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Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet
Vi lägger ett annorlunda år bakom oss. Ett år präglat 
av oro, prövningar, stora omställningar och krishan-
tering. Ett år som få av oss tidigare upplevt. Sedan i 
mars 2020 då pandemin var ett faktum drabbades vårt 
samhälle med förödande konsekvenser för verksam-
heter, familjer och individer. Fastän året präglades 
av ovisshet och ensamhet, har det möjaliggjort nya, 
konstruktiva, flexibla och strategiska arbetssätt.

Många delar av vår utåtriktade verksamhet har 
snabbt ställts om; aktiviteter som innebar fysiska 
möten har skjutits upp eller genomförts i nya digitala 
forum. Men framförallt har vi ägnat oss åt analys och 
påverkansarbete gentemot politiker och myndigheter. 
Vi har agerat kraftfullt. Otaliga är de dialogmöten vi 
haft med beslutfattare för att förklara vår situation 
och konsekvenserna av ett nedstängt kulturliv, nu och 
framåt. Politiken har lyssnat och tagit snabba beslut 
med mer eller mindre träffsäkra resultat för oss ton-
sättare och kulturlivet i stort.

Krisen har återigen satt ljuset på hur utsatta  
kulturskapare är – det blev uppenbart att frilansande  
konstnärer inte omfattas av de näringspolitiska 
stödåtgärderna och faller utanför de sociala skydds-
näten. Vi har länge arbetat tillsammans med KLYS 
för att påvisa bristerna i trygghetssystemen och visa 
på att systemen är dåligt anpassade till den verklighet 
professionella kulturutövare verkar i. Politikerna har 
tagit till sig det vi påtalade i den konstnärspolitiska 
utredningen och lyft upp konstnärernas villkor högt 
på den politiska agendan.

Under året har FST samverkat med många aktörer 
i musiklivet, stärkt befintliga relationer och byggt nya 
allianser. År 2020 lärde oss att samarbete, solidaritet 
och sammanhållning är de enda sätten att åstadkom-
ma kraftfulla och varaktiga förändringar. Arbetet med 
att implementera EU:s DSM-direktiv (Digital Single 
Market) i svensk lagstiftning har fortsatt under 2020 
och stora samverkande insatser har gjorts för att 
tillvarata skaparnas intressen. 

En stark upphovsrätt är helt fundamental och 
nödvändig för att musikskapare ska ha möjlighet till 
ersättning och rimliga villkor i en omvärld som blir 
alltmer digital. På den globala marknaden där stora 
aktörer sätter spelreglerna blir det än viktigare med en 
upphovsrättslagstiftning som bidrar till transparens 
och rimliga avtalsvillkor och som skyddar enskilda 
upphovspersoner. 

Vi lämnar en tuff  tid bakom oss och vi har en svår 
tid framför oss. Samhället riskerar att gå miste om 
spetskompetens och nyskapande konst som kommer 
att ta lång tid att återskapa. Vikten av ett levande och 
kvalitativt kulturliv har sällan varit mer påtagligt än 
just nu. Samtidigt som vi kämpar för att vår regering 
ska förstå och kompensera oss kulturskapare måste 
vi tänka framåt och hitta nya möjligheter för att verka 
som konstnärer. Behovet och lusten att skapa försvin-
ner inte, men det måste finnas förutsättningar för att 
överleva som yrkesverksam tonsättare. Vi behöver ha 
en fortsatt aktiv omvärldsbevakning och inte vara räd-
da för att ta oss an förändringar och utmaningar med 
öppet sinne. Vi ska fortsätta att vårda goda relationer 
och samverka med aktörer i och utanför musiklivet 
när samhället och kulturlivet återstartar. 

Genom en aktiv kulturpolitik upprätthålls och 
förstärks samhällets demokratiska och intellektuella 
infrastruktur. Det är politikens uppgift att ge oss 
tonsättare, kulturskapare och kreatörer goda förut-
sättningar för att verka och skapa ny vital konst. När 
musiklivet så småningom återstartar är det nödvändigt 
att det ges extra utrymme för nyskriven musik, be-
rättelser och reflektioner som speglar den tid vi lever 
i, annars riskerar det att bli ett urvattnat, slätstruket 
kulturliv utan konstnärlig relevans.  

Slutligen är jag glad och stolt över att vi kunde 
genomföra beställningen av ett kollektivt komposi-
tionsprojekt: de 107 svenska tonsättarnas musikaliska 
stafett Mosaic Tales I-III framfördes på Konserthuset 
Stockholm den 1 december och direktsändes i Kon-
serthuset Play. Tillsammans skapade vi ett bestående 
konstnärligt tidsdokument – en reflektion av den 
speciella tillvaron. 

Martin Jonsson Tibblin,  
ordförande Föreningen Svenska Tonsättare
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Det är bara i samverkan  
vi kan åstadkomma kraftfulla  
och varaktiga förändringar.

Martin Jonsson Tibblin,  
ordförande Föreningen Svenska Tonsättare

Foto: M
arcus W

rangö.
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FST:s medlemmar

Föreningen Svenska Tonsättare  
– Den musikaliska upphovsrättens 
grundare i Sverige
Föreningen Svenska Tonsättare (FST) grundades 1918 av ett 
trettiotal av sekelskiftets verksamma tonsättare, med ändamål 
att tillvarata svenska tonsättares konstnärliga, ekonomiska och 
sociala intressen. Föreningen medverkade till framkomsten av 
Sveriges första upphovsrättslag och 1923 grundades Stim av 
FST. I över hundra år har föreningen arbetat för att tillgänglig-
göra och sprida såväl ny som äldre svensk musik och främja 
den musikaliska mångfalden, i Sverige och internationellt. År 
1918 bestod FST av 34 medlemmar. I slutet av 2020 hade för-
eningen 389 professionella tonsättare inom det konstmusikaliska 
området som rymmer allt mellan musikdramatik, orkester-, 
kammar- och körmusik till elektronisk musik, ljudkonst och 
improvisation.

Vid årets slut hade föreningen 432 medlemmar. Av dessa 
var 389 tonsättare, varav 307 män (79%) och 82 kvinnor 
(21%). Antalet hedersmedlemmar var 20 och antalet passiva 
medlemmar var 23.

Under året invalde styrelsen som aktiva medlemmar i 
föreningen följande tonsättare: Gustaf  Blix, Henrik Dahlgren, 
Zacharias Ehnvall, Merve Erez, Johan Hugosson,  
Mattias Hållsten, Raphael Mak och Pelle Olofson. 

Som nya hedersmedlemmar invaldes av stämman  
Karin Hellqvist, Eva Lindal och Peter Söderberg. 
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Ett historiskt 2020

Ett år som började bra 
FST började redan under hösten 2019 planera inför 
en tvärkonstnärlig konferens som skulle äga rum i 
Stockholm med medverkan från myndighetsrepresen-
tanter och chefer från hela scenkonstområdet i syfte 
att främja och inspirera till tvärkonstnärliga musik-
samarbeten (för mer information, se sid. 11). 

I februari och i början av mars medverkade fören-
ingen vid ett flertal arenor, konferenser, seminarier 
och informationsmöten; t.ex. Konstnärsnämnden, 
Guldbaggegalan och Manifestgalan. FST var inbjudna 
att delta vid Kultur i Västs och Musikcentrum Västs, 
Westside Music Sweden och Export Music Sweden 
program om musik, kreativitet och export. FST:s 
ordförande medverkade och tillsammans med flera 
tonsättare lyfte frågor om nätverkande, inspiration 
och estetisk utveckling. 

Genom det kulturpolitiska konventet Folk och 
Kultur som genomfördes för tredje gången i Eskilstuna, 
5–8 februari 2020, bevakade FST genom Koalition 
för kulturdebatt och KLYS hur kulturutbudet i regio-
ner och kommuner påverkas av ekonomiska neddrag-
ningar och hur politiken bör möjliggöra ett fortsatt 
bra konstnärligt utbud till medborgarna.

FST:s presentationsdag för ny svensk kammar-
musik den 9 mars 2020 i Stockholm (se sid. 11) blev 
det sista egna programmet innan covid-19 satte stopp 
för all publik verksamhet och förändrade FST:s såväl 
interna som externa arbetssätt från grunden.  

Ett omvälvande år olikt alla andra 
FST agerade med omedelbar verkan och tog som 
arbetsgivare ansvar för sina anställda och styrelseleda-
möter; de som var på resande fot skulle komma hem 
snabbt och tryggt. Den andra åtgärden var att ta fram 
ett policydokument för hantering av covid-19 i syftet 
att i möjligaste mån bidra till att minska spridningen 
av smitta och belastningen på vården. Policyn tog 
sin utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer och i arbetsgivarens arbetsmiljöansvar 
enligt arbetsmiljölagen. Samtidigt upprättades en 
corona-sida på FST:s webb där all information om 
pågående arbete i frågan skulle kommuniceras. 

Efter att Folkhälsomyndigheten bekräftat att det 
finns en allmän smittspridning, främst i Stockholms-
området och till viss del i de andra storstadsregionerna, 
beslutade FST att stänga sina kontorslokaler (inkl. 
Stim Music Room) på Hornsgatan 103 i Stockholm 
tills vidare. FST fortsatte att bedriva sin ordinarie 
verksamhet via distansarbete. Som resultat av reger-
ingens beslut och regelverk har FST varit tvungna 

att ställa in och skjuta upp flera av sina utåtriktade 
aktiviteter för att minimera smittspridningen.

Förutom de kortsiktiga åtgärderna som till stor del 
handlade om att i möjligaste mån förhindra smitt-
spridning, arbetade FST intensivt med att analysera 
och formulera riskerna med uteblivna inkomster 
som tonsättare och professionella kulturskapare 
skulle drabbas av. Den 16 mars, tog FST fram, i nära 
dialog med KLYS, en skrivelse som lämnades till 
Kulturdepartementet om förslag på åtgärder lämpliga 
för att lindra konsekvenserna av och kompensera 
kultursektorn för kommande uteblivna inkomster. 
Det efterfrågades en försäkran från politiken att de 
fria kulturskaparna skulle bli kompenserade för de 
ekonomiska bortfallen. 

Den 25 mars 2020 skickade FST ut en medlems- 
enkät i syfte att kartlägga konsekvenserna för ton-
sättare och för att få en bättre uppfattning om vilka 
ekonomiska konsekvenser coronavirusets utbredning 
får för FST:s medlemmar. 

Parallellt förde FST dialog med Konstnärsnämnden 
och Kulturrådet och efterlyste en skyndsam och 
flexibel omfördelning av befintliga bidragsformer. 
Medlemmarna informerades kontinuerligt om Konst-
närsnämndens bidragsgivning; t.ex. förändringar i 
internationellt utbyte och resebidrag med anledning 
av coronaviruset. FST arbetade brett i samverkan med 
hela musiklivet, både nationellt och internationellt, för 
att tillsammans finna såväl kortsiktiga som långsiktiga 
lösningar. 

Ett krispaket för kulturen
I nära dialog med KLYS och andra medlemsorgani-
sationer tog FST fram ett förslag till regeringen med 
åtgärder att vidta för att lindra Coronakrisens inverkan 
på kulturskapares ekonomi. Förslagen omfattade både 
kulturpolitiska och arbetsmarknadspolitiska priorite-
ringar. Regeringen arbetade intensivt med att teckna 
en lägesbild, kartlägga behov och ta fram förslag på 
åtgärder för att mildra virusspridningens konsekven-
ser för samhällets alla olika sektorer. 

Redan den 20 mars presenterade kultur- och demo-
kratiminister Amanda Lind ett första krisstödspaket 
och regeringen anslog medel om 500 miljoner kronor 
i akut stöd till kulturen. 

Genom att besluta om en ny förordning (SFS 
2020:246), har regeringen anförtrott expertmyndig-
heterna på området uppdraget att fördela stöd till de 
kulturaktörer och verksamheter som förlorat intäkter 
till följd av begränsningen av offentliga tillställningar. 

Ett historiskt 2020
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Ovan:  FST:s presentationsdag för ny 

svensk kammarmusik. Norrbotten NEO 

under ledning av Petter Sundkvist på 

Konserthuset Stockholm, mars 2020. 

Till höger: Musikkonstnären Carl 

Michael von Hausswolff deltar i semi-

nariet ”Musik, Kreativitet och Export”, 

mars 2020. 
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Ett historiskt 2020

Konstnärsnämnden fattade också beslut om att 
omfördela medel för att kunna stötta fler konstnärer 
i en tid då många kulturskapare drabbats hårt. Myn-
digheten delade ut 100 extra arbetsstipendier. Dessa 
medel var inte en del av det krisstöd på 500 miljoner 
kronor till kulturaktörer som regeringen tidigare 
aviserat.

Staten tog ytterligare ett steg i att uppfylla FST:/
KLYS krisförslag till kulturen genom att ge fler kul-
turskapare möjlighet till a-kassa och genom nedkortad 
kvalifikationstid för a-kassa (från 12 månader till 3 
månader). Regeringen beslutade även om en utökad 
möjlighet att få arbetslöshetsersättning när ett företag 
har varit vilande. Uppehåll i verksamheten under 2020 
skulle inte beaktas vid prövningen av femårsregeln. 
FST kommunicerade med sina medlemmar om olika 
a-kassor i Sverige och om medlemsvillkor för att få 
arbetslöshetsförsäkring. 

