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Ordföranden har ordet
När vi ser tillbaka på ett händelserikt och annorlunda
år pågår samtidigt ofattbara grymheter i vår närhet.
Egentligen vill vi bara blicka framåt, mot konstruktiva
lösningar och ljusare tider.
Vi är på väg ut ur den kulturskymning som konsekvenserna av pandemin orsakat med i praktiken
näringsförbud för frilansande kulturskapare. Men vi
gav inte upp, tonsättare fortsatte att skriva musik och
FST arbetade hårt för att skydda musikens kulturella
värden och belysa vår ekonomiska och sociala situation.
Konstnärernas villkor har hamnat högt på den politiska
agendan.
Regeringen förstärkte kulturbudgeten med flera
krisstöd för att kompensera ekonomiskt bortfall,
men den stora utmaningen är kulturlivets återstart.
Musiklivet har förlorat två verksamhetsår och många
kulturskapare har lämnat branschen. Stora värden har
gått förlorade som tar lång tid att återskapa. Pandemin
har slagit hårt mot alla kultursektorns aktörer och
tydligt satt ljuset på flera strukturella problem som
FST och andra kulturskaparorganisationer sedan länge
påpekat. Det är nödvändigt att politikerna tar ansvar
och säkerställer att kulturskapare kan fortsätta verka
professionellt.
Det blev även uppenbart att de sociala trygghetssystemen är dåligt anpassade till frilansande konstnärers
yrkessituation. Regeringen har varit lyhörd och har
tillsatt en utredning om villkoren i a-kassan och en
utredning om SGI för frilansande kulturarbetare. FST
deltar genom representation i olika referensgrupper.
Efter ett långt och intensivt påverkansarbete både i
EU och i Sverige kom justitiedepartementets förslag till
implementering av EU:s DSM-direktiv för en uppdaterad upphovsrätt. En fungerande och ändamålsenlig
upphovsrätt är fundamental för att musikskapare och
andra kreatörer får skäligt betalt när deras verk används.
Det gäller inte minst i det relativt nya digitala landskapet där några få stora aktörer dikterar villkoren. FST
har i samverkan med främst Stim, KLYS och ECSA
arbetat för att påverka beslutsfattare att implementera
DSM-direktivet i enlighet med EU-kommissionens intention att stärka rättighetshavarnas position gentemot
de stora aktörerna på den globala digitala marknaden.
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Under året lanserades Stim Forward Fund, en kommunikativ plattform för gemensamt musikfrämjande
arbete mellan FST, Skap, Musikförläggarna och Stim.
Den belyser värdeskapandet för rättighetshavarna och
musikkulturen, positionerar Stim och stärker Stims
attraktionskraft och varumärke. Som ett led i Stims
strategi att bygga vidare på innehåll och värdedriven
verksamhet tillträdde Casper Björner VD-posten under
hösten.
Jag vill särskilt framhålla några initiativ som FST
startade under året; stöd till inspelningar för att
dokumentera tonsättares verk, uppstart av FST:s
Youtube-kanal för att sprida ny musik samt individuell
coaching i karriärstrategi och marknadsföring. Det har
varit ett framgångsrikt och uppskattat arbete.
Vårt hållbarhetsarbete har fokuserat på sociala
villkor, breddat deltagande, återväxt och jämställdhet.
Detta arbete får bäst verkan när vi bygger relationer och
samverkar. Denna strategi är också nödvändig för att
hålla en stadig framåtriktad kurs där förutsättningar,
utmaningar och möjligheter ständigt förändras och
omvärlden blir allt mer komplex. FST är en relevant
och pålitlig partner med lång erfarenhet och stor
kompetens, något vi ska använda för att främja den
nyskrivna tonkonstens självklara plats i kulturlivet och i
samhället i stort.
Scenerna har öppnat upp för en stor publik och jag
ser fram emot att träffas på riktigt och i gemenskap få
möta musiken i det fysiska rummet, där den verkliga
konsten blir till.

Martin Jonsson Tibblin,
ordförande Föreningen Svenska Tonsättare
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För oss är det viktigt att
synliggöra musiken och
kulturskaparnas villkor i
sammanhang där politiken
och kulturens förutsättningar
diskuteras.
Martin Jonsson Tibblin,
ordförande Föreningen Svenska Tonsättare
Foto: Elisabeth Ohlson
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FST:s medlemmar
Vid årets slut hade föreningen 441 medlemmar. Av dessa var 394
tonsättare, varav 312 män (79%) och 82 kvinnor (21%). Antalet
hedersmedlemmar var 25 och antalet passiva medlemmar var 22.
Under året invaldes som aktiva medlemmar i föreningen följande
nio tonsättare: Linus Hillborg, Arvid Kraft, Patsy Lassbo, Theodor
Kentros, Marcus Lundberg, Erik Sköld, David Tudén, Joshua Wat
och David Åberg.
Till hedersmedlemmar kan FST:s stämma invälja personer
som föreningen av särskild anledning vill utmärka. Som nya
hedersmedlemmar invaldes 2021 följande personer: Mårten Falk,
Kjell-Åke Hamrén, Christian Karlsen och Anna Petrini.

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 tillgängliggöra
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 2021 hade föreningen
394 professionella tonsättare inom det konstmusikaliska
området som rymmer allt mellan musikdramatik, orkester-,
kammar- och körmusik till elektronisk musik, ljudkonst
och improvisation.

Föreningen Svenska Tonsättare
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Vikten av kulturpolitiska
samtal och tvärsektoriella
möten har aldrig varit större i
en tid då konsten och kulturen
drabbats hårt av effekterna
av Covid-19.
Återstart för kulturen
I nära dialog med KLYS och andra medlemsorganisationer har FST arbetat systematiskt och analyserande
för att ta fram förslag till regeringen för att lindra pandemins inverkan på kulturskapares ekonomi. Förslagen
omfattade både kulturpolitiska och arbetsmarknadspolitiska prioriteringar. Regeringen arbetade intensivt
och i dialog med branschaktörer för att kartlägga behov
och ta fram förslag på åtgärder för att mildra konsekvenser för samhällets alla olika sektorer.
Den 22 december 2020 tillsatte regeringen
utredningen ”Återstart för kulturen – återhämtning
och utveckling efter coronapandemin” i syfte att
identifiera strukturella problem inom kultursektorn
som synliggjorts till följd av pandemin. Utredningen
skulle 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 kultursektorns återhämtning.
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Återstartsutredningen för kulturen efter pandemin
presenterades den 30 september 2021 av regeringens
utredare Linda Zachrison. Det är en omfattande utredning som spänner över hela kulturfältet och innehåller
förslag till både långsiktiga och kortsiktiga kultur- och
konstnärspolitiska insatser som med rätta resurser kan
få kulturlivet att återstarta.
För att stötta det fria kulturlivet föreslås en ökning
av återstartsstipendier med 75 miljoner årligen fram
till 2024. Utredningen föreslår även extra stöd till
musikarrangörer, allianserna och utvecklingsstöd.
Till de långsiktiga åtgärderna hör ytterligare 15
miljoner årligen till konstnärsstipendier, stärkt
internationellt utbyte, inrättande av en särskild enhet
för kulturella och kreativa näringar samt förstärkning
av kultursamverkansmodellen. Återstartutredningen
bekräftar också upphovsrättens viktiga funktion för
kulturskapare samt behov av reformer på området.
Ett förslag är ett nytt stöd för den upphovsrättsliga
informations- och rådgivningsverksamhet som bedrivs
av upphovsrätts- och kulturskaparorganisationerna.
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FST delar många av utredningens analyser och
bedömningar och anser att utredningen på ett
rättvisande sätt beskriver kulturlivets behov och
utmaningar, inte minst när det gäller yrkesverksamma
kulturskapares situation. Det är viktigt att betona att
krisen inte är över och att det finns ett stort behov
av insatser under lång tid framöver. Utredningen
innehåller flera förslag som ligger i linje med åtgärder
som FST länge drivit och som också togs upp av den
konstnärspolitiska utredningen 2018. Det är viktigt
att dessa nu omsätts till praktisk politik och verkligen
genomförs.
Utredningen pekar specifikt på att trygghetssystemen för kulturskapare behöver förstärkas. Den föreslår
en särskild utredning om hur stipendier och SGI kan
hanteras i socialförsäkringssystemen. FST välkomnade
detta arbete som måste konkretiseras och implementeras i samråd med andra berörda departement, såsom
justitie- och socialdepartementet.
FST:s ordförande har under året deltagit vid ett
flertal utåtriktade återstartseminarier. Han medverkade
i en paneldiskussion om kulturens återstart tillsammans
med Sara Edström, ordförande KRO, Simon Norrthon,
ordförande Scen och Film och Grethe Rottböll,
ordförande Sveriges Författarförbund den 10
november på ABF-huset i Stockholm. Programmet
livesändes via ett Facebookevent. Bakom seminariet
stod ABF Stockholm och filmaren Gunnar Lindholm.
Stärkt statlig konstnärspolitik
Den 23 mars 2021 överlämnade regeringen till riksdagen
skrivelsen Politik för konstnärers villkor 2020/21:109
om politiska insatser för att förbättra konstnärers
villkor, som en uppföljning av den konstnärspolitiska
utredningen. Skrivelsen tog upp flera åtgärder och
förändringar inom socialförsäkringssystemet och
implementeringen av EU:s upphovsrättsdirektiv som
stärker enskilda upphovspersoner
Bättre villkor för enskilda näringsidkare
Den 27 februari 2021 vände sig FST, via KLYS till
yrkesverksamma kulturskapare för att ta reda på i
vilken utsträckning konstnärer ansöker om och får
en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fastställd.
Vidare ville man undersöka om det finns problem
på detta område och hur de ser ut i relation till
Försäkringskassan.
Regeringen beslutade den 1 juli om en tillfällig
möjlighet för företagare att med bibehållen arbetslöshetsersättning vidta marknadsföringsåtgärder, om
åtgärderna endast syftar till att företagaren senare
ska kunna återuppta sin verksamhet. Syftet med
förändringen var att företagare skulle kunna återuppta
verksamheten snabbare efter pandemin.
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Som KLYS påpekade vid flera tillfällen, saknades
det fortfarande under början av 2021 ytterligare
justeringar i a-kassan och i omsättningsstödet för
enskilda näringsidkare eftersom många kulturskapare
fortfarande faller utanför alla krisstöd och krisåtgärder.
Den 19 oktober 2021 tillsatte regeringen en utredning för att se över reglerna för sjukpenninggrundande
inkomst (SGI). Syftet med översynen är att få till ett
mer modernt system för ökad trygghet och förutsebarhet samt stärkt kvalitet i handläggningen. Regeringen
utsåg Calle Nathanson till särskild utredare. Sammanfattningsvis har FST drivit dessa frågor i flera år bland
annat genom remissyttranden och arbete i KLYS.
Fördelning av 500 miljoner kronor
I februari 2021 beslutade regeringen hur den halva
miljard, som beslutats i extra ändringsbudget fyra,
skulle fördelas till kultursektorn. Liksom tidigare
skulle medlen fördelas av Statens kulturråd,
Konstnärsnämnden, Stiftelsen Svenska Filminstitutet,
Författarfonden och Sametinget. Konstnärsnämnden
fick 50 miljoner kronor att fördela. Medlen skulle
användas för att stödja konstnärer med anledning av de
ekonomiska konsekvenser covid-19 medför.
Nytt kris- och stimulansstöd
om 1,3 miljarder kronor
Den 1 april 2021 presenterade Kulturdepartementet
ett nytt kris- och stimulansstöd till kulturområdet
i form av ytterligare 1,3 miljarder kronor. 125
miljoner kronor gavs i krisstöd till ett antal statligt
finansierade kulturinstitutioner för uteblivna intäkter
till följd av pandemin. Staten etablerade även ett nytt
evenemangsstöd på 3 miljarder kronor för evenemang
som inte kunde genomföras eller måste begränsas i stor
utsträckning under perioden juli-december 2021.
Den 7 september meddelade regeringen att restriktioner om deltagartak för allmänna sammankomster
och offentliga tillställningar planerades att avvecklas fr
o m den 29 september 2021.
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Ovan: Inspelning pågår. KammarensembleN under ledning av Christian
Karlsen med verk av Djuro Zivkovic
och Lisa Streich. I samarbete med
Samtida musik, KammarensembleN,
Kammarmusik NU och Judisk Kultur.
Maj 2021. Foto Nadja Sjöström.
Till höger: I syfte att möjliggöra högkvalitativa inspelningar av tonsättares
verk för promotion initierade FST i
augusti 2021 ett nytt inspelningsstöd.
Foto: Nadja Sjöström.
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Stark upphovsrätt,
hållbarhet och
påverkansarbete
Föreningen Svenska Tonsättare arbetar med upphovsrättsliga, kulturpolitiska, konstnärliga och ekonomiska
frågor som påverkar tonsättare och rättighetshavare.
FST företräder och främjar upphovspersoners
intressen, arbetsrättsliga frågor och förhandlingar.
Genom föreningens verksamhet inom dessa områden
företräder man rättighetshavare och stärker deras
positioner.
FST verkar för att upprätthålla och stärka
upphovsrätten, 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.
Implementering av DSM-direktivet
En modern och väl fungerande upphovsrätt är en
förutsättning för konstnärlig frihet, skapande och
fundamental för att kulturskapare ska kunna leva
på sitt arbete. Utan regler om upphovsrätt skulle vi
inte ha det rika kulturliv som vi har idag. Genom
upphovsrätten främjas yttrandefrihet, mångfald
och kvalitet i kultur- och medieutbudet, vilket är
grundläggande för demokratin.
Tillsammans med KLYS, Stim, Skap,
Musikförläggarna, Musiksverige, Bonus och andra
kulturskaparorganisationer i Europa, har FST under
2021 arbetat för att implementeringen av DSMdirektivet i svensk lag skall bli så bra som möjligt för
rättighetshavare och kreatörer.
Direktivet syftar till att skapa en mer jämbördig
balans mellan den digitala marknadens parter genom
en lagstiftning som skyddar upphovspersoner och
utövare. I oktober antog EU-parlamentet betänkadet
Report on the situatiuon of artists and the cultural
recovery in the EU, som tydligt framhåller vikten av en
skälig och proportionerlig ersättning till kulturskapare
för att främja den kulturella och kreativa sektorn, och
starkt bidra till kulturens återhämtning.
Föreningen Svenska Tonsättare

