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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Nyttja din rätt innan
någon annan gör det
D
en här våren har många funderat över demokrati och vad det innebär, inte minst i de
sociala medier som ju själva utropats till
demokrativerktyg. Anledningen är förmodligen, på ett bredare plan, att vi har ett supervalår i år.
Oavsett vilken politisk färg du tillhör, har säkert också
du diskuterat, eller hört det diskuteras, om vikten av att
göra sin röst hörd.
Också på ett närmare plan har jag haft anledning att
tänka på den demokratiska processen, eftersom vår
föreningsverksamhet ska bygga på den. Jag säger ska
för att det krävs aktiv medverkan av de många för att
de få, i eget syfte, inte ska kunna vända din demokratiska rätt mot dina intressen.
Men SKAP som är så i framkant och transparent
kan väl inte utnyttjas, tänker du? Just därför, säger jag,
och uppmanar dig som är medlem att under hösten
delta vid något av våra kompetenshöjande möten för
att säkerställa föreningsdemokratin och öka ditt inflytande. Det är du värd.
Det är omvälvande tider för oss musikskapare. Ramverken för hur vi kan bedriva vår verksamhet yrkesmässigt förändras i takt med den digitala utvecklingen
och med nya marknadsförutsättningar. Och med det
måste vi också anpassa oss för en ny tid.

”Det krävs aktiv
medverkan av de
många för att de få, i
eget syfte, inte ska
kunna vända din
demokratiska rätt
mot dina intressen.”
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ör Stim, som SKAP förvaltar tillsammans med
FST och Musikförläggarna, handlar det bland
annat om strategiskt samarbete med de brittiska och tyska systersällskapen PRS och
Gema för att vi i framtiden inte ska tvingas välja mellan
framgångsrika affärer och den kollektiva förvaltningens solidaritet, och om ett nytt fördelningssystem som
hänger med i tiden och säkerställer att pengarna som
kommer in också framöver går ut på rätt sätt.
För SKAP handlar det om att med kunskap, fingertoppskänsla och bred förankring se till att Stim stakar
ut rätt riktning och gör rätt strategiska val. Kort sagt att
Stim gör ett så bra jobb som möjligt för dig som
skapar musik, men också om att fortsätta påverkansarbetet för schyssta villkor för yrkesmässigt musikskapande och att alltid erbjuda relevant medlemsservice.

En kväll som visade hur enade vi är i vårt kollektiv
upplevde jag för ett par veckor sedan. Många kommer
att minnas SKAP:s vårfest 2014 som vårfesten där
mångfald och demokrati manifesterades unisont av
SKAP:s medlemmar, branschfolk, ministrar, riksdagsledamöter och media. Aldrig förr har vårfesten varit så
laddad av förändringslust och övertygelsen att vi har
framtiden för oss.

D

en här kvällen kunde jag vara stolt över det vi
SKAP-medlemmar representerar. Att vi inte
ska behöva söka passa in med våra ”konstiga” yrken i en samhällsnorm som inte är
byggd för kultur, men som kulturen hjälpt att bygga.
Och jag kunde vara extra stolt över att alla 450 gäster,
oavsett om de är musikskapare eller ej, tillsammans
förvandlade kvällen till en veritabel manifestation för
musiken, mångfalden och demokratin.
I höst kommer EU-arbetet med en reform av upphovsrätten att sätta full fart. Stim kommer att befästa
samarbetet med PRS och Gema, och gå vidare i processen att ta fram ett nytt fördelningssystem. Sverige
kommer att gå till val. Och SKAP kommer att arbeta
med allt detta – och mer därtill – med fortsatt fokus på
medlemmarnas bästa.
Nästa SKAP-Nytt kommer i oktober. Till dess
önskar jag dig en skön sommar!
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Petra Marklund på vårfesten
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Karsten Dyhrberg Nielsen
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Marie Ledin
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läroplanen inte
alltid varit så stark
i musik
undervisningen.”


Monica Lindgren. s/10–13
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NOTISER

KONSTNÄRLIGA
RÄTTIGHETER
– NY FN-RAPPORT
PÅ GÅNG
FN:s råd för mänskliga rättigheter fortsätter sitt arbete att utreda
konstnärliga rättigheter. Denna
gång handlar det om upphovsrätt,
kultur och vetenskap. Rådet vill i
det sammanhanget sätta fokus
på hur de rättigheter en upphovsperson har i form av ekonomiskt
och ideellt skydd ska säkerställas, och vilka hinder som finns för
att upphovspersoner bakom kulturella eller vetenskapliga verk
ska kunna åtnjuta dessa rättigheter. SKAP:s ordförande Alfons
Karabuda deltar som expertråd i
utredningen.
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3 FRÅGOR...
...till Pernilla Alexandersson,
vd för Add Gender som hjälper
SKAP med föreningens mångfaldsoch jämställdhetsarbete under
temaåret 2014.
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Petter blev den fjärde mottagaren
av Thore Skogmans riksstipendium och mottog det på Kolbäcks
gästgivaregård i Hallstahammar
på Nationaldagen. Stipendiet

överlämnades av Douglas Carr,
styrelseledamot i SKAP.
”Han har fört hiphopen till
oanade höjder i vårt land och är
likt Thore Skogman en mångsyss-

lare som med en kärlek till det
svenska språket och dess möjligheter i allt han gör förnyar svensk
underhållning” säger juryn bland
annat i sin motivering.

STIMS VÄG MOT VÄRLDENS
MODERNASTE UPPHOVSRÄTTSSÄLLSKAP
Stim är en organisation i stark utveckling för att möta de förändringar som
sker i form av ändrade marknadsförutsättningar, ändrad lagstiftning och
till följd av den tekniska utvecklingen.
Inom EU pågår implementeringen
av det nya EU-direktivet för upphovsrättssällskap, parallellt med en reformering av upphovsrätten. Stim arbetar
tillsammans med SKAP för att bidra
till implementeringen och till en reformering som sätter fokus på den värdeskapande delen av musiklivets värdekedja: musikskaparen.
Stims samarbete med PRS och
Gema om en gemensam rättighetsplattform är en central del av detta

Avtal med PRS och Gema:
Stims chefsjurist Helena Woodcock,
tf vd Alfons Karabuda och chef för
Operations, Sara Kilander.
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Vad gör Add
Gender för SKAP?
– Vi hjälper SKAP att som
organisation göra ett långsiktigt
arbete för mångfald och jämställdhet. Konkret handlar det om
att ta fram policy och handlingsplan, för att arbetet inte ska
stanna upp efter SKAP:s temaår.
Hur har ni gått tillväga?
– Vi har träffat medlemmar,
kanslipersonal och styrelse och
intervjuat dem. Vi har också gått
igenom SKAP:s styrdokument
och rutiner, för att se vad SKAP
kan förändra och förbättra för att
vara en relevant organisation för
alla musikskapare.
Vad är viktigast i ett sådant
här arbete?
– Att man förstår att mångfald
handlar om oss alla, inte ”de
andra”. Mångfalden finns i varje
medlem i SKAP. Alla har olika
erfarenheter, bakgrund och förutsättningar. Var med och bjud på
dem!

Petter fick Thore Skogmans riksstipendium

arbete, när lagstiftaren ställer krav på
enklare licensiering för musik i
Europa. Med den gemensamma plattformen kommer EU-kraven att kunna
mötas och goda affärer kunna göras,

utan att den kollektiva licensieringens
fördelar för den enskilde musikskaparen riskeras.
Internt på Stim fortsätter arbetet att
utveckla fördelningssystemet, nu med
särskilt fokus på analogiunderlagen
för att de bättre ska spegla hur
musikanvändningen faktiskt ser ut.
Målet är alltid att få in fler och bättre
rapporter från Stims kunder, musikanvändarna, så att pengarna går dit de
ska.
Stims nye vd Karsten Dyhrberg
Nielsen tillträder i augusti. Till dess är
SKAP:s ordförande Alfons Karabuda
tillförordnad vd. Träffa Karsten Dyhrberg Nielsen i en intervju på sidan 20!