Kontinuerlig dialog och bättre samverkan
Inom en mycket kort tid har FST framgångsrikt 
lyckats ställa om och göra omprioriteringar i sin egen 
verksamhet. Nya arbetsprocesser genomfördes med 
hjälp av tillämpningen av digital teknik. 

FST:s analys- och påverkansarbete samt om-
världsbevakning gav nya kunskaper och kontaktytor. 
Solidaritet, samverkan och samordning har varit led-
orden i det läge som uppstått. FST agerade snabbt för 
att få politiker och beslutsfattare att kunna fatta rätta 
beslut och förstå situationen för kulturbranschens 
parter och musiklivet i synnerhet. 

FST deltog i flera möten med olika departement, 
myndigheter och andra aktörer i kulturlivet:  
Kulturdepartementet, Näringsdepartementet, Social-
departementet, utredare av a-kassan och den konst-
närspolitiska utredningen. KLYS har varit det främsta 
samarbetsorganet med andra kulturskaparorganisa- 
tioner, men även Musiksverige, Stim, SAMI,  
Musikerförbundet och Svensk Scenkonst.

FST kommunicerade kontinuerligt till sina medlem-
mar om samtliga förändringar och besked från staten. 
Föreningen deltog t.ex. i Konstnärsnämndens och 
Kulturrådets webbinarier om nya stödformer. Ord-
förande Martin Jonsson Tibblin deltog också vid det 
nystartade initiativet Digital Marknadsföring för Musiker: 
Monday Music Meetup där experter bjöds in och infor-
merade om sina verksamhetsområden utifrån rådande 
omständigheter. 

Förbättringar för enskilda näringsidkare 
I ett upprop för enskilda firmor den 27 april riktat till 
Arbetsmarknadsdepartementet, Näringsdepartementet 
och Kulturdepartementet vädjade initiativtagarna Rita 
Saxmark och Linnéa Sallay om förbättringar för en-
skilda näringsidkare. FST var en av organisationerna 
som stöttade förslaget om att enskilda näringsidkare 

skulle kunna tillämpa systemet med korttidsarbete 
och/eller tillåtas bedriva viss verksamhet under en 
vilandeperiod och ändå få a-kassa. Uppropet ville 
att regeringen skulle lösa denna problematik såväl 
kortsiktigt under coronakrisen, som långsiktigt inom 
ramen för arbetet med nya a-kasseregler.

Nytt krispaket till kulturen 
Dialogen med politiker och myndigheter fortsatte 
även under sensommaren och FST medverkade i två 
nya skrivelser till regeringen, från Musiksverige och 
KLYS, med förslag på åtgärder som regeringen borde 
prioritera för att skapa rimliga villkor för konsten, 
kulturen och kulturskaparna under pandemin och för 
att konstnärliga verksamheter så småningom skulle 
kunna återupptas. En annan viktig fråga som FST 
driver är att beställare av nyskriven musik ska ges 
ekonomiska möjligheter att återstarta när pandemin är 
över. Det blir extra viktigt att man satsar på nyskriven 
konst och kultur och att det beställs nyskrivet när 
publiken åter kan komma till scenerna, annars riskerar 
kulturlivet att bli utarmat och torftigt.

Att medlen som anslagits inte varit tillräckliga har 
FST naturligtvis påpekat. Hösten 2020 presenterade 
kultur- och demokratiminister Amanda Lind och 
biträdande finansminister Per Bolund ytterligare en 
satsning om 1,5 miljarder kronor i stöd till kulturen 
enligt extra tilläggsbudget för 2020 och en stimulans-
miljard för omställning och återstart av kulturaktiviteter 
i hela landet enligt budgetproposition 2021. Det förra 
krisstödet träffade tonsättare och andra grupper av 
fria konstnärer dåligt och FST arbetade i nära dialog 
med expertmyndigheterna för att kommande stöd 
skulle vara mer träffsäkra. Regeringen konstaterade 
även att frågan om att stötta egenföretagare inom kul-
turbranschen är aktuell, bland annat genom ändrade 
regler i a-kassan och i omställningsstödet.  

Intensivt arbete och dialog med politiken och 
mydigheter med att förklara kulturskapares behov och 
villkor har visat sig ge resultat. Enligt regeringens kul-
tursatsningar i höstbudgeten, skulle kulturbudgeten 
förstärkas permanent med 80 miljoner kronor årligen 
för kulturskapares villkor i hela landet. Stödet skulle 
gå till det fria kulturlivet i form av ökade anslag till 
konstnärsstipendier, ersättningsordningar, arrangörer, 
centrumbildningar och scenkonstallianser. 

Den 22 december 2020 tillsatte regeringen utred-
ningen ”Återstart för kulturen – återhämtning och 
utveckling efter coronapandemin” i syfte att identi-
fiera strukturella problem inom kultursektorn som 
synliggjorts till följd av pandemin. Utredningen ska 
lämna konkreta förslag till regeringen på insatser för 
att utveckla kultursektorn under och efter pandemin 
samt synliggöra nya initiativ för att tillgängliggöra 
kultur som har potential att positivt bidra till kultur-
sektorns återhämtning. 
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Påverkansarbete för upphovsrätten och rättighetshavarna

Föreningen Svenska Tonsättare arbetar med upphovs-
rättsliga, kulturpolitiska, konstnärliga och ekonomiska 
frågor som påverkar tonsättare och rättighetshavare. 
FST företräder och främjar upphovspersoners intres-
sen, arbetsrättsliga frågor och förhandlingar. Genom 
föreningens verksamhet inom dessa områden företräder 
man rättighetshavare och stärker deras positioner. 

FST verkar för att upprätthålla och stärka upp-
hovsrätten, dels i egen regi och dels genom arbetet 
i nationella organisationer som till exempel Stim 
(Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå) och 
KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövandes 
Samarbetsnämnd). FST är representerade i Stims 
styrelse tillsammans med Musikförläggarna och Skap 
(Sveriges kompositörer och textförfattare). FST är 
också representerade i Bonus Copyright Access som 
bevakar och fördelar royaltyintäkter enligt lagen om 
kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

I januari deltog FST i ett dialogsamtal med KLYS 
och SVT:s VD Hanna Stjärne där FST:s ordförande 
tillsammans med andra kulturskapare återigen på- 
pekade problematiken med att SVT inte fullt ut 
respekterar den ideella upphovsrätten bland annat 
genom användandet av friköpt musik. 

I februari deltog föreningen vid ECSA (European 
Composer and Songwriter Alliance) Winter Session 
för möte med musikskapare från hela Europa (se mer 
sid. 19). 

En modern och fungerande upphovsrätt är 
fundamental för att upphovsrättspersoner och 
rättighetshavare ska behålla rätten att få betalt när 
verken används – en av förutsättningarna för fortsatt 
skapande. Tillsammans med KLYS, Stim, Skap, 
Musikförläggarna och andra kulturskaparorganisationer 
i Europa, har FST arbetat med att EU ska uppdatera 
och modernisera upphovsrättslagstiftningen på det 
digitala området. 

Implementering av DSM-direktivet 
EU antog det nya upphovsrättsdirektivet, DSM- 
direktivet den 17 april 2019. DSM-direktivet, Digital 
Single Market, innebär en fortsatt harmonisering av 
varje medlemsstats upphovsrätt med syfte att anpassa 
lagstiftning till den digitala inre marknaden. Direktivet 

skulle enligt den första tidplanen varit implementerat 
i medlemsstaterna senast den 7 juni 2021 men det har 
nu skjutits fram och kommer att genomföras i Sverige 
under andra halvåret 2021. FST arbetar tillsammans 
med andra organisationer, främst Stim, KLYS och 
Bonus för att implementeringen av DSM-direktivet 
i svensk lag ska bli så bra som möjligt för rättighets-
havare och kulturskapare. Den mest kontroversiella 
delen har varit artikel 17 som handlar om att skapa 
förutsättningar för att skyddat innehåll ska kunna 
spridas digitalt på ett lagligt och ändamålsenligt sätt 
där rättighetshavare får del av de stora ekonomiska 
värden som skapas i de digitala plattformarna. Platt-
formstjänster som tjänar pengar på att tillgängliggöra 
upphovsrättsskyddade verk har ett ansvar för det 
nyttjande som tillgängliggörs i plattformen. 

Under 2020 har EU-kommissionen arbetat med att 
ta fram riktlinjer för medlemsstaterna för implemen-
teringen av just Artikel 17. De riktlinjerna beräknas  
bli färdiga i början av 2021. Artiklarna 18–22 är viktiga 
för att de skapar krav på transparens i avtal och  
rapportering av användning samt stärker kultur- 
skapares ställning som avtalspart och garanterar pro-
portionerlig ersättning vid nyttjande av skyddade verk. 
DSM-direktivet skyddar även avtalslicenserna som 
bland annat Sverige och andra medlemsländer har i 
sin lagstiftning och genom vilken FST fördelar medel 
till upphovspersoner som avser notkopiering.

Agenda för svensk musikpolitik 
FST samarbetar med musiklivet och andra konst-
närsorganisationer och deltar i kulturpolitiska 
debatter, skriver remissvar och publicerar artiklar, 
dels självständigt och dels i samarbete med andra 
institutioner. FST driver linjen att politiken måste ta 
ett större ansvar för de medborgare som utbildat sig 
inom det konstnärliga utbildningsväsendet för att lyfta 
samhällets kulturella och därigenom även demo- 
kratiska utveckling. Dessa konstnärer måste i högre 
grad kunna leva på utkomsterna av den konst de 
skapar. FST:s arbete inom KLYS behandlar många av 
dessa frågor. 

Som en följd av den konstnärspolitiska utredning-
en från 2018 aviserade regeringen i anslutning till 

Påverkansarbete 
för upphovsrätten och 
rättighetshavarna
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höstbudgeten 2020 att presentera en konstnärspolitisk 
skrivelse om behoven av insatser för att ytterligare 
stärka kulturskapares villkor. 

Kartläggningsarbete av bidragsgivande  
myndigheter 
I FST:s arbete att bevaka och förbättra tonsättarnas  
sociala och ekonomiska villkor blir det alltmer  
komplext att upplysa och påverka politiker och  
beslutsfattare. Det finns fler intressegrupper, politiken 
förändras och det blir allt svårare att etablera långsik-
tiga dialogmöten med departement och myndigheter. 
Därför krävs det underbyggd fakta och verklighetsför-
ankrade analyser. Under 2020 bildade FST en intern 
kartläggningsgrupp med uppdrag att ta fram fakta och 
statistik om hur de politiska bidragssystemen fungerar 
på musikområdet, i syfte att analysera konsekvenser 
av de politiska besluten samt hur myndigheterna 
verkställer de politiska direktiven. Gruppen som re-
presenteras av Kjell Perder, Jonas S Bohlin, Rosanna 
Gunnarsson, Ylva Fred och Martin Jonsson Tibblin 
har under året arbetat med faktainsamlingar och  
sammanställningar. Arbetet fortsätter under 2021.

Implementering av notkopiering för kommu-
nala musik- och kulturskolor
Den 1 januari 2020 började Föreningen Svenska 
Tonsättares nya treåriga ramavtal med SKR – Sveriges 
Kommuner och Regioner om kopiering av noter 
och sångtexter inom den kommunala musik- och 
kulturskoleverksamheten att gälla. FST:s ordföran-
de Martin Jonsson Tibblin informerade vid flertal 
forum om det digra arbetet och medverkade den 16 
januari vid ett direktsänt webbinarium tillsammans 
med SKR:s chefer och utredare om ett avtal som är 
modernt och ändamålsenligt och ger skäliga ersätt-
ningsnivåer till alla rättighetshavare.

Rimliga villkor och rimliga avtal — värna,  
respektera och stärka upphovsrätten 
FST verkar för att tonsättare skall få skäligt betalt för 
sitt arbete med beställningsverk och strävar efter att få 
till stånd rimliga avtal, ett arbete som medför ständiga 
samtal och förhandlingar med parter som Svensk 
Scenkonst, Sveriges Radio och andra institutioner. 
FST bistår såväl tonsättare som beställare med rätt 
vägledning. 

Under 2020 haft FST inte haft möjlighet att 
återuppta dialog med Svensk Scenkonst om frågan 
om ett centralt beställningsverksavtal. Däremot har 
digitaliseringsfrågan aktualiserats och hamnat högre 
på agendan. FST arbetade med betalningsmodeller 
och ersättningar för nyttjande av musik i digitala platt-
formar som tidigare inte varit aktuella. Flera tillfälliga 
avtal och licenser har, via Stim, tecknats med olika 
distributörer och kanaler.

Många medlemsförfrågningar av juridisk karaktär 
har just handlat om att navigera rätt och metodiskt 
avseende avtalsvillkor som rör olika aspekter av digi-
taliseringen. FST:s ordförande Martin Jonsson Tibblin 
intervjuades i Sveriges Radios Kulturnytt och kom-
menterade nya sätt att sprida musik och kultur i digi-
tala ”Play” kanaler och plattformar under coronatider 
enligt följande: ”Upphovsrätten gäller och den gäller 
naturligtvis även i coronatider. Det är extra viktigt 
tycker vi just nu, när kulturskapare och tonsättare blir 
drabbade, att ge skälig ersättning när verk nyttjas. Det 
är inte schysst att förutsätta att tonsättare ska bjuda på 
ersättning för nyttjande av sina verk och hänvisa till 
coronakrisen. Sedan är det ju från fall till fall upp till 
varje upphovsperson att avgöra på vilket sätt hen i så 
fall vill bjuda på ersättning.”