FST förordar att DSM-direktivet implementeras
i svensk lag med direktivets grundläggande syfte
gällande de bestämmelser som har störst betydelse
för kulturskaparna. För att inte genomförandet ska
bli ett slag i luften bör regeringen justera en del av
förslagen i Ds 2021:30 i kommande proposition till
riksdagen. Genom att utvidga de bestämmelser som ger
upphovspersoner och utövare rätt till skälig ersättning
samt rätt att jämka en ersättning, så blir dessa tillämpliga i fler situationer, över tid och gentemot förvärvare
av rättigheter i senare led.
Agenda för svensk musikpolitik
FST:s styrelse lämnade i juli 2021 yttrande över
Kulturdepartementets promemoria ”Vissa statliga
insatser på musikområdet” där FST tillstyrker förslagen
om att flytta Musikplattformens stödverksamhet från
Musikverket till Kulturrådet men med några tydliga
förbehåll. FST välkomnar utredningens erkännande
av musikens betydelse i samhället och vikten av att den
statliga kulturpolitiken måste säkerställa konstnärlig
förnyelse och kreativitet, musikalisk mångfald, konstnärlig kvalitet samt verka för att det ska finnas ett
professionellt musikliv i hela landet.
• FST stöder och bifaller promemorians förslag
om att Musikplattformen vid Statens musikverk
bör avvecklas och att en främjande funktion för
musikområdet inrättas vid Statens kulturråd med
uppdraget att fördela bidrag till musiklivet som
tillhandahålls av Musikverkets Musikplattform.
• FST efterlyser en kartläggning och utredning om
det nya stödordningsuppdraget samt hur det ska
styras och organiseras på Kulturrådet.
• FST vill försäkra sig om att de medel som
Musikplattformen fördelar bibehålls och räknas
upp. Storleken på de medel Musikplattformen har
fördelat till olika projekt och samarbeten har sedan
starten inte räknats upp. FST saknar tydliga förslag
på hur medlen ska omfördelas till ny stödform
samt saknar förslag på uppräkning av medlen i
den nya stödformen för att få önskade effekter.
9

Årsredovisning

FST vill säkerställa att de uppräknade medlen, som
Musikplattformen skulle fördelat, förs över i den
nya stödformen till Kulturrådet.
• FST förordar att Elektronmusikstudion (EMS)
bör få ett tydligare utökat uppdrag av regeringen.
EMS bör få ett uppdrag att främja elektronmusiken
i Sverige och inneha en nationell samordnande
funktion med studio, residens, utåtriktad publik
verksamhet och samverkan med andra parter såsom
exempelvis utbildningsställen, Visby International
Centre for Composers (Studio Alpha), Inter Arts
Center och Audiorama.
FST:s remissyttrande kan läsas i sin helhet på FST:s
webbsida.
Kartläggning av bidragssystemen
Under 2020 bildade FST en intern kartläggningsgrupp
med uppdrag att ta fram fakta och statistik om hur
de offentligt finansierade bidragssystemen fungerar
på musikområdet. Gruppen som representerats av
Kjell Perder, Jonas S Bohlin, Rosanna Gunnarsson,
Ylva Fred och Martin Jonsson Tibblin har under året
2021 arbetat med faktainsamlingar och sammanställningar, men också analyserat konsekvenser av de
politiska besluten samt hur myndigheterna verkställer
de politiska direktiven. Dialog har pågått med
bidragsmyndigheterna.
Rimliga villkor och rimliga avtal
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.
De rekommenderade minimiarvodesnivåerna vid
beställning av nykomponerad musik uppdaterades i
mars 2021. FST tillhandahåller även en avtalsmall som
riktar sig till tonsättare, producenter och beställare av
nykomponerad musik.
Ett musikaliskt år trots fortsatt pandemi
Plattformen Folk och Kultur genomfördes för fjärde
gången och sändes digitalt från Eskilstuna under 10–12
februari 2021 p.g.a. rådande pandemirestriktioner.
Musikens närvaro breddades och fördjupades ytterligare
genom FST:s partnerskap med Folk och Kultur.
Under själva invigningen bidrog FST med En
hyllning till konstmusiken – nutida musik i levande
musikarv där FST:s Interpretpristagare Anna Petrini
framförde en samkomposition av Mattias Petersson
och Anna Petrini, Grains Fragments, speciellt
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komponerad för Folk och Kultur 2021. Stycket tog
avstamp i flamencons rytmiska och melodiska rötter i
fragmentiserad form, presenterade som sammanfogade
gryn i en elektroakustisk klangvärld. I anslutning
till uruppförandet samtalade programledare Zandra
Thuvesson med FST:s ordförande Martin Jonsson
Tibblin om hållbara modeller för fortsatt och framtida
skapande.
FST bjöd på ytterligare ett konstmusikaliskt verk
exklusivt framtaget till Folk och Kultur 2021; ett
uruppförande av Jonas S Bohlin skrivet för Cecilia
Zilliacus och Kati Raitinen, Inhabitants III för violin
och cello.
Under konventet kunde man också återuppleva
det tredelade verket Mosaic Tales som uruppfördes
på Konserthuset Stockholm i december 2020. Enligt
musikjournalisten Johanna Paulsson är DELAD
ENSAMHET, – en kollektivkomposition där 107
tonsättare gestaltat samtiden – “… en kraftsamling och
ett oersättligt tidsdokument”.
Musik och digitalisering
FST tog initiativ till en samtalsserie där
digitaliseringstematik lyftes i dialog med fyra
branschföreträdare om Morgondagens skapande.
Morgondagens konstpublik. Morgondagens möten.
Tonsättaren Martin Jonsson Tibblin samtalade med
Pia Forsgren, regissör och konstnärlig ledare, Karin
Rehnqvist, tonsättare och professor i komposition,
Lars Dencik, professor emeritus i socialpsykologi
och Erik Mikael Karlsson, tonsättare och vd
Norrlandsoperan om morgondagens konstnärliga
skapande i relation till det mänskliga mötet.
Programmen spelades in och presenterades under
Folk och Kultur 2021.
FST:s insatser för ett jämställt musikliv
Under 2021 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,
trakasserier och övergrepp.
FST har under året fortsatt att tillhandahålla en
rapporteringstjänst samt en professionell supporttjänst
där tonsättare verksamma inom det konstmusikaliska
fältet får möjlighet till personlig rådgivning
rörande kränkande behandlingar och konflikter i
arbetsrelaterade situationer. I detta arbete har FST
fortsatt att anlita jämställdhetsbyrån Management by
Kerstin. Föreningens styrelse och särskilda arbetsgrupp
för jämställdhetsarbete har även arbetat med jämställdhetsfrågor i musiklivet i ett vidare perspektiv.
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Ökad jämställdhet i svensk körmusik
Gehrmans Musikförlag initierade, i samarbete med
Musikförläggarna och Föreningen Svenska Tonsättare
ett projekt för att få en snabbare utveckling mot
balans i programsättning och repertoar. I november
efterlystes verk av kvinnliga och ickebinära tonsättare
som är verksamma i Sverige och sex verk kommer att
ges ut av musikförlaget och spelas in av namnkunniga
svenska körer under 2022. Ett urval av de verk som
anmäls kommer att finnas i föreningen KVAST.s
repertoarbank.
En jurykommitté utsågs under hösten med
välrenommerade personer inom den internationella
körvärlden. Den består av den lettiska dirigenten Krista
Audere, vinnare av den prestigefulla internationella
dirigenttävlingen Eric Ericson Award 2021, tonsättaren
och professorn Karin Rehnqvist, Årets körledare
2021 Bengt Ollén, dirigenten Simon Arlasjö och
Gehrmans utgivnings- och produktionschef Karin
Ekedahl samt projektledare Janna Vettergren, ansvarig
för #svenskkörmusik och verksam som sångare, bland
annat i Radiokören och Eric Ericsons Kammarkör.
Keychange
Under februari 2021 fokuserade jämställdhetsprojektet
KEYCHANGE på Sverige. Denna globala
jämställdhetsrörelse, som startade 2017 som ett
karriärutvecklingsprogram för kvinnliga och ickebinära artister och professionella i musikindustrin,
har utvecklats till ett brett nätverk med över 400
musikorganisationer, företag och festivaler världen
över. FST undertecknade Keychange Pledge redan
under 2020 för att bidra till jämställdhetsarbetet i
musikbranschen. Föreningen deltog i flera aktiviteter
under året och bidrog konstruktivt med kompetens
och ”best practices” som en tydlig signal till andra
organisationer, festivaler och institutioner i Sverige och
internationellt. Via ett pressmeddelande i februari 2021
lyftes FST, Musik i Syd, Way Out West och Urkult
fram bland de 22 svenska undertecknarna.
FST planerade att, tillsammans med Musikcentrum
Öst arrangera ett seminarium om en jämställd
musikbransch vid Classical:NEXT 2021. Festivalen
blev dock inställd, både fysiskt och digitalt och
Classical:NEXT 2022 välkomnar festivalbesökare till
Hannover i Tyskland den 17-20 maj 2022.

