförs	  i	  gemensam	  turné	  i	  Sydsverige	  och	  
London.	  Projektet	  delfinansieras	  av	  Statens	  Musikverk.	  
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Exempel	  på	  modell	  större	  är	  värdskapet	  för	  den	  ISPA-‐kongress	  –	  International	  Society	  for	  the	  
Performning	  Arts	  –	  som	  tilldelats	  Musik	  i	  Syd	  och	  Malmö	  för	  juni	  2015,	  i	  samband	  med	  
scenkonstbiennal	  i	  Malmö	  samt	  färdigställandet	  av	  nya	  konserthuset	  Malmö	  LIVE.	  Musiken	  har	  en	  
framträdande	  roll	  i	  ISPA-‐samarbetet	  till	  vilket	  kommer	  att	  knytas	  även	  nationella	  och	  nordiska	  nätverk	  
inför	  konferensen.	  
	  
Musik	  i	  Syd	  har	  även	  ett	  starkt	  samarbete	  t	  ex	  med	  Tyskland	  där	  agenturer	  bjuds	  in	  och	  besöks	  för	  
promotion	  av,	  och	  event	  kring,	  sydsvenska	  musiker	  och	  tonsättare/komponister.	  
	  

Exempel:	  Västra	  Götaland	  

Den	  mest	  aktiva	  av	  svenska	  regioner	  i	  kontakten	  med	  Svenska	  ambassaden	  i	  Berlin	  i	  musikfrågor	  är	  
enligt	  ambassaden	  själv	  Västra	  Götalandsregionen.	  Musikkonsulent	  vid	  Kultur	  i	  Väst	  noterar	  dock	  en	  
problematik	  i	  att	  regionen	  inte	  har	  någon	  ordinarie	  budget	  för	  internationellt	  samarbete	  inom	  
musikområdet,	  samt	  att	  regionen	  emellanåt	  blir	  förbigången	  när	  musikorganisationer	  gemensamt	  
söker	  nationella	  medel	  t	  ex	  för	  deltagande	  i	  mässor,	  och	  detta	  samtidigt	  som	  förväntningarna	  från	  
samma	  organisationer	  är	  stora	  på	  regionen	  för	  turnéstöd	  och	  liknande.	  Nuvarande	  form	  för	  nationellt	  
mässdeltagande	  ses	  dock	  inte	  som	  framgångsrikt	  från	  regionalt	  perspektiv.	  Man	  vill	  hellre	  se	  
svenskt/nordiskt	  fokus	  på	  utländska	  festivaler	  med	  lokal	  marknadsföring,	  regionalt	  riggade	  showcase	  i	  
utlandet	  (i	  samarbete	  med	  den	  nationella	  nivån),	  samordning	  av	  insatser	  och	  samverkan	  med	  
nyckelpersoner	  på	  plats.	  Avsaknaden	  av	  regionala	  medel	  för	  internationella	  insatser	  på	  
musikområdet,	  samt	  förståelse	  för	  detsamma,	  gör	  det	  svårt	  för	  Kultur	  i	  Väst	  att	  t	  ex	  använda	  UD:s	  
främjandekalender.	  
	  	  
Exempel:	  Kultur	  i	  Väst	  har	  fört	  samman	  festivalen	  Götebrg	  Art	  Sounds	  (GAS),	  Göteborgs	  stad	  och	  den	  
tyska	  festivalen	  C3	  –	  samtida	  musikfestival	  i	  klubbmiljö	  som	  riktar	  sig	  till	  unga.	  Festivalen	  är	  förlagd	  till	  
olika	  städer,	  i	  nuläget	  Berlin,	  Essen	  och	  Gdansk,	  och	  i	  och	  med	  det	  västsvenska	  initiativet,	  även	  på	  sikt	  
i	  Göteborg.	  Göteborg	  får	  del	  av	  ett	  ungt	  europeiskt	  musikutbud	  och	  västsvenska	  artister	  får	  möjlighet	  
till	  spelningar	  i	  Tyskland	  och	  Polen.	  Kontaktskapande	  och	  produktionsarbete	  görs	  i	  samarbete	  med	  
Producentbyrån	  i	  Göteborg.	  En	  mottagning	  är	  planerad	  till	  Sveriges	  ambassad/Felleshuset	  i	  Berlin	  
hösten	  2013,	  till	  vilken	  ett	  större	  antal	  tyska	  festivaler	  samt	  svenska	  tonsättare	  och	  musiker	  inbjuds	  i	  
syfte	  att	  intressera	  festivaler	  för	  svensk	  musik	  inom	  genren.	  Uppfattningen	  är	  att	  festivalerna	  har	  en	  
önskan	  om	  att	  svälla	  men	  att	  medfinansiering	  från	  avsändarlandet	  behövs.	  Ett	  ”mingel”	  räcker	  dock	  
inte,	  utan	  intresse	  måste	  tas	  om	  hand	  och	  utvecklas	  över	  tid	  för	  långsiktigt	  gott	  samarbete,	  anser	  
uppgiftslämnaren.	  Fokusområden	  bör	  väljas	  ut	  och	  arbetsuppgifter	  fördelas	  svenska	  och	  utländska	  
parter	  emellan.	  	  
	  
Kultur	  i	  Väst	  lyfter	  även	  exempel	  från	  Wien	  och	  Helsingfors	  gällande	  Classical	  Next	  där	  den	  regionala	  
nivån	  har	  varit	  framgångsrik	  i	  antal	  spelningar	  för	  västsvenska	  ensembler.	  En	  arbetsgrupp	  för	  
gemensamma	  nätverksinsatser	  önskas	  så	  att	  fler	  festivaler	  kan	  lyfta	  fram	  svensk	  musik.	  Önskvärt	  är	  
även	  en	  diskussion	  om	  den	  klassiska	  musikens	  festivalvillkor,	  där	  korta	  showcase	  inte	  ses	  som	  lika	  
framgångsrikt	  som	  inom	  andra	  genrer,	  utan	  där	  tiden	  ”att	  breda	  ut	  sig”	  under	  en	  konsert	  ger	  bättre	  
medvind	  för	  artisten	  och	  skapar	  större	  förståelse	  för	  ensemblernas	  ”storhet”	  hos	  publik	  och	  
festivalledning.	  
	  
Från	  Kultur	  i	  Väst	  uttrycks	  att	  den	  förväntning	  som	  laddades,	  efter	  den	  av	  Statens	  Musikverk	  beställda	  
studien	  kring	  internationell	  promotion,	  inte	  helt	  har	  mötts	  upp.	  Studien	  pekade	  på	  att	  en	  av	  de	  
viktigaste	  nycklarna	  var	  att	  ”en	  person	  som,	  med	  egna	  kontakter	  och	  stor	  tillit	  i	  branschen,	  öppnar	  
dörrar	  till	  ett	  internationellt	  musikliv”	  skulle	  engageras.	  Önskemål	  från	  Kultur	  i	  Väst	  är	  att	  ett	  råd	  för	  
strategibygge	  och	  idéuppföljning	  skapas,	  att	  snabba	  pengar	  finns	  tillgängliga	  när	  konkret	  samarbete	  
är	  på	  gång	  för	  att	  kunna	  koppla	  på	  den	  nationella	  nivån,	  samt	  att	  regionernas	  musikproducenter	  och	  
motsvarande	  kan	  få	  draghjälp	  från	  den	  nationella	  nivån	  för	  ökade	  regionala	  resurser	  för	  
internationellt	  utbyte	  kring	  svensk	  musik.	  
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Ambassader	  och	  kulturinstitut	  –	  Paris,	  Berlin,	  Washington	  
Förstudien	  har	  i	  samråd	  med	  SPN	  varit	  i	  kontakt	  med	  tre	  av	  de	  svenska	  ambassader	  som	  också	  har	  
utsända	  kulturråd	  på	  plats.	  På	  uppdrag	  av	  UD	  ska	  ambassaderna	  verka	  både	  Sverigefrämjande,	  
handels-‐	  och	  investeringsfrämjande.	  Det	  senare	  handlar	  om	  att ”skapa	  gynnsamma	  förutsättningar	  
för	  svenska	  intressen	  och	  att	  profilera	  Sverige”.	  Tillsammans	  med	  myndigheter	  som	  t	  ex	  Business	  
Sweden	  och	  med	  privata	  företag	  arbetar	  UD	  och	  Sveriges	  ambassader	  med	  att	  bana	  väg	  för	  svenskt	  
näringsliv	  på	  internationella	  marknader.	  Genom	  ett	  sverigefrämjande	  arbete	  tillsammans	  med	  bl.a.	  
VisitSweden	  och	  Svenska	  Institutet	  ska	  samarbete	  och	  långsiktiga	  relationer	  med	  andra	  länder	  gynnas	  
genom	  utbyte	  inom	  kultur,	  utbildning	  och	  vetenskap	  för	  en	  god	  profilering	  av	  Sverige. 
 