De rekommenderade minimiarvodesnivåerna vid 
beställning av nykomponerad musik uppdaterades i 
februari 2020. FST tillhandahåller även en avtalsmall 
som riktar sig till tonsättare, producenter och beställare 
av nykomponerad musik.  

FST:s insatser för ett jämställt musikliv
Under 2020 har FST fortsatt sitt arbete för ökad 
jämställdhet i musiklivet och förändring av befintliga 
maktstrukturer, såväl självständigt som i samverkan 
med andra medlemsorganisationer och institutioner. 
FST är sedan många år en aktiv part i arbetet med att 
uppnå ett jämställt musikliv utan kränkningar, trakas-
serier och övergrepp.

FST har under året fortsatt att tillhandahålla en 
rapporteringstjänst dit utsatta i musiklivet kan vända 
sig och få hjälp och råd. FST har fortsatt att tillhanda- 
hålla en professionell supporttjänst där tonsättare 
verksamma inom det konstmusikaliska fältet har 
möjlighet att få personlig rådgivning som rör krän-
kande behandlingar och konflikter i arbetsrelaterade 
situationer. FST har också fortsatt att genomföra 
enkätundersökningar för att kartlägga attityder och 
förekomsten av sexuella trakasserier i de miljöer där 
yrkesverksamma tonsättare verkar. I detta arbete har 
FST fortsatt att anlita jämställdhetsbyrån Management 
by Kerstin. Föreningens styrelse och särskilda arbets-
grupp för jämställdhetsarbete har också undersökt 
jämställdhetsfrågan i musiklivet i ett vidare perspektiv 
genom workshops och informationsforum. Genom 
rapportering och undersökningar har föreningen ska-
pat faktaunderlag som kan medföra ett förebyggande 
arbete.

Keychange 
Keychange är ett banbrytande internationellt initia-
tiv som på kort tid förändrat synen på jämställdhet 
i musikbranschen. Artister, upphovspersoner och 
branschaktörer från hela Europa och Kanada deltar 
i internationella musiksammanhang för att visa sitt 
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engagemang där erfarenhetsutbyte och goda exempel 
inspirerar till förändring. Det globala nätverket leds 
av Reeperbahn Festival (Tyskland), PRS Foundation 
(Storbritannien) och Musikcentrum Öst (Sverige), 
med stöd av EU:s program för Kreativt Europa.

Keychange arbetar kulturpolitiskt för jämställdhet 
genom paneler och seminarier och påverkansarbete. 
FST var inbjudna att, tillsammans med Musikcentrum 
Öst, arrangera ett seminarieprogram och presentera 
arbetet med ”The Keychange Pledge” vid Classical: 
Next, 18–21 maj i  Rotterdam. Ett projekt som av 
förklarliga skäl skjutits upp till nästkommande musik-
mässa i Nederländerna. 

Tvärkonstnärligt samarbete 
Uppslutningen var mycket stor när Föreningen 
Svenska Tonsättare, som initiativtagare, bjöd in till en 
konstnärlig endagskonferens Möte mellan konstformer på 
Kungl. Akademien for de fria konsterna i Stockholm 
den 31 januari 2020. 

Huvudfrågan ”Hur bäddar vi för tvärkonstnärliga 
samarbeten?” belystes från olika perspektiv med 
representanter från Kulturrådet, Konstnärsnämnden, 
Musikverket, Kungliga Musikhögskolan, Högskolan 
för scen och musik i Göteborg, Stockholms konst-
närliga högskola, Gotlands tonsättarskola, Dramaten, 
Moderna Dansteatern och den nya kulturella mötes-
platsen Reimersholme Hotell.

De konstnärliga inslagen inspirerade, nya kontak-
ter knöts och många frågor väcktes. Somliga blev 
besvarade, andra behöver diskuteras vidare i nya sam-
manhang framöver. Det konstaterades att det ännu 
saknas trygga och reella strukturer för tvärkonstnärlig 
samverkan.

Som KLYS alltid påminner om ”Ingen konferens 
utan kulturskapare” – Operation Opera bjöd på im-
mersiv opera, Ensemble Lipparella framförde Samuel 
Becketts dikt What is the Word i Christer Lindwalls 
tonsättning och tonsättaren Ida Lundén presenterade 
tillsammans med scenografen Johanna Mårtensson 
Vev.

Repertoarstatistik över svenska  
musikinstitutioner 
Under våren 2020 tillsattes en ny arbetsgrupp bestå-
ende av FST:s ordförande Martin Jonsson Tibblin, 
styrelseledamot Marcus Wrangö, KVASTs styrelse- 
ledamot tillika FST:s medlem Anne Pajunen och 
FST:s projektledare Katharina Lind för fortsatt arbete 
med kvalitetssäkrat och fördjupat faktaunderlag över 
vilken musik som framförs på svenska offentligt  
finansierade musikinstitutioner. Detta arbete var ett 
led i en vidareutveckling och uppföljning av rapporten 
som FST och KVAST genomförde 2019 och omfattade 
repertoarstatistik över tjugoen svenska musik-  

institutioner under spelåren 2016/2017, 2017/2018 
och 2018/2019. På grund av konsekvenserna av 
stängda scenkonsthus har FST beslutat att avvakta med 
att inhämta statistiskt underlag från institutionerna. 

En jämställd repertoarutveckling 
Under rubriken ”RepertoarRycket III” inbjöd KVAST 
till en festligt KVAST projektsavslut och konsert med 
elektroakustisk musik på Bonniers konsthall den 12 
februari 2020 med representanter från FST. Svenska 
Tonsättare var en del i projektet som pågått i 1,5 år 
och omfattade repertoarsamtal med orkestrar, opera-
hus och utbildningsinstanser och resulterade i FST:s 
och KVAST:s gemensamma rapport Repertoarstatis-
tik över tjugoen musikinstitutioner i Sverige under spelåren 
2016–2019. 

Fokus på ny svensk kammarmusik
För första gången arrangerade Föreningen Svenska 
Tonsättare en presentationsdag för ny svensk kam-
marmusik, denna gång i samarbete med Norrbotten 
NEO, Kungl. Musikaliska Akademien, Svensk Musik, 
Gehrmans musikförlag och Konserthuset Stockholm. 

Presentationsdagen genomfördes den 9 mars 2020 
i Grünewaldsalen, Konserthuset Stockholm. Under 
ledning av Petter Sundkvist, framförde Norrbotten 
NEO tio verk i syfte att sprida kunskap om ny svensk 
kammarmusik. 

Följande utvalda tonsättares verk framfödes: 

Henrik Denerin: Verzeitlichung
Mansoor Hosseini: Recycle
Madeleine Isaksson: Isär
Ivo Nilsson: SMOG
Catharina Palmér: The thinking tree
Marie Samuelsson: I horisonter
Jonatan Sersam: Sånger
Johan Svensson: Rita cirklar
Mirjam Tally: Warm life at the foot of  the iceberg 
Andreas Zhibaj: Turdus Merula

Det anordnades även tonsättarpresentationer och 
upphovspersonerna presenterade ingångar till sina 
verk. Intresset för den nyskrivna musiken var högt 
bland regionala program- och orkesterchefer och 
övriga deltagare. Programmet genomfördes inför 
begränsad publik. 

Samma kväll lanserade NEO sin jubileumsskiva 
NEW SWEDEN 2020 med verk av 11 kompositö-
rer som har en unik och personlig röst, och som är 
i framkanten av den svenska samtida musikscenen. 
I anslutning till vinylboxreleasen framfördes verk av 
Katarina Leyman, Chrichan Larson, Tomas Hulenvik 
och Djuro Zivkovic. Projektet finansierades av  
Kulturrådet och med administrativt stöd av FST. 

Påverkansarbete för upphovsrätten och rättighetshavarna
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Fokus på ny svensk orkestermusik
I syfte att bredda den svenska orkesterrepertoaren 
anordnade FST under våren 2020 en utlysning inför 
en presentationsdag för nutida orkestermusik. Re-
pertoardagen var planerad att ske den 11 november i 
Västerås Konserthus och i samarbete med Västman-
landsmusiken, Kungl. Musikaliska akademien och 
Svensk Musik. Västerås Sinfonietta – en orkester som 
”tror på variation, tradition och innovation” skulle, 
under ledning av B Tommy Andersson, framföra tio 
utvalda verk vid en offentlig konsert: 

Sune Mattias Emanuelsson: Drottninglandets Fredrika
Anna-Lena Laurin: Time of  Changes
Katarina Leyman: Mackerel Skies and Sundogs
David Riebe: The Child and the Birth of  the New Man
Marie Samuelsson: Eroseffekt och Solidaritet
Albert Schnelzer: Burn My Letters – Remembering
Jonatan Sersam: Tabula Scalata 
Stefan Thorsson: Into My Arms – The Interventionist
Jonas Valfridsson: John Bauer Overture 
Andreas Zhibaj: Be reborn. Die again

Inne i det sista hoppades man att man skulle kunna 
genomföra konsertprogrammet och i närvaro av 
representanter för programråd från svenska orkestrar, 
ensembler och dirigenter i syfte att sprida kännedom 
om ny svensk musik. Utifrån rådande omständigheter 
och nya skärpta restriktioner i storregionerna beslutade 
FST och Västmanlandsmusiken i samråd med sina 
samarbetspartners att flytta fram presentationsdagen. 

Fokus på elektroakustisk musik 
Flera av FST:s medlemmar var delaktiga vid den årliga 
festivalen ”FRST – elektroakustisk musikfestival som 
arrangeras av Visby Internationella Tonsättarcentrum 
i samarbete med Audiorama. Årets program curerades 
av Trond Lossius och FST omvärldsbevakade. 

FST valde att, via arrangörsstöd stödja PUSH-festi-
valen som producerades av festivalens ledare tillika 
FST:s tonsättare Viktor Zeidner, Gävleprofilen som 
2019 nominerades till både P3 Guld och Grammis. 
Föreningen medverkade även vid Göteborg Art 
Sounds 2020 i oktober och samtalade med festivalens 
konstnärlige ledare Staffan Mossenmark om 2020 års 
streamade program och upplägg som gav nya möjlig-
heter till att nå ut till en större internationell publik. 

Fokus på ny svensk musikdramatik 
Föreningen Svenska Tonsättare var inbjudna att  
medverka i rundabordssamtal om nya samarbets- 
former, strategier, metoder och konstnärliga visioner 
för nyskapande musikdramatik. Bland medverkande 
organisationer fanns Kungliga Operan, Vadstena  
Akademien, Riksteatern och Atalante. Kungl. Musik-

högskolan tog, i samarbete med Stockholms konstnärliga 
högskola, fram ett nytt masterprogram ”Att skapa ny 
opera” i syfte att föra samman studenter från olika 
discipliner som skulle arbeta gemensamt och laborativt 
för att utveckla metoder och visioner för nyskapande 
opera. FST var behjälplig vid kommunikation om 
programmet. 

Återväxt  — Konstmusik för unga
FST är starkt engagerad i frågor som rör utvecklingen 
av tonsättarrollen, det praktiska komponerandet, 
estetik, konstnärliga uttryck och nyskapande. FST har 
under många år arbetat för att lyfta in konstmusiken 
i skolan genom en rad projektarbeten där professio-
nella tonsättare gör pedagogiska insatser i samarbete 
med skolans ordinarie pedagoger. FST vill på detta 
sätt öppna upp lyssnandet och introducera eleverna i 
att arbeta skapande, utifrån elevernas egen inneboende 
kreativitet. Genom FST:s pedagogiska projekt får 
både elever och lärare på skolor möjlighet att fördjupa 
sig inom konstmusikens mångfald, något som ofta 
helt saknas och för många blir en unik upplevelse.

Ett nytt konstmusikaliskt projekt ”Framtidens 
Musik” etablerades med Lilla Akademiens musikgym-
nasium och Pre-college utbildning under ledning av 
FST:s tonsättare och skolans huvudlärare i komposition 
Matthew Peterson. Syftet med Framtidens musik är 
att ge eleverna chans att planera och producera en 
egen festival – med egenkomponerad musik. Det 
finns inga begränsningar för genre eller uppförande- 
praxis. Festivalen ger fritt spelrum för eleverna att 
skapa och framföra musik utifrån deras egen kreativitet 
och uppfattning och innefattar allt från musik för 
traditionella klassiska instrument, elektronisk dans-
musik till experimentell elektroakustisk musik. 2020 
års festival Framtidens musik gjordes i mindre skala 
på grund av rådande omständigheter, men planen 
är att etablera en årlig festival med Lilla Akademiens 
kompositionselever. 

FST deltog i ett planerat kompositionsprojekt 
med ett processinriktat förhållningssätt till musik och 
komposition initierat av Konstmusiksystrar riktat till 
Kulturskolan. Projektet blev uppskjutet på grund av 
pandemin och planerar att genomföras under 2021. 