FST arbetar konsekvent och aktivt
för ett jämställt musikliv fritt från
trakasserier, diskriminering, hot och
hat. Stereotypa och föråldrade bildspråk
och maktstrukturer måste förändras.
Därför känns det självklart för oss
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att vara med i detta banbrytande
internationella initiativ som på kort
tid förändrat synen på jämställdhet i
musikbranschen. Vi hoppas att flera
organisationer blir en del av Keychange
där erfarenhetsutbyte och goda exempel
inspirerar till förändring.
Repertoarstatistik
På grund av konsekvenserna av delvis publikstängda
svenska offentligt finansierade musikinstitutioner
har FST valt att avvakta med att inhämta statistiskt
underlag från institutionerna under 2021.
Fokus på ny svensk orkestermusik
I syfte att bredda den svenska orkesterrepertoaren
planerade FST att genomföra en presentationsdag
för nutida orkestermusik den 11 november
2021 i Västerås Konserthus och i samarbete med
Västmanlandsmusiken, Kungl. Musikaliska Akademien
och Svensk Musik. Västerås Sinfonietta 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
I det sista hoppades man att kunna genomföra
konsertprogrammet, 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
till den 21 januari 2022.
Fokus på ny svensk musikdramatik
Föreningen Svenska Tonsättare fortsatte att under
2021 medverka i forumdialog om nya samarbetsformer,
strategier, metoder och konstnärliga visioner för
nyskapande musikdramatik. Bland medverkande
organisationer fanns Kungliga Operan, Vadstena
Akademien, Riksteatern och Atalante. Den 29 oktober
2021 arrangerade Kungliga Musikaliska Akademien
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”Mötesplats Opera 2021: Svensk operakonst – nutid,
framtid, historia” – ett operasymposium där FST:s
ordförande Martin Jonsson Tibblin talade utifrån
tonsättarna som skapandets förutsättning. Medverkade
gjorde även flera av FST:s medlemmar.
Musik♥Film
FST initierade under 2021 projektet Musik♥Film i
syfte att främja upphovsrätten och stärka upphovspersoners förutsättningar samt att skapa möten,
samtal och möjligheter till kunskapsutbyte mellan
musikbranschen och film-, tv- och reklambranschen.
Projektet verkar för ett långsiktigt kunskapsutbyte
och dialog mellan aktörer inom musik och aktörer
inom film, TV och reklam som använder sig av musik.
Målsättningen är ökade insikter i de olika aktörernas
yrkesroller och processer vilket kan skapa nya förutsättningar till samarbeten.
Projektet lägger grunden till ett gemensamt
forum där verksamma kreatörer kan dela och sprida
kunskap om såväl rättigheter, praxis som konstnärliga
möjligheter.
Det första mötet anordnades den 27 april i form av ett
webbinarium och i samarbete med Musikförläggarna.
Intresset var högt och samlade över 150 personer.
Projektledare var Ida-Lee Brandel.
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 professionella
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 deras 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 urval
av insatserna presenteras här.
Långsiktighet och Kulturskolan
Under året gjorde FST en förstudie till ett
långsiktigt pedagogiskt projekt med målsättningen
att få Kulturskolan i Sverige att i högre grad införa
undervisning i komposition, på motsvarande
sätt som gjorts i Finland där kompositionsarbete
började inkluderades som en relevant del av
musikinstitutens och grundskolornas vardag. Ett
pilotprojekt i mindre skala är planerat att genomföras
2022 där undervisningen baseras på den finska
pedagogiska plattformen Opus1, en materialbank
för kompositionspedagogik utvecklad av experter
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inom komposition och kompositionspedagogik.
Utvecklingen av denna har finansierats av bl.a.
Föreningen Finlands Tonsättare.
Under våren 2021 genomfördes ett pedagogiskt
kompositionsprojekt på Södra Latin i Stockholm
med tonsättaren Ylva Q Arkvik (projektledare
och kompositionslärare) och Magnus Michaeli
(kompositionslärare). Omkring 25 elever fick
undervisning i kompositionstekniker och modern
komposition samt individuella kompositionslektioner.
Eleverna fick i uppgift att komponera varsitt
stycke med individuell handledning och verken
framfördes sedan av professionella musiker.
Undervisning och handledning skedde mestadels
digitalt. Kompositionsseminarier genomfördes på
skolan och den avslutande inspelningen av verken i
Saxofonkvartettens lokal.
Projektet utmynnade i en stor mängd nyskrivna
verk och eleverna fick många nya positiva erfarenheter
och lärdomar. Eftersom det inte gick att arrangera
en slutkonsert fysisk genomfördes i stället ett digitalt
liveframförande som sändes online. Det spelades in och
kan ses på YouTube.
Samarbete med Lilla Akademiens
Musikgymnasium och Pre-College
Med stöd av FST genomfördes ett kompositionsprojekt i samarbete med Lilla Akademiens
Musikgymnasium Pre-College och Stockholms
Saxofonkvartett. Tio elever fick undervisning i
komposition av kompositionslärarna Matthew
Peterson, Maria W Horn och Per Egland, samt av
Stockholms Saxofonkvartett om saxofonen och
dess repertoar.
I workshops fick eleverna diskutera och prova sina
kompositionsskisser och musikerna demonstrerade
de olika instrumentens notations- och uttrycksmöjligheter. Den 20 maj levererade eleverna tio färdigställda
kompositioner till kvartetten och eleverna medverkade
under repetitionsdagarna där de ytterligare kunde
diskutera interpretation, musikaliska uttryck och notationsdetaljer. Den 27 maj genomfördes en livekonsert
där tonsättarna fick presentera sin musik i samband
med att verken uruppfördes. Konserten spelades in och
eleverna fick sina kompositioner och framförandena
dokumenterade. Musiken som komponerades i detta
projekt finns även upplagd på SoundCloud.
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Ovan: Ny satsning. Ny
Musik för unga röster
med premiär vid Svensk
Musikvår 2021. Foto:
Hampus Andersson.
Till vänster: Lansering
av Stim Forward Fund i
anslutning till utdelningen
av Stimstipendier i Stim
Music Room i Stockholm,
december 2021. Glada
pristagare fr v. Lei Feng
Johansson, Ylva Q Arkvik
och Marie Samuelsson.
Foto: Martin Jonsson
Tibblin.
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Att få förmånen att arbeta med nästa
generations tonsättare gör att vi kan
fortsätta utvecklas samtidigt som vi
kan förmedla den kunskap som vi
tillskansat oss genom vårt omfattande
arbete med ny musik. Denna unika
möjlighet att vid flera tillfällen
få träffa och arbeta grundligt och
omfattande med unga komponister
värdesätter vi högt. Tonsättarelevernas
förmåga att förmedla sina individuella
uttryck är mycket imponerande och
visar prov på vilket fint arbete som
bedrivs i Lilla Akademiens relativt
nygrundade kompositionsprogram.
Stockholms Saxofonkvartett