Svenska	  institutet	  i	  Paris	  

Svenska	  institutet	  i	  Paris	  ser	  positivt	  på	  SPN.	  Institutet	  bedriver	  en	  kontinuerlig	  musikverksamhet	  med	  
syfte	  att	  främja	  bilden	  av	  svensk	  musik	  och	  medverkande	  musiker	  i	  Frankrike	  genom	  showcase,	  
konferenser	  och	  medverkan	  i	  franska	  festivaler	  som	  Les	  Femmes	  S’en	  Mêlent,	  Fête	  de	  la	  Musique	  och	  
Jazzycolors.	  Både	  franska	  och	  svenska	  samarbetspartners	  söks	  upp	  för	  ändamålet.	  I	  samarbete	  med	  
SPN	  skulle	  institutet	  ytterligare	  kunna	  utveckla	  verksamheten	  och	  förbättra	  spridningseffekten.	  
Svenska	  institutet	  i	  Paris	  ser	  två	  större	  event	  som	  skulle	  kunna	  vara	  intressant	  för	  SPN:	  	  
	  

• Den	  årliga	  medverkan	  i	  Fête	  de	  la	  Musique	  i	  den	  egna	  trädgården	  med	  publikrekord	  på	  6300	  
personer.	  Man	  undersöker	  just	  nu	  möjligheten	  att	  koppla	  eventet	  till	  en	  svensk	  musikfest	  i	  
Cannes	  under	  Cannes	  Lions,	  den	  viktigaste	  samlingspunkten	  för	  kommunikationsbranschen	  
och	  under	  vilken	  Sverige	  2013	  har	  en	  viktig	  roll.	  	  
	  

• Den	  nordiska	  jazzfestival	  som	  organiseras	  tillsammans	  med	  de	  nordiska	  grannarna	  i	  
oktober/november.	  Planering	  pågår.	  

	  
Under	  2013	  inleds	  även	  arbetet	  med	  nästa	  ÅÄÖ-‐festival	  som	  går	  av	  stapeln	  december	  2014.	  I	  en	  
första	  fas	  genomförs	  arrangörsresor,	  planeringsarbete	  och	  en	  promotion-‐kväll	  tillsammans	  med	  en	  
fransk	  samarbetspartner	  som	  kan	  vara	  bokare,	  festival	  eller	  skivbolag.	  
	  
Institutet	  medverkar	  på	  idéstadiet	  i	  projektet	  The	  Paris	  String	  Theory	  Orchestra	  –	  ett	  internationellt	  
möte	  mellan	  popmusik	  och	  nutida	  musik	  där	  svenska,	  tyska	  och	  franska	  musiker	  och	  komponister	  
skapar	  tillsammans.	  Även	  Goethe	  institutet	  är	  engagerade	  i	  detta	  projekt	  och	  Franska	  institutet	  
kommer	  att	  kopplas	  på.	  
	  
Man	  ser	  positivt	  på	  samverkan	  med	  SPN	  i	  samtliga	  dessa	  aktiviteter,	  och	  är	  öppna	  även	  för	  förslag	  
från	  SPN	  angående	  konserter,	  showcase,	  seminarier,	  skapande	  möten	  mellan	  artister,	  
residensverksamhet,	  m.m.	  Den	  attraktiva	  plats	  i	  Paris	  där	  institutet	  ligger	  ser	  man	  som	  en	  unik	  
möjlighet	  för	  sverigefrämjande	  och	  kulturfrämjande	  aktiviteter.	  Med	  ekonomisk	  förstärkning	  kan	  den	  
relationskapande	  verksamheten	  utvecklas	  så	  att	  fler	  viktiga	  aktörer	  kan	  knytas	  till	  institutet,	  såsom	  
arrangörer,	  festivaler,	  bokare,	  skivbolag,	  institutioner	  etc.	  Budgeten	  är	  idag	  begränsad.	  Styrkan	  ligger	  
snarare	  i	  huset,	  konsertsalen	  och	  läget,	  lokala	  kontakter	  och	  erfarenhet	  av	  den	  franska	  marknaden,	  
anser	  man.	  	  
	  	  
Det	  finns	  ett	  stort	  intresse	  i	  Frankrike	  för	  svensk	  musik.	  Framför	  allt	  upplevs	  satsningarna	  inom	  pop,	  
rock,	  folk,	  electro	  och	  delvis	  jazz	  som	  framgångsrika,	  vilket	  gör	  att	  institutet	  ser	  stor	  
utvecklingspotential.	  Andra	  genrer	  har	  det	  svårare,	  varför	  en	  intressant	  utmaning	  skulle	  vara	  att	  
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tillsammans	  med	  SPN	  promovera	  utbyte	  inom	  andra	  genrer,	  t	  ex	  hiphop,	  rap	  och	  R&B.	  Angående	  den	  
nutida	  musik	  finns	  diskussioner	  om	  en	  fortsättning	  på	  ett	  tidigare	  projekt,	  Ensemble	  en	  musique,	  
organiserat	  2010	  i	  samarbete	  med	  Svensk	  Musik,	  Musikalliansen	  och	  Centre	  de	  documentation	  de	  
musique	  contemporaine.	  Projektet	  var	  en	  satsning	  på	  svenska	  musiker	  och	  komponister	  inom	  jazz	  
och	  nutida	  musik	  för	  kontaktskapande	  utbyte	  mellan	  Frankrike	  och	  Sverige.	  Ambitionen	  var	  att	  
projektet	  sedan	  skulle	  intensifieras	  med	  kompetensutveckling	  på	  plats	  i	  Sverige	  om	  det	  franska	  
musiklandskapet	  och	  dess	  aktörer.	  Medfinansiering	  är	  välkommen,	  men	  samverkan	  kring	  planering,	  
kontakter,	  upplägg	  etc.	  är	  att	  föredra.	  
	  	  

Svenska	  ambassaden	  i	  Berlin	  

Ambassaden	  upprätthåller	  en	  egen	  konsertverksamhet	  samt	  får	  dagliga	  förfrågningar	  från	  musiker	  
som	  vill	  spela	  i	  Berlin	  och	  som	  behöver	  hjälp	  med	  kontakter	  till	  arrangörer	  och	  scener.	  Även	  många	  
körer	  söker	  stöd	  och	  kontakter.	  Man	  ser	  att	  SPN	  snabbt	  skulle	  behöva	  utse	  agenter	  som	  kan	  
musiktyskland	  och	  anlita	  lokal	  arbetskraft.	  
	  
De	  större	  tyska	  musikfestivalerna	  är	  självgående	  och	  ”specialistfestivalerna”	  inriktade	  på	  specifika	  
genrer	  vet	  själva	  vilka	  de	  vill	  bjuda	  in.	  Dock	  borde	  dessa	  bjudas	  in	  till	  Sverige	  för	  att	  ta	  del	  av	  aktuellt	  
utbud.	  Ambassadens	  musikproducent	  anser	  att	  det	  behövs	  flera	  multiplikatorer	  för	  att	  främja	  och	  
stärka	  den	  struktur	  och	  de	  nätverk	  som	  redan	  finns	  och	  är	  fungerande.	  Resurser	  behövs	  för	  att	  
förvalta	  och	  växla	  upp	  dessa.	  Nyckelpersoner	  med	  stort	  sverigeintresse	  måste	  identifieras,	  och	  man	  
efterlyser	  en	  kartläggning	  som	  kan	  visa	  var	  existerande	  nätverken	  kan	  haka	  i	  varandra.	  
	  
Ambassaden	  känner	  inte	  till	  de	  ”musikpaket”	  som	  Musiksverige	  utvecklar	  (se	  ovan),	  men	  ser	  sig	  själva	  
som	  en	  nyckelaktör	  för	  bättre	  anknytning	  från	  musiklivet	  till	  andra	  kreativa	  näringar	  såsom	  mode,	  
design,	  film	  etc.	  En	  viss	  frustration	  uttrycks	  över	  att	  ambassadernas	  gemensamma	  kulturhus	  i	  Berlin	  
inte	  utnyttjas	  i	  den	  grad	  det	  skulle	  kunna	  göras;	  bra	  publik	  finns	  och	  intresset	  är	  stort,	  men	  medel	  
behövs	  för	  att	  driva	  konsertverksamhet	  som	  kan	  vara	  gratis	  för	  besökaren,	  menar	  ambassaden.	  Ett	  
välkomnande	  riktas	  här	  till	  svenska	  arrangörer.	  
	  
Som	  exempel	  på	  relevanta	  festivaler	  nämns	  bl.a.	  Musikfestspiele	  Potsdam	  Sanssouci	  med	  tema	  
Skandinavien	  2013,	  Nordlichter	  för	  ny	  musik	  samt	  ambassadens	  egen	  kulturfest	  som	  arrangeras	  
vartannat	  år	  med	  svenskt	  värdskap	  (2013	  Umeå,	  2011	  Malmö).	  Hösten	  2013	  görs	  bl.a.	  ett	  Berlin-‐
Göteborg-‐samarbete	  kring	  festivalen	  C3	  –	  samtida	  festival	  i	  klubbmiljö	  för	  ung	  målgrupp	  (se	  ovan).	  
	  
