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Planerad utgivning 2014
Nr  Manusstopp Utgivning
2-3  15 augusti  15 september
4  15 november 15 december

Fördelning av RFoD:s statliga 
bidrag till arrangörer inom 
musikområdet 2014:
Arrangörsföreningen Gränslös Folkmusik 
Bergshamra för alla 
Boda Hembygdsförening 
Burträsksvängen 
Kulturföreningen Malmö World 
FaluFolk musik & dans 
Felan - förening för folkmusik och dans 
Folkmusik i Linköping: föreningen 
Folkmusik i Linköping: festivalen 
Folkmusik i Norrköping  
Folkmusikens hus i Rättvik 
Folkmusikföreningen Valshuset
Folkmusikparaplyet i Dalarna
Föreningen Folkmusikkaféet Allégården
Föreningen Konst och Landskap i Ockelbo
Föreningen Kram
Föreningen Midvinterton
Föreningen Urkult
Hjortnäs-Sunnanängs Byamän
Härnösands Folk- och världsmusikförening
Judiska Kören
Klubb SAM
Kulturföreningen KAOS
Kulturföreningen Tontroll
Kulturhuset Oceanen
Klubb Ankaret
Malmö Folkmusikförening
Musikföreningen Apoteket
Nivrén FDG
Pitebygdens Musikförbund
Rörumsbackafestival Kulturförening
SFG Samrådet för Folkmusik i Gävleborgs län
Skövde Fôlk
Teater Sláva
Torshälla Finska Förening
Umeå Folkmusikförening
Västmanlands-Dala nations spelmanslag 
Vätterbygdens folkmusikförening
Örnsköldsviks Folkmusikförening

grattis!
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118.000 kr
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10.000 kr
45.000 kr
20.000 kr
50.000 kr
110.000 kr
20.000 kr
75.000 kr
32.000 kr
30.000 kr
45.000 kr
30.000 kr
58.000 kr
25.000 kr
20.000 kr
48.000 kr
130.000 kr
16.000 kr
48.000 kr
53.000 kr
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Prenumeration 
(icke medlemmar)
200 kr inom Sverige
300 kr till utlandet
Vill du prenumerera på 
RFoD:s nyhetsbrev? skriv till:
medlem@rfod.se
RFoD:s kansli / besökadress:
RFoD, Hornsgatan 103
117 28 Stockholm

foto: andrew cronshaw
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Kreativitet kan liknas vid konsten att gå på 
vattnet. Att ta steget det och märka att man 
faktiskt kan. Att man inte sjunker. Att man är lätt 
nog. Hemligheten ligger i att man måste våga 
utmana sig själv och ta sig ut i det okända. 

Jag var på Kulturhuset i Stockholm för någon 
vecka sedan och lyssnade på en debatt om 
kultur, representation och mångfald. Debatten 
landade i en energisk diskussion om huruvida 
lösningen på problemet är kvotering eller inte. 
Jag satt där och insåg plötsligt vad det är som 
hela tiden saknas i mångfaldsdebatten. Vad 
det är som händer när man pratar kultur och 
mångfald med kvoteringsmodeller. Man utgår 
hela tiden från det kända - att framtidens kultur 
ser ut som gårdagens. Man ställer frågan vem 
man ska bemanna ledarfunktioner, arbetsgrupper 
och kulturprogram med och utgår från att alla vet 
vad som ska göras. Jag ska visa vad jag menar 
med ett exempel från idrotten. Om man tänker 
på representation och fotboll, så måste man utgå 
från att alla som vill spela ska få chansen att 
prova. Men vad händer om man byter ut ”fotboll” 
mot ”idrott”? Då skulle man kanske säga att 
”Alla som vill få röra på sig och se vad man kan 
göra med sin kropp är välkomna på träning. 
Sedan får vi se vad vi ska hitta på tillsammans!”. 
Det kanske blir balett eller dykning istället för 
fotboll. Eller kanske helt nya grenar? Var det inte 
så skidskytte uppkom?

Om vi i kultursammanhang istället skulle utgå 
från den potentiella publik vi vill kommunicera 
med – vad händer då? Var finns de? Vilka är de? 
Vad kan vi erbjuda dem? Och var ska vi mötas? 
Ska Muhammed ta sig till berget eller berget till 
Muhammed? Och ska inte Elsa vara med också? 
Jag leker med tanken att det är här någonstans 
vi kan börja prata mångfald på riktigt.

En fråga jag ofta får är vad jag vill med 
RFoD. Det ärligast svaret jag kan komma på 
är att jag vill följa med RFoD ut i det okända. 
Jag har under mitt första halvår på RFoD lärt 
känna både dagens folk- och världsmusikartister 
i Sverige och etablerade arrangörer och 
samarbetspartners. Överallt känner jag glöden 
och viljan att nå ut och skapa mer. Här vill jag 
vara med RFoD. Skapa nytt och göra skillnad. 