Till vigseln mellan kronprinsessan
Victoria och prins Daniel skrev hon
texten till Vilar glad i din famn med
musik av Benny Andersson. De båda
har också arbetat tillsamman i verket

”En skrift i snön” och en rad andra
svenska musikskapare, som SvenDavid Sandström, Kim Hedås och
Peter Gullin, har arbetat med Lugns
lyrik.
Juryns motivering: För att hon med
sitt egenartade sinne för skönheten i
det obegripliga – humoristiskt och
drastiskt – berör till eftertanke och
engagemang. Med poetens känsla
och till vår fröjd och berusning, lyckas
hon få oss att bättre förstå det
svenska språket.
Karamelodiktstipendiet, som instiftades av Povel Ramel 1982 i
samband med att han fyllde 60 år,
består av en stor strut karameller och
en summa pengar som gör mottagaren ”ekonomiskt oberoende resten av
dagen”. Sedan 2013 delas Karamelodiktstipendiet ut av Povel Ramel-sällskapet, Sällskapet Stallbröderna och
SKAP.
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Årets Karamelodiktstipendiat är
poeten, dramatikern och textförfattaren
Kristina Lugn. ”För att hon med sitt
egenartade sinne för skönheten i det
obegripliga – humoristiskt och drastiskt
– berör till eftertanke och engagemang”, menar juryn i sin motivering.
– Jag blev verkligen överraskad.
Det brukar ju vara artister, Magnus
Uggla och så, som får det. Men Povel
skickade brev till mig när jag gav ut
diktsamlingar, han var intresserad av
det, så jag tror inte att han hade haft
något emot det här, säger Kristina
Lugn till Sveriges Radio.
Kristina Lugn debuterade med
diktsamlingen Om jag inte 1972 och
har genom sin lyrik och dramatik
kommit att såväl väljas in i Svenska
Akademien som att bli folkkär. Hon
har också varit verksam som bland
annat teaterdirektör, tv-programledare
och textförfattare.
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KRISTINA LUGN ÅRETS
KARAMELODIKTSTIPENDIAT

UPPHOVSRÄTT
OCH DIGITAL
UTVECKLING I ATEN
Den 6 juni diskuterades den
digitala utvecklingen och Europas
upphovsrättsliga system i Aten
inom ramen för det grekiska EUordförandeskapet. SKAP:s
ordförande Alfons Karabuda var
med anledning av den pågående
reformeringen av upphovsrätten
inbjuden som talare. Karabuda
tryckte i sin presentation bland
annat på vikten av kollektiv
förvaltning och att musikskapares
villkor sätts i fokus i den nya
digitala musikekonomin.
Läs talet på SKAP.se!

PÅ GÅNG
Här ser du ett axplock
aktiviteter och händelser.
Läs mer på kalendariet på
SKAP.se.
29 jun – 6 jul
SKAP på Almedalsveckan
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7-9 aug
SKAP på Way Out West

Dancing on the (glass) ceiling
SKAP:s ordförande Alfons Karabuda
deltog den 29 maj i ”Dancing on the
(glass) ceiling”, ett panelsamtal om
jämställdhet i musiklivet i Sverige och
England. Samtalsledare var BBCjournalisten Janice Long och i

panelen deltog också Jon Webster, vd
på Music Manager’s Forum, Marie
Dimberg, grundare av D&D Management, och Alison Wenham, vd på The
Association of Independent Music.
Syftet med samtalet, som arrangera-

des av Sveriges ambassad i London,
var att definiera utmaningar och reda
ut varför jämställdhet är en viktig
framtidsfråga.
Läs mer om och lyssna på samtalet
här: tinyurl.com/glassUKceiling

25 aug
Polar Music Talks
26 aug
Polar Music Prize
29-30 aug
Nordic Film Music Days
& Harpa Award ’14, Espoo
4-5 sep
Nordisk kongress, NPU
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ALFONS MÖTER MARIE LEDIN – POLARPRISETS DROTTNING

”Det fantastiska
är att vi
hade musikskola
på riktigt”
Marie Ledin har varit skivbolagschef, bokförläggare och idag styr hon
Polarpriset med hjärna och järnhand. Här berättar hon om Polarprisets
nära relation till SKAP, utbildningens roll för det svenska musikundret
och om sin egen resa i branschen.

P

olarpriset instiftades av
din far, Stikkan
Anderson, 1989. Tjugofem år senare är det
större än någonsin. Hur
var resan dit?
– Det som komplicerade saken i
början var att priset var uppdelat i två,
ett klassiskt och ett för populärmusik.
Ingen fattade poängen med det och
det gjorde nog att priset hade svårare
att etablera sig. Själv tyckte jag att
pappa var ute och cyklade helt och
hållet. Ingen av oss barn förstod riktigt

6

hans vision, med allt som skulle
hända runt priset.
Så dog han 1997. När jag läste allt
han lämnat efter sig förstod jag vad
han egentligen ville uppnå. Och idag
är det just uppdelningen i två priser
som uppskattas, inte minst av pristagarna. Renée Fleming talar om det i
dokumentären vi gjorde, att hon
tycker att det kreativa mötet mellan
pristagarna är så viktigt.
Medieintresset var stort när årets
pristagare, Peter Sellars och
Chuck Berry, tillkännagavs den 8

maj. Och numera vill alla vara
med, både som publik och på
scen. Hur var intresset från början
från det svenska musiklivet?
– Det har inte alltid varit så, utan
vände faktiskt först för några år
sedan. Det är sjukt många som vill
vara med på scen nu. Jag skulle
nog tycka som artist att något av
det värsta jag kunde utsätta mig
själv för är att sjunga för mina idoler.
Men många artister tycker det är
det finaste och häftigaste man kan
göra.

Polarpriset och SKAP har ett
långt samarbete både bakom och
framför sig. Din far, Stikkan
Andersson, skrev till och med in
SKAP i Polarprisets stadgar. Hur
har det blivit så?
– SKAP är viktigt för Polarpriset.
Pappa var väldigt förtjust i SKAP, han
kände förtroende för SKAP, och när
man läser hans instruktioner om
priset får man också veta att SKAP
faktiskt ska ha rollen som medlare
om det skulle bli bråk mellan oss
barn..! Det är en tung uppgift!

Verkligen! Men det har ju inte
behövts..! Stikkan var hedersmedlem i SKAP och hela din familj är
musikalisk. Hur har den bakgrunden påverkat dig i de val du gjort i
livet?
– Både mamma och pappa arbetade med musik och det är klart att
det har påverkat enormt. Jag började
sommarjobba hos pappa på Polar
Music när jag var tretton och fortsatte
med det under sommarloven i väldigt
många år. När jag var runt tjugo skrev
jag in mig på universitetet. Dagen

därpå åkte jag till Midem... och sedan
var det klart. Det var musik jag skulle
jobba med.
Så småningom startade du eget?
– Då var jag så trött på Polar. Ju
större skivbolaget blev, desto mer
finans och mindre musik blev det i
arbetet. ABBA drog in väldigt mycket
pengar och det hände en massa
saker runt dem som inte egentligen
handlade om musik. Då startade
Tomas och jag ett skivbolag, Record
Station, och i samma veva köpte vi ut
Polarstudion och tog över den. Men

jag har alltid sett mig som en skivbolagsmänniska, inte en studiomänniska. De första artister jag jobbade
med var Eva Dahlgren, Ratata och
Mats Ronander.
En rivstart!
– Ja, det var helt otroligt. Jag
räknade ut att de första fyra åren
hade vi ett snitt på våra releaser på
63 000 ex. En fantastisk start förstås,
med det gänget. Senare blev vi uppköpta av BMG. Då blev det något
slags intern tävlan bolagen emellan,
och det fattade förstås inte jag. Men
7

ALFONS MÖTER...