Från	  ambassaden	  vill	  man	  särskilt	  lyfta	  fram	  att	  tyskar	  gillar	  Sverige	  och	  Norden.	  ”Varumärket”	  är	  
väletablerat,	  och	  uppfattningen	  är	  att	  Sverige	  idag	  underskattar	  det	  tyska	  intresset.	  Ambassaden	  ser	  
positivt	  på	  samarbete	  samt	  att	  delta	  i	  fördelningsmöten	  för	  ett	  gemensamt	  samlat	  grepp	  om	  Berlin	  
och	  Tyskland.	  
	  

Svenska	  ambassaden	  i	  Washington	  

Kulturrådet	  i	  Washington	  har	  ett	  gott	  intryck	  av	  de	  insatser	  på	  musikområdet	  som	  Sverige	  gjort	  inför	  	  
t	  ex	  Nordic	  Cool	  (festival	  Kennedy	  Center	  2013)	  och	  nämner	  särskilt	  Musikverket,	  Musikcentrum	  och	  
Statens	  kulturråd	  –	  en	  myndighet	  med	  bra	  och	  trovärdig	  kompetens	  gällande	  internationell	  
verksamhet.	  
	  
Det	  Sverigefrämjande	  uppdraget	  är	  tydligt,	  medan	  det	  ”kulturfrämjande”	  betyder	  och	  innebär	  något	  
annat,	  menar	  kulturrådet;	  medan	  Sverigefrämjande	  insatser	  gärna	  inkluderar	  musik	  som	  kan	  
associeras	  till	  Sverige	  –	  dvs.	  kommersiell	  musik	  som	  ligger	  på	  listorna	  –	  passar	  smalare	  genrer	  bättre	  
in	  i	  ambassadsatsningar	  och	  kulturfrämjande	  aktiviteter	  med	  syfte	  av	  kulturellt	  utbyte	  eller	  att	  verka	  
arbetsmarknadsfrämjande	  för	  artisterna/upphovspersonerna	  i	  fråga.	  Exportbegreppet	  och	  Business	  
Swedens	  insatser	  ses	  inte	  som	  självklara	  när	  det	  gäller	  hela	  musikområdet.	  Sverigefrämjande	  kan	  
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dock	  givetvis	  användas	  för	  att	  främja	  svensk	  musik	  (kulturfrämjande)	  –	  ett	  område	  inom	  vilket	  
ambassaden	  idag	  inte	  har	  tagit	  tag	  i	  –	  men	  medel	  finns	  idag	  bara	  för	  Sverigefrämjandet,	  menar	  
kulturrådet	  på	  plats.	  Det	  geografiska	  arbetsfältet	  för	  ambassaden	  i	  dessa	  frågor	  är	  något	  skevt.	  T	  ex	  
finns	  idag	  ingen	  stark	  närvaro	  i	  Los	  Angeles,	  värt	  att	  betona	  med	  tanke	  på	  marknaden	  för	  förlag	  och	  
låtskrivare.	  
	  
Prioriteringarna	  för	  engagemang	  av	  akter	  ligger	  på	  svenska	  grupper/artister	  som	  redan	  har	  fått	  stöd	  
från	  t	  ex	  Kulturrådet	  eller	  Musikverket,	  såvida	  ambassaden	  inte	  ska	  göra	  ett	  eget	  event	  och	  vill	  
skräddarsy	  musikinslag.	  I	  samband	  med	  t	  ex	  lansering	  och	  skivreleaser	  torde	  andra	  aktörer	  kunna	  
finnas	  för	  att	  bära	  fram	  artister	  och	  låtskrivare,	  medan	  ambassaden	  kan	  vara	  med	  och	  ”skänka	  
glansen	  av	  utrikesförvaltningen”.	  Kulturrådets	  funktion	  har	  dock	  blivit	  något	  av	  en	  anakronism,	  anser	  
kulturrådet	  själv,	  och	  vill	  hellre	  titta	  på	  vad	  en	  ambassad	  faktiskt	  kan	  uträtta	  på	  området,	  istället	  för	  
att	  enbart	  vara	  en	  nyckel.	  
	  
Arbetstillstånden	  är	  en	  angelägen	  fråga	  att	  hantera.	  Tillsammans	  med	  branschen	  kan	  ambassaden	  ta	  
fram	  en	  beskrivning	  av	  vad	  som	  gäller	  och	  sedan	  testa	  den	  mot	  amerikanska	  
immigrationsmyndigheterna	  för	  en	  tydligare	  process.	  Idag	  kan	  agenter	  anlitas	  för	  
tillståndshanteringen,	  vilket	  flera	  svenska	  artister	  gör,	  men	  det	  är	  kostsamt	  och	  arbetsdrygt	  för	  den	  
enskilda	  aktören.	  
	  
Relevanta	  spelplatser	  saknas	  idag.	  Scandinavia	  House	  i	  New	  York	  kan	  användas	  för	  showcase	  för	  
speciellt	  inbjudna	  (t	  ex	  plockade	  Kennedy	  Center	  nordiska	  APAB-‐akter	  därifrån	  till	  festivalen	  Nordic	  
Cool	  2013),	  men	  scenen	  är	  inte	  synlig	  för	  den	  amerikanska	  publiken	  eller	  marknaden.	  Ett	  alternativ	  är	  
att	  en	  kort	  period	  per	  säsong	  hyra	  en	  annan	  etablerad	  scen	  för	  svenska	  eller	  nordiska	  akter	  och	  satsa	  
på	  både	  showcase	  och	  konserter	  med	  bra	  och	  riktad	  marknadsföring.	  För	  detta	  behövs	  i	  så	  fall	  nya	  
medel.	  	  
	  
Amerikanska	  partners	  (agenter,	  arrangörer,	  scener)	  bör	  identifieras	  så	  att	  artister	  som	  redan	  har	  
spelningar	  bokade	  kan	  få	  ytterligare	  speltillfällen	  utan	  kostnad	  ”när	  de	  ändå	  är	  på	  plats”.	  I	  sådana	  
situationer	  ser	  kulturrådet	  positivt	  på	  att	  SPN	  och	  ambassaden	  i	  samarbete	  hjälps	  åt	  att	  förmera	  
effekten	  av	  artistnärvaron.	  
	  
Genom	  samarbete	  kan	  en	  kunskapsbank	  skapas	  som	  andra	  kan	  ta	  del	  av.	  Musikcentrums	  arbete	  med	  
att	  presentera	  en	  ”meny	  för	  olika	  inriktningar”	  ses	  som	  välkommet.	  Långsiktigheten	  är	  en	  nyckel,	  
varför	  SPN	  snabbt	  bör	  kommunicera	  med	  ambassaderna	  att	  nämnden	  finns	  och	  hur	  den	  kan	  verka.	  
Graden	  av	  nämndens	  offentlighet	  samt	  kulturpolitisk	  anknytning	  bör	  vara	  synlig,	  då	  ambassaden	  har	  
detta	  att	  förhålla	  sig	  till.	  Ambassaden	  anser	  även	  att	  upphovsrättsorganisationernas	  medlemmar	  
måste	  ges	  insyn	  i	  upplägget	  för	  SPN.	  
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Reflektioner	  och	  förslag	  
Utifrån	  samtal	  och	  epostkorrespondens	  med	  de	  medverkande	  i	  förstudien	  har	  följande	  reflektioner	  
gjorts.	  Nedan	  redogörs	  för	  förslag	  på	  modeller,	  angelägna	  insatser	  samt	  definieras	  behov	  av	  vidare	  
studier.	  	  
	  

Varför	  promotion?	  

Sverige	  är	  ett	  litet	  land.	  De	  flesta	  svenska	  upphovsrättshavares	  verksamhet	  tillika	  förlagens	  
verksamhet	  är	  beroende	  av	  en	  internationell	  scen/marknad	  för	  sin	  existens.	  Konstnärlig	  verksamhet	  
och	  underhållning	  som	  kreativa	  näringar	  måste	  finnas	  med	  som	  starka	  spelare	  på	  både	  den	  svenska	  
arbetsmarknaden	  och	  som	  exportfaktor	  –	  utan	  detta	  får	  vi	  ett	  fattigt	  kulturliv	  och	  tappar	  bort	  en	  
livsnerv	  av	  samtidspegling.	  
	  

Sverigefrämjande	  eller	  kulturfrämjande?	  

Musikexport	  är	  intressant	  och	  möjligt,	  men	  inte	  alla	  aktörer	  kan	  inrymmas	  i	  det	  exportbegrepp	  som	  
definieras	  som	  intäktsbringande	  för	  Sverige.	  De	  delar	  av	  musikverksamhet	  som	  inte	  främst	  kan	  ses	  
som	  export	  i	  den	  bemärkelsen	  är	  lika	  viktig	  för	  att	  stärka	  utbyte	  mellan	  människor	  och	  kulturer,	  
mellan	  kreatör,	  utförare	  och	  mottagare.	  Även	  viktigt	  för	  att	  upprätthålla	  en	  stabil	  arbetsmarknad	  för	  
komponister.	  	  
	  