Sofia Joons

ledare

foto: melker dahlstrand
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ändrade
villkor
ökad professionalisering 
av folk & världsmusiken Sofia Joons

RFoDs medlemmar har fram till december 
2013 erbjudits möjligheten att betala så kallade 
schablonavgifter till STIM för sina konserter med 
upp till 300 personer i publiken. Från och med 
januari 2014 har villkoren ändrats på STIM:s initiativ. 
Folk- och världsmusiken professionaliseras allt 
mer och allt fler musiker inom vår genre lever 
på sin musik. De registrerar sin musik och sina 
arrangemang hos STIM. 

För att STIM ska kunna betala ut ersättning 
till låtskrivarna måste de få in ett mer detaljerat 
underlag från arrangörerna. Detta innebär visserligen 
lite mer administration för arrangörerna men ger 
chans till ökade intäkter för folkmusikens låtskrivare. 
För att underlätta övergången till det nya systemet 
har Folkmusik & Dans besökt Roger Lindström och 
Johnny Elfström på STIM för att med deras hjälp 
klargöra vilken information som STIM behöver få in 
och vad våra arrangörer måste tänka på.  

Full eller reducerad STIM-avgift?
Det vanliga är att man betalar standardtariff som 
beräknas utifrån sålda biljetter och biljettpris. För 
folk- och världsmusiken är det viktigt att skilja på 
skyddad och oskyddad musik. Skyddad musik 
kan vara både nykomponerade låtar och nya 
arrangemang av traditionell musik. Upphovsmannen 
får inte lika mycket betalt för arrangemang som för 
egenkomponerad musik, men för STIM-avgiften 
spelar det ingen roll – det viktiga är hur stor del av 
programmet som består av skyddad musik och 
hur länge den spelas. Om den skyddade musiken 
understiger 30 procent av låtlistan eller 30 minuter 
av konserten kan man meddela STIM detta och 
därmed få betala en reducerad avgift. Även korta 
konserter och showcase-framträdanden med 
skyddad musik som inte är längre än 29 minuter 
beläggs med reducerad STIM-avgift. 

Spelmansstämmor 
och fria evenemang
För spelmansstämmor finns en variant med 
femprocentig STIM-avgift. Om man vill arrangera 
en konsert med skyddad musik under en 
spelmansstämma kan man antingen sälja separata 
biljetter till den konserten eller låta den vara en del 
av stämmans program. I det senare fallet hamnar 
man ofta på en reducerad avgift eftersom den 
skyddade musiken inte överstiger 30 procent av 
stämmans program. Folk- och världsmusikfestivaler 
betalar däremot oftast full avgift, eftersom deras 
artister i större grad spelar skyddad musik. 

Om programmet inte innehåller någon skyddad 
musik alls, som vid spel till dans med oskyddad och 
traditionell musik, tas ingen STIM-avgift ut. Andra 
evenemang med musik som inte måste rapporteras 
är bröllop, begravningar och konserter som är en del 
av undervisningen där elever spelar för varandra. 

Vem rapporterar in? 
Varje evenemang måste ha en huvudarrangör även 
om det rör sig om samarrangemang. Juridiskt 
sett är det huvudarrangören som har polis- eller 
serveringstillstånd, hyrt eller lånat konsertlokal 
och/eller sålt biljetterna. En del ställen som tex 
Stallet hyr ofta ut lokalen till andra arrangörer och 
då kan man på förhand meddela vilka datum man 
själv inte stått som huvudarrangör för att slippa få 
påminnelser om oredovisade konserter. 

Arrangörer kan välja att redovisa sina konserter 
vartefter de ägt rum eller efter vissa tidsperioder 
men när Stim begär redovisning ska man alltid 
redovisa inom 14 dagar. Arrangörer med många 
arrangemang som till exempel Stallet bör lämna in 
redovisningar månadsvis. 

För att få en reducerad STIM-avgift krävs att 
man meddelar STIM att evenemanget klassas som 

konsert med mindre än 30 procent/30 minuter 
skyddad musik eller spelmansstämma genom 
att skicka ett separat mail till redovisning@stim.
se och nämna vilken konsert man avser. Om man 
redovisar skriftligen kan man bifoga ett papper med 
kommentarer. I framtiden kommer webtjänstens 
rapporteringsmodul utvecklas, men innan dess kan 
arrangörer skicka in den statistik man redan har för 
annan rapportering som vanliga excel-dokument.   

För att inte hamna fel i sin budget och 
överraskas av en höjd STIM-avgift är ett bra tips att 
räkna med full STIM-avgift när man inte är säker på 
vad de gästande musikerna kommer framföra. Man 
kan också i ett tidigt läge fråga musikerna hur stor 
del av deras låtlista som kommer vara skyddad. 
STIM-avgiften grundar sig endast på sålda biljetter 
och biljettpris, vilket gör att man måste räkna in den 
redan när man sätter biljettpris. 

Låtskrivarnas STIM
Det är låtskrivarnas ansvar att registrera sin musik 
hos STIM och musikernas ansvar att skicka in 
låtlistor från sina konserter via STIM:s hemsida. 
Vid en konsert med en utländsk artist har dock 
arrangören ansvar för att begära en låtlista och 
skicka in den till Stim.