Fritt spelrum — ett musikprojekt där barns 
kreativitet står i centrum
Fritt spelrum är ett musikprojekt och en arbetsmetod 
där barn i särskolan, professionella musiker och ton-
sättare möts och tillsammans vidgar vyerna för vad 
som är möjligt i skapandet av musik. Initiativtagare till 
Fritt spelrum är musikern Lucy Rugman som i många 
år arbetat med liknande projekt i Storbritannien. Med 
musikernas hjälp kan barnen uttrycka sig och vara 
aktiva medspelare oavsett funktionsvariation eller 
rörelsehinder.

Påverkansarbete för upphovsrätten och rättighetshavarna
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Under våren 2020 etablerades Fritt spelrum i  
Sverige genom ett samarbete mellan Musikcentrum 
Öst, FST, Konserthuset Stockholm, Västmanlands-
musiken och Musikverket. FST arbetade med att finna 
lämpliga intresserade tonsättare för kommande musik- 
pedagogiska samarbetsprojekt för elever i särskolan. 
Målet är att erbjuda en unik struktur för fortsatt  
samarbete mellan den professionella musikvärlden 
och särskolan. FST:s tonsättare Ida Lundén med- 
verkade i tre workshops som resulterade i en konsert 
på Sjöstadsskolan i april 2020. 

Framtidens musikskapare och möjliggörare 
Föreningen samarbetar också med Riksförbundet 
Unga Musikanter och stödjer Framtidens Musikpris 
som belönar morgondagens skapare och musiker. 
Framtidens Musikpris är ett pris tillägnat de bakom-
liggande faktorer, personer och organisationer som 
bygger upp, upprätthåller och möjliggör bredden och 
spetskompetensen inom ungt svenskt musikliv. Årets 
möjliggörare för ungas komponerande har alla gjort 
enastående pedagogiska gärningar, skapat nya bra 
ungdomsinitiativ och är nyskapande. 

Till 2020 års vinnare i kategori ”Möjliggörare för 
ungas komponerande” utsågs en utbildningsinstans 
i Malmö, Spinneriet Urban Musik som enligt juryns 
motivering är ”… en pedagogisk förebild vars  
metodik skapar fantastiska möjligheter för ungas 
komponerande och borde finnas på alla landets  
musikskolor och musikhögskolor. Det är en peda- 
gogik där alla blir sedda och hörda.” 

Priserna delades ut på Stallet i Stockholm den 17 
september och inleddes med ett tal av kultur- och de-
mokratiminister Amanda Lind och i närvaro av juryns 
ledamot, FST:s tonsättare Christofer Elgh. Bakom 
Framtidens Musikpris står Lärarförbundet, Stim,  
Föreningen Svenska Tonsättare, Skap, Svensk Scenkonst, 
Symf, Kulturskolerådet, Sveriges Orkesterförbund 
och Sveriges Unga Blåsare.

Inspelningsprojekt 2020/2021
FST har identifierat ett behov av att dokumentera 
tonsättares konstnärskap då tonsättare ofta saknar 
uppdaterad dokumentation av verksamhet och inspel-
ningar av verk. Under 2020 har FST arbetat med att 
formulera strategier för att skapa förutsättningar för 
att ge tonsättare möjlighet att spela in och dokumen-
tera konserter och musikaliska verk. 

Under november och december genomfördes ett 
antal pilotinspelningar med FST:s medlemmar; ett ny-
skrivet verk Inhabitants III skrivet för Cecilia Zilliacus 
(violin) och Kati Raitinen (cello) av Jonas S Bohlin 
spelades in i Stim Music Room och Lars Bröndums 
och Malin Bångs respektive verk spelades in på World 
Trade Center i Stockholm. Inför inspelningen av  
Tebogo Monnakgotlas Crossing Borders (2015) sam- 

arbetade FST med kammarmusikföreningen  
Samtida Musik. 

Under 2021 kommer tonsättare ges möjlighet att 
söka medel från FST för att dokumentera musikaliska 
verk på konserter eller i andra sammanhang för att 
stärka möjligheterna till att presentera verksamheter 
och konstnärskap i syfte att få nya beställningar och 
andra konstnärliga uppdrag.

FST:s marknadsfrämjande arbete 
FST verkar för att mer musik av levande tonsättare 
ska spelas, främst i och utanför våra konserthus, 
operahus, konsertlokaler samt i public service. FST 
värnar om musikens mångfald och arbetar aktivt för 
att skapa fler framförandetillfällen för den nutida 
konstmusiken. 

Genom marknadsfrämjande åtgärder har FST fort-
satt att stärka komponisters musik inom genrer som 
har det svårare att verka på dagens musikmarknad. 
FST verkar för att öka mångfalden av Stim-anslutna 
upphovspersoners musikaliska uttryck.

Arrangörskonserter 
I syfte att skapa nya framförandetillfällen har FST 
fortsatt möjliggöra projekt där komponister får eko-
nomisk ersättning för att under enklare former själva 
kunna arrangera konserter med nutida musik. Med ett 
arrangörsstöd per konserttillfälle har nya samarbeten 
mellan komponister och andra aktörer i musiklivet 
uppstått på fler och nya platser. Dessa stöd har också 
bidragit till att lyfta komponister som verkar inom 
det fria musiklivet. Januariutlysningen prioriterade 
konsertprogram utanför storstäderna och september- 
utlysningen riktade sig till format ”nya platser för en 
bredare publik”. Av förklarliga skäl, blev intresse för 
att söka arrangörsstöd begränsat och många beviljade 
projekt valde att skjuta fram genomförandedatum 
och/eller möjliggjordes genom digitala konsert- 
produktioner. 

Från ISOLATION till DELAD ENSAMHET
Den 28 april bjöd FST in tonsättare att skapa en 
konstmusikalisk berättelse, en kollektiv komposition 
i syfte att gestalta tiden vi befinner oss i. Ett experiment 
där olika tonsättares tolkningar, upplevelser och berät-
telser skulle vävas samman i ett gemensamt stafettverk.

”I rådande situation med social distansering och 
där stora delar av världen befinner sig i karantän, blir 
samverkan i olika former än mer viktig. Med detta 
kollektiva kompositionsprojekt vill vi knyta samman 
många tonsättares musikaliska uttryck i en förenad 
konstnärlig aktion, som ett sätt att musikaliskt kom-
mentera den samtid vi lever i just nu,” kommenterade 
FST:s ledning. 

Verken blev till genom att tonsättare i turordning 
komponerade 10–15 sekunders musik som byggde 

Påverkansarbete för upphovsrätten och rättighetshavarna
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2020Årsredovisning”I krisen är vi ensammare, samtidigt som vi delar  
ett predikament som förenar oss på djupet. I de dubbla 
känslor detta föder ryms både mystik, utåtriktad  
energi och inåtvänd sårbarhet. Våra berättelser blir  
en brokig mosaik…”   

Kjell Perder. 

Foto: M
artin J

onsson T
Ibblin.

KLYS ordförande Marika Lagercrantz som recitatör 
under kollektivmanifestationen DELAD ENSAMHET 
Mosaic tales I–III där Kammarensemblen under 
ledning av Christian Karlsen framförde musik av 
107 svenska tonsättare, december 2020. 
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vidare på föregående tonsättares musik. Kompone-
randet startade i maj och avslutades i oktober. Slut- 
resultatet blev tre separata verk: två instrumentala 
verk, Mosaic Tales I och Mosaic Tales III och ett  
EAM-verk, Mosaic Tales II. 

Tack och grattis till 107 tonsättare som manifest- 
erade DELAD ENSAMHET tillsammans med KLYS 
ordförande Marika Lagercrantz som recitatör och 
Pia Forsgren som konceptuell regissör. Mosaic Tales 
framfördes av KammarensembleN under ledning av 
Christian Karlsen på Konserthuset Stockholm den 
1 december 2020 och direktsändes via Konserthuset 
Play i samarbete med Konserthuset Stockholm, Stim 
och Svensk Musik. 

Mosaic Tales I
Catharina Palmér, Cecilia Franke,  
Mansoor Hosseini, Maria Lithell Flyg, Mattias Risberg, 
Magnus F Andersson, Olov Franzén, Mikael Forsman, 
Martin Svensson, Martin Jonsson Tibblin, Patric 
Simmerud, Per Gunnar Petersson, Per Magnusson, 
Per-Gunnar Alldahl, Peter Bjuhr, Peter Lindroth,  
Peter Schuback, Petter Ekman, Richard R. He, Rosanna 
Gunnarsson, Simon Berggården, Stefan Forssén,  
Stefan Johnsson, Stefan Pöntinen, Stellan Sagvik, 
Thommy Wahlström, Tina Andersson, Tobias Broström, 
Jonatan Sersam, Ulf  Grahn, Ulrika Emanuelsson, 
Ylva Skog, Ylva Fred, Zacharias Ehnvall,  
Molly Teleman och Paula af  Malmborg Ward. 

Mosaic Tales II
Iréne Moneeo, Helena Persson, Sten-Olof  Hellström, 
Björn Eriksson, Carl Michael von Hausswolff,  
Alexandra Nilsson, Hardi Kurda, Håkan Lidbo, Albin 
Eidhagen, Jens Hedman, Johannes Bergmark,  
Kajsa Magnarsson, Kristina Forsman, Kristofer 
Morhed, Lars Bröndum, Leif  Jordansson, Lisa Ullén, 
Lise-Lotte Norelius, Mattias Sköld, Mikael Lindblad, 
Palle Dahlstedt, Paul Pignon, Paulina Sundin,  
Per Moneeo, Stefan Klaverdal, Åke Parmerud,  
Ann Rosén, Sune Mattias Emanuelsson, Susanne Skog, 
Tamas Ungvary, Tintti Dahlin, Tore Bojsten, Viktor 
Zeidner, Ylva Bentancor och Sten Sandell. 

Mosaic Tales III 
Kjell Perder, Anders Englund, Ingvar Karkoff,  
Alwar Almkvisth, Anders Forslund, Anna-Lena Laurin, 
Ansgar Beste, Bengt Lundin, Bo Rydberg, Staffan 
Storm, Magnus Hylander, David Lennartsson,  
David Riebe, Eva Sidén, Fabian Svensson, Fredrik Gran, 
Fredrik Hagstedt, Girilal Baars, Henrik Denerin,  
Håkan B Carlsson, Ingunn Ligaarden, Ivo Nilsson,  
Jenny Hettne, Jesper Nielsen, Johan Jonasson,  
Johan Ramström, Tove Kättström, Josef  Söreke,  
Jörgen Dafgård, Kim Hedås, Krister Hansén,  

Lei Feng Johansson, Lennart Westman, Leo Correia 
de Verdier, Lina Nyberg och Henrik Dahlgren.

”Delad ensamhet är ett angeläget uttryck kring konstens 
betydelse i en allvarlig kris. Att så många tonsättare här enas 
i ett kollektivt kompositionsprojekt är en unik och spännande 
händelse. Vi tror på musikens förmåga att erbjuda tröst och 
gemenskap i denna svåra tid, och det var därför självklart för 
oss att medverka till att göra denna satsning möjlig.” 

Stefan Forsberg konserthuschef
1 december 2020.

Konserten blev en succé och fick stort medialt 
genomslag med inslag i SVT:s morgonprogram, SVT 
Kulturnyheterna, Sveriges Radio och recensioner i 
Sveriges största dagstidningar och omnämnanden  
i fackpress. DELAD ENSAMHET har hittills setts av 
flera tusen personer via Konserthuset Play, både live 
och i efterhand. 

”De 107 svenska tonsättarnas musikaliska stafett  
’Mosaic tales’ är en klanglig kraftsamling och ett oersättligt 
tidsdokument.”

Johanna Paulsson i Dagens Nyheter,  
2 december 2020. 

Swedish Chamber Games 
I samarbete med Stim genomförde FST under 2020, 
tillsammans med Göteborgs Symfoniker, kammar-
ensemblen Gageego! och produktionsbolaget Bohm 
Bohm Room en kompositionstävling i syfte att främja 
svensk och europeisk kammarmusik genom repertoar- 
utbyte. Tre vinnande verk utsågs den 1 juni till vinnare 
med pris om 50 000 svenska kronor vardera: Britta 
Byströms Baum in der Stadt, Henrik Denerins totenkopf 
och Leilei Tians The Hymn of  the Pearl. Verken fram-
fördes av den svenska ensemblen Gageego! i Sten-
hammarsalen i Göteborgs Konserthus utan publik 
och konsertprogrammet livestreamades. Projektet fick 
väldigt bra medial uppmärksamhet och FST närvarade 
vid själva prisutdelningen som delades ut av Stims 
ordförande Carina Brorman den 10 oktober 2020. 

Den internationella Swedish Chamber Games- 
turnésatsningen med ensemble recherche i Freiburg, 
L’Instant Donné i Paris, Hebrides Ensemble i 
Edinburgh och Athelas Sinfonietta Copenhagen i 
Köpenhamn kunde inte genomföras under rådande 
omständigheter under 2020. Planer finns att återuppta 
samarbete med dessa europeiska välrenommerade 
ensembler vid en senare tidpunkt. 

Påverkansarbete för upphovsrätten och rättighetshavarna
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Ovan: Vinnarna i Swedish 

Chamber Games, fr vänster 

Britta Byström, Henrik Den-

erin och Leilei Tian. 

Svensk Musikvår 2020.  