Musikområdet	  är	  välkommet	  in	  i	  sverigefrämjande	  aktiviteter,	  men	  lika	  viktigt	  som	  det	  är	  att	  finnas	  
med	  i	  en	  exportkontext	  för	  handel	  och	  främjande,	  är	  att	  det	  svenska	  konst-‐	  och	  kulturlivet	  synliggörs	  
som	  värdefull	  grogrund	  för	  förbättrade	  internationella	  relationer.	  Musiklivet	  ska	  även	  ses	  i	  
förhållande	  till	  vad	  ”Sverigebilden”	  och	  svensk	  utrikespolitik	  signalerar	  om	  Sveriges	  position	  i	  den	  
internationella	  dialogen.	  Den	  svenska	  musiken	  påverkar	  självklart	  bilden	  av	  Sverige	  i	  utlandet	  och	  kan	  
ge	  nyfikenhet	  kring	  Sverige	  som	  nation.	  Musikskapare	  som	  ambassadörer	  genom	  internationella	  
publikmöten	  är	  något	  som	  inte	  synliggörs	  i	  stor	  utsträckning	  idag.	  
	  
Dock:	  Medlet	  för	  förbättrad	  promotion	  av	  svensk	  musik	  och	  svenska	  upphovsrättshavares	  
verksamhet	  hos	  SPN	  är	  upphovsmedel,	  varför	  ovanstående	  kommer	  i	  andra	  hand	  efter	  vad	  
upphovspersonerna	  själva	  vill	  uppnå	  på	  den	  internationella	  scenen,	  så	  det	  är	  där	  arbetet	  bör	  börja,	  
och	  det	  är	  det	  syftet	  som	  bör	  komma	  i	  första	  hand,	  oavsett	  om	  behoven	  går	  i	  linje	  med	  en	  nationell	  
exportstrategi	  eller	  inte.	  
	  
Ett	  önskemål	  från	  ambassadperspektiv	  som	  lyfts	  i	  studien	  att	  upphovsrättsorganisationernas	  
medlemmar	  ges	  insyn	  i	  syfte,	  arbetssätt	  och	  projektplanering	  hos	  SPN;	  många	  agerar	  på	  egen	  hand,	  
och	  i	  deras	  kontakter	  med	  ambassaderna	  är	  det	  bra	  om	  information	  angående	  de	  egna	  
organisationernas	  pågående	  internationella	  projekt	  har	  delgivits	  medlemmarna.	  Det	  underlättar	  
dialog	  och	  stödfunktioner	  hos	  ambassaderna.	  
	  
	  I	  en	  uppföljande	  studie	  bör	  skillnaderna	  mellan	  exportsatsning/promotion	  och	  internationellt	  
utbyte/kulturfrämjande,	  samt	  sambanden	  dem	  emellan,	  klargöras	  och	  utforskas.	  
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Publikutveckling	  

Publikutveckling	  eller	  audience	  developement	  är	  ett	  etablerat	  begrepp.	  Under	  lång	  tid	  har	  musiklivet	  
skapat	  utvecklingsprojekt	  för	  att	  hitta	  nya	  publikgrupper	  och	  det	  rätta	  tilltalet.	  Dock	  har	  inte	  sådant	  
arbete	  bedrivits	  i	  någon	  större	  utsträckning,	  i	  alla	  fall	  inte	  på	  ett	  nationellt	  plan,	  i	  samband	  med	  
artisters	  och	  komponisters	  internationella	  utbyten	  och	  utlandsverksamhet.	  Den	  uppdelning	  mellan	  
kommersiellt	  och	  icke	  kommersiellt	  som	  ofta	  figurerar	  i	  promotion-‐sammanhang	  möts	  bland	  vissa	  av	  
förstudiens	  medverkande	  som	  en	  realitet	  –	  att	  topplistemusikens	  igenkänningsfaktor	  behövs	  för	  en	  
utländsk	  publik	  att	  knyta	  an	  till	  Sverigebilden.	  Av	  andra	  medverkande	  ses	  uppdelningen	  som	  ett	  
föråldrat	  synsätt	  –	  att	  all	  musik	  istället	  mer	  eller	  mindre	  är	  kommersiell	  musik	  och	  att	  möjligheterna	  
styrs	  genom	  graden	  av	  uppbackning	  och	  eget	  arbete.	  	  
	  
Diskussion/Förslag:	  
Ett	  annat	  betraktelsesätt	  skulle	  kunna	  vara	  att	  titta	  på	  karaktären	  av	  publikmöte	  –	  hur	  dessa	  ser	  ut	  i	  
form	  av	  t	  ex	  konsertformat,	  närhet	  till	  lyssnaren,	  mediakanaler	  m.m.	  I	  en	  tid	  av	  oro	  för	  ekonomi	  
parallellt	  med	  ett	  stort	  digitalt	  utbud	  blir	  de	  konstnärliga	  uttrycken	  såväl	  som	  de	  mänskliga	  
mötesytorna	  viktiga.	  Detta	  tillsammans	  med	  socialt	  och	  individuellt	  lyssnande	  bör	  vävas	  in	  i	  
projektplanering	  och	  internationella	  arrangemang	  för	  genuina	  publikmöten.	  	  
	  
I	  Europakommissionens	  rapport	  ”European	  Audiences:	  2020	  and	  beyond”	  (2012)	  beskrivs	  
nödvändigheten	  av	  internationellt	  publikarbete	  på	  följande	  sätt:	  
 

”It	  is	  a	  necessity	  because	  the	  world	  is	  changing	  rapidly.	  The	  digital	  shift,	  more	  educated	  populations,	  
greater	  competition	  for	  leisure	  time,	  demographic	  change	  including	  declining	  and	  ageing	  audiences	  for	  
some	  art	  forms,	  and	  the	  squeeze	  on	  public	  funding	  means	  that	  most	  cultural	  organisations	  face	  a	  more	  
uncertain	  future	  than	  in	  the	  past.	  They	  cannot	  afford	  to	  stand	  still	  -‐	  there	  is	  immense	  pressure	  
to	  innovate	  and	  adapt.”	  

	  
Det	  är	  visserligen	  riktat	  i	  första	  hand	  till	  institutionerna,	  men	  kan	  tjäna	  som	  inspiration	  även	  för	  SPN-‐
organisationerna	  att	  också	  vrida	  och	  vända	  på	  det	  som	  ibland	  beskrivs	  vara	  komponistens	  ”sekundära	  
karaktär”	  (se	  nedan).	  
	  
Uppmaningen	  från	  Intercult	  –	  att	  våga	  göra	  satsningar	  som	  följer	  den	  europeiska	  trenden	  av	  ”soft	  
power”	  och	  mänskliga	  möten	  –	  träffar	  rätt	  i	  kulturlivets	  möjlighet	  att	  stå	  starkt	  när	  det	  blåser	  i	  
Europa.	  Dessa	  kan	  vara	  komponistrelaterade	  satsningar	  i	  större	  och	  mindre	  format	  kring	  
	  

-‐ musiken	  och	  musikskapandets	  berättelser	  som	  mötesplatser	  
-‐ akter	  som	  inte	  fyller	  kriterierna	  för	  export	  men	  som	  kanske	  kan	  göra	  det	  med	  rätt	  

uppbackning,	  alternativt	  möta	  andra	  värden	  
-‐ en	  helhetssyn	  gällande	  komponistintention,	  arbetsprocess,	  förlagstillhörighet,	  

utförandeform,	  artist,	  presentationsform,	  arrangemangsform	  och	  publikupplevelse	  
-‐ att	  betrakta	  publiken	  både	  som	  lyssnare	  och	  besökare,	  deltagare	  och	  användare,	  mottagare	  

och	  marknadsförare	  
	  
Internationell	  publikutveckling	  måste	  upp	  på	  agendan	  som	  ett	  demokratiskt	  verktyg	  för	  publik	  
delaktighet,	  och	  därigenom	  som	  en	  parameter	  för	  framgångsrikt	  promotion-‐arbete.	  
	  

Komponistens	  ”sekundära	  karaktär”	  

Under	  förstudien	  har	  från	  flera	  håll	  framkommit	  att	  komponisternas	  ”sekundära	  karaktär”	  ses	  som	  en	  
svårighet	  gällande	  synlighet,	  dvs.	  att	  komponisten	  är	  beroende	  av	  artisterna	  för	  att	  musiken	  ska	  
framföras.	  Det	  gör	  i	  ett	  sådant	  resonemang	  komponisten	  till	  en	  bakgrundsfigur	  i	  promotion-‐
sammanhang	  både	  gällande	  profilering	  och	  publikmöten.	  Detta	  gäller	  förstås	  inte	  artister	  och	  
scenkonstnärer	  som	  också	  är	  komponister.	  
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Diskussion/Förslag:	  
Förstudien	  vill	  vända	  på	  myntet	  och	  balansera	  bilden	  så	  att	  även	  i	  så	  fall	  artisten	  kan	  ses	  som	  
”sekundär”,	  eftersom	  den	  behöver	  musik	  att	  framföra.	  	  Eller	  ännu	  hellre	  att	  båda	  funktioner	  ska	  
betraktas	  som	  ”primära”	  i	  promotion-‐arbete.	  Här	  krävs	  insatser	  för	  att	  synliggöra	  upphovspersoner	  i	  
samband	  med	  konserter,	  exportinsatser	  och	  webbprofilering	  –	  insatser	  som	  mer	  liknar	  dem	  för	  
artister.	  Exempel	  kan	  vara	  
	  

-‐ publika	  möten	  med	  komponisten	  i	  samband	  med	  konsert	  
-‐ intervjuer	  och	  artiklar	  
-‐ förlagssatsningar	  som	  happenings	  där	  musik	  inte	  ges	  ut	  klingande	  utan	  endast	  på	  noter	  eller	  

gehörsbaserat	  för	  live-‐framträdanden	  
-‐ fortsatt	  lobbying-‐arbete	  gentemot	  Spotify	  och	  liknande	  distributörer	  för	  förbättrad	  sökbarhet	  

gällande	  upphovsperson	  
-‐ m.m.	  