En arrangör kan påminna de (svenska) musiker 
som skrivit eller arrangerat den musik de framför 
om att skicka in låtlistor och att de som skrivit 
låtarna registrerar sin musik och/eller går med 
i STIM om de inte redan är medlemmar. Även 
utländska låtskrivare som inte har fungerande 
upphovsorganisationer i sitt hemland kan gå 
med i STIM och registrera sin musik hos Stim. Då 
representerar STIM dem i alla världens länder även 
om de inte bor i Sverige.  

Når pengarna fram?
RFoD har fram till i år haft ett allmänt årsbelopp för 
alla medlemmar och det är ingen som vet hur stor del 
av den summan det är som betalats till låtskrivarna. 
För att en så stor del av intäkterna som möjligt ska 
hitta fram till våra låtskrivare kan man som arrangör 
påminna låtskrivarna/musikerna om att registrera sina 
låtar/arrangemang och skicka in låtlistor till STIM. 

RFoD har beslutat att även fortsättningsvis 
subventionera arrangörsföreningarnas STIM-
avgifter. Vi betalar hälften av avgiften med 
maxbelopp på 200 kr när vi fått in en kopia eller 
pdf-fil med arrangörens räkning och kommer 
senare tillsammans med STIM följa upp hur stor del 
av avgifterna som betalas ut till upphovsmännen. 

Vissa av de medlemmar vi varit i kontakt med 
ifrågasätter huruvida avgifterna verkligen når fram 
till låtskrivarna. Den mer detaljerade redovisningen 
av konserterna ger nu en möjlighet att mer noggrant 
kunna följa genrens utveckling för både låtskrivare 
och arrangörer.
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att förenkla
frilansandet

Frilansare säger ofta att det administrativa tar 
över det kreativa allt mer och att de känner sig 
vilsna bland dagens krav på redovisningar av 
projekt. Folkmusik & Dans har kontaktat två 
företag som har frilansande artister som sin 
målgrupp för att ta reda på vad de kan erbjuda 
frilansare som vill förbättra och förenkla sin 
administration eller lägga ut den. 

om det administrativa 
tar över det kreativa
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SMartSe
SMartSe startades 2012 av svenska 
kulturorganisationen Intercult i samarbete med 
belgiska SMartBe. SMartBe grundades i Belgien 
1998 och har idag ungefär 55 000 användare. 
SMart fungerar som ett delat produktionshus där 
man kan sköta alltifrån ett mindre projekt och 
samarbeten till hela sin verksamhet. SMartSe 
återinvesterar all vinst i verksamheten i samråd 
med sina användare. 

Verksamhetsledaren Vanessa Ware profilerar 
tre artisttyper, som kan ha nytta av SMartSe. 

1. Etablerade musiker med större projekt som 
skivproduktion eller turnéverksamhet får hjälp 
med att lägga upp en budget för projektet och 
att säkra upp så att avdrag, moms och avtal 
blir rätt. Under projektet blir man anställd av 
SMartSe och får ut lön. Ekonomisk redovisning 
till finansiärer ingår. 

2. Artister i början av karriären prioriterar 
ofta att lägga så stor tid som möjligt på sin 
musik eller dans och kan då använda SMartSe 
för att komma igång och fakturera utan egen 
firma. Man kan bolla frågor om prissättning och 
promotion med sin handledare som också ser 
över så att alla kostnader är täckta innan lönen 
betalas ut. 

3. Artister som har ett fast jobb och vill 
fortsätta spela vid sidan av vill ofta lägga 
så lite av den lediga tiden som möjligt på 
administration. När man fakturerar utan firma via 
SMartSe blir man korttidsanställd och deklarerar 
som en inkomsttagare.

Arteprenör
Arteprenör utbildar musiker i entreprenörskap 
och startades 2008, på initiativ av Michael 
Axelsson. Han tyckte under sin tid på 
Operahögskolan och Kungliga Musikhögskolan 
i Stockholm att det saknades utbildning i hur 
man försörjer sig på sitt konstnärskap. Idag 
driver Michael Arteprenör tillsammans med 
Fredrik Malmgård, som också var med och 
grundade företaget. Det har utvecklats till 
ett utbildningsföretag i entreprenörskap för 
sångare och instrumentalister. Företaget har en 
konsultpool av erfarna föreläsare, som har sina 
styrkor inom flera olika områden. Målgruppen 
består av frilansande musiker – både i utbildning 
och redan verksamma – som behöver ett 
tydligare grepp om sin verksamhet. Arteprenör 
erbjuder också individuell rådgivning.

Kurserna fokuserar på vad som krävs 
för att arbeta som frilansande musiker i 
Sverige idag och går igenom moment, som 
branschkunskap, kundanalys, marknadsföring, 
säljkunskap och ekonomi. Metodiken är att 
följa hela försäljningskedjan från vilka de 
möjliga kunderna är, genom hur man gör ett bra 
marknadsföringsmaterial, till säljmomentet när 
man har direktkontakt med en möjlig köpare. 
Individuell rådgivning tar fasta på vilket område 
som var och en behöver. Arteprenör jobbar då 
med konkreta verktyg för att man sen ska kunna 
fortsätta arbetet själv.