Några av tonsättareleverna kommenterade:
Att få skriva musik för Stockholms saxofonkvartett har
betytt otroligt mycket för min utveckling som kompositör.
Det var extremt givande att få träffa kvartetten under
arbetets gång och testa hur noterna jag skrev faktiskt
kunde låta. Att musikerna dessutom var så nyfikna på
mina idéer och hjälpte mig att bygga vidare på dem var
ovärderligt.
För första gången kunde jag skriva ett stycke utan att
behöva oroa mig över hur jag skulle få det framfört. Den
förståelse som kvartetten hade för min musik och estetik
var långt över förväntan och bidrog till fantastiska nya
idéer.
Ungdomssatsningen Framtida Musik
Med stöd av Region Stockholm och FST genomförde
Samtida Musik under hösten ungdomssatsningen
Framtida Musik, i syfte att engagera och inspirera
den nya generationen utövare av samtida konstmusik
genom möten med professionella musiker och nutida
tonsättare. Genom ett internationellt samarbete med
Ars Ludi Ensemble och Amici Della Musica ”G.
Michelli” samlades inspelningar in från ensembler och
enskilda musiker i hela världen och klipptes ihop till
ett sammanhängande framförande. I Sverige ledde Ivo
Nilsson en kammarmusikgrupp bestående av elever
på Södra Latins gymnasium att framföra Terry Rileys
stycke “In C”.
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Under två dagar i november höll Lilla Akademien
Musik Gymnasium och Pre-College den första
upplagan av festivalen Framtidens Musik för
nykomponerad musik, den 12 november på Årsta
Folkets Hus och den 13 november på Kungliga
Musikhögskolan i Kungasalen i Stockholm. Festivalen
producerades med stöd från FST, STIM, Gustaf
Sjökvists Kammarkör, Stockholms Saxofonkvartett,
O/Modernt och Kungliga Musikhögskolan. Under
festivalen arrangerades två panelsamtal och sex
konserter med över 50 uruppföranden komponerade
av ett 30-tal elever. De många verken var komponerade
för såväl soloinstrument som orkester, elektronik samt
kör. Musiker från det fria musiklivet medverkade
tillsammans med skolans egna musiker.
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
tonsättare möts och tillsammans vidgar vyerna för
vad som är möjligt i skapandet av musik. FST har
sedan våren 2020 genomfört musikpedagogiska
samarbetsprojekt för elever i särskolan i samarbete med
Musikcentrum Öst, FST, Konserthuset Stockholm,
Västmanlandsmusiken och Musikverket.
Under 2021 sökte FST i samarbete med
Musikcentrum Öst om medel för att finna nya
strukturer för fortsatt samarbete mellan den
professionella musikvärlden och särskolan. Medel
beviljades dock inte från Stiftelsen Signatur.
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
fortsatt att stärka konstmusiken och belysa tonsättarnas
konstnärliga arbete i många olika sammanhang och
mediekanaler.
Inspelningsstöd
I syfte att möjliggöra högkvalitativa inspelningar
av tonsättares verk för promotion initierade FST
i augusti 2021 ett nytt stöd för inspelning av verk
att framföras på konsert eller som bidrag till en
studioinspelning. Under 2021 beviljades ett trettiotal
tonsättare medel från FST för att dokumentera
musikaliska verk på konserter och i andra musikaliska
sammanhang och därmed stärka möjligheterna till
att presentera sina konstnärskap i syfte att få nya
beställningar och uppdrag. De omkring 60 inspelade
verken görs tillgängliga på FST:s YouTube-kanal efter
slutredigering. Inspelningsstödet var uppskattat av
FST:s tonsättare och stödformen kommer att finnas
även framöver.
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Arrangörsstöd för att möjliggöra
nya framförandetillfällen
I syfte att skapa nya framförandetillfällen har FST
fortsatt möjliggöra projekt där komponister får
ekonomisk ersättning för att själva kunna arrangera
konserter med nutida musik. Med ett arrangörsstöd per
konserttillfälle har nya samarbeten mellan komponister
och andra aktörer inom det fria musiklivet uppstått.
Ett tjugotal har beviljats stöd under 2021. Av förklarliga skäl var möjligheterna starkt begränsade
och därmed blev intresset för att söka arrangörsstöd
lägre än normalt. Ett antal beviljade projekt sköts
på framtiden och/eller möjliggjordes genom digitala
konsertproduktioner.
Swedish Chamber Games internationella
turné kunde äntligen äga rum under 2021
I samarbete med Stim genomförde FST under
2020, tillsammans med Göteborgs Symfoniker,
kammarensemblen Gageego! och produktionsbolaget
Bohm Bohm Room en kompositionstävling i syfte
att främja svensk och europeisk kammarmusik
genom repertoarutbyte. Tre vinnande verk utsågs:
Britta Byströms Baum in der Stadt, Henrik Denerins
totenkopf och Leilei Tians The Hymn of the Pearl.
Den internationella Swedish Chamber Games
turnésatsningen med Athelas Sinfonietta Copenhagen
i Köpenhamn kunde äntligen genomföras under 2021
och fler konserter återstår att genomföras.
Samarbete med Svensk Musikvår 2021
För sjätte året i rad arrangerade Svensk Musikvår
en musikalisk fest och presenterade den levande
svenska musikskatten. Årets festivalprofil blev
250-årsjubilerande Kungl. Musikaliska Akademien
som utropat 2021 till #Musikensår. Med finansiellt
stöd av FST möjliggjordes Svensk Musikvårs
livestreamingar som skedde under 17–27 mars på några
av Stockholms konsert- och musikscener, dock nästan
uteslutande utan publik. Festivalen arrangerades av
Stockholm Saxofonkvartett och i samarbete med bland
andra Kulturrådet, Kungl. Musikaliska Akademien,
Musikaliska och Samtida Musik.

Svensk Musikvår är en för konstmusiken
mycket viktig aktör i det svenska
musiklandskapet. Vi gläds åt att festivalen
i år fokuserar på akademiens arbete för
framtidens musikliv genom att lyfta fram
aktuella tonsättare och musiker med band
till akademien och dess verksamhet. Att
vi tillsammans under detta musikens

Föreningen Svenska Tonsättare

2021

år visar upp en bredd av musikaliska
uttryck inspirerar till fortsatt konstnärlig
utveckling.
Fredrik Wetterqvist,
ständig sekreterare i Kungliga Musikaliska Akademien.

Samarbete med Kungl.
Musikaliska Akademien #250 år
Med anledning av Kungl. Musikaliska Akademiens
250-årsjubileum framförde samtliga regionala
musikorganisationer i Sverige det nykomponerade
verket Jubilee Theme av FST:s tonsättare Fredrik
Högberg. Verket är en jubileumsgåva från Rosenborg
Gehrmans stiftelse och Gehrmans Musikförlag och
Jubilee Theme spelades vid otaliga konserter runt om i
hela landet under Musikens år 2021. Uruppförandet
genomfördes i samarbete med Regional Musik i
Sverige (RMS).
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. Databasen har årligen
mer än 85 000 unika besökare och växer ständigt.
Stimssfären kraftsamlar
med Stim Forward Fund
I augusti 2021 utsåg Stims styrelse en ny vd med lång
erfarenhet av ledarskap inom medier och den kreativa
sektorn samt gedigen kunskap av stora förändringsoch utvecklingsprocesser.

Stim har ett enormt viktigt samhällsuppdrag och en helt central roll för att stärka
det svenska musiklivet, med upphovsrätten
och den kollektiva förvaltningsmodellen
som grund. Stim kan bli en än mer
samlande kraft i musikvärlden, och
möta den globala transformation som
kännetecknar branschen. Det finns en
exceptionell efterfrågan på svensk musik
och vi ska ge musikskaparna de allra bästa
förutsättningarna att fortsätta skapa och nå
ut. Jag känner mig hedrad att få genomföra
detta tillsammans med dem, med Stims
skickliga medarbetare och alla andra i vår
omvärld som vi ska samarbeta med.
Casper Bjørner
tillträdde sin vd-tjänst den 1 oktober 2021.
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Under 2021 genomförde Stim ett strategiskt
arbete med att utveckla sin musikfrämjande
verksamhet utifrån SKU-medel. Initiativet skulle
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.
Stim skulle också utarbeta en plan avseende flerårig
finansiering av intresseorganisationerna FST, Skap och
Musikförläggarna samt Svensk Musik.
Parallellt med strategiarbete och etablering av
Stimsfären har det under året pågått ett intensivt arbete
med att utveckla ett koncept och varumärke för att
samla och samordna de olika insatserna under ett nytt
varumärke – Stim Forward Fund. Det handlade om
satsningar för ökad jämställdhet och mångfald, arbete
för en stark upphovsrätt, stipendier till musikskapare,
utbildningar, och för att engagera unga att skapa
musik. Den 9 december 2021 lanserades plattformen
i anslutning till utdelningen av Stimstipendier i Stim
Music Room i Stockholm.

Konstmusiken ingår i ett komplext
ekosystem där vi arbetar för
tonsättarnas långsiktigt hållbara
villkor. Att stärka musikskapares
trygghet och säkra återväxten är en
förutsättning för den musikaliska
mångfalden. Därför är Stim Forward
Fund ett mycket välkommet initiativ
som kommer att vara viktigt för
alla tonsättare, låtskrivare och
musikförlag. Inom fonden ska vi
komplettera varandra och använda
våra respektive styrkor och samlade
kompetenser för att skapa långsiktiga
värden för den fria konsten.
Martin Jonsson Tibblin,
ordförande Föreningen Svenska Tonsättare

Föreningen Svenska Tonsättare

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-, köroch kammarmusik.
Samarbete med Musikförläggarna
FST har samarbetat med Musikförläggarna om
Musikförläggarnas Pris i syfte att ge konstmusiken
större plats och synlighet. Detta kommunikativa arbete
fortsatte inför 2021 års utdelning då pristagarna från
2020 skulle utses. Även om de nominerade för 2020
offentliggjordes under 2019 valde Musikförläggarna att
vänta med tillkännagivandet av vinnarna tills de kunde
firas ordentligt på en galakväll.
Pandemin gjorde avtryck på Musikförläggarnas
Pris även under 2021. Vinnare och nominerade i de
prestigefyllda kategorierna Årets Konstmusikpris – liten
ensemble/kammarmusik och Årets Konstmusikpris –
stor ensemble/opera har inte kunnat utses. Anledningen
är nedstängning av konserthallar och andra spelställen
samt publikrestriktioner orsakade av pandemin, vilket
lett till att väldigt få kunnat uruppföras under perioden.
Vinnare i kategori Årets konstmusikpris –
Stor ensemble/opera 2020
Anders Nilsson: Cellokonsert
Vinnare i kategori Årets konstmusikpris –
Liten ensemble/kammarmusik 2020
Djuro Zivkovic: Citadel of Love
Prisutdelningen ägde rum på Grand Hotell i
Stockholm den 12 november 2021. Vid festligheten
uruppförandes Fredrik Grans verk specialkomponerat
för Musikförläggarnas Pris 2021.
Samarbete med SKAP
Med anledning av växande intresse för den utköpta
musiken som affärsmodell, bjöd SKAP in, i samarbete med Musikförläggarna och FST, relevanta
upphovspersoner och musikförlag för att diskutera
strategier i syfte att främja musikens värde. Det digitala
dialogmötet arrangerades den 30 juni 2021.
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Ovan: Gitecte conseque
quam illupta ssitatquam
endant experuntia quo
et utem illam re laborum
ra dis doloris qui same et
quide nisti nullorepta.
Till vänster: Nis pa dolutaquae voloremque consed
quae nos enditi cor aciissed
quati omnis quam hil ipsus
sit eatus aceprat aut acium.

Ovan: Med anledning av Kungl.
Musikaliska Akademiens 250 årsjubileum ett operasymposium
Svensk operakonst – nutid, framtid,
historia i oktober 2021. Fr. v. Nils
Spangenberg i samtal med Kerstin
Perski, Hans Gefors, Paula af
Malmborg Ward och Jonas Forssell.
Foto: Martin Jonsson Tibblin.
Till höger: Curious Chamber
Players, mottagare av Interpretpriset 2020. Foto: Curious Chamber
Players.

Föreningen Svenska Tonsättare
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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.

It is more obvious than ever that music creators cannot
make a living from streaming. The COVID-19 crisis
has only made things worse, and the growth of streaming
is expected to continue in the future, making it ever
more important to address these issues. In order to
improve the situation, part of the solution is a faithful
and timely implementation of the Copyright Directive
by EU Member States. However, while the Directive
can improve growing the pie of the music market and
improve transparency, it won’t solve all the issues related
to music streaming.

ECSA 2021
Under året har FST deltagit i ECSA:s arbete
tillsammans med musikskapare från hela Europa.
Vid ECSA:s medlemsmöte den 19 oktober
2021 diskuterades pandemins konsekvenser för
tonsättare och kompositörer i Europa och flera
gemensamma åtgärder diskuterades. Påtryckningar på
EU-kommissionen har genomförts på temat DSMdirektivet och återstart för kulturen. Kulturella och
kreativa näringar och kultursektorns betydelse för
medlemsländerna har pekats ut i EU:s kulturbudget.
ECSA har tagit fram ett position paper: Music
Streaming and its impact on composers and songwriters
– why we should fix streaming now i syfte att påverka
europeiska beslutsfattare, musikintressenter,
journalister och influensers och främja ett rättvist och
transparent ekosystem för streaming av musik.