Synliggörandet	  kan	  jämföras	  med	  litteraturområdet	  där	  författare	  i	  hög	  grad	  framträder	  på	  
bokmässor	  och	  litteraturfestivaler	  då	  publiken,	  läsaren,	  intressenten,	  vill	  möta	  ansiktet,	  tanken,	  
författarskapet	  bakom	  boken,	  eller	  konceptet	  ”möt	  koreografen”.	  
	  

Vilka	  är	  behoven?	  

I	  dialog	  med	  SPN-‐organisationerna	  framkommer	  att	  individuella	  behov	  bland	  medlemmar	  och	  
anslutna	  inte	  är	  kartlagda.	  Detta	  kan	  tas	  om	  hand	  på	  olika	  sätt;	  kanske	  kan	  
upphovsrättsorganisationerna	  och	  förlagsföreträdarna	  ses	  representera	  sina	  medlemmar	  och	  
därigenom	  verka	  utifrån	  en	  samsyn	  på	  ett	  branschbehov.	  Å	  andra	  sidan,	  pga.	  teknisk	  utveckling	  och	  
ett	  ständigt	  närvarande	  internationellt	  arbetsfält,	  är	  tiden	  idag	  kanske	  sådan	  att	  individuella	  behov	  
skiljer	  sig	  åt	  i	  högre	  utsträckning	  än	  tidigare.	  Särskilt	  inom	  förlagsbranschen	  representerar	  
medlemmarna	  en	  mängd	  olika	  typer	  av	  bolag	  med	  olika	  många	  utmaningar	  och	  riktningar.	  	  
	  
Branschen	  sträcker	  sig	  också	  utanför	  de	  samlande	  organisationerna,	  och	  upphovsrättsdiskussionen	  är	  
minst	  sagt	  levande	  genom	  vitt	  skilda	  sätt	  att	  betrakta	  rättighetsfrågan.	  
	  
Diskussion/Förslag:	  
Behovsinventeringar	  bland	  medlemmar	  och	  anslutna	  bör	  göras	  för	  att	  identifiera	  	  
	  

-‐ vilka	  förväntningar	  medlemmar	  har	  på	  respektive	  förbund	  ang.	  internationell	  promotion?	  
-‐ vilket	  arbete	  medlemmar	  själva	  gör	  i	  utlandet	  eller	  för	  att	  nå	  internationell	  spridning?	  
-‐ hur	  de	  individuella	  internationella	  nätverken	  ser	  ut	  och	  hur	  de	  kan	  användas	  för	  förmering?	  
-‐ m.m.	  

	  

Hur	  samspelar	  promotion-‐insatser	  med	  myndigheternas	  bidragsgivning?	  

Det	  märks	  en	  viss	  skepsis	  hos	  myndigheterna	  kring	  den	  uppfattade	  ”anonymiteten”	  gällande	  SPN.	  	  
	  
Myndigheternas	  möjligheter	  att	  samverka	  med	  SPN	  beror	  på	  karaktären	  av	  planerade	  satsningar,	  
varför	  projektspecifik	  kontakt	  bör	  ske	  i	  de	  fall	  en	  kulturpolitisk	  agenda	  kan	  kopplas	  på.	  Nämnden	  bör	  
även	  notera	  hur	  stipendie-‐	  och	  bidragsgivningen	  samspelar	  med	  respektive	  projekt,	  samt	  
kommunicera	  hur	  SPN	  kan	  komplettera	  och	  växla	  upp	  stöd	  för	  internationellt	  utbyte;	  det	  är	  viktigt	  för	  
SPN	  att	  kommunicera	  hur	  kulturpolitiska	  insatser	  kan	  samspela	  med	  profileringen	  av	  
upphovsrättsinnehavare.	  Hos	  Kulturrådet	  är	  t	  ex	  minst	  1	  miljon	  kronor	  av	  medel	  för	  internationellt	  
utbyte	  vigda	  för	  ”aktiviteter	  som	  drivs	  genom	  de	  utsända	  kulturråden	  och	  som	  främst	  avser	  
scenkonstens	  internationalisering”	  (2013).	  	  
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Medan	  myndigheternas	  bidrag	  går	  till	  svenska	  parter	  är	  nämnden	  fri	  att	  engagera	  utländsk	  
arbetskraft.	  T	  ex	  kan	  SPN	  samarbeta	  med	  agenter	  som	  kan	  de	  regioner	  i	  vilka	  event	  ska	  genomföras	  
och	  använda	  sig	  av	  platsspecifik	  arbetskraft	  i	  utlandet	  för	  lokal	  förankring,	  något	  som	  är	  svårare	  att	  
prioritera	  inom	  kulturpolitiska	  medel	  men	  som	  gott	  kan	  hjälpa	  bidragstagarna	  att	  nå	  bättre	  effekter	  i	  
samband	  med	  turné	  eller	  liknande.	  Nämnden	  kan	  även	  arrangera	  konferenser	  och	  seminarier	  som	  
myndigheterna	  heller	  inte	  har	  möjlighet	  att	  prioritera.	  
	  
Förslagsvis	  bör	  SPN	  rikta	  in	  sig	  på	  insatser	  som	  kompletterar	  bidragsgivningen	  samt	  visa	  på	  hur	  
insatserna	  samspelar	  med	  kulturpolitiken,	  och	  detta	  framom	  konkret	  samverkan	  annat	  än	  
undantagsvis	  vid	  större	  nationella	  satsningar.	  
	  

Samverkan	  med	  ambassader	  och	  kulturråd	  i	  utlandet	  

Inom	  ramen	  för	  förstudien	  har	  det	  inte	  varit	  möjligt	  att	  kontakta	  samtliga	  kulturråd,	  men	  i	  framtida	  
promotion-‐arbete	  och	  i	  samband	  med	  identifiering	  av	  intressanta	  territorier	  för	  svenska	  
upphovspersoner	  bör	  samtliga	  kulturråd	  finnas	  med.	  
	  
För	  Washington	  och	  New	  York	  med	  omgivning	  kan	  följande	  spår	  diskuteras	  vidare	  med	  tanke	  på	  
kommande	  samarbete.	  
	  

• Det	  behövs	  medel	  för	  kulturfrämjande,	  att	  komplettera	  rent	  sverigefrämjande	  insatser.	  
• Ambassaden	  är	  gärna	  behjälplig	  även	  kring	  större	  frågor	  om	  vad	  som	  behöver	  uträttas,	  vid	  

sidan	  av	  att	  enbart	  vara	  en	  ”nyckel”	  in	  i	  landet.	  
• Arbetstillstånd/-‐visum:	  Tillsammans	  med	  branschen	  kan	  ambassaden	  ta	  fram	  en	  beskrivning	  

av	  vad	  som	  gäller	  i	  syfte	  att	  testa	  den	  mot	  amerikanska	  immigrationsmyndigheterna	  för	  en	  
tydligare	  process.	  

• Samverka	  kring	  att	  hyra	  en	  annan	  etablerad	  scen	  i	  New	  York,	  för	  svenska	  eller	  nordiska	  akter,	  
i	  syfte	  att	  rigga	  showcase	  och	  konserter	  med	  bra	  och	  riktad	  marknadsföring	  för	  bästa	  
förutsättningar	  för	  synlighet.	  

• Samarbeta	  för	  att	  förmera	  effekten	  av	  svensk	  artistnärvaro	  i	  USA;	  amerikanska	  partners	  
(agenter,	  arrangörer,	  scener)	  bör	  identifieras	  så	  att	  artister	  som	  redan	  har	  spelningar	  bokade	  
kan	  få	  ytterligare	  speltillfällen	  utan	  kostnad	  ”när	  de	  ändå	  är	  på	  plats”.	  

• Se	  långsiktighet	  som	  ett	  framgångsrecept	  för	  goda	  resultat.	  

	  
Berlin	  ser	  följande	  diskussioner	  och	  insatser	  som	  mest	  angelägna.	  
	  

• SPN	  behöva	  snabbt	  utse	  agenter	  som	  kan	  musiktyskland,	  samt	  anlita	  lokal	  arbetskraft	  för	  
projektsamordning.	  