Individuell rådgivning kan bokas via 
Arteprenörs hemsida.

Sofia Joons
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Baltic Sea Inter Cult är ett nätverksprojekt med 
folkmusik som verktyg. Projekt har under 2011-
2013 involverat folkmusiker och ungdomar i 
Blekinge, södra Estland och nordöstra Polen. 
Det har förverkligats med stöds av Leader som 
finansierar landsbygdsutveckling inom EU. 

När jag påbörjade projektet 2010 hade jag 
en önskan om att få tid och medel till att lyfta 
fram i ljudet den blekingska folkmusiktraditionen. 
Sedan början av 80-talet, då Lena Krook 
och Eva Liljedahl-Nordlinder genomförde 
uppteckningsarbeten i länet, har det inte 
gjorts något systematiskt arbete för att ta fram 
opublicerat eller oanvänt material ur arkiven. 
Sedan dess har också frågorna kring folkmusik 
förändrats. Det samtida folkmusiklivet ser 
annorlunda ut. Men varken folkkonst eller kultur 
är omnämnda i EU:s direktiv* och tjänstemän i 
Leaderorganisationen måste kunna leva upp till 
sina direktiv när de ska stödja ett projekt.

Leader har däremot tydliga direktiv för arbete 
med ungdomar och internationellt samarbete. 
Det blev med dessa två grundpelare som vi 
skapade ett projekt som inte var ett uttalat 
folkmusikprojekt, utan ett nätverksprojekt för 
ungdomar. Med folkmusik som verktyg skulle de 
lära sig nätverka både lokalt och internationellt, 
bryta ner fördomar, lära sig ta initiativ, vara 
kreativa och proaktiva och lära sig projektledning 
och gruppdynamik.

Som spelman och kulturarbetare skulle man 
kunna sucka över alla dessa omskrivningar. 
Ska det vara så svårt att förstå att kultur 
skapar mervärde i hela samhället hur det 
än utförs? Men som företagare, kreatör 
och konceptutvecklare bidrog kraven till att 
projektet blev mycket skarpare! Fokus riktades 
på förmedling av kunnande mellan personer, 
grupper och generationer. Aktiviteterna skedde 
på flera plan både i själva pedagogiken, men 

* Det kommer att bli ett starkare fokus på kulturella 
näringar under nästa programperiod.

också i hur det vi gör nu kan bli till nya projekt i 
framtiden, med nya ingångar och nya vinklingar. 
Lärandet för ungdomarna har handlat mindre 
om fingerfärdighet på instrumenten och mer 
om att absorbera nya idéer och sammanhang, 
förstå, se kopplingar, skapa nya idéer och 
få lust att göra något. Den musikaliska 
utvecklingen har dock inte blivit eftersatt utan 
istället fått ett djup.

Hur förändras musik 
i mötet med andra?
Ett internationellt projekt som arbetar med att 
förankra lokala traditioner och samtidigt bygga 
internationella relationer kan låta motsägelsefullt. 
Vi folkmusiker upplever detta dagligen i våra 
diskussioner med dem som inte är insatta i 
tradition och folkkonst. Det är i spänningsfältet 
mellan det som är lokalt och det som är 
gemensamt med andra som vi utvecklar vår 
identitet. Många gånger får jag frågor om inte 
projektet borde avgränsats till det ena eller det 
andra – det lokala eller det internationella? Men 
då har den som frågar inte förståt hur tradition 
fungerar. Inga samhällen har någonsin varit 
isolerade, även om vi gärna vill tro att vi är så 
mycket mer rörliga idag med internet, telefoner 
och jumbojet. Det är i mötena som saker händer, 
som uttryck förändras och formas. 

Vi har under två år musicerat med folkmusiker 
från Estland och Polen och det ligger i sakens 
natur att vi påverkas av mötet och att musiken 
förändras. Ett av våra starkaste minnen är en 
resa till Estland i augusti 2011. Vi var tre ledare 
och 11 ungdomar som besökte ungdomar i 
Võrumaa och folkmusiklägret Rahvapiililager 
i Mõniste. Vi fick möta den estniska musiken 
med sina extremt korta melodislingor. Vi stod 
inför frågor så som: Varför finns det en skillnad i 
melodiers omfång och längd på båda sidor om 
Östersjön och varför skiljer sig förhållningssätten 

till hur man musicerar. För att en ”enkel” melodi 
ska kunna ta form måste den spelas många 
gånger och länge. Det blir inte själva ”låten” som 
bli intressant, utan det som händer i stunden när 
vi spelar den. Flera av oss hade erfarenheten 
från ”jam” i Sverige där man drar igenom en 
låt 3 ggr (kanske 4 om den är bra!) och sedan 
byter till nästa låt. Detta fungerar inte med dessa 
korta melodislingor. Vi fick upp ögonen för den 
här musiken. Vi hittade ”korta” melodier i vårt 
eget material, i låtar som tidigare förkastats av 
spelmansrörelsen som alltför intetsägande och 
ointressanta. När vi applicerande det estniska 
förhållningssättet på vår egen musik fick vi en 
ny förståelse för själva spelandet, utövandet och 
den musikaliska händelsen.