Vikten av nordiskt samarbete
FST ingår i Nordiska Komponistrådet (NKR) som
består av företrädare för de nordiska tonsättarföreningarna. 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.
Inom NKR har föreningarna stöttat varandra
utifrån den pågående pandemin men också fortsatt
att strategiskt utbyta erfarenheter och kunskaper i
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That is why we also need to strengthen the value of songs,
evaluate and reform the per stream revenues model and
put transparency at the cornerstone of those discussions.
None of those issues can be looked at in isolation: policy
makers and music stakeholders must adopt a holistic
approach in this key debate about nothing else than the
future of music. There is no time to lose.
Ur ECSA:s position paper Music Streaming and its
impact on composers and songwriters – why we should fix
streaming now.
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Alexandra Nilsson framför sitt verk Öländsk suite vid Nordic
Music Days 2021, Home Concert by Nicolaj and Adalbjørk,
september 2021, Färöarna. Foto: Martin Jonsson Tibblin.
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påverkansarbetet gentemot politiker och myndigheter.
På agendan fanns områden som repertoarutveckling
och nordiska sambeställningar och en dialog om
vidgat samarbete. NKR har också fortsatt att diskutera
utbildningsinsatser för att säkra återväxt och sprida
kunskap om nutida konstmusik i skolväsendet.
De nordiska tonsättarföreningarna har diskuterat en
framtida förändring av festivalen Nordiska Musikdagar
utifrån ändrade möjligheter till finansiering.
Föreningarna för en dialog om en mer samordnad och
samfinansierad festival och möjlighet att samproducera
den med externa samarbetspartners. Mer fokus
ska ägnas åt att manifestera nordisk musik utanför
Norden. NKR har vidare arbetat med social- och
ekonomisk hållbarhet men också ekologisk hållbarhet
och miljöaspekter av framförallt NMD.
Nordiskt Komponistråds hederspris
Nordiska Komponistrådet tilldelade 2021 hederspris
till VICC – Visby International Centre for Composers.
Priset om 5 000 euro överlämnades i anslutning till
invigningen av Nordiska Musikdagar på Färöarna i
Nordens Hus den 1 september. Priset togs emot av
FST:s styrelseordförande Martin Jonsson Tibblin
då VICC:s representanter inte kunde närvara vid
festivalen.
Nordiskt Komponistråds president och tonsättare
Sunleif Rasmussen motiverade priset med följande ord:
This year’s winner of the Nordic Council of Composers
NKR-prize has a long and glorious record. 1000
composers in residence. 2000 guests and visitors from 60
countries involved in various activities. 1600 pieces are
being composed at the centre and played across the whole
world, engaging musicians, conductors, audiences, media
etc.
This unique place has inspired composers from all over
the world and has urged them to accomplish more than
they had expected beforehand. A creative paradise.
It was therefore not difficult for the board of The
Nordic Council of Composers to decide that the NKR
prize 2021 should go to VISBY INTERNATIONAL
CENTRE FOR COMPOSERS.
Nordic Music Days 2021
Festivalen Nordiska Musikdagar som flyttats fram
vid två tillfällen p.g.a. rådande pandemiläge kunde
äntligen genomföras, för första gången någonsin i
Tórshavn på Färöarna, den 1-4 september 2021. En av
de äldsta festivalerna för samtida konstmusik i världen
arrangerades av Association of Faroese Composers och
Dansk Komponistförening i samarbete med Nordens
hus på Färöarna.
Ett omfattande program presenterades med
samtida nordisk musik, film, debatt, fotboll(!) och
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dans; allt från ljudinstallationer i köpcentrum, vackra
klockspel i stadsrummet och elektronisk musik i
katedralen, till en operadokumentär i Nordens hus
och ljud- och konsertvandringar i Tórshavn och
Kirkjubour. Festivalens huvudteman var Roots, Meet
yourself through the other och The local and the global
och visionen var att skapa starka musikupplevelser
för alla. Genom möten mellan publiken och olika
konsertformat ville festivalens konstnärliga ledning
presentera Färöarnas unika musiktraditioner och
de deltagande artisternas egna djupa musikrötter.
Programmet för Nordic Music Days 2021 curerades
av kompositörerna Tine Louise Kortermand (DK),
Gunnar Karel Másson (IS), Sunleif Rasmussen (FO)
och publikcurator Anne Boukris (DK).
Åtta svenska tonsättare och ljudkonstnärer deltog
vid Nordic Music Days The Faroe Islands 2021:
Kajsa Antonsson, Alexandra Hallén, Jenny Hettne,
Vanessa Massera, Alexandra Nilsson, Fabian Svensson,
Kristofer Svensson och Marcus Wrangö.
Ung Nordisk Musik 2021
FST främjar också nya generationer av nordiska
tonsättare genom att stödja Ung Nordisk Musik. Ung
Nordisk Musik grundades 1946 och har sedan dess
blivit det viktigaste och äldsta nordiska festivalforumet
för unga komponister och performanceartister. De
nordiska länderna turas om att arrangera festivalen
som presenterar verk av tonsättare och ljudkonstnärer,
under 30 år gamla, som är från, eller baserade i Norden.
UNM samlar nordiska musikskapare, musiker och
besökare, och ger en bred inblick i den nordiska
konstmusikscenen.
I maj 2021 utlystes Call for Works och artists-inresidence inför 2022 års upplaga av UNM-festivalen i
Reykjavik.
Deras årliga festival för nordisk konstmusik
genomfördes år 2021 den 9-13 augusti i Århus,
Danmark under rubriken (un)common ground.
Tonsättarna som representerade UNM Sverige år
2021 var Fredrik Ekenvi, Mattias Hållsten, Christoffer
Håård, Linnea Landström, Robin Lilja, Fritiof Palm
och Stina Tordby.
I samband med UNM:s 75-årsjubileum organiserade
UNM Danmark en utställning med ljudinstallationer
som varit med i tidigare upplagor av festivalen. Den
svenska ljudkonstnären Siri Landgren medverkade.
Nordic Film Music Days 2021
FST arrangerar årligen HARPA Film Composers
Award och HARPA Nordic Film Music Days som är
en internationell konferens och samarbete mellan de
fem nordiska länderna för att belysa, främja och agera
plattform för nordiska film- och mediakomponister.
Bakom Nordic Film Music Days står Skap, FST, Music
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Finland, FMC Finnish Music Creators, STEF Icelandic
Collective Rights Management Society, NOPA
Norwegian Society of Composers and Lyricists,
Norsk Komponistforening, Music Norway, BFM
Danish Organization for Film- and Media Composers
samt Thomas Mikusz, White Bear PR/Associated
Publicist and international PR.
2021 års upplaga arrangerades den 13-18 februari
digitalt från Berlin i anslutning till internationella
filmfestivalen Berlinale. I samband med seminarier och
panelsamtal delades också det nordiska filmmusikpriset
HARPA ut till 2021 års vinnare, Flemming Nordkrog
(DK) för musiken i Shine Your Eyes, i regi av Matias
Marianis.

Nordic Music Days 2021, 1—4 september Färöarna.
Foto Martin Jonsson
Tibblin.
Föreningen
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Camille Awards 2021
Komponisten Johan Ramström tilldelades den
8 april 2021 det europeiska filmmusikpriset The
Camille Awards i kategorin Best Orchestral Score för
musiken till Sara med allt sitt väsen, i regi av Gunilla
Bresky. Musiken framfördes av Norrlandsoperans
symfoniorkester.
År 2021 var det också möjligt för alla de nominerade
att få verken inspelade av FAME’S Macedonian
Symphonic Orchestra, något som också visades under
den digitala prisceremonin.
Camille Awards är ett europeisk pris som tilldelas
kompositörer för film och tv. Bland tidigare vinnare
finns bland andra kompositörerna för tv-succéer som
The Crown och La casa de papel. Johan Ramström
är förste svenske tonsättare att belönas med Camille
Awards.

22

Årsredovisning

2021

Ovan: I oktober 2021 fick den danska
publiken möta de vinnande verken
i Swedish Chamber Games vid två
konserter med Athelas Sinfonietta
Copenhagen i Köpenhamn. Foto:
Mattias Franzén.
Till höger: ”Ett kreativt paradis” som
har inspirerat tonsättare från hela
världen” –Nordiska Komponistrådet tilldelade 2021 hederspris till
VICC – Visby International Centre for
Composers. Priset togs emot av FST:s
styrelseordförande Martin Jonsson
Tibblin vid invigningen av Nordic
Music Days i Nordens Hus på Färöarna
den 1 september 2021. Statyetten är
inspirerad av de färöiska klippformationerna och skapad en av Färöarnas
mest framstående glaskonstnärer,
Brandur Patterson. Foto: Melene
Henssel.
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Stipendier och priser
FST-stipendium 2021
FST delar årligen ut FST-stipendium till yrkesverksamma Stimanslutna tonsättare inom det
konstmusikaliska området vilket finansieras genom
SKU-medel från Stim. Vid 2021-års stipendieutdelning
fick 34 upphovspersoner dela på 1 700 000 kronor.
År 2021 års pris- och stipendiekommitté bestod
av Carin Bartosch Edström, Ylva Fred och Henrik
Denerin (enligt styrelsebeslut). I sammansättningen
av stipendiekommittén har kompetens och erfarenhet
av genrerna inom det konstmusikaliska musikområdet
samt kommitténs könsfördelning beaktats.Följande 34
tonsättare tilldelades FST-stipendium 2021:
Sol Andersson, Leo Correia de Verdier, Per
Egland, Anna Eriksson, Pär Frid, Fredrik Gran, Jens
Hedman, Mansoor Hosseini, Thomas Jennefelt,
Kerstin Jeppsson, Alfred Jimenez, Lina Järnegard,
Reine Jönsson, Chrichan Larson, Mats Larsson
Gothe, Katarina Leyman, Thomas Lindahl, Peter
Lindroth, Maria Lithell Flyg, Alexandra Nilsson, Mats
O Hansson, Anne Pajunen , Catharina Palmér, Erik
Peters, Jonas S Bohlin, Joakim Sandgren, Jonatan
Sersam, Ylva Skog, Fabian Svensson, Stefan Thorsson,
Leilei Tian, Klas Torstensson, David Tudén och
Thommy Wahlström.
Besked om vilka som tilldelades FST-stipendium
2021 kommunicerades via FST:s webbsida och på
sociala medier.