SEAMS! From mono to multi, 

konsert på Fylkingen. 

Foto: A
dam

 W
rafter.
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Konstmusikens utmaningar i ett  
förändrat kulturlandskap
Under hösten 2020 arrangerade Konstnärsnämnden 
och Export Music Sweden, i dialog med FST, ett sam-
tal om de exportutmaningar som konstmusiken står 
inför i ett förändrat kulturlandskap. I samtalet som 
modererades av kulturjournalisten Petra Markgren 
Wangler diskuterade orkesterchefen Katrine Ganer 
Skaug, FST:s hedersledamot Karin Hellqvist, kompo-
nisten Per Egland och dirigenten Christian Lindberg 
frågeställningarna utifrån sina respektive områden. 
FST kommunicerade om programmet och kommer 
att vara en närmare samarbetspart inför fortsatt dis-
kussion om konstmusikens utmaningar och möjlighe-
ter i ett delvis förändrat musiklandskap.

Samarbete med Musikförläggarna 
FST inledde ett samarbete med Musikförläggarna 
inför Musikförläggarnas Pris 2019 i syfte att ge 
konstmusiken större plats och synlighet. Detta arbete 
har fortsatt även under 2020 och FST:s kansli bistod 
Musikförläggarna och deras byrå Lennox PR inför 
offentliggörandet av de nominerade kandidaterna i 
kategori “Liten ensemble/kammarmusik”och  
“Stor ensemble/opera”. 

Nominerade i kategori Årets konstmusikpris –  
Stor ensemble/opera: 
Marie Samuelsson: Brandnäva (Gehrmans Musikförlag)
Andrea Tarrodi: Aednan (Albatross Musikproduktion)
Anders Nilsson: Cellokonsert (Manus)
Emmy Lindström: The Lost Clown (Manus)

Nominerade i kategori Årets konstmusikpris –  
Liten ensemble/kammarmusik:
Anders Hillborg: The Breathing of  the World (Faber 
Music/CTM/Cosmos Music Publishing)
Djuro Zivkovic: Citadel of  Love (Manus)
Jan W Morthenson: Raga Zero (Manus)
Tebogo Monnakgotla: The Flower and the Wind Demon 
(Manus)

Pristagarna och hela musikbranschen får vänta för 
att hylla upphovspersonerna bakom de musikaliska 
framgångarna. Musikförläggarna beslutade att dela ut 
2020 års priser i samband med nästkommande pris- 
utdelning år 2021.

Samarbete med Svensk Musikvår  — ”Stock-
holm nedstängt — så fortsätter staden leva”
Under rubriken ”Stockholm nedstängt – så fortsätter 
staden leva” på Svenska Dagbladets omslag, genom-
fördes den femte festivalen för svensk nutida konst-
musik i en annorlunda form. Med finansiellt stöd av 
FST möjliggjordes Svensk Musikvårs livestreamingar 
som skedde på några av Stockholms konsert- och 
musikscener, dock helt utan publik. 

Festivalen arrangerades även 2020 av Stockholm 
Saxofonkvartett och i samarbete med Kulturrådet, 
Kungl. Musikaliska Akademien, Musikaliska, Samtida 
Musik och Stockholms stad för att bidra och tillgäng-
liggöra årets program i en annorlunda form. 

Levande musikarv i samarbete med  
Kungl. Musikaliska Akademien 
Levande musikarv, Kungl. Musikaliska Akademiens 
unika databas för svensk konstmusik, har hittills varit 
fokuserad på äldre repertoar. I december 2020 öppnade 
den även för nutida musik genom ett samarbete med 
Föreningen Svenska Tonsättare. Tonsättare kan numera 
själva lägga in biografisk information och registrera 
sina verk så att de blir lätt sökbara. Levande musikarv 
kommer däremot inte att ge ut några notutgåvor av 
skyddad musik, utan hänvisar istället till tonsättarnas 
egna förlagskontakter. Databasen har årligen mer än 
85 000 unika besökare och växer ständigt. 

FST:s samarbete med Svensk Musik
Svensk Musik och FST har under året samrått i frågor 
om svenskt musikliv och samarbetat i olika projekt 
och aktiviteter. FST är representerat i styrelsen för 
Svensk Musik Swedmic AB (Svensk Musik), ett 
dotterbolag till Stim som utför arbetsuppgifter och 
tjänster som hör samman med Stims främjande av 
svensk musikkultur. Svensk Musik är årligen en viktig 
samarbetspart i FST:s projekt Presentationsdag för ny 
svensk orkester-, kör- och kammarmusik. 

Stims musikfrämjande verksamhet 
FST, Skap, Musikförläggarna och Svensk Musik 
finansierar, till största delen, sin verksamhet med Stims 
medel för sociala, kulturella och utbildningsrelaterade 
ändamål, så kallade SKU-medel. Det är medel som 
dras från alla rättighetshavares intäkter insamlade i 
Sverige och som tidigare benämndes Nationella medel. 
Sedan 2017, då EU:s direktiv för kollektiv rättightes-
förvaltning (CRM) implementerades i Sverige, har 
regelverket för användning och kraven på transparens 
skärpts.

Under 2020 har det pågått ett strategiskt arbete 
med att utveckla Stims musikfrämjande verksamhet 
utifrån SKU-medel. Syftet var öka den strategiska 
medvetenheten och värdet av SKU-medlen men 
också effektivisera och förenkla administrationen. 
Den nuvarande processen som fördelar medel till 
organisationerna är administrativt komplicerad och 
kräver mycket resurser från organisationerna och 
Stim. Arbetet är också en del av Stims strategi för att 
stärka sammanhangen mellan den musikfrämjande 
verksamheten och Stims övriga aktiviteter i syfte att 
arbeta mer fokuserat mot värdeskapande och göra 
Stim än mer till en attraktiv part för rättighetshavare 
och musikliv.

Påverkansarbete för upphovsrätten och rättighetshavarna
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Parallellt med strategiarbete och etablering av 
Stim-sfären har det pågått ett arbete med att utveckla 
ett koncept för kommunikation och varumärke för 
den musikfrämjande verksamheten och att etablera en 
flerårig finansiering av intresseorganisationerna FST, 
Skap och Musikförläggarna samt Svensk Musik. En 
del av detta arbete förutsätter beslut av Stims stämma 
och planeras komma upp på ordinarie årsstämman i 
maj 2021. 

FST har under året fört en ingående dialog med 
Stim avseende allvarliga konsekvenser för kultur-
sektorns utveckling. Vid Stims stämma den 26 maj 
sammanfattade Stims ordförande Carina Brorman 
pandemins situation: 

Påverkansarbete för upphovsrätten och rättighetshavarna

– Vi är alla medvetna om den situation musikskapare 
och utövare befinner sig i. En tid av stor osäkerhet 
och oro. Men vi har också fått se ett helt nytt intresse 
från oväntade håll kring kulturens betydelse i tider av 
kris. Kreativiteten blomstrar kring nya sätt att möta 
publiken och nå ut med sitt skapande. Från politiskt 
håll har man hörsammat situationen för kulturen 
och agerat snabbt med både generella och särskilda 
riktade finansiella stödåtgärder. Även om stöden inte 
är tillräckliga. I en krissituation som nu, framstår 
Stims värdegrund från 1923 på ett kraftfullt sätt. Vårt 
särskilda ansvar att en del av pengarna ska gå tillbaka 
till musikskapare i form av sociala, kulturella eller 
utbildningsändamål är en viktig del av den kollektiva 
förvaltningens ekosystem.

Citadel of Love är ett djupt personligt verk som skapar en unik och intim atmosfär. Pianots berättande röst tillsammans med de 

andra sex instrumenten, som subtilt adderar vokalröst såväl som slagverksinstrument, för lyssnaren genom ett inre drama av 

intensitet och fullhet.

Djuro Zivkovic, mottagare av Stiftelsen Saltös Järnåkerstipendium 2020 för verket Citadel of Love. 

Foto: J
ohn C

hantler.
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Internationellt samarbete och nordiskt påverkansarbete

FST arbetar internationellt genom samarbeten och 
representationer i flera utländska tonsättarorganisationer 
för att bevaka upphovsrättsliga frågor, tonsättares 
villkor och kulturpolitiska frågor på nordisk, europeisk 
samt global nivå. 

FST är medlem i ECSA (European Composer and 
Songwriter Alliance), paraplyorganisationen för alla 
som komponerar musik i Europa. ECSA omfattar 
idag 55 organisationer, vilka tillsammans representerar 
över 30 000 komponister inom alla musikaliska genrer 
i 28 länder. Inom ramen för ECSA är FST medlem i 
ECF (European Composers Forum) som organiserar 
konstmusiktonsättarna i Europa och FFACE (Federation 
of  Film and Audiovisual Composers of  Europe) som 
organiserar komponister av filmmusik och audiovisuell 
musik. 

FST är även delaktig genom Stim i CIAM  
(International Council of  Music Authors) som är en 
världsomspännande organisation för upphovspersoner 
inom CISAC (International Confederation of  Societies 
of  Authors and Composers). CISAC representerar 
över 230 sällskap i 120 länder och stöder det globala 
nätverket av kollektiv rättighetsförvaltning. 

ECSA och CISAC 2020 
Under året har FST deltagit i ECSA:s arbete tillsam-
mans med musikskapare från hela Europa. Vid möte 
i februari och i oktober diskuterades DSM-direktivets 
implementering i olika länder med extra fokus på 
kommissionens riktlinjer för artikel 17 samt artiklarna 
18–22. På dagordningen var också olika aspekter av 
rättighetsfrågor kring musikskapande och artificiell 
intelligens, digitala plattformar och upphovspersonernas 
villkor, ”buy outs” och royaltyfri musik. 

I ECSA:s kommitté för konstmusik diskuterades 
fördelningsfrågor och avräkning till konstmusik från 
upphovsrättssällskapen i de olika medlemsländerna, 
avtal och villkor med ambitionen att kommunicera 
goda exempel vad gäller villkor, jämställdhet och 
arvoden. ECSA har också expanderat jämställdhets- 
arbetet till andra områden som jämlikhet och mångfald. 
En stor fråga har varit user-centric där man bygger 
argumentation och exempel i arbetet med att utveckla 

Internationellt  
samarbete och nordiskt  
påverkansarbete

framtida modeller för en mer rättvis fördelning i 
streamingtjänsterna. 

Stor del av tiden har ägnats åt att diskutera läget 
för musikskaparna i ljuset av covid-19. Alla länder 
har drabbats hårt och olika länder har hanterat krisen 
på olika sätt. ECSA har noga följt EU:s arbete med 
krisstöd på kulturområdet och flera inspel har gjorts 
för att påverka EU:s beslutsfattare, bland annat flera 
undersökningar och analyser om hur musikkulturen 
har drabbats.     

Under året har det också pågått ett arbete med att 
utveckla och uppdatera ECSA:s modell för governance 
med ambitionen att få större rotation på styrelseleda-
möter och uppdatera och modernisera regelverk för 
nominering och valprocedur till ECSA:s styrelser. 

   

”Jag är stolt över att vi lyckats  
få hit den absoluta toppen av  
makthavare, lagstiftare, politiker,  
media och branschföreträdare för 
att diskutera effekterna av  
implementeringen av EU:s  
direktiv om upphovsrätt och  
Digital Single Market.”
 
ECSA:s ordförande Alfons Karabuda  
vid 2020 års Creators Conference & Camille Awards  
i Bryssel, 3 februari 2020
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Stim deltog som medlem vid CISAC:s årsstämma 
den 28 maj. På stämman valdes Björn Ulvaeus till ny 
president i CISAC. Han efterträdde Jean-Michelle 
Jarre som varit president i sju år. Vid utnämningen 
kommenterade Björn Ulvaeus att han, utifrån sina 
erfarenheter och kunskaper, kommer att arbeta för 
att stärka villkoren för musikskapare genom stärkt 
upphovsrätt, verka för en högre andel av det värde 
musiken skapar i digitala plattformar samt arbeta  
för ett bättre och effektivare rapporterings- och  
avräkningssystem.

“I have made a great living as a songwriter and an artist, 
and I have been fortunate enough to have enjoyed a lot of  
success. Now, as President of  CISAC, I am happy to have a 
different kind of  opportunity, to try and help the next genera-
tion of  creators in their working lives. CISAC has a unique 
international authority, and I believe passionately in its mission 
to secure better, fairer terms for creators. I am also interested in 
how the technologies we use can work better, earning creators 
fairer rewards for their work and more royalties. I am therefore 
very excited about the opportunities ahead and looking forward 
to our collaboration”.

                                                      Björn Ulvaeus, 
nyutnämnd president CISAC, maj 2020.

ECCO-konserten 2020 sändes från Philharmonie 
Luxembourg den 6 oktober där Ensemble United 
Instruments of  Lucilin framförde under ledning 
av Thomas Goff  sex verk av europeiska tonsättare 
däribland Henrik Strindbergs verk Bilder. Konserten 
sändes i Luxemburg radio och ingick i ECSA:s höst-
session som arrangerades av ECCO (European  
Contemporary Composers Orchestra) och FLAC 
(Fédération Luxembourgeoise des Auteurs et  
Compositeurs). 