Nattligt jam
Till lägret i Estland kom en grupp polska musiker 
från föreningen Krusznia i Suwalki-regionen 
i nordöstra Polen. En natt, klockan fem på 
morgonen, satte vi oss för att spela och jämföra 
tretaktslåtar tillsammans med Piotrek, Kuba och 
Pawel. Piotrek, som också spelar fiol, säger till mig.

– I’m gonna play you an oberek. Och han 
börjar spela, men det gick inte många takter 
förrän jag hajade till.

”Sluta spela!”
”Va?!”
”Sluta spela! Jag kan den här låten!”
”Kan du den?”
”Ja!”
Och så spelade jag en vispolska. Och han 

nickar och säger
– Visst är det den. Den är från Suwalki, säger han. 
– Nej, den är från Öland, säger jag. Sen spelar 

vi den i en timme, på svenskt vis, på polskt vis 
och kanske på vårt eget vis. 

– Det är egentligen en visa, som handlar om 
någon som stjäl vodka och åker fast för polisen, 
säger Kuba. Varpå Kristin och jag utbrister i kör

Workshop med svenska och estniska ungdomar på
folkmusikläger i Estland, Rahvapillilaager i Võrumaa, 
augusti 2011.
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baltic sea 
inter cult

foto: agnes sjöberg

lockat deltagare som tidigare intresserat sig för 
folkmusik. Kören arbetar utan noter och vi är 
noga med att påpeka det inte alltid är en fördel 
att ha sjungit i kör, kanske tvärtom. Vi letar efter 
varje persons egen talröst och får ut den i sången. 
Jag blir lika glad varje gång någon sångare säger; 
”det där med att sjunga på en enda ton, en 
bordun, är det svåraste jag nånsin gjort!”

Jag som vuxit upp i länet upplever en otrolig 
skillnad jämfört med bara ett par år sedan. 
Ingen rynkar längre på näsan åt en genre som 
åstadkommit så mycket. Senast satt jag i ett 
möte där någon började ifrågasätta: hur tusan 
kan ett internationellt ungdomsprojekt leda 
till framtida företagande? Efter bara några 
minuter insåg den som undrat att denne hade 
otroligt lite kunskap om hur kultur fungerar i 
samhället. Kultur för människor samman och 
prövar deras förtroende för varandra, detta är en 
grundförutsättning för alla initiativ till gemensamt 
företagande. Efter att vi nu genomfört Baltic 
Sea Inter Cult, är det få som frågar efter en 
affärsplanen. Det har skapats ett buzz kring 
projektet och kring Folk Practice Academy.

Vår nästa utmaning är att fler arrangörer ska 
vara beredda att betala för folkmusik. Vi tror 
att nyckeln ligger i att samverka med andra, att 
visa musikens nytta och värde från många olika 
perspektiv. Därför ligger vi i startgroparna för 
nästa utmaning och då i samarbete med slöjd 
och hantverk!

Hur får man med sig 
kommun och region
Medfinansiärer i projektet var Musik i Blekinge 
och Region Blekinge. De bidrog med pengar, 
arbetsinsatser och andra resurser. Som 
frilansande pedagoger hade jag två briljanta 
musiker; Kristin Borgehed och Gustav Nilsson, 
som med outsinlig kunskap och energi inspirerat 
och utvecklat inte bara ungdomarna och 

våra nyvunna kontakter, utan också mig som 
projektledare och musiker.

Vi har fått många lärdomar i vårt samarbete 
med olika instanser. Bland annat har vi fått 
bryta ner våra egna fördomar gentemot lokala 
tjänstemän och politiker. Vi som sysslar med 
en så pass eftersatt kulturgenre som folkmusik 
upplever ofta att vi är motarbetade, att ingen 
förstår det vi vill göra. Detta må i enstaka 
fall vara sant, men det handlar också om 
vilken relation vi själva upprättar med olika 
instanser. Kulturansvariga inom kommun och 
region är kulturintresserade personer som 
arbetar inom snäva regel- och ramverk. De 
vill inte bli betraktade som pappersvändare 
eller pengautdelare. De vill delta i gemensamt 
skapande, hitta nya spännande lösningar och 
föra diskussioner om kultur framåt. Tillsammans 
med dem ska vi bilda ett team. Kanske har vi haft 
tur som mött bra tjänstemän, men jag tror att alla 
som på något sätt är kopplade till kulturarbete 
vill delta med sin fulla kompetens. De som 
sitter som spindlar i näten kan se helheten och 
skapa kopplingar vi inne i strukturen inte kan 
se. Genom våra kulturtjänstemän har vi fått 
kontakt med regionens näringslivsutvecklare 
och därmed också andra och större möjligheter 
till finansiering. Bakvägen har vi fått höra dem 
säga att personer som brinner så mycket som vi 
gör måste man bara satsa på, det kommer helt 
enkelt bara att hända grejer…!