Djuro Zivkovic prisbelönta verk
Citadel of Love (2020) framfördes av Norrbotten NEO
under ledning av Petter Sundkvist i Piteå i november 2021.
Foto:
Martin Jonsson
Föreningen
SvenskaTibblin.
Tonsättare

FST:s konstmusikaliska priser
Föreningen Svenska Tonsättares konstmusikpriser för
år 2020 tilldelades under 2021 till en tonsättare för
”framstående och mångfacetterade tonsättargärning”,
en ensemble som ”sedan den bildades 2003 med stor
nyfikenhet och experimentlusta utforskat ett brett
spektrum av den nutida musiken” och en festival som
”genom en intressant mix av klassisk och modern
musik lockat en stor och även ny publik till sina
uppmärksammade konserter”.
Rosenbergpriset
Tonsättaren Paula av Malmborg Ward tilldelades
Rosenbergpriset 2020. Priset som delats ut sedan 1982
går till en tonsättare med betydelsefull och nyskapande
verksamhet bakom sig. Hon tilldelades 75 000 kronor
med följande motivering:
2020 års Rosenbergspris går till Paula af Malmborg
Ward för hennes framstående och mångfacetterade
tonsättargärning. Som operatonsättare går hon med
säker kurs i bräschen för den svenska scenkonsten. Med
sin gedigna erfarenhet på många musikaliska plan –
som tonsättare, arrangör, repetitör, pianist och sångerska
– förenar hon hantverk med hög konstnärlig skärpa.
Interpretpriset
Föreningen Svenska Tonsättare har sedan 1982
premierat musiker, ensembler, körledare och dirigenter
som särskilt utmärkt sig genom att framföra samtida
konstmusik. FST:s Interpretpris 2020 om 50 000
kronor tilldelades Curious Chamber Players enligt
motiveringen:
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2020 års Interpretpris går till ensemblen Curious
Chamber Players som sedan den bildades 2003
med stor nyfikenhet och experimentlusta utforskat
ett brett spektrum av den nutida musiken. Med en
ljudvärld som ofta är utvidgad genom integrerandet
av vardagliga objekt och en repertoar som spänner
mellan minimalism, komplex modernism, scenisk
musik och noisemusik spelar Curious Chamber Players
kontinuerligt på festivaler och konserter över hela
världen.
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. 2020 års pris tilldelades Christian Karlsen och
David Huang och deras verksamhet med festivalen
Gränslandet – symfonisk fest. Motiveringen lyder:
2020 års pris för Musikens Möjliggörare går till
Gränslandet – symfonisk fest som på kort tid fått stor
spridning i såväl sociala som traditionella medier.
Genom en intressant mix av klassisk och modern
konstmusik har de lockat en stor och även ny publik till
sina uppmärksammade konserter. Sedan sommaren
2018 har de tillsammans med några av vår tids bästa
musiker och artister skapat unika musikupplevelser
för människor i alla åldrar, oavsett bakgrund och
tidigare musikaliska erfarenheter. I sitt samarbete med
nattklubben Trädgården i Stockholm har de skapat en
ny scen för såväl klassisk som modern konstmusik.
Järnåkerstipendiet 2020 och 2021
Djuro Zivkovic mottog Stiftelsen Saltös 2020
års Järnåkerstipendium om 100 000 kronor på
Musikaliska i Stockholm den 5 januari 2021 i närvaro
av Saltöstiftelsens ordförande Anna Lindal. I år ställdes
den årliga kammarkonserten till Erik Järnåkers minne
på Trettondagsafton in och Stiftelsen Saltö valde
att presentera stipendiaterna i varsin live-inspelad
video. Hans prisbelönta verk Citadel of Love (2020)
framfördes av Norrbotten NEO under ledning av
Petter Sundkvist i Piteå i november 2021.
Anders Hillborg tilldelades Sveriges största
kammarmusikstipendium om 100 000 kronor –
Stiftelsen Saltös Järnåkerstipendium 2021 – för
verket Duo for Cello and Piano (2013) enligt juryns
motivering:
Ett distinkt och briljant verk som utstrålar fräschör
och spelglädje. Skiftande musikaliska element som
sammanbinds av ett unikt harmoniskt språk och stark
formkänsla. Med utgångspunkt i en lång västerländsk
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tradition skapar tonsättaren egna musikaliska
landskap i kombination med en effektiv och idiomatisk
instrumentbehandling och ett omsorgsfullt hantverk.
Verket Duo for Cello and Piano uruppfördes i Växjö
i september 2018 av Jakob Koranyi (cello) och Juho
Pohjonen (piano).
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 kategorin
kammarmusik.
Manifestgalan 2021
FST främjar musik utgiven på oberoende skivbolag
och bidrog till 2021 års Manifestgalan som gick av
stapeln digitalt från Nalen i Stockholm fredagen
den 26 februari 2021. Bakom Manifestgalan
står Svenska Oberoende Musikproducenter och
SOM:s styrelseordförande Eva Karman Reinhold
kommenterade 2021 års utfall:
”Den oberoende musikutgivningen har fortsatt
med imponerande och obruten kraft, trots pandemins
mycket hårda framfart. Antalet inskickade bidrag
till Manifest är rekordmånga och juryn har gjort ett
enormt jobb”.
Jurygrupperna på närmare 150 personer har
tillsammans lyssnat igenom och bedömt sammanlagt
440 albumproduktioner och 219 musikvideos.
Jurygrupperna består av journalister, arrangörer
och andra personer som på olika sätt är verksamma i
musikbranschen.
De nominerade i kategori “Experimentellt”:
Eva Lindal och Anna Lindal : Bäver (disorder)
Anna von Hausswolff . All Thoughts Fly
(Southern Lord)
Lars Bröndum: Sostenuto: The Book of Night
(Antennae Media)
GGR Betong : Electronic Music for Chamber
Orchestra Vol. 2 (Geiger Grammofon).
Den 18:e Manifestpriset delades ut utifrån 26
kategorier. Anna von Hausswolff prisades i kategori
”Experimentellt”, för All Thoughts Fly (Southern
Lord) med följande motivering:
Vi tas med på en upptäcktsfärd genom orgelns
klangspektra. En resa där det ljudlandskap som vecklar
ut sig är både intrikat och på samma gång befriande i
sin enkelhet. Årets pristagare skapar – med ett distinkt
och personligt uttryck som lämnar svallvågor långt efter
att sista spåret klingat ut.
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2020 års Rosenbergspris går till Paula
af Malmborg Ward för hennes framstående och mångfacetterade tonsättargärning. Som operatonsättare går hon
med säker kurs i bräschen för den svenska
scenkonsten. Med sin gedigna erfarenhet på många musikaliska plan – som
tonsättare, arrangör, repetitör, pianist och
sångerska – förenar hon hantverk med
hög konstnärlig skärpa.

Ovan: Paula af Malmborg
Ward. Foto: Francis
Löfvenholm.
Till vänster: Anders
Hillborg tilldelades
Sveriges största kammarmusikstipendium om 100
000 kronor – Stiftelsen
Saltös Järnåkerstipendium
2021 – för verket Duo for
Cello and Piano (2013).
Foto: Mats Lundqvist.

Ett distinkt och briljant verk som utstrålar fräschör och spelglädje.
Skiftande musikaliska element som sammanbinds av ett unikt
harmoniskt språk och stark formkänsla. Med utgångspunkt i en
lång västerländsk tradition skapar tonsättaren egna musikaliska
landskap i kombination med en effektiv och idiomatisk instrumentbehandling och ett omsorgsfullt hantverk.
Föreningen Svenska Tonsättare
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Insatser för
upphovspersoner
Digital stämma 20 april
På grund av rådande pandemi arrangerade FST
föreningens ordinarie stämma digitalt, på samma
sätt som föregående år. Cirka 50 av föreningens
aktiva medlemmar medverkade online. Teknisk och
juridisk support fanns tillgänglig och fungerade
väl. Röstförfarandet för deltagande röstberättigade
medlemmar skedde via voteringssystemet (VoteIT).
Enligt valberedningens förslag omvaldes Martin
Jonsson Tibblin som föreningens ordförande
för ytterligare två år. Stämman tackade avgående
styrelseledamot Maria Lithell Flyg för hennes insatser
i styrelsearbetet och välkomnade Ylva Fred som
ny ledamot i styrelsen. Styrelseledamöterna Marie
Samuelsson och Dror Feiler omvaldes för en period
om två år.
FST:s ordförande tackade för fortsatt förtroende och
kommenterade det gångna året (2021):
– Jag vill tacka för fortsatt förtroende och ser fram
emot två år till som ordförande för FST. Det kommer
att bli två spännande, händelserika, men också tuffa
år. Förhoppningsvis kan musiklivet öppna försiktigt i
sommar och med full kraft under hösten. Vi fortsätter
att bevaka och påverka kulturpolitiken genom dialog
med politiker och beslutsfattare. Det är politikens
uppgift att ge oss tonsättare, kulturskapare och kreatörer
goda förutsättningar för att verka och skapa ny vital
konst. När musiklivet så småningom återstartar är det
nödvändigt att det ges extra utrymme för nyskriven
musik, berättelser och reflektioner som speglar den tid
vi lever i, annars riskerar det att bli ett fattigt kulturliv
utan konstnärlig relevans.
Vi har flera aktiviteter på gång. Inom kort kommer
FST kunna erbjuda tonsättare medel för att
dokumentera sitt konstnärskap i form av ett bidrag
till inspelning av musikaliska verk. Vi fortsätter också
den lyckade satsningen på filmmusik i samarbetet med
Musikförläggarna med fler seminarier under året.
Tonsättarträffar
Under hösten anordnade FST tonsättarträffar i
Stockholm, Malmö och Göteborg där intressanta
föreläsare bjöds in till diskussioner om konst och
estetik. Tonsättarträffarna var mycket uppskattade
och gav möjlighet till såväl kunskapsspridning,
nätverkande, utbyte av idéer och erfarenheter.
Föreningen Svenska Tonsättare