”En låt är en låt.
Man luras
inte av
produktionen.”
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vi var störst, större än de utländska
märkena tillsammans. Och det
berodde ju på att vi hade Dahlgren
och också Tomas sålde mycket. Båda
två sålde plattor i siffror över 400 000
ex. Vi hade också Freda’, Mauro
Scocco, Uno Svenningson när han
gick solo, bland andra.
Det var ju precis de som gällde
den här tiden. Sedan, då? Du
hann med ett bolag till och gav
dig sedan in i bokbranschen?
– Att jobba på ett stort skivbolag är
bara möten, möten och åter möten.
Kontoret hade jag i Sundbyberg, så
jag pendlade varje dag. Så såg jag en
reklamkampanj, jag tror att det var
Xerox, med budskapet att om du tillbringar fyrtio minuter i bilkö varje dag
– vilket jag gjorde vid den här tiden
– då blir det fem veckor bilkö om året!
Då fick jag panik och tänkte att jag
inte kan hålla på så här. Så jag sade
upp mig, startade Anderson Records
och fick på så sätt in mer musik i
arbetet igen. Närheten till hantverket
är viktig.
Och böckerna..?
– Jag har alltid läst massor och
därför kändes det väldigt självklart.
Jag hade träffat Karin Alvtegen, som
inte ville ges ut på Månpocket, som
sade att jag borde starta ett pocketförlag. Det kan jag väl göra, tänkte
jag. Så då gjorde jag det. Det nya
med oss var att vi gav hälften av
intäkterna till författarna. Det hade
ingen gjort förut. Så där gjorde vi
skillnad.
Var det en uttalad vilja att vara ett
schysstare förlag?
– Ja, det var det. Det är viktigt att
upphovspersonerna får en schysst
andel, oavsett om de sysslar med
musik eller skriver böcker. Man ska
kunna försörja sig på sitt arbete om
andra försörjer sig på ditt arbete. Men
idag är det bekymmersamt. Inte
många klarar det, men det finns
några få. Som Carl Falk. Och Max
Martin ska vi inte tala om. Sexton
Billboard-ettor! Det är helt sjukt.
Jämför det med ABBA:s enda. En
enda. Men han har inte fått Polar
priset! (Skrattar)
Inte än! Hur det än är med antalet
Billboard-ettor måste ändå ABBA
sägas vara det ursprungliga
svenska musikundret. Nyligen var
jag i London när ABBA firade 40
år sedan segern med Waterloo i
Eurovision Song Contest. Där

blev det väldigt tydligt hur ABBA
berört människor och fortfarande
berör dem. Publiken blev helt
tokig när Björn och Frida kom
upp på scen – det är fantastiskt.
– Ja det är enormt kul att se hur
ABBA fortfarande berör så många
människor 40 år efter sin debut. När
jag tog mina barn för att se Mamma
Mia! första gången för 15 år sedan
var jag tvungen att tvinga dem..! Jag
sade att ”nu sitter ni här, det här har
morfar varit med och gjort”! Men de
blev sjukt överraskade. De hade
aldrig hört ABBA förut, överhuvud
taget.
Var det någon av er som redan då
förstod att ABBA skulle bli så
stora som de blev?
– Stikkan trodde ju stenhårt på
ABBA från allra första början. Och
hela kontoret var otroligt engagerade
i ABBA, men att de skulle bli några
av världens bäst säljande artister
någonsin… nej, det har jag svårt att
tro att någon av oss förstod. Det
otroliga med ABBA är ju alla deras
comebacker. Först kom Muriel’s
Wedding där ABBA:s musik spelade
en framträdande roll, sedan kom
ABBA Gold och för första gången
blev ABBA ett begrepp i USA – den
sålde ju hur mycket som helst, inte
bara i USA utan i hela världen. När
musikalen Mamma Mia! sedan
öppnade i London fullkomligt exploderade det.
En annan skillnad är kvaliteten på
produktionen. På den tiden hade
man i jämförelse med idag
ganska primitiva demos. Idag får
man ju ofta höra en i princip
färdig produktion redan vid första
lyssningstillfället. Har produktionen tagit över det musikaliska
hantverkets roll?
– Nej, en låt är en låt. Man luras
inte av produktionen. Den är en
naturlig del av helheten, men en hit är
en hit oavsett produktionen, det
handlar om låten. Sedan kan man
förstås snöa in på produktion. Plötsligt, när man lyssnar i lurar, lägger
man märke till egenskaper man inte
tänkt på tidigare.
Har du själv spelat och komponerat?
– Nej, inte komponerat, aldrig!
(skrattar) Jag har spelat piano i sex
år. Och jag spelade blockflöjt och
altflöjt. Men det var en kort karriär.
Benny Andersson tyckte jag var

Marie Ledin
Ålder: 57 år.
Familj: Maken Tomas Ledin, 2 söner.
Bor: Stockholm.
Bakgrund: Startat skivbolagen The
Record Station och Anderson
Records och bokförlaget Anderson
Pocket.
Årets mappie: Utsågs nyligen till
Sveriges mest inspirerande kvinna
över 50 år av tidskriften M-magasin.
Ur nomineringen: I en stenhård
och nyckfull bransch lyckas hon profilera Sverige som ett ledande
musikland. Hon förenar musikgenrer
och har med råge uppfyllt sin fars
dröm om ett ”Nobelpris i musik”.

duktig och uppmuntrade mig till att
spela piano – det var stort så klart.
– Det fantastiska med den här
tiden var att vi hade musikskola på
riktigt. I trean fick alla spela blockflöjt,
då lärde sig alla noter. Vi var några
tjejer som spelade alt- och blockflöjt
som fortsatte och tränade en gång i
veckan för att vi tyckte att det var kul.
Sedan i fyran, fick man välja ett
instrument. Och då spelade alla. Man
fick testa sig fram och se vilket
instrument man ville spela.
Vad spelar de estetiska ämnena
för roll i skolan?
De spelar en enorm roll. Det talas
om att det svenska musikundret har
sina rötter i musikskolan. Samtidigt
nedmonterar man idag förutsättningarna för ett nytt musikunder. Dessutom visar varenda undersökning
som görs hur extremt mycket
hjärnan påverkas av musik. Att man
då tar bort det från läroplanerna –
helt galet. Därför vill vi lyfta betydelsen de estetiska ämnena i utbildningen i Polar Music Talks. Vi vill visa
att det är alla barns rätt att möta
musiken, och då inte bara som konsument. Alla människor har en relation till musik.
Som du vet har SKAP mångfald
och jämställdhet som verksamhetsfokus under 2014. Mångfalden finns i Polarprisets grundvärderingar och du vet mycket om
hur det är att vara kvinna i en
ledande ställning. Har du någon
gång känt att det har varit problematiskt?
– Nej. Jag har fått den frågan
många gånger genom åren, men jag
har aldrig känt att det har varit några
problem. Snarare har det varit en
fördel att vara tjej. Och jag gillar att
jobba med tjejer, mycket för att tjejer
så att säga kan hämta kaffe utan
problem. De gör allt, och det blir
väldigt prestigelöst. Med den inställningen är det lätt att jobba.
– Jan Gradvall har ett kapitel i sin
bok som heter ”Omstart”. Han berättar där om hur man startar om i livet,
och då lyfter han fram Robyn som
exempel. Det gick jättebra för henne,
men hon bestämde sig ändå för att
köpa sig loss från sitt avtal, starta
eget och köra på sina egna villkor.
Och tur var väl det...
TEXT: KJELL HOLMSTRAND
FOTO: ANNA RUT FRIDHOLM
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I skuggan
av Pisa
Bildningsideal, individuell frihet eller strikt nytta? Musikundervisningen i den svenska
skolan har alltid speglat sin politiska samtid.
– I dag vill politikerna att alla musikundervisningen ska mätas och utvärderas mot ställda
mål, säger Jonathan Lilliedahl, forskare i utbildningsvetenskap vid Jönköpings Högskola.

N

ämn en politiker som
under supervalåret 2014
försvarar eller talar om
behovet av en ny musikundervisning i skolan!