Astrid Selling

Östersjön är förenande länk i ett treårigt projekt som 
satt folkmusiken på kulturkartan i Blekinge. Projektet 
har gett kunskaper, kontakter men också ändrat 
deltagarnas tankar om folkmusik. 

– Det är våran också! Låten vi spelade var 
”Var det du eller var det jag” som finns i många 
varianter från många håll i Norden.

Varaktigt samarbete 
– varaktiga förändringar
Kristin och jag insåg där och då att vi måste 
skapa en varaktig struktur. Det här fick inte bara 
bli vår egen upplevelse. Därför bildade vi Folk 
Practice Academy, som kom att bli projektets 
huvudman för år 2 och 3. Den är nu en ideell 
förening som genomför mängder av aktiviteter 
både lokalt och tillsammans med våra vänner 
och kollegor i Estland och Polen. Vi letar fram 
paralleller i musiken och skapar vår egen musik 
tillsammans. Under sommaren 2013 turnerade 
vi till exempel i Blekinge, i Musik i Blekinges 
regi, tillsammans med jazzmusiker från Sverige, 
Brasilien och Italien.

Vi som deltagit har förändrat våra 
förhållningssätt, perspektiv och funderingar kring 
musik, hur musik fungerar och har fungerat i 
människors liv.

Sovjetperioden under 1900-talet då järnridån 
delade Europa i två delar var enbart en parantes. 
Som nordbor vill vi gärna se Norden som en 
enhetlig kultursfär, men som blekingebo med 
bara 30 mil till Polen och med en ny förståelse 
för hur den musiken fungerar är jag inte säker på 
att den streckade linjen runt Norden faktiskt är 
meningsfull längre…

Vad blev resultaten lokalt? 
När man sätter något så hemligt på kartan som 
folkmusik möts man av utmaningar, särskilt i 
ett län där hockey klassificeras som kultur. Men 
genom att vi kunnat vara aktiva under så lång 
tid som tre år och varit synliga genom konserter, 
kurser och presentationer har vi lyckats skapa 
en slags ”top of mind” bland blekingebor. 
Våren 2012 startade vi en folkmusikkör, som 

foto: astrid selling
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faragolars

Var kommer ditt intresse för 
folkmusik och dans ifrån?
Min pappa var en danskavaljer så det fanns en historia 
i min bakgrund att det är väldigt fint med dans. Och så 
jag har haft en positiv attityd till dans hela livet. Som 
litet barn gick jag en termin på balett i Ungern och i 
skolan fick vi dansa lite folkdans. Min lärare i fjärde och 
femte klass lärde oss att dansa schottis, hambo, foxtrot 
och amerikansk polka. Sedan har jag under sjuttiotalet 
fördjupat mitt intresse för folkmusik. Jag insåg att 
folkmusiken i Sverige är musikaliskt avancerad och 
spännande – den är jättehäftig att dansa pardans till.

Vad hade du för grundläggande 
mål, när RFoD bildades? Har de 
förändrats över tiden?
Jag brann för förbättrade kunskaper både hos folk 
i allmänhet och för att kunna arbeta professionellt 
med genren. Och man kan säga att sedan slutet 
på sjuttio- och början av åttiotalet har det kommit 
jättemånga professionella inom folkmusiken, men 
väldigt få inom dansen. Så vårt mål att det måste 
finnas också en professionell dansdel är långt ifrån 
förverkligat. Samtidigt förde vi en diskussion om 
professionalisering är enbart bra, om vi riskerar att 
bygga en mur mellan proffs och amatörer. För mig är 
det viktigt att professionalisering inte ska utesluta, utan 
istället inkludera det breda utövandet. Att vi ska vara 
proffs på att bjuda in nya och välkomna fler. Alla borde 
upptäcka folkdansen och den fantastiska folkmusiken. 
Vi har lyckats ganska bra med professionalisering, 

sofiajoons
Sofia Joons (född 1972 i Borås) är utbildad 
folkmusiker (fiol, sång och stråkharpa) och 
sociolog. 1994 flyttade hon till Estland. Där 
studerade hon sociologi, forskade på Tallinns 
Universitet och frilansade som musiker och 
pedagog. 2007-2013 jobbade hon som rektor 
på folkmusikskolan vid Estniska Folkmusikcentret 
i Viljandi och för perioden 2011-2013 var hon 
ordförande för det Estlandssvenska Kulturrådet. 
Sommaren 2013 flyttade Sofia tillbaka till Sverige 
och arbetar sedan augusti på RFoD som  
verksamhetsledare/förbundssekreterare.