Den 4 december 2021 arrangerades ett möte med
tonsättaren Martina Tomner på Inter Arts Center i
Malmö. Där berättade hon om utmaningarna under
kompositionsprocessen med Des/information – en
interaktiv musikdramatisk performance på temat fake
news som spelades i Malmö och Lund under hösten
2019, samt om vad som kan hända när man släpper på
kontrollen och låter publiken spela huvudrollen.
Den 5 december 2021 anordnades en tonsättarträff
på Elementstudion, Brewhouse i Göteborg, i samband
med Gageego!s konsert kvällen innan då musik
av bland andra Joakim Sandgren och Malin Bång
framfördes. Med utgångspunkt i verken som framförts
på konserten fördes samtal mellan Jonas Larsson från
Gageego! och de båda tonsättarna.
Den 9 november anordnades en tonsättarträff på
temat Att komponera för horn, i Stim Music Room,
i Stockholm. Tonsättarna fick träffa hornisten Sören
Hermansson som samtalade med tonsättarna Lina
Järnegard och Lise-Lotte Norelius om de nya verk som
hade framförts föregående kväll på aliasTEATERN i
Stockholm i samarbete med Kammarmusikföreningen
Samtida Musik. Den sydafrikanske tonsättaren
Miles Warrington var också inbjuden till träffen och
berättade om sitt verk Façade för horn och elektronik.
I samarbete med The Pignon Agenda och Fylkingen
anordnade FST den 25 oktober 2021 workshopen
Ride the Waves där det speciella instrumentet Ondes
Martenot belystes och presenterades av Nadia
Ratsimandresy, världskänd både som utövare och
lärare. Under dagen genomfördes flera workshops för
tonsättare och musiker som fick tillfälle att lära sig mer
om instrumentet och hur det fungerar och klingar,
samt en mästarklass i spelteknik. Workshopspassen var
fullbokade och mycket uppskattade.
Tre minneskvällar på Fylkingen
Vid tre minneskvällar på Fylkingen hyllades i november
2021 tre betydelsefulla tonsättarkollegor som gått bort
under året, Anders Blomqvist, Tommy Zwedberg och
Lars-Gunnar Bodin. Minneskonserterna arrangerades
av Fylkingen i samarbete med FST. Initiativtagare
var Lise-Lotte Norelius som tillsammans med
Jörgen Pettersson och Bill Brunson med flera har
planerat dessa tre speciella musikkvällar. Verken
dokumenterades.
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Ivo Nilsson vid Anders Blomqvists, Tommy Zwedbergs
och Lars-Gunnar Bodins minneskonserter på Fylkingen
i november 2021.
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Utbildning och rådgivning
för upphovspersoner
FST erbjuder utbildning och rådgivningstjänster
till STIM-anslutna upphovspersoner. Föreningens
rådgivning till upphovspersoner medför ofta
även ett kunskapsstärkande. Omfattningen av
de rådgivningstjänster FST tillhandahöll under
året var högre än föregående år. 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.
Juridisk och ekonomisk rådgivning
Upphovspersoner erhöll juridisk rådgivning av juristen
Thomas Riesler. Ekonomisk rådgivning tillhandahölls
av en mängd redovisningskonsulter och specialister
inom ekonomi, främst Per Korsfeldt, Vemanord
Redovisning, Jeanette Bjurling, Mats Möller och
Susin Lindblom. FST tillhandahöll även rådgivning
och samtalsstöd för utsatta personer i musiklivet i
samarbete med Management by Kerstin. Under året
anordnade FST ett flertal möjligheter till fortbildning
och nätverkande för upphovspersoner, de flesta i enbart
digital form men under andra halvåret kunde en del av
dessa också genomföras i fysisk form.
Den 17 november 2021 anordnade FST en
utbildningsdag för verksamma upphovspersoner med
rubriken Upphovsrätt och Arvsrätt. Utbildningen hölls
i Stim-huset av upphovsrättsjurist Thomas Riesler
och spelades in. Exempel på frågeställningar som
behandlades var:
Rättigheter vid samboskap kontra äktenskap, vad
som händer vid giftermål beträffande de immateriella
rättigheter man redan har samt de kommande verk
man skriver, vad som blir kvar när man avlider och
hur man kan förbereda vad som händer för sina
efterlevande, samt vad gäller för särkullbarn.
Individuell coachning i karriärstrategi
och marknadsföring
I samband med att kulturlivet öppnades upp allt mer
under hösten, lanserade FST en rådgivningstjänst
i karriärstrategi, PR- och marknadsföringsfrågor
för tonsättare, i syftet att vägleda tonsättare i
karriärplanering och öka synlighet och tillfällen till
exponering för att på sikt få flera tonsättares verk
framförda i högre grad.
Sofie Marin (From Sweden Productions/Arts
Dynamics) anlitades för uppdraget och tonsättare
erbjöds möjlighet att boka individuell coachning
med henne för att få vägledning i sin karriärstrategi
och marknadsföring. Från att navigera bland sociala
medier och nya digitala plattformar och verktyg, till
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omvärldsanalys, fördjupad förståelse för sin målgrupp,
nya nätverksmöjligheter och/eller optimering av
kommunikativa kanaler i syfte att stärka sin synlighet
och nå ut till fler. Men även strategier som krävs inom
musikbranschen i tider av förändring och alternativa
sätt att presentera sitt konstnärskap, väcka intresse och
kommunicera på flera och kanske delvis nya sätt.
Röster från nöjda deltagare:
Det har varit ovärderligt! Mina coaching-timmar har
lett fram till att jag stärkts som konstnär men också i en
roll som konstnärlig ledare.
Mötena gav många tankar, idéer och handfasta råd
som jag redan nu börjar omsätta i praktiken.
Jag vill särskilt lyfta fram Sofies lyhördhet och
idérikedom, förmågan att se möjligheter och tänka
utanför boxen. Jätteroligt och lärorikt!
Tack för denna möjlighet, vilket bra initiativ!
Resebidrag till rättighetshavare
FST erbjuder tonsättare resebidrag i samband
med uppförande eller uruppförande, repetition
inför uppförande av eget verk, eller t.ex. besöka
kompositionsseminarium, såväl nationellt som
internationellt. FST ser varje tonsättare som en
ambassadör för svensk konstmusik och medverkar på
detta sätt till att stärka tonsättarnas internationella
nätverk, knyta kontakter 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
färre än normalt, dock fler än föregående år. Totalt
utbetalades under året ca 20 resebidrag för resor inom
och utom landet.
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
helt genom medlemsavgifter. Utlysning 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 vistelser
genomföras under året, dock fler än föregående
år. Efter sommaren utlystes nya perioder och 10
medlemmar tilldelades vistelser om en vecka i Berlin
och 4 medlemmar tilldelades vistelser om två veckor i
Cortona.
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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 musikoch kulturlivet. Verksamheten har kunnat bedrivas
genom stöd av FST, Region Gotland och Statens
kulturråd. FST tilldelar resebidrag till tonsättare som
genomfört arbetsvistelse på VICC. Arbetsvistelserna
på VICC är normalt helt fullbokade men till följd av
pandemin kunde färre vistelser än normalt genomföras.
Fördelning av Bonusmedel
FST är 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 avtalslicensutlösande
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, informationsforum för
verksamma i musiklivet, pedagogiska och konstmusikaliska insatser för unga i samarbete med skolor
och lärare.
I december 2020 anlitade FST tillsammans med
SKAP och Musikförläggarna en extern konsult med
uppdrag att utreda varför så många Kulturskolor inte
tecknat det gemensamma tre-årsavtal. Det gjordes stora
framsteg och de flesta kommuner har tecknat avtalet.
Under året genomfördes flera möten med BONUS och
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SKR om processen, förståelse för problematiken och
möjligheter till bättre kundrelation till kommunerna.
En process har startat i syfte att förbereda infför en
intern förhandling om nya fördelningsprinciper
inom BONUS.
Strategisk kommunikation
Under 2021 har FST fortsatt att bedriva omfattande informationsinsatser utifrån rådande pandemiläge. FST
kommunicerade kontinuerligt om aktuella angelägenheter för medlemskåren. FST:s strategiska kommunikationsarbete omfattade såväl en bred omvärldsbevakning
inom kulturpolitik, upphovsrätt och rättighetsfrågor,
som att driva aktuella frågeställningar gentemot
beslutsfattare, opinionsbildare och förtroendevalda.
I samarbete med Stimsfären – Stim, Skap och
Musikförläggarna arbetade FST intensivt med att
implementera den nya varumärkesplattformen Stim
Forward Fund.
FST har skapat en Youtubekanal som en ytterligare
plattform att sprida konstmusikaliskt innehåll. Visst
material är producerat direkt för Youtubekanalen och
visst innehåll skapas via andra konsertverksamheter/
program. Det kommer att användas i FST:s nya
kommunikativa medium för att synliggöra den
konstmusikaliska sfären och öka kännedomen om
svenska tonsättare och betydelsen av svensk konstmusik, i synnerhet i Sverige, men också i Norden och
internationellt.
Under rubriken ”3 korta frågor och svar” lyfte
FST:s olika medlemmars röster och perspektiv, främst i
sociala medier.

Re-Take New Sweden-konserten med NEO Norrbotten under ledning av Rei Munakata på Konserthuset Stockholm
i oktober 2021. Kultur- och demokratiminister Amanda Lind tillsammans med (fr v.) Andrea Tarrodi, Madeleine Isaksson,
Karin
Rehnqvist,
Jenny Tonsättare
Hettne och Kim Hedås.
Föreningen
Svenska
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– En fråga som intresserar mig särskilt är till exempel hur vi
kan skapa möjligheter för konstmusiken att nå ut till forum
utanför det traditionella konsertformatet. Det handlar dels om
digitalisering som är lika oundviklig som möjlighetsskapande,
dels om tvärkonstnärliga partnerskap. Jag kan tycka att det
är lite synd att vi sitter på den här skatten som är svensk
nutida konstmusik där många verk låses till något enstaka
uppförande, och inte får chansen att flyga så fritt som de
faktiskt har potential till. Det innebär till exempel att arbeta
med ökad repertoarkännedom och kompetens hos makthavare
och att själva ha lite bättre fantasi kring konstmusikens
användningsområden.
Jag har tidigare inom FST engagerat mig i kulturpolitiska
frågor som essentiellt handlar om konstnärlig frihet – och
konstnärens frihet att kunna vara i kontroll över ens eget
arbetsliv – och dessa ser jag som väldigt viktiga att fortsätta
arbeta med.
Vid FST:s årsmöte den 20 april 2021 valdes
Ylva Fred som ny ledamot i styrelsen.
Foto:Svenska
Martin Jonsson
Tibblin
Föreningen
Tonsättare

31

Årsredovisning

2021

Ett urval av datum och
händelser under 2021
FST medverkade både fysiskt och online vid relevanta konstmusikaliska forum, konferensprogram, seminarier,
priser och andra evenemang under kalenderåret.
5 januari

Djuro Zivkovic tilldelas 2020 års Järnåkerstipendium, Musikaliska, Stockholm

25 januari

Guldbaggegalan 2021tilldelas Ola Kvernberg i kategori bästa originalmusik

27 januari

FST arrangerar Logic Pro X kurs i Studiohuset, online.

30 januari

		

FST:s “Musikens Möjliggörare 2020” och tidigare Interpretpristagare Christian Karlsen
nomineras till Dagens Nyheters Kulturpris 2021

2—3 februari

ECSA Winter Conference 2021, online.

10—12 februari

FST medverkar vid Folk och Kultur 2021, kulturpolitiskt konvent i Eskilstuna

13—18 februari

HARPA och Nordic Film Music Days, digitalt från Berlin

26 februari

Manifestgalan 2021. Mottagare i kategori Experimentellt Anna von Hausswolff

17—27 mars

Svensk Musikvår genomförs digitalt, programmet livestreamas med stöd av FST

6 april		

Onlinepremiär för ECCO-konserten 2020 med bl.a. Henrik Strindbergs verk Bilder.

8 april 		

Johan Ramström tilldelas det euroepiska filmmusikpriset Camille Awards 2021

20 april		

FST:s föreningsstämma genomförs digitalt från FST:s lokaler i Stimhuset

27 april		

Musik♥Film: FST:s webbinarium om att använda musik i film, tv och reklam

28 april 		

Paula af Malmborg Ward tilldelas Rosenbergpriset

26 maj 		

Stims stämma i Stockholm/online och Stims webbinarium om musikalisk mångfald

16—18 juni

FST arrangerar Dorico kurs online under ledning av Henrik Strindberg

9—15 augusti

Ung Nordisk Musik 2021 presenterar 40 nyskrivna verk av unga nordiska kompositörer och 		
ljudkonstnärer. 2021 års värd är UNM Danmark.