Inte?
När Sveriges rasar i Pisa-rankingar
styr beslutsfattarna med fast hand
bort från estetiska ämnen till matematik, svenska och engelska. Inget
annat får gehör.
– Som politiker måste veta som är
på agendan om du vill nå framgång,
och just nu saknar musikundervisningen som allmänt utbildningsinnehåll politisk legitimitet, konstaterar
Jonathan Lilliedahl.
Förra året disputerade han vid
Musikhögskolan i Örebro med en
avhandling som bland annat jämfört
synen på musikundervisningen i läroplanen för gymnasiet under 90-talet

med den – Gy11 – som kom för
några år sedan.
Politikens påverkan på musikundervisningen är inget nytt, konstaterar Jonathan Lilliedahl. Olika tider har
haft olika koder.
– Under 40-, 50- och 60-talen
representerade den ett slags bildningsideal. På 70-talet kom en kulturvåg, en motreaktion mot stereotypa kommersiella uttryck. Vi fick
istället till exempel mycket folkmusik i
undervisningen som motsvarade ett
annat bildningsideal.
PÅ 90-TALET BÖRJAR man i läropla-

nen att tala om musiken som ett av
flera estetiska ämnen som alla elever
skulle ta del av, oavsett gymnasieutbildning:
– Det hänger samman med en
vidgad syn på kunskap. Musik ses

alltmer som en kommunikationsform
likt andra, och eftersom kunskap och
kommunikation ansåg vara sammanlänkande fick estetiska uttrycksformer en mer framträdande plats,
säger Jonathan Lilliedahl.
Under senare delen 2000-talets
första decennium svänger det igen.
Gymnasieskolan får en allt starkare
koppling till arbetsmarknaden.
– Med sikte på en ökad yrkesförberedelse anses estetiskt utbildningsinnehåll inte centralt för andra
än elever vid Estetiska programmet.
I avhandlingen drar Jonathan Lilliedahl slutsatsen att det är resultatet av
en medveten politik från regeringen,
som även förklarar varför estetisk
verksamhet ströks som ett obligatoriskt ämne i Gy 11.
– Effektiviseringssynen styr på
skolorna i dag, allt ska kunna mätas
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och utvärderas. Det ska finnas en
tydlig nytta, även i musikundervisningen.
Valåret 2014 har alltså musikundervisningen i gymnasieskolan ingen
särskild politisk laddning. Den har
marginaliserats till frivillighet och
beslutsfattare vinner inte några
poäng på att försöka öka dess betydelse.
– De estiska ämnena är i dag ett
slags grädde på moset i diskussionen om skolans framtid. Och det är
sällan som den utgår från forskningsresultat.
Jonathan Lilliedahl arbetar för närvarande med ett uppdrag från Skolverket där han ska ta fram ett kartläggningsmaterial för bedömning av

Stora skillnader
i kvalitet
När Skolinspektionen för några
år sedan genomförde en kvalitetsgranskning av musikundervisningen i 35 grundskolor i 40
kommuner blev resultatet:
Bristande organisation, samverkan och planering.
Ett vanligt problem är att skolorna inte samverkar kring
musikämnet, vilket leder till
problem bland annat med hur
tiden för ämnet disponeras och
hur målen i kursplanen följs.
Musiklärarna behöver få diskutera arbetssätt och metoder.
Musikläraren är oftast ensam
på skolan och ämnet diskuteras
sällan i de kollegiala sammanhangen.
Rektorerna behöver ta
ansvar för undervisningen.
Rektorerna besöker sällan
musiklektioner och ett tydligare
ansvar för att ämnet utvärderas
måste tas.
Stora skillnader i kvalitet.
Det varierar mycket vilka förutsättningar de granskade skolorna ger eleverna att nå målen i
musik. Ofta saknas musikskapande inslag helt i undervisningen. I många av skolorna har
lärarna inte ämnesutbildning. Vid
en del av skolorna har eleverna
inte tillgång till instrument eller
lämpliga lokaler.
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nyanlända elevers kunskaper i musik.
I ett internationellt perspektiv är
den svenska synen på musikundervisningen som en statligt reglerad
rättighet mycket ovanlig. I många
längder är också musikundervisningen skild från skolan och bedrivs i
privat regi, för dem som har råd.

exempel musiken kunna plockas helt
bort från schemat till förmån för mer
matematik?
Som forskare vill Jonathan Lilliedahl inte spekulera i vad som
kommer att ske i framtiden.
– Det enda man kan säga säkert
är att det kommer att se annorlunda
ut, säger han.

MUSIKUNDERVISNINGENS tillskyn-

dare brukar försvara den med att den
gör nytta i en rad andra sammanhang, inte minst för förbättra resultat
i andra skolämnen. Olika utredningar
i både Sverige och internationellt har
också slagit fast att estiska ämnen i
skolan förmår att stärka självkänslan
hos många elever. Även i det fallet
får alltså nyttoperspektivet legitimera
musikundervisningens roll.
Det är sällan som musikundervisningen försvaras utifrån sin egen
konstform – musik för sin egen skull.
Men det betyder inte att det saknas
engagemang för ämnet. När det till
exempel talas om nedskärningar i
den kommunala musikskolan blåser
det alltid upp till storm. Det är å andra
sidan en verksamhet som inte är
statligt inrättad och reglerad.
– Musikskolan är svårplacerad
eftersom den vuxit fram på frivillig
basis. För den kommunala musikskolan finns också ett stort lokalt engagemang som går flera generationer
tillbaka.
När man talar om det svenska
musikundret och musiken som
exportvara brukar den svenska
musikundervisningen och kommunala musikskolan i synnerhet lyftas
fram. Samtidigt finns en ambivalens i
synen på musiken som en exportvara, betonar Jonathan Lilliedahl.
– Även om det finns pengar med i
bilden har det varit svårt att se några
direkta kopplingar mellan ekonomisk
tillväxt och musikundervisningen i
skolan. Det är heller inget som
använts särskilt ofta i argumentationen.
Har musikundervisningen i
skolan i dag en svagare ställning
än tidigare?
– Den har en mindre del. Samtidigt har den kompletteras med andra
delar, som till exempel Skapande
skola som ska stärka kontakter med
yrkesverksamma musiker och låtskrivare med hjälp av projektpengar.
Frågan är vad den innebär på sikt
att vara ett försvagat ämne, skulle till

MONICA LINDGREN ÄR professor i

”De estiska
ämnena är i dag
ett slags grädde
på moset i
diskussionen om
skolans framtid.”


Jonathan Lilliedahl

”Jag tycker
mig kunna se att
ämnet inte är
självklart på
samma sätt som
för 20-30 år
sedan.”


Monica Lindgren

musikpedagogikvid Högskolan för
scen och musik vid Göteborgs universitet. Tillsammans med professor
Claes Ericsson vid Högskolan i
Halmstad arbetar hon med Skolverkets nationella utvärdering av grundskolans musikämne. Deras rapport
– som innefattar musik, slöjd och bild
– ska presenteras senare i år och
Monica Lindgren är vill inte föregå
något av innehållet.
– Det är ett slags nulägesrapport
över läget. Anledningen till att Skolverket tog initiativet är att man ser en
risk i att de estiska ämnen hamnar
helt i skuggan av den debatt om
skolans framtid som nu förs, säger
hon.
I utvärderingen vill man bland
annat veta vad en tydligare målstyrning inneburit för eleverna.
– Det kan å ena sidan vara positivt
för eleverna att veta vad som förväntas av dem, å andra sidan kan en
alltför måldriven undervisningen bli
negativ om det konstnärliga uttrycket
och musiken kommer i andra hand.
Det är elever, musiklärare och rektorer i årskurserna 6 och 9 som
ingått i utvärderingen.
– Tidigare utvärderingar har visat
att kopplingen till läroplanen inte
alltid varit så stark i musikundervisningen.
Finns det någon risk för att
musikundervisning i skolan har
försvunnit om 20 år?
– Det är väldigt svårt att sia om
och det beror på så många saker.
Men jag tycker mig kunna se att
ämnet inte är självklart på samma
sätt som för 20-30 år sedan. Att
kunna legitimera ämnets plats i
skolan har blivit allt viktigare i dagens
samhälle och där har forskningen en
viktig funktion att fylla. Under senare
år har även antalet forskare inom
musikpedagogik ökat, vilket bådar
gott för framtiden.
TEXT: PETER WILLEBRAND

Ulla Wiklund

är utvecklingskonsult med inriktning på
skolutveckling, pedagogik, estetik,
kultur i skolan och språkutveckling.
Vad har musikundervisningen i
skolan betytt för dig?
– Mycket! Fick en fantastisk
musiklärare i fjärde klass. Vi var fyra
tjejer som gjorde egna låtar som vi
vågade visa honom. Efter ett år
gjorde vi vår första platta. Sen följde
nio år som barnartister i den grupp
vi bildade, Smulorna. Det har lagt
grunden för hela mitt arbetsliv!
Vad är din uppfattning om den
musikundervisning som bedrivs
i dag?
– Jag var med som expert i Skolinspektionens kvalitetsgranskning
av musikundervisningen för några
år sen.
– Många bra lärare har haft stöttande rektorer som insett de estetiska ämnenas betydelse. Vi har idag
många skolor i landet som satsar på
det estetiska kunskapsområdet. Jag
skriver om det löpnade på min
hemsida. Men allt för många skolor
löser ämnet bristfälligt, ser inte till att
ordna bra tjänster för lärarna.
Arbetsmiljön är tuff om man ska
byta klass varje timme hela dagarna.
Många orkar inte stanna länge i
yrket.
Vilken roll vill/tror du att den
har i skolan om 10-20 år?
– Att det estetiska kunskapsområdet finns kvar som en rättighet för
alla barn att uttrycka sig estetiskt.
Och att fler behöriga lärare utbildas.
Idag har vi ingen utbildning för
musiklärare för de yngre barnen.