Ditt första intryck av RFoD?
Jag kom i kontakt med RFoD under Folkmusik och 
Dansåret  1990 som tonåring. Jag satt med i styrelsen 
för Västergötlands Spelmansförbund och kunde se 
hur arbetet med utvecklingen av musiken går till på 
landskapsnivå.  Jag var så nördig att jag till och med läste 
rapporterna för Folkmusik och Dansåret. Jag har alltid 
gillat att att RFoD:s visioner och att det hela tiden skapats 
nya projekt och samarbeten inte bara för vår musikkulturs 
framtid, utan för vår tid och vårt samhälle. Det finns ett 
samvete, ett stort hjärta och duktiga projektledare. Ett bra 
förbund gör att medlemmar vågar drömma och tänka att 
om vi går ihop, så kan vi göra skillnad. Den kraften finns 

och jag håller på att lära känna den just nu. 
När man tittar på en organisation utifrån det är 

lätt att förenkla och se helheten, men när man tar 
steget in, så ser man ofta inte skogen för att det är så 
förbaskat mycket träd överallt. Jag ser särskilt flytten 
av kontoret till STIM-huset som ett väldigt bra sätt att 
lära känna RFoD. Jag har fått känna på träden och 
lyft inte bara på stenar utan också flyttkartonger. När 
allt är så här uppluckrat är det enklare att lära känna 
människor och tidigare system. Och skapa nytt. Här 
någonstans börjar träden bli skog igen och det är här 
jag är just nu.  

Hur tycker du att folkmusiklivet har 
förändrats de senaste 20 åren? 
Det som har förändrats är att det finns så otroligt 
många väldigt duktiga musiker och dansare! En 
märker snabbt hur mycket folkmusiken och -dansen 
har professionaliserats tack vare musikhögskolornas 
och andra utbildares arbete. Jag tycker det är en 
bra förutsättning att RFoD både har artister och 
arrangörerna som medlemmar. Vi har en enastående 
möjlighet att utveckla båda, så att de hittar varandra 
- och publiken. Jag ser en väldigt stor potential, och 
det känns väldigt utmanande att ha ett jobb där man 
faktiskt kan göra någonting. 

Vilken är din vision
 – vart är du på väg? 
Jag vill arbeta med att genren inte bara 
professionaliseras utan även normaliseras - att vi 
hittar bra sätt att komma ifrån att vara en satellit, en 
subkultur. Min önskan är att vi ska bli tydligare och 
enklare att förstå för folk i allmänhet utan att förenkla 
och skära ner på den mångfald som finns inom 
genren. Det finns så mycket inkoderat i musiken, som 
jag tror att väldigt många skulle må bra av att få med 
sig som en del av allmänbildningen. En viktig sfär att 
ta sig in är skolan. Vi måste bli bättre på att nå unga 

men kanske inte lika så bra med att få fler att upptäcka 
det här. Det är tyvärr många i Sverige som vet väldigt 
lite om den fantastiska kulturen som finns här. 

Och sedan har vi ställt frågan: OK, så är det med 
svensk folkmusik, men alla andra kulturers musik? Hur 
är med det i Sverige? Och hur ska vi hitta vägar att 
umgås med varandra? Jag har varit inblandad i många 
olika projekt, som har handlat om att öppna upp dörrar 
mellan olika delar av sektorn. Jag var ordförande för 
Folkmusik- och Dansåret 1990. Vi pratade då om 
vilka som ska vara med och hur vi ska inkludera alla 
minoriteter och alla nya i Sverige. Så sedan 1990 hade 
jag brottats med frågan ”Hur inkludera?”.

Har RFoD uppnått de målen 
som du hade under tiden du var 
förbundssekreterare? 
Jag tycker att RFoD har lyckats etablera sig som är 
en viktig faktor i kulturlivet. Men utanför kulturlivet är 
vi inte så kända, så där har vi mycket kvar att göra. 
Svenska folket vet för lite om sitt kulturliv. 

Vad behöver uppnås i framtiden?
Jag skulle vilja att alla barn i förskolan leker och 
dansar alla de lekar som finns i ”Tjuderuttan sa 
räven” och ”Sikelej sa kamelen”, och att många 
pedagoger fanns ute i förskolor och skolor och 
byggde ett intresse för traditionell kultur och 
samtidigt skapade en känsla av att vi alla hör ihop 
– vi som har olika bakgrund; minoriteter, invandrare, 
alla intresserad av kulturer från andra delar av 

foto: per ulf allmo

foto: toomas volkmann

En ny tid för RFoD:
2013 gick 
förbundssekreteraren 
Lars Farago 
i pension och den nya 
verksamhetsledaren 
Sofia Joons tog över.
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Lars Farago (född i Ungern 1948, kom till 
Sverige 1958) är folkdansare. Han blev i början 
på 70-talet ordförande i Folkdanslaget Liljan och 
några år senare studiesekreterare för Stockholms 
distrikt av Svenska Ungdomsringen för 
Bygdekultur (nuvarande Svenska Folkdansringen). 
Han har arbetat enträget för folkmusikens och 
folkdansens professionalisering i Sverige genom 
att skapa nya utbildningar och lobbying. Lars var 
med och grundade RFoD 1981, och har sedan 
dess lett mängder av projekt och program för att 
utveckla genren och öppna allmänhetens intresse. 
Han blev RFoD:s ordförande 1994 och anställd 
som förbundssekreterare 2001.

världen. Sedan hoppas jag att flera ska upptäcka 
den svenska dans- och musiktraditionen, för den är 
fantastisk. Jag hoppas att den ska bli ett världsarv 
– att vi i Sverige ska kunna säga att polska är ett 
immateriellt arv som UNESCO har satt på listan över 
världens viktigaste kulturarv. Nummer ett på den 
svenska listan hoppas jag blir polska. 