Intensifierat nordiskt samarbete 
FST ingår i Nordiska Komponistrådet (NKR) som 
består av företrädare för de nordiska tonsättar- 
föreningarna. Det nordiska samarbetet möjliggör ett 
mycket värdefullt kunskaps- och erfarenhetsutbyte 
om samtliga centrala tonsättarfrågor, framförallt i 
upphovsrättsfrågor, ersättningsfrågor, det gemensamma 
arbetet inom ECSA, om tonsättarnas arbetssituation 
och möjligheter till skapande, repertoarstatistik,  
beställningssituation och nordiska sambeställningar.  
Gemensamt arbetar man med frågor rörande 
kompositionsutbildningar och antagningsstatistik, 
musikpedagogisk verksamhet och förutsättningarna 
för framtida tonsättare och konstmusikens ställning i 
Norden och världen. 

Under 2020 har det nordiska samarbetet genom 
NKR intensifierats med anledning av covid-19. Alla 
nordiska länder har drabbats hårt av coronapandemin 
och har olika strategier för att komma ur krisen. 

Inom NKR har föreningarna stöttat varandra i olika 
kampanjer och utbytt erfarenheter och kunskaper i 
påverkansarbetet gentemot politiker och myndigheter. 
På agendan fanns fortsättningsvis områden som 
repertoarutveckling och nordiska sambeställningar 
och det pågår en dialog med Nordisk Kulturfond om 
vidgat samarbete. NKR har också fortsatt att diskutera 
utbildningsinsatser för att säkra återväxt och sprida 
kunskap om nutida konstmusik i skolväsendet. De 
nordiska länderna har olika strategier för att öka 
effekterna av insatserna och NKR är en bra plattform 
för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. 

De nordiska tonsättarföreningarna har också disku-
terat en förändring av festivalen Nordiska Musikdagar 
i framtiden med anledning av ändrade möjligheter till 
finansiering. Föreningarna diskuterar en mer samord-
nad och samfinansierad festival även med möjligheter 
att samarbeta med andra externa aktörer. 

Festivalen Nordiska Musikdagar har flyttats fram 
både på Färöarna och på Island. Färöarnas musik-
festival, som skulle ägt rum den 24–27 september 
2020 flyttades först fram till den 14–17 april 2021 och 
planeras till hösten 2021 på grund av rådande om-
ständigheter. I juni 2020 utlystes Call for Works under 
benämning Global Transformation or a Mirage? inför att 
Nordic Music Days Island planerades att genomföras 
i oktober 2021 i Rejkjavík av Tónskáldafélag Íslands/
The Icelandic Composers Society. Tidpunkten för 
festivalen är framflyttad till våren 2022.

Andrea Tarrodis verk Acanthes blev nominerad till 
Nordiska rådets musikpris 2020 tillsammans med elva 
andra bidrag med hög konstnärlig nivå. 

FST främjar också nya generationer av nordiska 
tonsättare genom att stödja UNM (Ung Nordisk 
Musik) och deras årliga festival för nordisk konstmusik 
som under 2020 genomfördes, främst digitalt, från 
Tammerfors i Finland, 24–29 augusti. Tonsättarna 
som deltog i festivalen genom UNM Sverige kunde 
inte resa till Finland och UNM Sverige arrangerade  
ett stängt streaming-event för dessa tonsättare på  
Khimaira i Stockholm. Tonsättarna som representerade 
UNM Sverige år 2020 var Adele Kosman, Ylva Fred, 
Anton Berglund, Nilz Brolin, David Tudén,  
Anton Lindström och Saga Fagerström. 

Nordic Film Music Days
FST arrangerar årligen Nordic Film Music Days och 
HARPA Film Music Award, en internationell konferens 
och samarbete mellan de fem nordiska länderna för 
att belysa, främja och agera plattform för nordiska 
film- och mediakomponister. 2020 års upplaga arran- 
gerades i februari i Berlin i samband med internatio-
nella filmfestivalen Berlinale. Filmvisningar, panelsamtal 
och priscermoni ägde rum i Felleshus på Nordiska 
ambassaderna i Berlin.

Internationellt samarbete och nordiskt påverkansarbete
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Stipendier och priser

FST-stipendium 2020
FST utdelar årligen FST-stipendium till yrkesverk-
samma Stimanslutna tonsättare inom det konstmusi-
kaliska området vilket finansieras genom SKU-medel 
från Stim. Vid 2020-års stipendieutdelning fick 34 
upphovspersoner dela på 1 600 000 kronor. I de fall 
en stipendiat erhållit Stims extrastipendium om 10 
000 kronor i år, har FST:s stipendiebelopp reducerats 
från 50 000 till 40 000 kronor enligt tidigare fastställda 
kriterier. 

År 2020 års pris- och stipendiekommitté bestod av 
Carin Bartosch Edström, Jonas Bohlin och Henrik 
Denerin (enligt styrelsebeslut). Följande 34 tonsättare 
tilldelades FST-stipendium 2020:

Magnus Alexanderson, Tina Andersson, Ansgar 
Beste, Tony Blomdahl, Erik Bünger, André Chini, 
Jörgen Dafgård, Ulrika Emanuelsson, Marta Forsberg, 
Kristina Forsman, Hans Gurstad-Nilsson, Cecilia 
Franke, Magnus Granberg, Ragnar Grippe, Fredrik 
Hagstedt, Maria Horn, Leif  Jordansson, Daniel M 
Karlsson, Adrian Knight, Lo Kristenson, Stefan 
Levin, Kajsa Magnarsson, Kjell Perder, Helena Persson, 
Mattias Risberg, Patric Simmerud, Fredrik Sixten, 
Susanne Skog, Carl Unander-Scharin, Viktor Varela, 
Viktor Zeidner, Andreas Zhibaj, Djuro Zivkovic och 
Tommy Zwedberg. 

Besked om vilka som tilldelades FST-stipendium 
2020 kommunicerades via FST:s webbsida och på 
sociala medier. 

FST:s konstmusikaliska priser 
Föreningen Svenska Tonsättares konstmusikpriser 
för år 2019 tilldelades under 2020 till en tonsättare 
vars ”konstnärskap präglas av både djup och tillgäng-
lighet”, en vokalensemble för ett mångsidigt arbete 
för ny svensk körmusik och en högkvalitativ scen för 
ny opera i hjärtat av Dalarna. Rosenbergpriset, som 
uppmärksammar en tonsättare med betydelsefull och 
nyskapande verksamhet bakom sig, tilldelades Anders 
Nilsson. Interpretpriset gick till Erik Westbergs 
Vokalensemble och Musikens möjliggörare prisade 
Anna Larsson och Göran Eliasson och deras Vattnäs 
Konsertlada. 

Rosenbergpriset 
Tonsättaren Anders Nilsson tilldelades Rosenbergpri-
set 2019.  Priset som delats ut sedan 1982 går till en 
tonsättare med betydelsefull och nyskapande verk-
samhet bakom sig. Han tilldelades 75 000 kronor med 
följande motivering: 

Anders Nilsson hör till de stora svenska tonsättarna i 
sin generation. Hans konstnärskap präglas av både djup och 
tillgänglighet. Rosenbergpriset tilldelas honom för hans rika 
produktion, hantverksskicklighet, samt stora konstnärliga 
integritet.

Interpretpriset 
Föreningen Svenska Tonsättare har sedan 1982 pre-
mierat musiker, ensembler, körledare och dirigenter 
som särskilt utmärkt sig genom att framföra samtida 
konstmusik. FST:s Interpretpris 2019 om 50 000 kronor  
tilldelades Erik Westbergs Vokalensemble enligt 
motiveringen: 

Erik Westbergs Vokalensemble får priset för sitt stora och 
mångåriga engagemang i och arbete för ny svensk körmusik. 
Genom ett stort antal beställningar och sin internationella 
genomslagskraft når de ut till en bred allmän publik.

Musikens Möjliggörare 
Priset Musikens Möjliggörare, instiftat 2010, utdelar 
Föreningen Svenska Tonsättare till en konsertarrangör 
eller producent vars insatser varit av stor betydelse för 
nutida konstmusik. Priset innebär att mottagaren får 
beställa ett musikverk till ett värde av 50 000 kronor. 
2019 års pris tilldelades Anna Larsson och Göran  
Eliasson för deras verksamhet med Vattnäs Konsert-
lada. Motiveringen lyder: 

Med personligt mod och idealism har Anna Larsson och 
Göran Eliasson startat och etablerat en högkvalitativ scen 
för ny opera i hjärtat av Dalarna. På hög konstnärlig nivå 
tillgängliggör de svensk operamusik för både lokal och inter- 
nationell publik.

Järnåkerstipendiet 2019 och 2020 
Karin Rehnqvist mottog Stiftelsen Saltös 2019 års 
Järnåkerstipendium om 100 000 kronor vid den årliga 
Järnåkerkonserten på Musikaliska i Stockholm den 5 
januari 2020 i närvaro av Saltöstiftelsens ordförande 
Anna Lindal och FST:s ordförande Martin Jonsson 
Tibblin. Hennes prisbelönta verk Blodhov (2019) fram-
fördes av Lena Willemark och ensemble recherche 
på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm i februari 
2020. 

Djuro Zivkovic tilldelas Sveriges största kammar-
musikstipendium om 100 000 kronor – Stiftelsen 
Saltös Järnåkerstipendium 2020 – för verket Citadel of  
Love enligt juryns motivering: 

Citadel of  Love är ett djupt personligt verk som skapar en 
unik och intim atmosfär. Pianots berättande röst tillsammans 
med de andra sex instrumenten, som subtilt adderar vokalröst 
såväl som slagverksinstrument, för lyssnaren genom ett inre 
drama av intensitet och fullhet.  

Stipendier och priser
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Verket Citadel of  Love uruppfördes i Konserthuset 
Stockholm den 9 mars 2020 av Norrbotten NEO 
under ledning av Petter Sundkvist. Musikjournalisten 
Camilla Lundberg skrev i Dagens Nyheter: 

Med eterofoniska vokaliser i rätta händer transporteras 
lyssnaren till ett sagoland, här in i Zivkovics bysantinska 
klangkatedral. Hans tonspråk, format och färgat av mysticism 
och rituell liturgi, är ett välkommet tillskott till modern konst-
musik i Sverige. Det är yppigt och uttrycksfullt i ett hänryck-
ande möte mellan andlighet och fantasy.

Stiftelsen Saltö, inrättad av musikmecenaten och 
donatorn Erik Järnåker, har sedan 2009 premierat 
betydelsefulla kammarmusikverk komponerade av 
svenska tonsättare. Stiftelsen, som drivs av FST och 
Kungl. Musikaliska akademien, delar varje år ut  
Järnåkerstipendiet, det största i Sverige inom katego-
rin kammarmusik.

Manifestgalan 2020
FST främjar också musik utgiven på oberoende skiv-
bolag och bidrog till 2020 års Manifestgalan 2020 som 
ägde rum på Nalen i Stockholm den 14 februari. Den 
17:e Manifestpriset delades ut i 15 genrer och 6 speci-
alkategorier. FST:s tonsättare Lars Brödum prisades i 
kategori ”Experimentellt”, för ”Phaethon – Music for 
Instruments and Electronics (Antennae Media) med 
följande motivering: 

Med sensibel precision träffar Lars Bröndum mitt i prick. 
Uttrycket är avskalat och återhållet med en långsam, ständigt 
pågående utveckling, som i stunder även spänner till det furiöst 
gränslösa. Samspelet mellan akustiska- och elektroniska 
instrument är artikulerat, inkännande och väl balanserat. 
Bröndum visar upp en kontrollerad och utomordentlig känsla 
för klang. Musiken klänger sig fast och vägrar släppa taget.

Stipendier och priser
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Karin Rehnqvist tar emot 

Järnåkerstipendiet 2019 

vid Järnåkerkonserten på  

Musikaliska i Stockholm  

den 5 januari 2020. 

Pristagare Göran Eliasson och  

Anna Larsson, Anders Nillson  

och Erik Westberg. 
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En digital stämma
På grund av rådande omständigheter ställde FST 
in planerad stämma och middag tänkt att äga rum 
fredagen den 3 april i Stockholm, World Trade Center. 
Det nya datumet för föreningens stämma beslutades 
att ske den 12 maj. Kansliet arbetade febrilt med att 
undersöka olika distanslösningar för att så många som 
möjligt skulle kunna delta. Cirka 50 upphovspersoner 
medverkade online när FST anordnade sin allra första 
digitala årsstämma. Teknisk och juridisk support 
fanns tillgänglig och fungerade väl. Röstförfarandet 
för deltagande röstberättigade medlemmar skedde via 
voteringssystemet (VoteIT). Det var speciellt att se 
alla deltagare på skärmen, men medlemmarna kände 
ändå en fin samhörighet och sammanhållning under 
mötet. 

Enligt valberedningens förslag välkomnade 
stämman två nya ledamöter till styrelsen, Johan Blixt 
och Johan Svensson och styrelseledamöterna Jenny 
Hettne och Marcus Wrangö omvaldes för en period 
om två år. 