FOTO: PER KRISTIANSEN

FOTO: JOHAN OLSSON

FOTO: JOHAN OLSSON

”Grunden till
mitt arbetsliv”

”Möjligheterna har
ökat dramatiskt”
Dan Bornemark

är styrelseledamot i SKAP och
kompositör av barnmusik, producent,
pedagog och artist.
Vad har musikundervisningen i
skolan betytt för dig?
– Inte så mycket. Vi sjöng mest
lite tråkiga låtar och klassen beslöt
sig snabbt för att betrakta musik
lektionen som ”roliga timmen”.
Klassen tog över och undervisningen blev urvattnad och näringsfattig.
Vad är din uppfattning om den
musikundervisning som bedrivs
i dag?
– Det hänger väldigt mycket på
hur mycket tur respektive skola har
haft när man värvat lärare. I mina
barns fall är det bedrövligt. En
behörig musiklärare saknas på
skolan och barnen får mest spela
runt på instrumenten i salen, om de
vill. Ingen undervisning alls, alltså!
Vilken roll vill/tror du att den har
i skolan om 10-20 år?
– Jag tror att vi kommer att ha en
bättre syn på de konstnärliga
ämnena i framtiden. De senaste 25
åren har möjligheterna att skapa
musik dramatiskt förändrats till det
bättre. Vi har idag 400 procent fler
STIM- och SAMI-anslutna än för 25
år sedan. Samtidigt har publiken
– folkmängden i Sverige – endast
ökat med mer än med cirka 10
procent. För att hävda sitt musikskapande behövs alltså den kompetens
som musikundervisningen kan ge
mer än någonsin.

”Man måste
se till helheten”
Goran Kajfes

är musiker,
kompositör och producent som
jobbar i flesta genrer.
Vad har musikundervisningen i
skolan betytt för dig?
– Jag kommer knappt ihåg att vi
hade någon, och det var nog väldigt
lite i så fall. Men jag är kanske inget
bra exempel. Jag började ju i musikskolan redan i andra klass och från
den dagen kopplades allt med
musik och utbildning till den. Jag
minns i alla fall att jag tyckte att det
blev ”långbänk” ibland när musikundervisningen handlade om sådant
som jag redan kände till.
Vad är din uppfattning om den
musikundervisning som bedrivs
i dag?
– Den borde kunna inkorporeras
mer med andra ämnen. Mycket i
musiken handlar ju om kreativitet
som är viktigt även i till exempel
svenska och matte. Det blir för
mycket fokus på enskilda ämnen
istället för helheten.
Vilken roll vill/tror du att den
har i skolan om 10-20 år?
– Jag vill att den ska få större
plats, men det kommer även att
ställa större krav på lärarna. I dag
har ju skolan rent allmänt stora
problem med att locka kompetenta
personer till läraryrket. I grunden
handlar det om vilken status vi vill att
både skolan och musikundervisningen ska ha. Men jag tycker i alla
fall att musik borde vara ett lika obligatoriskt ämne som gymnastik i
skolan om tio år.

”Det handlar
om samspel”
James Hollingworth

är musiker och artist och har skrivit
några av Sveriges moderna
barnklassiker.

Vad har musikundervisningen i
skolan betytt för dig?
– Jag hade en engagerad musiklärare som gav mig privata sånglektioner.
Det betydde en hel del.
Vad är din uppfattning om den
musikundervisning som bedrivs
i dag?
– Har inte så bra koll och det
varierar nog en hel del. En sak är
säker - den är otroligt viktig och det
krävs musiklärare som förstår vikten
av sitt arbete.
Vilken roll vill/tror du att den har
i skolan om 10-20 år?
– Om politiker kommer till insikt
om hur betydelsefullt det är att
utöva musik kommer det bli bra.
Musik utvecklar inte bara ett
intresse, det utvecklar hjärnans sätt
att fungera.
– Det handlar också om att
lyssna, anpassa sig inte minst
förmåga till koncentration. Många av
de chefer som lyckas har ofta ett
stort musikintresse och har också
utövat musik i en eller annan form.
Det handlar om samspel!
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Grattis!

Nina Ramsby, Py Bäckman, Noonie Bao, Karin
Dreijer, Jean-Paul Wall, Edda Magnason, Peter
Hallström och Linnea Olsson hörde till pristagarna och stipendiaterna vid SKAP:s vårfest
2014. Också Jerry Williams och Masse Salazar
prisades – fler bilder på de följande sidorna!
FOTO: ANNA RUT FRIDHOLM
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Vårfest!

SKAP:s vårfest 2014 hyllade musiken, mångfalden och demokratin
med underhållning, priser och stipendier. FOTO BILDSPECIALEN: ANNA RUT FRIDHOLM

Gästerna till bords i Vinterträdgården, Grand Hôtel.

Fredrik Emilson och
Henrik Lörstad i vimlet.

Kvällens konferencier Petra
Marklund i duett med
Magnus Carlson från
Weeping Willows.
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Jämställdhetsminister Maria
Arnholm hade trevligt under
förminglet i Spegelsalen.

En rörd Jerry Williams, nyss
hemkommen från avskedsturné i USA, mottog SKAP:s
hederspris.

SKAP-medlemmen Anna Roxenholt
hade rest ända från hemmet i Berlin för
att delta i festligheterna.

Py Bäckman
mottog SKAP:s
finaste utmärkelse,
stipendium till Fred
Winters minne.

FOTO: KJEL HOLMSTRAND

SKAP:s ordförande
Alfons Karabuda satte
tonen för en kväll i
mångfaldens tecken.

Sharon Vaughn
lämnade Nashville
för Stockholm och
SKAP.
Kulturminister Lena
Adelsohn Liljeroth
talade om kulturell
mångfald.

Noonie Bao var en av
kvällens stipendiater.

Julia Spada hyllade
Neneh Cherry med sin
version av Manchild.

Hip Hop-giganten
Marcelo ”Masse”
Salazar tackade för
sitt SKAP-stipendium.

Stims tillträdande vd Karsten Dyhrberg
Nielsen och Ragnar Bjerkreim,
styrelseordförande i NOPA, SKAP:s norska
systerorganisation.
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NYA MEDLEMMAR

Carita Boronska
foto: Augustín Espinel

Karin Dreijer applåderas av ordförande och
stipendieutdelare Alfons Karabuda när hon
tar emot SKAP:s pris till Kai Gullmars minne.

Kvällens kapellmästare
Fabian Kallerdahl i aktion.

Ludvig Berghe
foto: Nina Varumo

Eva Karman Reinhold och Emil
Svanängen mös mellan rätterna.

Erik Norberg
foto: Anders Alm

Nina Ramsby fick stående
ovationer för sitt tacktal som blev
ett brandtal för mångfald, kärlek
och rättvisa.
Annika Norlin och Andreas
Mattsson i intensivt samtal under
förrätten.
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FOTO: KJEL HOLMSTRAND

Kulturrådets Kerstin Brunnberg
och kulturrådet i London, Ellen
Wettmark.