• Representanter	  för	  större	  tyska	  musikfestivaler	  samt	  genrespecifika	  ”specialistfestivaler”	  bör	  
bjudas	  in	  till	  Sverige	  för	  att	  ta	  del	  av	  aktuellt	  utbud.	  

• Det	  behövs	  flera	  multiplikatorer	  för	  att	  främja	  och	  stärka	  den	  struktur	  och	  de	  nätverk	  som	  
redan	  finns	  och	  som	  fungerar.	  Resurser	  behövs	  för	  att	  förvalta	  och	  växla	  upp	  dessa.	  

• Nyckelpersoner	  med	  stort	  sverigeintresse	  måste	  identifieras.	  
• Kartläggning	  av	  existerande	  nätverk	  bör	  göras	  som	  kan	  visa	  var	  och	  hur	  dessa	  kan	  haka	  i	  

varandra	  och	  utökas.	  
• Ambassaden	  bör	  nyttjas	  i	  högre	  utsträckning	  som	  nyckelaktör	  för	  att	  stärka	  anknytningen	  

mellan	  musiklivet	  och	  andra	  kreativa	  näringar	  såsom	  mode,	  design,	  film	  etc.	  	  
• Önskemål	  att	  ambassadernas	  gemensamma	  kulturhus	  i	  Berlin	  används	  mer	  flitigt;	  det	  finns	  

bra	  publik	  och	  stort	  intresse	  hos	  Berlin-‐publiken,	  men	  medel	  behövs	  för	  att	  driva	  
konsertverksamhet	  som	  kan	  vara	  gratis	  för	  besökaren.	  Ett	  välkomnande	  riktas	  till	  svenska	  
arrangörer.	  

Av	  prioriterade	  festivaler	  och	  samarbeten	  nämns	  bl.a.	  följande.	  
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• Musikfestspiele	  Potsdam	  Sanssouci	  med	  tema	  Skandinavien	  (juni	  2013)	  
• Nordlichter	  –	  Festival	  for	  Nordic	  Music	  and	  Arts	  in	  Berlin	  (september	  2013)	  
• Ambassadens	  egen	  kulturfest	  som	  arrangeras	  vartannat	  år	  med	  svenskt	  värdskap	  (sommaren	  

2013).	  	  
• C3	  –	  Club	  Contemporary	  (Berlin,	  Essen,	  Gdansk)	  i	  samarbete	  med	  Göteborg	  Art	  Sounds	  (GAS)	  

m.fl.	  –	  samtida	  festival	  i	  klubbmiljö	  för	  ung	  målgrupp	  (hösten	  2013,	  se	  ovan).	  

Från	  ambassaden	  i	  Berlin	  deltar	  man	  gärna	  i	  fördelningsmöten	  hos	  SPN	  för	  ett	  gemensamt	  samlat	  
grepp	  om	  Berlin	  och	  Tyskland.	  Dessa	  kan	  t	  ex	  vara	  årsvisa	  där	  Tysklandsspecifika	  projekt,	  alternativt	  
tillämpbara	  modeller	  från	  andra	  håll,	  diskuteras.	  
	  
Svenska	  institutet	  i	  Paris	  visar	  på	  flera	  konkreta	  projekt	  kring	  vilka	  de	  gärna	  samarbetar.	  
	  

• Fête	  de	  la	  Musique	  i	  den	  egna	  trädgården	  med	  koppling	  till	  svensk	  musikfest	  i	  Cannes	  under	  
Cannes	  Lions	  –	  International	  Festival	  of	  Creativity	  (juni	  2013)	  

• Nordiska	  jazzfestival	  i	  samarrangemang	  med	  de	  nordiska	  grannarna	  (okt/nov	  2013)	  
• ÅÄÖ-‐festival	  i	  samarbete	  med	  fransk	  partner	  som	  kan	  vara	  bokare,	  festival	  eller	  skivbolag	  

(dec	  2014)	  
• The	  Paris	  String	  Theory	  Orchestra	  –	  internationellt	  möte	  mellan	  popmusik	  och	  nutida	  musik	  i	  

samarbete	  med	  Goethe	  institutet	  och	  Franska	  institutet,	  riktas	  till	  svenska,	  tyska	  och	  franska	  
musiker	  och	  komponister	  

• Ensemble	  en	  musique	  del	  två	  –	  uppföljning	  i	  Sverige	  på	  seminariedagar	  2010	  i	  Paris	  i	  
samarbete	  med	  Svensk	  Musik,	  Musikalliansen	  och	  Centre	  de	  documentation	  de	  musique	  
contemporaine,	  en	  satsning	  på	  svenska	  musiker	  och	  komponister	  inom	  jazz	  och	  nutida	  musik	  
för	  kontaktskapande	  utbyte	  mellan	  Frankrike	  och	  Sverige	  

Både	  från	  Berlin	  och	  Paris	  noteras	  att	  Sverige	  sannolikt	  underskattar	  det	  stora	  intresset	  som	  finns	  i	  
dessa	  städer	  för	  svensk	  och	  nordisk	  musik.	  Det	  finns	  stor	  potential	  att	  träffa	  rätt,	  men	  tillräckliga	  
insatser	  för	  detta	  görs	  inte	  idag	  från	  Sverige.	  Samtliga	  tre	  ambassader	  och	  kulturråd	  ser	  positivt	  på	  
fördjupat	  samarbete.	  	  
	  
I	  samband	  med	  förstudien	  har	  även	  framkommit	  att	  insatser	  bör	  planeras	  utifrån	  ett	  synsätt	  där	  
Sverige	  faktiskt	  är	  en	  del	  av	  Europa,	  med	  Europa	  att	  betraktas	  som	  en	  gemensam	  arbetsmarknad.	  Ett	  
sådant	  synsätt	  underlättar	  utbyte	  av	  tjänster	  och	  samarbeten	  på	  plats	  på	  ett	  bättre	  sätt	  än	  att	  
betrakta	  sig	  som	  gäst/besökare/turist,	  eller	  som	  producent/distributör/arrangör	  som	  söker	  nya	  
marker	  framom	  att	  själv	  stå	  i	  framkant	  och	  erbjuda	  intressanta	  samarbeten.	  
	  
	  

Digital	  promotion	  

Profilering	  via	  digitala	  media	  är	  inget	  nytt	  utan	  tvärtom	  välbekant	  på	  musikområdet.	  Dock	  görs	  få	  
högkvalitativa	  satsningar	  med	  upphovspersoner	  i	  fokus	  och	  fördjupande	  material	  kring	  
skapandeprocesser	  och	  artistsamarbeten.	  
	  
Diskussion/Förslag:	  
I	  samarbete	  med	  Digital	  Live	  Arena	  (DLA,	  se	  regional	  nivå	  ovan)	  och/eller	  motsvarande	  aktörer	  kan	  
	  

• rörlig	  bild	  produceras	  kontinuerligt	  för	  den	  promotion-‐webbsida	  som	  tas	  fram	  hos	  ExMS.	  
Upptagningar	  kan	  ske	  genom	  för	  ändamålet	  specifik	  produktion	  eller	  i	  samband	  med	  live-‐
spelningar/konserter.	  Materialet	  kan	  blandas	  med	  artiklar	  och	  intervjuer.	  Avtalsmallar	  
gällande	  rättigheter	  och	  internationell	  distribution	  finns	  redan	  framtagna	  hos	  DLA.	  
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• ”digital	  showcases”	  arrangeras	  på	  utländska	  klubb-‐	  och/eller	  ambassadscener,	  förslagsvis	  
med	  start	  i	  Berlin	  på	  Nordische	  Botschaften	  där	  efterfrågan	  på	  skandinaviska	  akter	  är	  stor.	  
Sådana	  produktioner	  kan	  sedan	  turnera	  alternativt	  inriktas	  specifikt	  för	  olika	  målgrupper,	  
genrer,	  länder,	  syften	  etc.	  För	  samnordiska	  insatser	  kan	  nordiska	  medel	  kopplas	  på.	  
	  

• komponisten	  som	  länk	  mellan	  institutioner	  och	  det	  fria	  musiklivet	  synliggöras	  i	  syfte	  att	  
uppmuntra	  till	  en	  ökad	  grad	  av	  beställningsverk.	  

	  

Filmområdet	  

Att	  musikområdet	  samverkar	  förvånansvärt	  lite	  med	  film-‐	  och	  spelbranschen	  framkommer	  från	  flera	  
håll	  i	  samband	  med	  förstudien.	  Musikcentrum	  beskriver	  ett	  långsiktigt	  nationellt/internationellt	  
projekt	  med	  start	  i	  Stockholm/Märladalen	  med	  start	  2013	  (se	  ovan).	  	  
	  
Diskussion/Förslag:	  	  
Ett	  match-‐making-‐arbete	  torde	  kunna	  göras	  för	  att	  koppla	  ihop	  komponister,	  filmbolag,	  
manusförfattare	  och	  regissörer.	  Hur	  ska	  detta	  riggas	  och	  genomföras?	  
	  