FST:s ordförande kommenterade i samband med 
föredragande av årsredovisningen:

– Jag ser fram emot att få arbeta med föreningens 
verksamhet ett år till. Ledorden för FST under 2019 
har varit att samarbeta och att bygga förtroende. Det 
blev ett viktigt år för alla kulturskapare i Europa när 
EU-parlamentet röstade ja till det moderniserade 
upphovsrättsdirektivet. År 2020 är redan historiskt; 
världen har drabbats av en pandemi och på kort tid har 
vi varit med om en omställning som få av oss hade 
kunnat föreställa sig. Ett kulturliv som går på sparlåga 
begränsar inte bara människors tillgång att på plats ta 
del av konst och kultur, det får också stora konse- 
kvenser för konstnärers möjligheter att verka och 
försörja sig. FST arbetar aktivt med många aktörer för 
att lindra de ekonomiska konsekvenserna för kultur-
skapare. Jag vill även tacka er medlemmar för att ni 
bidrar med kunskap, erfarenheter och kommunikation 
om era konstnärliga verksamheter. Tonsättarna och er 
musik är ju de bästa ambassadörerna för FST.

Regionala medlemsträffar 
Under våren och hösten 2020 anordnade FST 
medlemsträffar i Stockholm och Göteborg. Träffen 
i Malmö uteblev på grund av försämrat hälsoläge i 
Skåne. Aktiviteterna var tänkta som ett forum för 
gemenskap och gav möjlighet till nätverkande, utbyte 

av idéer och erfarenheter. Till båda tillfällen bjöds in 
intressanta föreläsare för diskussioner om konst och 
estetik. Programmen var väldigt uppskattade.  

Utbildning och rådgivning
FST erbjuder utbildning och rådgivning till professio-
nella tonsättare. Föreningens rådgivning medför ofta 
även ett kunskapsstärkande för upphovspersonerna. 
Under 2020 såg föreningen ett ökat behov av olika 
former av rådgivning och fortbildning och därför ord-
nades flera digitala utbildningar och FST förstärkte 
sina rådgivningstjänster. FST anordnade ett kurstillfälle 
i ekonomi för tonsättare med Jeanette Bjurling och en 
utbildning i att arrangera konserter med Lars Redin. 
Den var skräddarsydd för tonsättare och omfattade 
projektledning, marknadsföring, budgetering och sä-
kerhet. Vidare anordnades en ekonomiutbildning för 
tonsättare och musiker med Mats Möller i samarbete 
med Musikalliansen. 

Därtill anordnade FST tre webbinarier i samarbete 
med Management by Kerstin; om bemötande av  
härskartekniker med retorikexperten Jonna Nyberg, 
om nätverkande med författaren Sofia Sundberg 
och ett modererat samtal om att vara kreatör och 
entreprenör i kulturbranschen med tonsättaren Carin 
Bartosch Edström, författaren Simona Ahrnstedt och 
Sandra Kastås, konstnär och kommunikationschef, 
ledd av journalisten Camilla Wagner.

Inom ramen för FST:s rådgivningsservice har 
FST bistått såväl upphovspersoner som beställare 
och andra musikanvändare i upphovsrättsliga frågor, 
förhandlingar, avtal, kontrakt, arvodesfrågor och 
andra musikjuridiska ärenden. Upphovspersoner 
erhöll juridisk rådgivning av juristen Thomas Riesler. 
Den ekonomiska rådgivningen tillhandahölls av en 
mängd specialister och redovisningsekonomer, främst 
Per Korsfeldt, Vemanord Redovisning och Jeanette 
Bjurling. FST har också tillhandahållit rådgivning och 
samtalsstöd för utsatta personer i musiklivet i sam- 
arbete med Management by Kerstin. 

Resebidrag till rättighetshavare
FST erbjuder tonsättare resebidrag i samband med 
uppförande eller uruppförande, repetition inför upp-
förande av eget verk, eller t.ex. besöka kompositions- 
seminarium, såväl nationellt som internationellt. FST 
ser varje tonsättare som en ambassadör för svensk 
konstmusik och medverkar på detta sätt till att stärka 

Insatser för  
upphovspersoner

Insatser för upphovspersoner
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tonsättarnas internationella nätverk, knyta kontak-
ter och sprida information om den samtida svenska 
konstmusiken. FST kan bevilja resebidrag till Stim- 
anslutna upphovspersoner i de fall finansiering från 
Svensk Musik eller Konstnärsnämnden inte är möjlig. 
Till följd av pandemins utbrott blev antalet resor under 
året väsentligt färre än normalt. Under det första kvar-
talet kunde ett tjugotal resebidrag beviljas. Men ett stort 
antal uruppföranden och framföranden kunde inte 
genomföras utan fick ställas in eller skjutas upp.

Arbetsvistelser för tonsättare
FST äger en lägenhet i Berlin (Tyskland) och en lägenhet 
i Cortona (Italien) i syfte att möjliggöra internationella 
arbetsvistelser för tonsättare. Kostnaderna för dessa 
lägenheter finansieras genom medlemsavgifter. Utlys-
ning och periodtilldelning av arbetsvistelser sker enligt 
styrelsens fastställda urvalsregler. Arbetsvistelserna är 
högt uppskattade och beläggningen är i regel 100%, 
men till följd av pandemin kunde endast ett fåtal 
genomföras. FST:s styrelse beslutade att inte utlysa 
nya perioder under 2020 utifrån UD-avrådan från icke 
nödvändiga resor till ovannämnda länder. 

Under våren 2020 presenterades ett nytt samarbete 
med Norska Komponistföreningen (NKF). Samarbets- 
utbytet avsåg föreningarnas lägenheter i Berlin respek-
tive Paris där FST-tonsättare skulle få tillgång till  
NKF:s lägenhet i Paris och NKF-tonsättare får 
tillgång till FST:s lägenhet i Berlin. Men även detta 
påverkades av pandemin och kunde inte genomföras 
som planerat.

FST är huvudman i VICC (Visby International 
Composers Centre) vars verksamhet är att möjliggöra 
ett residens för tonsättare och musikskapare från hela 
världen. På centret kan tonsättare under några veckors 
vistelse verka i en kreativ miljö, arbeta med att skapa 
ny musik i någon av de professionella studiorna och 
samverka med andra tonsättare samt det lokala musik- 
och kulturlivet. Verksamheten har kunnat bedrivas 
genom stöd av FST, Region Gotland och Statens kul-
turråd. FST har också tilldelat resebidrag till tonsättare 
som fått arbetsvistelse på VICC. Arbetsvistelserna på 
VICC är normalt helt fullbokade men beläggningen 
under året påverkades starkt av pandemin och endast 
ett fåtal kunde genomföras. 

Fördelning av Bonusmedel
FST är också representerade i Bonus Copyright 
Access som inkasserar och fördelar royaltyintäkter 
enligt lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt 
som trädde i kraft den 1 januari 2017. FST är avtals-
licensutlösande part vad gäller kopiering av noterad 
musik i skolor och företräder upphovspersoner inom 
det konstmusikaliska området. Föreningen använder 
en del av inkasserade Bonusmedel till olika kollektiva 
ändamål, såsom rättighets- och avtalsfrågor, informa-

tionsforum för verksamma i musiklivet, pedagogiska 
och konstmusikaliska insatser för unga i samarbete 
med skolor och lärare. 

Under 2020 började medel fördelas utifrån en ny 
undersökning om kopieringsbeteenden som SIFO 
gör på BONUS uppdrag. Undersökningen tyder på en 
något vikande trend i notkopieringen vid landets läro-
säten. Det planeras för regelbundna uppföljande ana-
lyser och undersökningar för att bevaka reliabiliteten 
(tillförlitligheten) i statistiken. FST har, tillsammans 
med Skap och Musikförläggarna, under året bevakat 
efterlevnaden av det nya kopieringsavtalet med SKR 
och Kulturskolorna som trädde i kraft vid årsskiftet. 
På grund av nya rutiner vid SKR tecknades inte det 
nya avtalet i samma utsträckning som det tidigare. Fler 
kulturskolor hade inte skrivit på avtalet i slutet av året 
vilket medförde särskilda insatser med resultatet att de 
flesta tecknade avtal för 2020 och ännu fler avser att 
teckna avtal under 2021. 

Kommunikationsarbete
Under 2020 har FST bedrivit en omfattande och 
intensiv kommunikationsverksamhet på grund av rå-
dande omständigheter. FST kommunicerade dagligen 
om aktuella externa angelägenheter relevanta för med-
lemskåren. FST har dessutom genomfört ett flertal 
utåtriktade programaktiviteter och lyckats få väldigt 
bra uppmärksamhet i media och bland opinionsbildare.  

FST:s kommunikationsarbete omfattade såväl en 
bred omvärldsbevakning inom kulturpolitik, upp-
hovsrätt och rättighetsfrågor, som att driva relevanta 
frågeställningar gentemot beslutsfattare, opinions- 
bildare och förtroendevalda. 

Intern kommunikationsverksamhet bestod av 
implementeringen av FST:s nya Medlemssidor med ny 
bakomliggande teknik samt ett nytt Medlemsregister 
kopplat till interna medlemssidor. I det nya registret 
uppdaterar medlemmarna sina personliga uppgifter 
direkt i systemet. Matrikeln finns endast på FST:s 
medlemssidor och enbart inloggade FST:s medlem-
mar och FST:s kanslipersonal kan se denna digitala 
matrikel. 

FST bytte även presspubliceringsverktyg och 
övergick från MyNewsdesk till Cision i syfte att spara 
administrativa kostnader. I samarbete med Stimsfären 
– Stim, Skap och Musikförläggarna förhandlades fram 
förmånligare avtalsvillkor. 

Under rubriken ”3 korta frågor och svar” lyfte 
FST:s olika medlemmars röster och perspektiv, främst 
i sociala medier. Vid utnämningen av Johan Svensson 
till FST:s styrelse kommenterade han utvecklingen 
inom det konstmusikaliska området och samspel 
EAM och orkester- och kammarmusik: 

– En spännande utveckling som sker just nu är att gränsen 
mellan den akustiska och elektroniska musiken blir alltmer 
otydlig. Visst är det många tonsättare som arbetar uteslutande 

Insatser för upphovspersoner
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i det ena eller andra fältet men det är också många som arbetar 
aktivt inom båda fälten och skapar multimediala blandverk 
där akustiska och elektroniska ljudkällor, och även visuella 
element, vävs samman och skapar nya paletter av uttrycksmedel. 

FST medverkade, nästan uteslutande digitalt, vid 
relevanta konstmusikaliska forum, konferensprogram, 
seminarier, priser och andra evenemang (se mer på 
sid. 26). 

Högsta domstolen friar FST
Högsta domstolen avgjorde den 17 mars 2020 frågan 
om Föreningen Svenska Tonsättare tidigare julmid-
dagar kunde betraktas som muta eller inte och HD 
friade FST på alla punkter. I sin dom skrev Högsta 
domstolen att ”…deltagandet i middagarna haft 
ett verksamhetsmässigt berättigande och utgjort ett 
förtroendebyggande led i de inbjudna personernas 
tjänsteutövning…”
Det var 2014 som Åklagarmyndigheten/Riksenheten 
mot korruption initierade en förundersökning mot 
FST:s dåvarande ordförande Martin Q Larsson om 
föreningens julmiddag år 2012/2013 kunde anses som 
givande av muta.

Insatser för upphovspersoner
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Händelser och datum

5 januari  Karin Rehnqvist tilldelas 2019 års Järnåkerstipendium, Musikaliska, Stockholm 

20 januari  Guldbaggegalan 2020

31 januari  FST arrangerar konferens Möte mellan konstformer på Konstakademien i   
  Stockholm

3 februari  ECSA Creators Conference & Camille Awards 2020

5 februari  Karin Rehnqvist belönade verk Blodhov framförs på Kungl. Musikhögskolan  
  i Stockholm. 

5–8 februari  FST medverkar vid Folk och Kultur, kulturpolitiskt konvent i  Eskilstuna

14 februari  Manifestgalan 2020. Mottagare i kategori Experimentellt Lars Bröndum

9 mars  FST:s presentationsdag för ny svensk kammarmusik,  
  Konserthuset Stockholm

17 mars  Högsta domstolen fria FST från mutanklagelser  

18–22 mars Svensk Musikvår genomförs digitalt; programmet livestreamas med stöd  
  av FST. 

27 april   FST undertecknar och deltar vid ”Upprop för enskilda firmor”. 

12 maj  FST:s föreningsstämma genomförs digitalt från FST:s lokaler i Stimhuset. 

26 maj   Stims stämma i Stockholm. FST:s ordförande väljs till Stims vice ordförande.

10 juni  Anders Nilsson, Erik Westbergs Vokalensemble och Vattnäs Konsertlada   
  tilldelas FST:s konstmusikpriser

21 augusti Nytt krispaket för kulturen presenteras av kulturminister Amanda Lind 

6 oktober  ECCO-konserten 2020, radiosändning från Philharmonie  
  Luxembourg med Henrik Strindbergs verk Bilder.

30 november  Kungl. Musikaliska akademiens högtidssammankomst 2020, Musikaliska

1 december 107 tonsättare manifesterar DELAD ENSAMHET på Konserthuset  
  i Stockholm
 

Ett urval av datum och 
händelser under året
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Ovan: FST:s konferens Ett möte 

mellan konstformer, Stockholm, 

januari 2020. 