Rawa Ali
foto: Jens Nordström
Även Tony Nilsson

MERIT HEMMINGSON MEDLEMSKRÖNIKA

Min eviga Kärlek

V

i föddes tillsammans. Vi har levt ihop sen jag
kläcktes. Han är mitt stora stöd, min tröst, min
själ, min harmoni, min glädje, min passion – ja
allt som gör livet värt att leva – ”han” är

Musiken.
Vilken fantastisk gåva vi fått, vi upphovsmän, låtskrivare och musikskapare. Det är lätt att bara ta för givet –
men tänk efter…. Jag kan inte i min vildaste fantasi
tänka mej att vara utan tonerna, harmonierna, rytmerna,
känsligheten, kreativiteten, friheten, driften, de starka
musikupplevelserna. Att kunna gå in i ”musikens underbara värld” en hel dag och inte vilja tillbaka ut till verkligheten igen…
I mitt fall kläcktes jag som sagt så här. Musiken fanns
med mej från allra första början. När jag var fyra år ville
jag ha ett dragspel, vilket jag också fick. Sedan blev det
pianolektioner för en tant i byn – urtråkigt. Då upptäckte jag hur mycket roligare det var att spela själv, på
gehör. Sedan spelade jag mej igenom hela skoltiden.
Blev total freak – då var det mest jazz – och istället för
att lyssna på dom i mina ögon och öron trista lärarna,
satt jag i skolbänken och skrev ner titlarna på alla låtar
jag kände till.
Senare kom orgeln in – och nu heter ”han” Hammond
B3!

H

ur kunde det bli så här? Att jag, en bondflicka
från en liten by i Jämtland, blev så här
”knäpp”… Inga förebilder, i alla fall inga kvinnliga. Hur mycket är arv, och hur mycke är miljö,
undrar man… Som när jag var på matiné på Apollo

Theatre i Harlem New York på 60-talet, och alla små
svarta barn klappade 2/4 hur naturligt som helst – gissa
om det svängde!
Har väl fått höra några gånger att ”jag spelar som en
hel karl” men har aldrig uppfattat något negativt med att
vara tjej i branschen – har heller aldrig tänkt i dom
banorna. Men önskar jag hade haft lite ”vassare armbågar”… och ibland önskat att jag bara kunde ta mitt
instrument under armen - men en 200-kilos koloss …
Tänk om man vore ung idag – när musikklimatet är
mera öppet vad gäller olika genrer, inte antingen - eller…
Jag gillar blandformer, där musik är musik – bara så svårt
att beskriva i ord… Man kan ju heller aldrig veta vad en
”normal” människa hör i musiken. Vissa hör kanske bara
texten, andra bara takten….

A

lla dessa musikskolor som finns nu – huvva om
dom hade funnits under min skoltid – istället
för dessa antika stelbenta stofiler till lärare som
fanns då… Jag blir både ”avis” och samtidigt
glad å dagens ungas vägnar – som jag upplever som
öppna i sinnet och som inte fastnat i nån form.
”Back to the roots” kan låta som en klyscha, men i mitt
fall stämmer det – både musikaliskt och geografiskt. Jag
älskar den här fina ön Gotland – här känner jag en djup
tillhörighet. Självklart kan avstickare och äventyrliga strapatser vara uppiggande, men sedan - när man väl hittar
hem till det genuina och enkla – då har man kommit rätt.
Det nordiska vemodet ska vi vara stolta över.
Och det mest fantastiska av allt – att det fortfarande
är så kuuul…!

FOTO: PRESSBILD

Merit Hemmingson om betydelsen av rötter.
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INTERVJU KARSTEN DYHRBERG NIELSEN

”En utmaning jag inte
kunde tacka nej till”
Danske Karsten Dyhrberg Nielsen ska omvandla Stim till en modern rättighetsorganisation
i en allt mer gränslös digital musikekonomi.
– Det har länge varit en dröm för mig att jobba i Sverige, och jag älskar skidor och ishockey, säger
Stims nya vd som flyttar till Stockholm i augusti. Det enda han räds är eventuella kulturkrockar.

I

februari meddelade Kenth Muldin
sin avgång från posten som Stims
vd. Oenighet med styrelsen om
inriktningen på det strategiska
arbetet angavs som skäl till beslutet att gå skilda vägar.
När styrelsen i slutet av april presenterade Karsten Dyhrberg Nielsen som
Muldins ersättare hade man inte gått
över ån efter vatten. Karsten D
 yhrberg
Nielsen hade samma position på den
nordiska rättighetsorganisationen
NCB, Nordisk Copyright Bureau. NCB
ägs av Stim och systerorganisationerna i Danmark, Finland och Norge
och är framför allt inriktat på internationell licensiering av rättigheter.
Karsten Dyhrberg Nielsen är i
grunden jurist och har tidigare bland
annat jobbat med affärsutveckling
och IR-frågor på stora företag. Det är
alltså i mångt och mycket en tjänsteman som nu ska leda drygt 70 000
svenska musikskapare in i framtiden.
Varför tog du jobbet?
– Det var helt enkelt en utmaning
som jag inte kunde tacka nej till. Jag är
väldigt nöjd med min tid på NCB, men
jag har jobbat här sedan 2008. När
den här möjligheten dök upp hade jag
kommit till en punkt i karriären när det
kändes rätt att gå vidare och prova
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något annat utmanande. Och Stim är
en både större och mer komplex organisation jämfört med NCB.
Vad menar du med mer komplex?
– Det är bland annat fler
intäktskällor, fler intressenter och fler
relationer inblandade, vilket märktes
redan under rekryteringsprocessen.
– Det är förstås också en stor
utmaning i sig att leda en organisation i ett nytt land, med en ny kultur.
Men jag måste samtidigt understryka
att jag länge varit väldigt intresserad
av att jobba i Sverige. Det har länge
varit en dröm – och det säger jag inte
för att vara inställsam – för mig att
jobba i Sverige eller Norge, med ett
nordiskt perspektiv.
– Dessutom älskar jag skidåkning,
jag har till exempel åkt Vasaloppet ett
par gånger. Jag har även spelat
ishockey och har länge följt Tre
Kronor. Det kanske låter kanske konstigt, men för mig känns det inte som
ett så stort steg att ta med familjen
och flytta till Stockholm.
Vilken är din starkaste sida som
vd och vad kan du förbättra?
– Jag betraktar mig som bra på
långsiktiga strategier och tycker
också att jag är bra på att bygga relationer, inte minst internt. Det tror jag

också var de främsta anledningarna
till att man valde att anställa mig.
– När det gäller min förbättringspotential så är den nog mest tydlig
inom administrativa delar och processer som drar ut på tiden. Där kan jag
behöva hjälp.
Vilken är den första frågan som
du kommer att ta i tur med när du
tillträder i augusti?
– Vem ska jag prata med – och
vilken ordning? Jag kommer att översköljas med information och känner
inte så många på förhand. Jag måste
alltså skaffa mig en egen bild av
organisationen.
Vad räknar du med att kunna
bidra med – kompetenser – som
inte dina föregångare har gjort,
och vad tar du med dig från NCB?
– Kenth var en fantastisk strateg
och visionär som utvecklade Stims
position internationellt. Det arbetet vill
jag fortsätta att förvalta och lägga
ännu mer kraft på att bygga internationella relationer. Jag kommer också
att sträva efter att bygga ännu tätare
relation med medarbetarna, att jobba
inåt i organisationen.
– När man får sitt första vd-jobb är
man alltid lite osäker på om man har
vad som krävs för att klara jobbet.

Men med sex år på den posten i
NCB vet jag att både trivs med rollen
och förstår vad den innebär i grunden,
ett slags självtillit som jag kan ta med
i det här jobbet. Det är kanske viktigast av allt.
– Samtidigt ska jag inte sticka
under stol med att jag kan känna en
viss osäkerhet kring hur det ska
fungera med saker som språket, kulturen och humorn. Jag gillar själva att
jobba med humor i ledarskapet, men
det har ju visat sig att det kan vara
rätt stora skillnader mellan svensk
och dansk humor.
Stim ska bli ”världens modernaste upphovsrättssällskap” –
hur ser du själv på uppdraget och
vad är viktigast för att nå dit?
– Det är ju en fantastisk chans att
få leda en organisation med en sådan
vision. Men HUR vi ska nå dit kan jag
förstås inte uttala mig än. Det kräver
tid och jag kommer att behöva
använda min första tid – månader,
kanske upp till ett år – på Stim till att
fundera ut vilka vägar som ska tas.
Det vore fel av mig att påstå att jag
sitter inne med det svaret just nu,
men det var en av frågorna som verkligen triggade mig att ta det här
jobbet.