	  

Utvärdering	  

Enligt	  vad	  som	  redovisas	  ovan	  kan	  utvärdering	  och	  analys	  inte	  rymmas	  inom	  det	  uppdrag	  om	  
kulturens	  samlade	  finansiering	  som	  myndigheten	  Kulturanalys	  har	  sedan	  2011.	  	  Därför	  måste	  
projektutvärdering	  och	  analys	  samt	  hur	  detta	  kan	  omsättas	  i	  nya	  projekt	  och	  vidare	  verksamhet	  
utföras	  av	  SPN	  själva,	  av	  projektmedverkande/-‐utförande	  organisation	  eller	  annan	  aktör	  på	  uppdrag	  
av	  SPN.	  Utvärderingsmodell	  som	  kan	  tillämpas	  vid	  samtliga	  projekt	  bör	  tas	  fram	  för	  kontinuitet	  och	  
som	  utvecklingsstödjande	  instrument,	  och	  mätbara	  parametrar	  bör	  definieras.	  
	  
Diskussion/Förslag:	  
Utvärderingar	  i	  enkel	  form	  kan	  t	  ex	  omfatta	  	  
	  

• medverkandes	  uppfattningar	  om	  evenemangs-‐/arrangemangstyp	  och	  genomförande	  
• om	  medverkan	  är	  sannolikt	  att	  leda	  till	  nya	  samarbeten	  och	  speltillfällen	  och	  hur	  dessa	  ev	  kan	  

bli	  intäktsbringande/finansierade	  
• data	  enligt	  förbestämda	  nyckeltal	  

Förslag	  till	  utvärderingsmetoder	  kan	  stämmas	  av	  med	  berörda	  myndigheter	  för	  gemensamt	  ansvar.	  
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Tre	  projektmodeller	  

1)	  Långsiktig	  projektplanering	  och	  uppföljning,	  egna	  projekt	  

En	  version	  av	  projektmodell	  kring	  event	  är	  att	  arbeta	  långsiktigt	  och	  lokalt	  i	  syfte	  att	  dels	  förankra	  
arrangemanget	  hos	  utländska	  parter	  som	  har	  lokal	  kännedom	  om	  nyckelpersoner,	  PR,	  bloggar	  osv.,	  
dels	  att	  nå	  maximal	  effekt	  av	  arrangemanget	  för	  involverade	  komponister.	  
	  
Fas	  1:	  	  
Inhämta	  och	  välj	  ut	  projektidéer.	  Definiera	  fokusområden	  samt	  ta	  reda	  på	  om	  andra	  parter	  har	  
motsvarande/liknande	  behov	  och	  idéer.	  Förankra	  projektidén	  nationellt	  med	  delad	  finansiering	  
mellan	  parter.	  (Ca	  18	  månader	  innan	  evenemang.)	  

	  
Fas	  2:	  	  
Inventera	  och	  kontakta	  lokala	  parter	  samt	  identifiera	  nyckelpersoner	  på	  plats.	  (Ca	  12	  månader	  innan	  
evenemang.)	  
	  
Fas	  3:	  	  
Bjud	  in	  nyckelpersoner	  till	  Sverige	  för	  träffar	  med	  deltagande	  svenska	  parter.	  Klargör	  gemensamt	  
inriktning	  och	  samarbete.	  Engagera	  projektledare	  på	  orten	  för	  evenemanget	  för	  att	  stärka	  närvaro	  
och	  spin-‐off.	  Projektledaren	  bör	  vara	  knuten	  till	  lokal	  organisation	  eller	  fristående	  med	  kännedom	  om	  
det	  område	  evenemanget	  ska	  genomföras	  i.	  Koppla	  på	  medfinansiering	  för	  att	  täcka	  upp	  för	  ”nya”	  
samarbeten	  som	  skapas	  på	  plats.	  (Ca	  6	  månader	  innan	  evenemang.)	  
	  
Fas	  4:	  	  
Genomförande	  med	  relevant	  representation	  från	  Sverige.	  Musikorganisationer	  och	  -‐myndigheter	  bör	  
i	  högre	  utsträckning	  kunna	  representera	  varandra	  i	  utlandsnärvaro	  så	  att	  utrymme	  ges	  i	  
Sverigerepresentationen	  även	  för	  närvaro	  av	  musiker	  och	  upphovspersoner.	  Dessa	  bör	  i	  sin	  tur	  vara	  
försedda	  med	  information	  om,	  alternativt	  involverade	  i,	  det	  förarbete	  som	  har	  gjorts	  samt	  de	  
kontakter	  som	  har	  upparbetats	  för	  deras	  skull.	  
	  
Fas	  5:	  	  
Utvärdering	  enligt	  på	  förhand	  framtagen	  modell/form.	  	  
	  
Fas	  6:	  
Analys	  av	  utvärdering	  av	  SPN	  samt	  projektparter.	  Resultatet	  omvandlas	  till	  nya	  projekt	  och/eller	  
tillämpas	  på	  kommande	  projekt	  för	  en	  levande	  utveckling.	  
	  

2)	  Stöd	  för	  upphovssidans	  egna	  projekt/utlandsinsatser	  

SPN	  kan	  vara	  med	  och	  växla	  upp	  medlemmars	  eget	  arbete	  för	  utlandsprofilering	  genom	  att	  dels	  
bevilja	  ekonomiskt	  stöd	  för	  redan	  planerade	  samarbeten,	  dels	  iscensätta	  profilhöjande	  aktiviteter.	  
Viktigt	  är	  även	  att	  nämndens	  arbetssätt	  och	  resurser	  kommuniceras	  så	  att	  enskilda	  upphovspersoner	  
är	  medvetna	  om	  nämnden	  i	  egna	  kontakter	  med	  ambassader,	  festivaler	  etc.	  
	  
Från	  SPN	  uttrycks	  att	  man	  inte	  avser	  fungera	  som	  en	  ”bankomat”,	  och	  att	  det	  är	  tveksamt	  om	  ett	  
formellt	  ansökningssystem	  kan	  byggas	  upp.	  Dock	  kan	  följande	  kriterier	  eventuellt	  kommuniceras	  till	  
medlemmar	  samt	  parter	  som	  engagerar	  medlemmar.	  
	  
SPN	  kan	  stöda	  medlems	  utlandsverksamhet	  på	  följande	  villkor:	  
	  

 Projektet	  ska	  redan	  vara	  planerat	  –	  stödet	  ska	  syfta	  till	  att	  förmera	  och	  växla	  upp	  befintliga	  
aktiviteter	  i	  promotion-‐syfte.	  
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 Den	  sökande	  ska	  via	  projektet	  ha	  möjlighet	  till	  ökad	  grad	  av	  synlighet,	  profilering,	  
arbetsmarknad,	  etablering	  eller	  samarbeten.	  
	  

 Stödet	  ska	  redovisas	  genom	  en	  kort	  rapport	  (ca	  3000	  tecken)	  om	  hur	  projektet	  har	  givit	  de	  
medverkande	  nya	  erfarenheter.	  

	  
Ett	  förslag	  är	  att	  skapa	  ett	  webb-‐formulär	  för	  idéinhämtning	  –	  ett	  för	  fasta	  kriterier	  eller	  fokusländer	  
beroende	  på	  SPN:s	  prioriteringar,	  ett	  för	  andra	  idéer/behov.	  Ur	  detta	  kan	  SPN	  meddela	  
förslagslämnaren	  om	  att	  mer	  information	  önskas,	  eller	  att	  idén	  inte	  kan	  prioriteras.	  En	  sådan	  
idéinhämtning	  ger	  också	  en	  överskådlig	  bild	  av	  befintlig	  utlandsverksamhet	  att	  stämmas	  av	  med	  
myndigheter	  och	  riksförbund.	  	  
	  
Mot	  bakgrund	  av	  vad	  som	  framkommit	  i	  samband	  med	  förstudien	  –	  att	  egen	  aktivitet	  hos	  
upphovspersoner/förlag	  behövs	  som	  komplement	  till	  nationella	  satsningar	  för	  goda	  resultat	  för	  
individen	  –	  kan	  även	  andra	  stödinsatser	  sättas	  in.	  Stödinsatser	  i	  form	  av	  aktiviteter	  kan	  t	  ex	  innefatta	  
	  

-‐ inspirationstillfällen,	  guidning	  till	  egen	  promotion	  
-‐ studiebesök	  on	  location	  i	  samband	  med	  större	  event	  
-‐ hjälp	  med	  inventering	  av	  individuella	  behov	  och	  nätverk	  samt	  relevanta	  territorier	  
-‐ m.m.	  

	  
Sådana	  aktiviteter	  kan	  också	  verka	  uppmuntrande	  för	  aktiva	  upphovspersoner,	  samt	  berikande	  för	  
SPN,	  att	  samarbeta	  med	  de	  som	  har	  lust	  och	  idéer,	  samt	  att	  inspirera	  dem	  som	  inte	  är	  lika	  aktiva.	  
	  

	  

3)	  Främjandeinsatser	  i	  Sverige	  

Två	  enkla	  exempel	  på	  former	  av	  insatser	  –	  stöd	  till	  intressanta	  evenemang	  i	  andras	  regi	  och	  egna	  
mindre	  sidoarrangemang	  till	  större	  evenemang.	  
	  