		
		

Nordiska Komponistrådets 2021 års hederspris tilldelas VICC – Visby International Centre for
Composers vid Nordiska Musikdagar på Färöarna

1—4 september

Nordic Music Days 2021 arrangeras för första gången någonsin på Färöarna

8 september

Musikens år 2021 firas med levande musik med nutida tonsättare

9 september

Anders Hillborgs verk Kongsgaard variations inleder Östersjöfestivalen 2021

12 november

Musikförläggarnas Pris 2020 och 2021 delas ut på Grand Hôtel i Stockholm

17 november

FST:s utbildning om upphovsrätt och arvsrätt, Stimhuset, Stockholm och online

29 november

Kungl. Musikaliska Akademiens högtidssammankomst 2021, Musikaliska Stockholm

29 november

Staffan Storm tilldelas Stora Christ Johnson-pris 2021 för The Persistence of Memory

29 november

Lisa Streich tilldelas Lilla Christ Johnson-pris 2021 för Augenlider

9 december

Stim Forward Fund lanseras vid Stimstipendieutdelning 2021

1 september

Föreningen Svenska Tonsättare
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Förtroendevalda i
föreningen, anställda
tjänstemän och anlitade
konsulter
Styrelsen
Styrelsen har bestått av Martin Jonsson Tibblin
(ordförande), Dror Feiler (vice ordförande t.o.m. 14
december), Ylva Fred (fr.o.m. 20 april, vice ordförande
fr.o.m. 14 dec), Johan Blixt (andre vice ordförande
fr.o.m. 14 dec), Jenny Hettne, Maria Lithell Flyg
(t.o.m. 20 april), Marie Samuelsson, Johan Svensson
samt Marcus Wrangö. Styrelsen har under året hållit tio
protokollförda sammanträden samt ett styrelseinternat.
Styrelsens arbetsutskott (AU) har bestått av
föreningens ordförande, Jenny Hettne t.o.m. 22 april,
Ylva Fred fr.o.m. 22 april, Johan Blixt fr.o.m. 22 april,
Dror Feiler t.o.m. 14 dec. AU har oftast sammanträtt
veckovis under året.
Revisorer och revision
Revisorer utsedda av föreningsstämman har varit
Kent Tankred ordinarie lekmannarevisor och Håkan
Reising (KMPG) ordinarie auktoriserad revisor.
Lekmannarevisorssuppleant har varit Peter Bjuhr och
auktoriserad revisorssuppleant Lena Krause (KPMG).

Anlitade konsulter
Till kansliet anlitades Dina Liberg som konsult
på deltid under september-december 2021.
Redovisningsekonomen Per Korsfeldt har ansvarat
för föreningens redovisning samt rådgivning till
tonsättare. Juristen Thomas Riesler har anlitats för
juridiska föreningsfrågor samt utbildning och juridisk
rådgivning till upphovspersoner. Kommunikatören
Anna Cokorilo har anlitats för FST:s kommunikationsarbete. Management by Kerstin har anlitats
för FST:s jämställdhetsarbete 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, Jeanette Bjurling, Mats Möller m.fl.
redovisningsbyråer och redovisningsekonomer har
anlitats för ekonomisk rådgivning till tonsättare.

Valberedning
Ledamöter i valberedningen har varit Ylva Skog, Esaias
Järnegard och Martin Q Larsson t.o.m. den 20 april,
därefter Ulrika Emanuelsson.
Anställda tjänstemän
Kansliet har förfogat över 1,4 heltidstjänster som har
innehafts av Daniel Carlberg, kanslichef (100%) och
Ida-Lee Brandel, projektledare (40%).

Föreningen Svenska Tonsättare
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Representationer 2021
Med mandat från FST har nedanstående personer representerat
föreningen i följande styrelser, föreningar, institutioner,
organisationer och arbetsgrupper:
Stims styrelse
Martin Jonsson Tibblin, ordinarie
Dror Feiler, ordinarie
Jenny Hettne, 1:a suppleant t.o.m. juni, därefter Johan Blixt
Johan Blixt, 2:a suppleant t.o.m. juni, därefter Ylva Fred
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

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 t.o.m. juni därefter Ylva Fred
KLYS Arbetsutskott
Dror Feiler

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

KLYS arbetsgrupp för kulturella och kreativa näringar
Martin Jonsson Tibblin

Stims bedömningskommitté för musik och upphovsrätt
Catharina Backman

Styrelsen för BONUS
Martin Jonsson Tibblin, suppleant

Stims valberedning
Erik Peters, ordförande

BONUS notförvaltningsgrupp
Martin Jonsson Tibblin, ordinarie
Erik Peters, suppleant

ICE Services ltd. styrelse
Martin Jonsson Tibblin
Extended Licensing and Revenue Committee
Martin Jonsson Tibblin
ICE governance group
Martin Jonsson Tibblin

BONUS representantskap
Martin Jonsson Tibblin, ordinarie

Visby International Centre for Composers (VICC)
representantskap
Martin Jonsson Tibblin
VICC styrelse
Dror Feiler, ordinarie
Ulrika Emanuelsson, suppleant t.o.m. juni 2021, därefter
Marie Samuelsson

NäMMU
Jonas Forssell, ordinarie
Ida Lundén, suppleant

Guldbaggens Nomineringsjury
Martin Jonsson Tibblin

Svensk Musiks styrelse
Dror Feiler (ordförande)

Framtidens Musikpris
Christopher Elgh

Svensk Musiks Resebidragsgrupp
Daniel Carlberg

Stiftelsen Saltös styrelse
Martin Jonsson Tibblin, ordinarie
Catharina Backman, ordinarie
Magnus Bunnskog, suppleant
Eva Sidén, suppleant

European Composer and Songwriter Alliance (ECSA)
Martin Jonsson Tibblin
European Composers Forum (ECF)
Martin Jonsson Tibblin

Föreningen Svenska Tonsättare

Manifestjuryn Experimentellt
Martin Jonsson Tibblin
Mirjam Tally
Rosanna Gunnarsson
Marcus Wrangö
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Flerårsöversikt
Omsättning, resultat och ställning (kkr)
2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

Föreningens intäkter

10 699

11 398

10 934

12 957

10 300

Verksamhetsresultat

408

115

73

400

-403

Resultat efter finansiella poster

407

111

74

399

-404

11 259

10 817

11 116

12 016

11 831

59,9

58,2

53,6

50,0

50,4

1,4

2,0

2,3

2,5

4

Balansomslutning
Soliditet (%)
Medeltalet anställda

Förändringar i eget kapital (kr)
Balanserad vinst/förlust

Årets resultat

Totalt

5 962 394

332 461

6 294 855

332 461

-332 461

Belopp vid årets ingång
Överföring av föregående års resultat
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

6 294 855

454 365

454 365

454 365

6 749 220

Förslag till disposition av föreningens resultat (kr)
Till årsstämmans förfogande står
Balanserat resultat

6 294 855
454 365

Årets resultat

6 749 220

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres

6 749 220
6 749 220

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar
med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer.
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Resultaträkning
2021

2020

10 699 082

11 398 037

-7 296 124

-7 519 954

-2 995 242

-3 763 298

-10 291 365

-11 283 252

407 717

114 785

-

-

Räntekostnader och liknande resultatposter

-899

-3 913

Summa resultat från finansiella investeringar

-899

-3 913

406 818

110 872

Korr skattekostnad tidigare taxering

92 883

221 589

Skatt på årets resutat

-45 336

-

454 365

332 461

Not
Föreningens intäkter

1

Föreningens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa föreningens kostnader
Verksamhetsresultat

2

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter

Resultat före skatt

Årets resultat
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Balansräkning
Tillgångar
Not

2021-12-31

2020-12-31

3

4 227 685

4 227 685

4 227 685

4 227 685

17 063

1 303 999

701 587

711 710

1 435

112 458

6 311 133

4 461 460

7 031 218

6 589 627

11 258 903

10 817 312

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar
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2021

Balansräkning
Eget kapital och skulder
			
Not

2021-12-31

2020-12-31

6 294 855

5 962 394

454 365

332 461

6 749 220

6 294 855

6 749 220

534 945

19 586

62 089

Eget kapital
Balanserat kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder

4

3 078 164

3 165 883

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

5

714 669

759 539

Summa kortfristiga skulder

4 509 682

4 522 457

Summa skulder

4 509 682

4 522 457

Summa eget kapital och skulder

11 258 903

10 817 312
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2021

Noter
Not 1

2021

2020

407 600

433 750

8 140 000

8 038 228

2 117 355

2 861 223

34 127

64 836

10 699 082

11 398 037

2021

2020

1,0

1,0

2 021,0

1,0

Kvinnor

37,5%

37,5%

Män

62,5%

62,5%

Kvinnor

33,3%

33,3%

Män

66,7%

66,7%

Styrelse och AU

789 530

797 884

Övriga anställda

1 228 707

1 579 457

690 556

749 933

119 734

141 657

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter
Anslag
BONUS-intäkter
Övriga intäkter
Summa

Not 2

Löner och ersättningar
avser löner och ersättningar för vilka sociala avgifter erlagts

Medelantal anställda har varit
Kvinnor
Män

Fördelning män/kvinnor i styrelsen

Fördelning män/kvinnor i AU

Sociala avgifter enligt lag och avtal
varav pensionskostnader
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Not 3

2021

2021

2020

4 227 685

4 227 685

-

-

4 227 685

4 227 685

2021

2020

2 851 044

2 918 006

227 120

247 877

3 078 164

3 165 883

2021

2020

420 569

347 226

-

-

294 101

412 313

714 669

759 539

Anskaffningsvärden och avskrivningar
för finansiella anläggningstillgångar uppgår till följande belopp
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Bokfört värde

Not 4

Övriga skulder
Ej fördelade stipendiemedel samt övriga
upphovsrättsliga medel
Övriga poster
Summa

Not 5

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna löner, semesterlöner, sociala avgifter
Upplupen löneskatt
Övriga poster
Summa

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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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 2021.
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
2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo-visningens
övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs när-mare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den förtroendevalda revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed
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 uttalan-den.
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.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av föreningens förmåga att fort-sätta verksamheten.
Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fort-sätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
beslut har fattats om att avveckla verksamheten.
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
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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 utta-landen. 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 revis-ion 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 upprättan det 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 samt stadgar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision
av styrelsens förvaltning för Föreningen Svenska Tonsättare för år
2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst
eller förlust.
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt det
presenterade förslaget och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.

2021

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 förvalt-ningen 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 stadgarna.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnit-tet 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 samt förvaltningen.
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 vä-sentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig
till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
föreningen.
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 stadgarna. 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 stadgarna.
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Stockholm den 21 april 2022

Håkan Olsson Reising
Auktoriserad revisor, KPMG AB

Kent Tankred
Förtroendevald revisor
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Undertecknande
Stockholm den 21 april 2022

Martin Jonsson Tibblin, ordf.

Ylva Fred, vice ordf.

Johan Blixt, andre vice ordf.		

Dror Feiler

Jenny Hettne

Marie Samuelsson

Johan Svensson

Marcus Wrangö

Vår revisionsberättelse avseende denna
årsredovisning har lämnats den 21 april 2022

Kent Tankred, medlemsrevisor

Håkan Olsson Reising, auktoriserad revisor

Undertecknande
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