Och hur ska den enskilda
musikskaparen intressen till
godoses i det sammanhanget?
– Hela vårt existensberättigande
som ett kollektiv upphovsrättssällskap
ligger ju i vår förmåga att lyssna på
rättighetsinnehavarna och att vi samtidigt är väldigt transparenta i allt vad vi
gör. Vi kan förstås inte tillgodose allas
behov, men vi ska förklara för alla vad
vi gör och varför vi gör det.
Hur ser du på relationen med
ägarföreningarna i allmänhet och
SKAP i synnerhet?
– Den är naturligtvis oerhört viktig.
Föreningarna kondenserar allt som
medlemmarna står för och de intressen som verkar och finns inom Stim.
En av de saker som jag verkligen
uppskattar i den här typen av jobb är
just möjligheten till en tät och nära
dialog med alla berörda. Jag har
sedan tidigare en bakgrund i finanssektorn och har jobbat med IR-frågor
där både information och tät dialog är
grundstenar i arbetet med aktie
ägarna. Jag vet alltså hur viktigt det
är att alla får information.
Vilka utmaningar finns nu när nya
EU-direktivet ska implementeras.
Det innebär ju bland annat även
ökade krav på transparens när

det gäller sällskapens ekonomi
och förvaltning?
– Det är fullt naturlig utveckling
som Stim endast kan välkomna. Vi
måste ju hela tiden ge legitimitet till
vår särställning som monopol. I det
avseendet kan jag bara se fördelar
med att det skapas tydligare standards och större öppenhet.
Och den pågående EU-reformen
av upphovsrätten: vad ser du för
risker och möjligheter med den?
– Jag har svårt att göra en sådan
bedömning i nuläget, eftersom jag
varken varit inblandad i eller satt mig
in i den processen. Jag måste få
sätta mig in mer i frågan innan jag
ger ett svar.
Så till viktigaste frågan: Vilken
svensk kompositörer har betytt
mest för dig personligen?
– Oj, en farlig fråga. Ha ha. Jag är
absolut ingen musiknörd, men jag har
en elvaårig son hemma som komponerar musik själv på datorn. Han är ett
stort fan av Avicii, så just nu är det utan
tvekan Tim Berglings musik som
påverkar både mig och resten av familjen mest av alla svenska kompositörer.


Karsten Dyhrberg
Nielsen
Ålder: 45
Familj: Gift med Lene, som är
jurist. Fyra barn åldrarna 4 till 13.
Bor: I Köpenhamn just nu, men i
Stockholm från och med augusti.
Första musikminne: När jag satt
med tre tjejer i mitt rum och lyssnade på Abba på en liten kassettbandspelare.
Lyssnar helst på: Mycket är
humörstyrt, och lyssnandet sker
oftast när jag kör bil. På kvällarna
blir det gärna klassiskt, på längre
resor lite äldre pop med bra kvinnliga vokalister och när barnen är
med spelas de senaste hitsen.
Läser: Gärna och mycket. För tillfället är det mycket facklitteratur,
men i perioder läser jag stora
mängder skönlitteratur.
Ser på: Netflix. Håller just nu på att
avverka Sherlock Holmes-serien.
Gör jag gärna igen: Gifter mig
med min hustru!

TEXT: PETER WILLEBRAND
FOTO: ANNA RUT FRIDHOLM
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SKAP-PROFILEN

”Han hade
guts and balls”

Mästarnas
mästare

Douglas Carr, styrelseledamot i SKAP,
var tillsammans med Dag Volle en av
Cheirons grundare. Tillsammans låg de
bland annat bakom Ace of Bases och Dr
Albans genombrott.
– DAGGE HADE den för branschen relativt

Denniz Pop Awards instiftades förra året, samma år som Dag Volle ha
skulle fyllt 50 år. Men han fick själv inte uppleva sin 36-årsdag. Cancern
kom i vägen. Ändå är hans musikaliska arv i dag mer levande än någonsin.
DAG VOLLE kunde inte spela
något instrument, inte läsa noter,
men han hade omvittnat goda
öron och ett stort mänskligt
gehör. Det sistnämnda var inte
minst viktigt. Som alla goda DJ:s
både kände och visste han vad
som funkade på golvet och vad
som överraskade: Mixen måste
bryta mönster och ha ett eget
och direkt tilltal.
Den egna övertygelsen var
även en ledstjärna som låtskrivare och producent. Han lät sig
exempelvis inte påverkas när
övriga gänget på Swemix för-

sökte övertyga honom om att
Hello Africa var en rätt kass låt
med taskig produktion. Han
hade hittat en musikalisk pensionsförsäkring, som han själv
aldrig fick utnyttja fullt ut. Det
fick däremot många av hans
lärljungar. När ett nytt millennium
närmade sig hade hela världens
dåvarande Tin Pan Alley
– Cheiron – både hunnit installera sig på Kungsholmen i
Stockholm och flyttat därifrån.
DAG VOLLE dog den 30 augusti
1998, men Denniz Pop lever

Denniz Pop Awards

DET VAR FÖRSTÅS flera omständigheter som
MEN DET ÄR förstås menings-

Dag Volle

PRISTAGARNA
DENNIZ POP AWARDS 2014
Tove Lo – Rookie Artist
Salvatore Ganacci – Rookie
Songwriter/Producer
(Båda tilldelas ett stipendium
vardera till ett värde av 10 000
dollar)
Ash – The MVP (Most Valuble
Person)
Avicii – The Grand Prize

FOTO: DENNIZ POP AWARDS

Denniz Pop Awards instiftades i
mars 2013, och är ett initiativ av
före detta Cheironmedarbetare,
anhöriga och vänner till Dag Volle.
Priser delas ut i fyra kategorier:
två Rookieklasser för artist respektive band, ett Grand Prize för
största internationella framgång,
samt en utmärkelse vid namn Most
Valued Person, tilldelad en person
som har stor betydelse men inte
nödvändigtvis någon framskjuten
position inom musikbranschen.
Priserna delas ut till låtskrivare,
producenter och artister som är
verksamma i Denniz Pops anda.
Syftet är även att samla in pengar
till Denniz Pops m
 innesfond, vars
utdelningar används för utlandsresor i studiesyfte för personal på
Radiumhemmet vid Karolinska
sjukhuset, och till förbättring av
patienternas vårdmiljö.

vidare som en modern låtskrivarikon. Han formade en samtida
generation låtskrivare och producenter, som i sin tur format
och kommer att fortsätta att
forma nya generationer låtskrivare och producenter. Det finns
en rak musikevolutionär linje
mellan honom och dagens Avicii,
som var nio år när Dag Volle
dog.
Kulten kring Denniz Pop har
även inneburit en musikhistorisk
revidering av den dj-tradition
som han vara en del av. Det är
lätt att se paralleller till ABBA,
vars tidigare förnekare i dag
hävdar att de alltid älskade
ABBA.

löst att tjafsa om rättvisande
historieskrivningar. Musiken
ställer sig ändå alltid ovanför
den.
I dag är den där ”plattvändaren” populärmusikens Leonard
Bernstein, den som slår an taktpinnen och får alla att sjunga
med. När Frankie Knuckles dog
för några månader sedan
jämfördes hans gärning för
housemusikens uppkomst på
70-talet med Bob Dylans
inflytande på rockmusiken ett
årtionde tidigare.
Dessutom fick familjen kondoleanser från presidenten.
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ovanliga förmågan att vara både entreprenör
och hantverkare. Han hade
lärt sig det mesta via klubbscenen. Dessutom hade han
”guts and balls”, han var inte
rädd för att gå sin egen väg.
Hans grundinställning var att
musiken skulle vara lekfull,
den delade jag fullt ut.
Douglas Carr
Douglas Carr arbetade
med sitt projekt ”V12” på Ritz i Stockholm när
Dag Volle fick upp ögonen för honom.
– Det var ett projekt som var stenhårt, enbart
för extrema dansgolv. Dagge spelade för gaypubliken på Ritz och V12 fick hans publik att
svettas än mer.
Douglas Carr hade en annan bakgrund än
Dag Volle. Han hade producerat egen musik
långt innan de träffades och i bagaget rymdes
influenser från Beach Boys, västkust, jazz och
club.
– Det var den bredden som Dagge och jag
skapade utifrån, och som återspeglas i våra
låtar och produktioner.
Med samma kemi och entreprenörskap
grundade de även Cheiron.
– Det var bara han och jag. Det fanns inga
andra vid den här tidiga tiden av Cheiron.