STÖD:	  Stöd	  till	  internationellt	  intressanta	  festivaler	  och	  scener	  som	  	  
	  

-‐ presenterar	  svensk	  musik	  för	  utländska	  målgrupper	  eller	  via	  digital	  distribution	  
-‐ bjuder	  in	  nyckelpersoner	  från	  utlandet	  till	  evenemanget	  för	  att	  ta	  del	  av	  akter	  och	  möta	  

upphovspersoner	  	  

Det	  senare	  kan	  vara	  på	  arrangörens	  eller	  komponistens	  initiativ,	  eller	  som	  ett	  led	  i	  långsiktig	  satsning	  
av	  SPN	  inför	  utlandsinsats.	  Arrangemangen	  bör	  hålla	  hög	  kvalitet,	  kan	  vara	  i	  stora	  eller	  små	  format,	  
och	  det	  internationella	  deltagandet	  genomarbetat	  och	  väl	  förankrat	  för	  att	  göra	  det	  mesta	  av	  
närvaron.	  En	  bevakningsfunktion	  bör	  byggas	  in	  så	  att	  vägar	  till	  resultat	  blir	  synliga	  eller	  kan	  
omarbetas.	  
	  
SYNLIGHET:	  Skapa	  klubb-‐,	  lounge-‐arrangemang	  eller	  liknande	  i	  samband	  med	  andra	  synliga	  
evenemang	  i	  Sverige,	  i	  samband	  med	  företagskonferenser	  eller	  i	  hotellobbys.	  (Även	  tillämpbart	  i	  
utlandet.)	  
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Konklusion	  

Förstudien	  beställdes	  i	  syfte	  att	  hitta	  nya	  modeller	  för	  främjandeinsatser	  i	  utlandet.	  Konstateras	  att	  
skräddarsydda	  lösningar	  i	  förhållande	  till	  plats,	  genre	  och	  medverkande	  är	  att	  föredra	  framom	  ett	  
raster	  eller	  färdiga	  modeller.	  Dock	  bör	  projekten	  dokumenteras	  väl	  så	  att	  framgångsexempel	  kan	  
lyftas	  fram	  som	  nya	  modeller	  för	  främjandeinsatser.	  
	  
I	  förstudien	  blir	  det	  tydligt	  att	  det	  är	  från	  mindre	  och	  marknära	  organisationer	  som	  de	  mest	  
användbara	  förslagen	  kommer,	  vilket	  ger	  en	  indikation	  om	  riktning	  för	  SPN	  gällande	  nya	  
samverkansformer	  och	  modeller.	  Samarbete	  med	  myndigheter	  däremot	  bör	  reserveras	  endast	  för	  
enstaka,	  särskilt	  stora	  nationella	  satsningar,	  där	  medlemmar	  i	  så	  fall	  verkligen	  kan	  få	  synlighet.	  
	  

Förslag	  på	  ämnen	  för	  undersökningar	  att	  interageras	  med	  projektplanering	  och	  stöd	  

INTERN	  BEHOVSINVENTERING:	  Hur	  ser	  medlemmarnas	  behov	  ut?	  Vilket	  arbete	  kan	  de	  göra	  själva	  och	  
var	  behövs	  nationella	  insatser?	  Framgångsexempel?	  
	  
BEFINTLIGA	  NÄTVERK:	  Vilka	  redan	  upparbetade	  kontakter	  till	  organisationer	  och	  ”high	  profile”	  
personer	  kan	  knytas	  till	  SPN,	  och	  hur	  kan	  dessa	  engageras	  och	  omsättas	  i	  projekt	  och	  samarbeten	  för	  
svenska	  komponister?	  Vilken	  typ	  av	  organisationer	  och	  nätverk	  behöver	  kopplas	  på?	  (Här	  kan	  
fleråriga	  regionala	  kontakter	  ev.	  komplettera	  de	  på	  nationell	  nivå,	  exempel	  i	  förstudien	  är	  C3-‐
festivalen	  i	  Berlin	  –	  Kultur	  i	  Väst,	  Tomorrows	  Warriors	  i	  London	  –	  Musik	  i	  Syd,	  m.fl.)	  Hur	  ser	  de	  
individuella,	  unika	  nätverken	  ut	  hos	  medlemmarna	  och	  hur	  kan	  dessa	  eventuellt	  användas	  för	  
nationella	  insatser?	  
	  
SVERIGEINTRESSE/FOKUSLÄNDER:	  Hur	  ser	  det	  publika	  intresset	  ut	  för	  Sverige	  och	  Norden	  i	  olika	  
länder/regioner,	  och	  hur	  kan	  det	  värderas,	  tas	  tillvara	  och	  omvandlas	  till	  framgångar	  för	  svenskt	  
musikliv?	  Vilka	  länder	  ger	  inkomster	  i	  form	  av	  upphovsmedel?	  Vilka	  bör	  bearbetas?	  
	  
JÄMSTÄLLDHET:	  Representationen	  av	  kvinnor	  och	  män	  i	  promotion-‐arbete	  bör	  ses	  över	  sett	  till	  
medverkande	  upphovspersoner,	  ekonomiska	  insatser	  i	  förhållande	  till	  kön,	  beslutsordning	  inom	  SPN,	  
chefspositioner	  bland	  medlemmar/anslutna,	  återväxt,	  samarbetspartners	  etc.	  Insatser	  kan	  länkas	  till	  
regeringsuppdrag	  hos	  Musikverket,	  nationell	  exportstrategi,	  jämställdhetsuppdrag	  hos	  SI	  m.m.	  
	  
LICENSIERING:	  EU-‐kommissionens	  arbetsgrupper	  för	  licensiering	  inom	  EU	  –	  hur	  förhåller	  sig	  arbetet	  
till	  svensk	  inriktning	  på	  området?	  (Licences	  for	  Europe:	  Structured	  stakeholder	  dialogue	  2013,	  
http://ec.europa.eu/licences-‐for-‐europe-‐dialogue/)	  
	  
STATISTIK:	  På	  vilka	  sätt	  kan	  SPN	  hämta	  in	  och	  sammanställa	  data	  gällande	  upphovspersoners	  
internationella	  verksamhet?	  Vilka	  data	  ska	  samlas	  in	  och	  i	  vilken	  form	  kan	  de	  delges	  myndigheter	  för	  
åskådliga	  resultat?	  Vilka	  data	  finns	  idag	  och	  vem	  samlar	  in	  dem	  (Konstnärsnämnden,	  Musiksverige,	  
Musikalliansen,	  Kulturrådet,	  Kulturanalys,	  Svensk	  Scenkonst	  m.fl.)?	  
	  
FILM	  OCH	  SPEL:	  Vilken	  typ	  av	  insatser	  och	  sakkunskap	  behövs	  för	  att	  knyta	  musik-‐	  och	  filmaktörer	  
närmare	  varandra	  i	  projektvisa-‐	  och	  långsiktiga	  samarbeten?	  Var	  ska	  arbetet	  börja	  och	  hur	  ser	  
intresset	  ut	  hos	  respektive	  utövare?	  
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Kontakter	  och	  medverkande	  
Företrädare	  för	  följande	  organisationer,	  institutioner,	  ambassader	  och	  myndigheter	  har	  medverkat	  i	  
förstudien	  genom	  möten,	  samtal,	  epostkorrespondens	  och	  annan	  input.	  
	  
SPN,	  Fredrik	  Wetterqvist	  
STIM,	  Mattias	  Franzén	  
FST,	  Martin	  Q	  Larsson	  
Musikförläggarna,	  Nutta	  Hultman	  
SKAP,	  Alfons	  Karabuda	  
	  
ExMS,	  Jesper	  Thorsson,	  Jan	  Granvik	  
MusikSverige,	  Elisabet	  Widlund	  
SI,	  Susanna	  Wallgren	  
Musikcentrum	  Riks,	  Ragnar	  Bertling	  
Musikalliansen,	  Bo	  Rydberg	  
Intercult,	  Chris	  Torch	  
	  
	  
Regional	  musikverksamhet,	  Länsmusikcheferna	  i	  samtliga	  landsting/regioner	  
Kultur	  i	  Väst,	  Leif	  Karlsson	  
Digital	  Live	  Arena/Studio	  Acusticum,	  Roger	  Norén,	  Ulric	  Flood	  
	  
KUR,	  Ellen	  Wettmark,	  Mika	  Romanus,	  Magnus	  Lemark	  
Konstnärsnämnden,	  Hasse	  Lindgren,	  Ann	  Larsson	  
Kulturanalys,	  Erik	  Peurell	  
Musikverket,	  Isabel	  Thomson,	  Jonas	  Burman	  
	  
Svenska	  ambassaden	  i	  Berlin,	  Mareike	  Röper,	  Marika	  Lagercrantz	  
Svenska	  ambassaden	  i	  Washington,	  Kristina	  Rennerstedt	  
Svenska	  ambassaden	  i	  Paris,	  Gunilla	  Norén,	  Mats	  Widbom	  
	  