Till vänster: Anne Pajunen vid 

FST:s konferens Ett möte mellan 

konstformer, Stockholm, januari 

2020. 
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Förtroendevalda, tjänstemän och konsulter

Styrelsen
Styrelsens ordförande har varit Martin Jonsson  
Tibblin och Dror Feiler har varit vice ordförande.  
Styrelseledamöter har under året varit Johan Blixt 
(fr.o.m. 12 maj), Ulrika Emanuelsson (t.o.m. 12 maj), 
Jenny Hettne, Maria Lithell Flyg, Marie Samuelsson, 
Sten Sandell (t.o.m. 12 maj), Johan Svensson (fr.o.m. 
12 maj) samt Marcus Wrangö. Styrelsen har under 
året hållit tio protokollförda sammanträden samt ett 
styrelseinternat. Styrelsens arbetsutskott (AU) har 
bestått av föreningens ordförande vice ordförande, 
Jenny Hettne samt kanslichef  Daniel Carlberg. AU 
har haft regelbundna möten mellan styrelsemötena.

Revisorer och revision
Revisorer utsedda av föreningsstämman har varit 
Kent Tankred ordinarie lekmannarevisor och  
Håkan Reising (KMPG) ordinarie auktoriserad revi-
sor. Lekmannarevisorssuppleant har varit Peter Bjuhr 
och auktoriserad revisorssuppleant Anders Malmeby 
t.o.m. 12 maj, därefter Lena Krause (KPMG).

Valberedning
Ledamöter i valberedningen har varit Ylva Skog,  
Martin Q Larsson samt Tony Blomdahl t.o.m. den 12 
maj, därefter Esaias Järnegard.

Anställda tjänstemän
Kansliet har förfogat över i genomsnitt cirka 2,0 
heltidstjänster som har innehafts av Daniel Carlberg 
(kanslichef  100%), Katharina Lind (projektledare 
100% t.o.m. 12 november) och Ida-Lee Brandel  
(projektkoordinator på 40% fr.o.m. den 13 augusti).

Förtroendevalda i  
föreningen, anställda 
tjänstemän och anlitade 
konsulter

Anlitade konsulter
Redovisningsekonomen Per Korsfeldt har ansvarat  
för föreningens redovisning samt rådgivning till 
tonsättare. Juristen Thomas Riesler har anlitats för 
juridiska föreningsfrågor samt juridisk rådgivning till 
upphovspersoner. Ida-Lee Brandel anlitades som kon-
sult för kansliarbete och projekt innan hon anställdes 
i augusti. Sofie Lundmark anlitades som projektledare 
under september-december. Kommunikatören Anna 
Cokorilo har anlitats för FST:s kommunikationsarbete. 
Management by Kerstin har anlitats för FST:s jäm-
ställdhetsarbete och rådgivning till upphovspersoner 
samt ett antal informationsforum. IT-konsulterna 
Fredric Bergström, Fabian Sörqvist och Mats Strålberg 
har anlitats för utveckling och underhåll av FST:s 
hemsida, Bonus-databas, underliggande systemstrukturer 
och övriga IT-frågor. VemaNord Redovisning AB 
m.fl. redovisningsbyråer och redovisningsekonomer 
har anlitats för ekonomisk rådgivning till tonsättare. 
Jeanette Bjurling har anlitats för ekonomisk utbildning 
samt för ekonomisk rådgivning till tonsättare. Advo-
katen Henrik Hoffman har anlitats med anledning av 
mutåtalet mot FST och föreningens tidigare ordförande 
Martin Q Larsson. 
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”De 107 svenska tonsättarnas musikaliska  
stafett ’Mosaic tales’ är en klanglig kraftsamling  
och ett oersättligt tidsdokument.” 
Johanna Paulsson i Dagens Nyheter,
2 december 2020.

Kammarensemblen under ledning av Christian Karlsen framför 

Mosaic tales I och III där 107 tonsättare enats i ett kollegialt samspel, 

Konserthuset Stockholm, 1 december 2020. 

Foto: N
adja S

jöström
.
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Representationer 2020
Med mandat från FST har nedanstående personer representerat 
föreningen i följande styrelser, föreningar, institutioner,  
organisationer och arbetsgrupper:

Stims styrelse 
Dror Feiler, ordinarie
Martin Jonsson Tibblin, ordinarie 
Jenny Hettne, 1:a suppleant 
Marie Samuelsson, 2:a suppleant t.o.m. maj 2020,  
därefter Johan Blixt

Stimstyrelsens arbetsutskott
Martin Jonsson Tibblin

Stims stipendiekommitté
Pär Lindgren, mandatperiod t.o.m. 2022
Mattias Rodrick, mandatperiod t.o.m. 2021

Stims fördelningskommitté
Martin Jonsson Tibblin
Chrichan Larson

Stims graderingskommitté
Jonas Valfridsson, ordinarie
Ylva Q Arkvik, ordinarie
Marcus Wrangö, suppleant
Leo Correia de Verdier, suppleant

Stims bedömningskommitté för musik och upphovsrätt
Mattias Svensson Sandell t.o.m. mars 2020,  
därefter Catharina Backman

Svensk Musiks styrelse
Dror Feiler (ordförande)

Svensk Musiks Resebidragsgrupp
Daniel Carlberg

European Composer and Songwriter Alliance (ECSA)
Martin Jonsson Tibblin

European Composers Forum (ECF)
Martin Jonsson Tibblin

Federation of Film and Audiovisual Composers  
of Europe (FFACE)
Thomas Lindahl (delat uppdrag tillsammans med SKAP)

Nordisk komponistråd (NKR)
Martin Jonsson Tibblin

Konstnärliga och litterära yrkesutövares  
samarbetsnämnd (KLYS)
Martin Jonsson Tibblin, Ombudsman
Dror Feiler, 1:a ersättare
Maria Lithell Flyg, 2:a ersättare

KLYS arbetsgrupp för kulturella och kreativa näringar
Martin Jonsson Tibblin

BONUS representantskap
Martin Jonsson Tibblin, ordinarie

Styrelsen för BONUS
Martin Jonsson Tibblin, suppleant

BONUS notförvaltningsgrupp
Martin Jonsson Tibblin, ordinarie
Erik Peters, suppleant

Visby International Centre for Composers (VICC)  
representantskap
Martin Jonsson Tibblin

VICC styrelse
Dror Feiler, ordinarie
Ulrika Emanuelsson, suppleant

Guldbaggens Nomineringsjury
Martin Jonsson Tibblin

Framtidens Musikpris
Christopher Elgh

Stiftelsen Saltös styrelse
Martin Jonsson Tibblin, ordinarie för perioden 2018-2020
Catharina Backman, ordinarie för perioden 2018-2020
Magnus Bunnskog, suppleant för perioden 2018-2020
Eva Sidén, suppleant för perioden 2018-2020

Manifestjuryn Experimentellt
Martin Jonsson Tibblin (ordförande)
Girilal Baars t.o.m. maj 2020, därefter Mirjam Tally
Leif Jordansson t.o.m. maj 2020,  
därefter Rosanna Gunnarsson
Marcus Wrangö
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Omsättning, resultat och ställning (kkr)
 

202012-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Föreningens intäkter 11 398 10 934 12 957 10 300 11 551

Verksamhetsresultat 115 73 400 -403 745

Resultat efter finansiella poster 111 74 399 -404 748

Balansomslutning 10 817 11 116 12 016 11 831 11 601

Soliditet (%) 58,2 53,6 50,0 50,4 54,9

Medeltalet anställda 2,0 2,3 2,5 4 4

Förändringar i eget kapital (kr) 
 

Balanserad vinst/förlust Årets resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 6 009 565 -47 171 5 962 394

Överföring av föregående års resultat -47171 47171

Årets resultat 332 461 332 461

Belopp vid årets utgång 5 962 394 332 461 6 294 855

Förslag till disposition av föreningens resultat (kr)

Till årsstämmans förfogande står 5 962 394

Balanserat resultat 332 461   

Årets resultat 6 294 855

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 6 294 855

6 294 855

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar 
med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer.
 

Flerårsöversikt
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Resultaträkning

Not 2020 2019

Föreningens intäkter 1 11 398 037 10 934 405

Föreningens kostnader

Övriga externa kostnader -7 519 954 -7 039 231

Personalkostnader 2 -3 763 298 -3 822 493

Summa föreningens kostnader -11 283 252 -10 861 723

Verksamhetsresultat 114 785 72 682

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter och liknande resultatposter - 1 667

Räntekostnader och liknande resultatposter  -3 913  -315

Summa resultat från finansiella investeringar -3 913 1 352

Resultat före skatt 110 872 74 034

Korr skattekostnad tidigare taxering 221 589 -

Skatt på årets resutat  -  -121 205

Årets resultat 332 461 -47 171

 

Resultaträkning
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Balansräkning

 

Tillgångar 

Not 2020-12-31 2019-12-31

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar 3 4 227 685 4 227 685

Summa anläggningstillgångar 4 227 685 4 227 685

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 303 999 108 430

Övriga fordringar 711 710 747 291

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 112 458 254 179

Kassa och bank  4 461 460 5 778 345

Summa omsättningstillgångar 6 589 627 6 888 245

Summa tillgångar 10 817 312 11 115 930

 

Eget kapital och skulder
   

Not 2020-12-31 2019-12-31

Eget kapital

Balanserat kapital 5 962 394 6 009 566

Årets resultat  332 461 -47 171

Summa eget kapital 6 294 855 5 962 394

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 534 945 767 245

Skatteskulder 62 089 424 989

Övriga skulder 4 3 165 883 3 315 499

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5  759 539 645 803

Summa kortfristiga skulder 4 522 457 5 153 535

Summa skulder 4 522 457 5 153 535

Summa eget kapital och skulder 10 817 312 11 115 930

 

Balansräkning
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Noter

Not 1 Föreningens intäkter 2020 2019

Medlemsavgifter 433 750 438 600

Anslag 8 038 228 8 008 666

BONUS-intäkter 2 861 223 2 278 598

Övriga intäkter  64 836 208 541

Summa 11 398 037 10 934 405

Not 2 Löner och ersättningar
avser löner och ersättningar för vilka sociala avgifter erlagts

2020 2019

Medelantal anställda har varit 

Kvinnor 1,0 1,3

Män 1,0 1,0

Fördelning män/kvinnor i styrelsen

Kvinnor 37,5% 50,0%

Män 62,5% 50,0%

Fördelning män/kvinnor i AU

Kvinnor 33,3% 33,3%

Män 66,7% 66,7%

Styrelse och AU 797 884 754 133

Övriga anställda 1 579 457 1 597 688

Sociala avgifter enligt lag och avtal 749 933 850 033

varav pensionskostnader 141 657 174 272

Not 3 Anskaffningsvärden och avskrivningar  
för finansiella anläggningstillgångar uppgår till följande belopp

2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 4 227 685 4 227 685

Inköp - -

Bokfört värde 4 227 685 4 227 685

Noter
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Noter

Not 4 Övriga skulder 2020 2019

Ej fördelade stipendiemedel samt övriga  
upphovsrättsliga medel

2 918 006 3 127 766

Övriga poster  247 877 187 733

Summa 3 165 883 3 315 499

Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2020 2019

Upplupna löner, semesterlöner, sociala avgifter 347 226 357 252

Upplupen löneskatt - 59 857

Övriga poster  412 313 228 694

Summa 759 539 645 803

 

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokförings- nämndens allmänna råd 
BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Tillgångar och skulder
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden, om inget annat anges. Avskrivning sker enligt plan 
över 5 år.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betald.
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Undertecknande

Martin Jonsson Tibblin, ordf.

Dror Feiler, vice ordf.

Johan Blixt

Jenny Hettne

Maria Lithell Flyg

Marie Samuelsson

Johan Svensson

Marcus Wrangö

Stockholm, i april 2021

Undertecknande

Vår revisionsberättelse avseende denna  
årsredovisning har lämnats den 12 april 2021

Kent Tankred, medlemsrevisor 

Håkan Olsson Reising, auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Föreningen Svenska Tonsättare, 

org. nr 802003-5369 

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Föreningen  
Svenska Tonsättare för år 2020.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 
december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultat- 
räkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.  
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten 
Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den förtroendevalda revisorns 
ansvar.

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisor- 
ssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller misstag.

Den auktoriserade revisorns ansvar

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att 
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen 
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en 
hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som 
utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för 
en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens 
interna kontroll som har betydelse för min revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn 
till omständigheterna, men inte för att uttala mig om 
effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 
av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn 
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras 
på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt 
som ger en rättvisande bild. 
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Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna 
kontrollen som jag identifierat.

Den förtroendevalda revisorns ansvar

Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed 
enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig 
grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en 
rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och  
andra författningar 

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört 
en revision av styrelsens förvaltning för Föreningen Svenska 
Tonsättare för år 2020 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi 
är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed 
i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av föreningens egna 
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation ochförvaltningen 
av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att 
tillse att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter  
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
föreningen, eller  

• på något annat sätt handlat i strid med lagen om 
ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller 
stadgarna. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, 
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med lagen om ekonomiska föreningar.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen eller att ett förslag 
till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt 
med lagen om ekonomiska föreningar.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av 
föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av 
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning 
och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk 
och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga 
för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom 
och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag 
till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har 
vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska 
föreningar.

Stockholm den 12 april 2021

Håkan Olsson Reising
Auktoriserad revisor, KPMG AB

Kent Tankred
Förtroendevald revisor