TEXT: PETER WILLEBRAND

skapade The sound of Cheiron, men Douglas
Carr återkommer till modet att gå sin egen väg
och lita på den egna känslan. Det fanns ett
slags trygghet i skapandeprocessen.
– Vi började även tidigt jobba med datorer
och experimenterade med loopar och ljud, utan
någon annan tanke än att det skulle låta bra i
våra egna öron. Vi hade själva en klar bild av
hur det skulle låta. Vi boostade varandra, trodde
starkt på våra idéer och tog dem hela vägen.
Dag Volle fick även verkligen uppleva hur en
hel värld tog till sig hans produktioner.
– Jag minns speciellt när vi spelade in Sing
Hallelujah. Vi stod i kontrollrummet när Dagge
satte ord på vad vi alla kände just då: ”Jag har
på känn att Sverige snart är ledande inom
dansmusiken.”
– Och det var långt innan hitlistorna bekräftade att han hade rätt.

EXPERTFRÅGAN

JURIDIK Som musikskapare står man ofta inför knepiga situationer där man kanske inte
direkt har svaret. Inte minst gäller det juridiken i musiken.
Här svarar SKAP:s jurist Jakob Hvistendahl på dina frågor.

Har du en fråga maila? Maila kansliet på jakob.hvistendahl@skap.se

Fråga: Jag misstänker att någon har plagierat ett av
mina verk – vad kan jag göra åt detta?
SVAR: Det första och viktigaste att

göra när du misstänker att någon
annan utan lov har använt sig av ett
verk som du har skapat är se till att
du har ett konkret underlag som visar
när du skrev ditt verk och i vilken
utsträckning verket har spridits till
allmänheten. Det kan vara underlag i
form av daterade inspelningsfiler, en
kopia av din Stim-anmälan av verket
eller om du har en CD-skiva, fil eller
partitur som du postat och alltså har
ett kuvert med en poststämpel på.
Om ditt verk är utgivet på skiva är
förstås skivan ett utmärkt sådant
underlag, samt övrigt konkret underlag som visar i vilken utsträckning
verket har spridits. Om verket är vida
känt ökar naturligtvis chanserna för
dig att med framgång hävda att den
du misstänker för plagiat faktiskt kan
ha känt till ditt verk och alltså då
eventuellt även kan ha plageriat det.
Här kan det vara på sin plats att
påpeka att den vitt spridda myten om

att det är tillåtet att ”stjäla två takter”
är just en myt och inget annat. Huruvida ett plagiat föreligger eller inte
bedöms i varje enskilt fall med vägledning av olika juridiska parametrar.
Det viktigaste att nämna här är att
den del av ditt verk som eventuellt
plagierats måste i sig uppnå kriterierna för upphovsrättsskydd och att
det verk som plagiatet är en del av
ska anses vara så osjälvständigt och
icke-originellt som helhet att det inte
kan anses vara ett helt nytt upphovsrättsligt skyddat verk, utan att det helt
enkelt rör sig om ett plagiat.
Om du har ett förlagskontrakt bör
du i första hand agera genom ditt
förlag, eftersom förlaget i regel har en
kontraktsenlig skyldighet att värna om
dina kompositioner och agera för att
beivra eventuella intrång. Det går i så
fall vanligtvis till så att ditt förlag kontaktar motparten och/eller dennes
förlag, påpekar dina misstankar och
lägger fram det underlag du tagit

fram, med begäran om en kommentar, varefter du och ditt förlag kan
bestämma hur ni ska gå vidare i
saken.
En annan väg att gå är att kontakta Stims bedömningskommitté
och be dem göra ett utlåtande. Ett
sådant utlåtande är inte rättsligt
bindande men förstås tungt vägande
för det fall du skulle vilja ta ärendet
vidare till domstol. Stim kan välja att
”frysa” utbetalningen av medel till den
upphovsman som du misstänker har
plagierat ditt verk tills du och den
misstänkte plagiatören har kommit
överens eller tills fallet avgjorts
slutgiltigt av domstol. För frågor om
Stims bedömningskommitté kan du
kontakta Stims medlemsservice. Här
kan det vara av intresse att hänvisa
till rättsfallet rörande verket ”Vill du bli
min fru” (mål nr T-828-01), som
avgjordes av högsta domstolen
2002, då en upphovsman fälldes för
plagiat.

”Här kan det
vara på sin plats
att påpeka att
den vitt spridda
myten om att det
är tillåtet att
’stjäla två takter’
är just en myt
och inget annat.”
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MED MEDLEMMARNA I CENTRUM
SKAP är Sveriges intresseorganisation för yrkesverksamma
kompositörer och textförfattare.
SKAP bedriver på uppdrag av sina drygt 1 000 medlemmar
påverkansarbete nationellt och internationellt, erbjuder
medlemsservice och är huvudman i Stim. SKAP innehar under
2013–2016 ordförandeskapet i ECSA – European Composer & Songwriter Alliance, som företräder Europas alla
kompositörer och tonsättare. SKAP:s medlemmar verkar inom
alla genrer. SKAP bildades 1926.
HUVUDMAN I STIM
Huvudmannaskapet i Stim är en central roll för SKAP. SKAP
företräder kompositörernas och textförfattarnas intressen och
ser till att Stims verksamhet är effektiv, transparent och att den
inte riskerar att diskriminera någon enskild upphovsman.
SKAP PÅVERKAR – I SVERIGE
OCH INTERNATIONELLT
SKAP bedriver kulturpolitiskt påverkansarbete, främst i Sverige
och i EU. På dessa områden är SKAP:s viktigaste uppdrag att
värna upphovsrätten och att verka för musikalisk mångfald. I
Sverige arbetar SKAP genom ett antal nätverk. SKAP:s
ordförande Alfons Karabuda är styrelseledamot i musikbranschorganisationen Musiksverige, ledamot i KLYS AU och
ledamot i Konstnärliga rådet vid Statens musikverk. Internationellt arbetar SKAP genom ECSA och i samarbete med andra
organisationer som MCNA – Music Creators North America.
SKAP arbetar också genom IMC, International Music Council,
och FN:s råd för mänskliga rättigheter, där SKAP:s ordförande
Alfons Karabuda är ledamot respektive expertråd.
RÅDGIVNING, FÖRSÄKRING
OCH ANNAN MEDLEMSSERVICE
SKAP erbjuder medlemmarna kostnadsfri juridisk och
ekonomisk rådgivning. Det kan gälla frågor om förlagsavtal,

beställningsavtal, andra upphovsrättsrelaterade frågor, eller om
egenföretagande. Genom SKAP kan du som är medlem också
ta del av förmånliga försäkringslösningar, bland annat
företagsförsäkring, instrumentförsäkring och sjukavbrottsförsäkring. SKAP har tre föreningsägda lägenheter, en i
Almuñécar i södra Spanien, en i Paris och en i New York, dit
medlemmarna kan åka för arbete och rekreation. SKAP
arrangerar medlemsaktiviteter i hela landet. SKAP delar också
ut stipendier och priser till v älförtjänta kompositörer och textförfattare.
I FOKUS 2014: MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET
Varje år lägger SKAP särskilt verksamhetsfokus vid någon
enskild fråga som har påverkan på hela verksamheten. Fokusområde 2014 är Mångfald och jämställdhet. Det bildar del av
SKAP:s långsiktiga strategiska arbete att lyfta värdet av
musikskapares arbete, oavsett kön, ålder, etnicitet och sexuell
läggning.
BLI MEDLEM!
Är du yrkesverksam upphovsman men inte SKAP-medlem? Bli
det! Ansökan om inträde prövas av styrelsen fyra gånger om
året. Du kan bli medlem i SKAP om du har varit ansluten till
Stim (eller motsvarande sällskap utomlands) i minst tre år.
Ansökningsblanketten laddar du ned från www.skap.se.
VILL DU VETA MER OM SKAP?
Läs mer om SKAP på www.skap.se!
KONTAKTA SKAP
Sveriges kompositörer och textförfattare
Hornsgatan 103
Box 17092
104 62 Stockholm
info@skap.se www.skap.se
Tel: 08-783 88 00