 
Vilken episod från RFoDs historia 
kan du kalla för ditt finaste minne?
En fantastisk episod var när vi jobbade med ”Sikelej 
sa kamelen”. Det kom en kille från en folkhögskola 
som skulle lära oss några sånger och lekar ifrån 
Afrika och han började sjunga på swahili. Efter ett 
litet tag upptäckte vi att det han sjöng var ”Små 
grodorna”! Och sedan skulle han sjunga en till och 
då var det ”Alla de små ankorna”. Vi hade ingen 
aning om att dessa lekar fanns på andra språk. 
Det var ett helt fantastiskt ögonblick som jag aldrig 
kommer att glömma!

Vilken sagofigur gillar du bäst?
Det fanns en ungdomsbok som hette Pál utcai fiúk 
– Pojkarna från Pálgatan, blir det på svenska.* Det 
var en bok som jag älskade och läste flera gånger. 
Ledaren av pojkgänget var den Gode Ledaren, den 
rättvisa. Det var en oerhört kommunistisk saga, kan 
jag tänka nu, men då tänkte man inte så, utan den 
handlade om rättvisa. Det fanns ett konkurrerande 
* Ferenc Molnár: A Pál utcai fiúk. 
(1:a upplaga Móra Ferenc könyvkiadó 1907) 

gäng med de busiga pojkarna och istället för 
slagsmål fick de hjälp. Så den busiga ledaren blev en 
snäll ledare. Den boken betydde mycket när jag var 
liten. Begreppet rättvisa har varit en drivkraft för mig 
i hela mitt liv, för allt som jag engagerat mig i. Innan 
Pál utcai fiúk, när jag var i fyraårsåldern brukade 
min mamma berätta sagor som hon själv hittade på. 
Och de handlade väldigt ofta om Mátyás király, Kung 
Mattias. Det fanns en sådan snäll, nästan mytologisk 
kung, som enade Ungern och gjorde den stor. Han 
stod på folkets sida mot de elaka feodalherrar. En 
sådan historia finns i alla länder, tror jag. Nu kan 
man reflektera över det, men inte då, när mamma 
berättade sagor om honom. Han förklädde sig för att 
avslöja hur de höga herrarna utnyttjade och förtryckte 
folk, stod på småfolkets sida. Jag berättade för 
mamma vad sagan skulle handla om, så berättade 
hon den saga jag hade hittat på tillsammans med 
henne. Det var det trevligaste som jag gjorde 
tillsammans med min mamma när jag var liten. 

Inspirerande historisk person?
Jag har haft mycket beundran för Henry Sjöberg, 
som var en väldigt stark person som spred viktiga 
kunskaper inom och om vår genre. Jag har också lärt 
mig att han i sin tur var starkt inspirerad av en som 
heter Ernst Klein. Den här Ernst Klein har jag funderat 
över en hel del på. Han sågs ganska negativt inom 
folkmusiken- och dansrörelsen, delvis för att han var 
jude, och det fanns många fascistiska inslag i Sverige 
på 30-talet. Han arbetade på Nordiska Museet och 

på Skansen. Han hade ansvar för folkdansen och var 
den förste som filmade traditionsbärare på 30-talet. 
Han var en av världens första museipedagoger, gav 
ut böcker med judiska sagor och bidrog till att svensk 
folkmusik och folkdans har en större styrka än den 
annars skulle haft. 

Har du något favoritcitat? 
Den har jag hämtat från Magnus Bäckström som byggde 
upp Falun Folkmusik Festival och har sedan varit chef 
på olika konserthus. Hans valspråk, när det gäller FFF 
var ”också”. Det är tillräckligt kort för att jag ska komma 
ihåg det. Jag tycker att det är en väldigt bra inställning till 
kultur och till livet. Istället för att säga ”Varför ska vi göra 
det?”, så säger man: ”Det kan vi också göra”.

och på att presentera våra genrer för dem, så att de 
senare i livet får en ärlig chans att själva välja vad de 
vill ägna sig åt. Eller i varje fall en chans att via folk- 
och världsmusiken och –dansen  få upp ögonen för 
hur levande kulturarv hela tiden förändras. Och förstå 
att det inte är någonting att vara rädd för! 

Jag tror inte att valfrihet utan baskunskap funkar. 
Skolan och barnen behöver oss och vi behöver 
dem. Kul och bra program för barn och unga är 
ett bra sätt att stadga upp arbetsmarknaden för 
frilansare. Jag tänker mycket på kontaktytorna 
mellan artister – arrangörer – publik och jag vill 
överhuvudtaget ägna mig åt att förbättra villkoren 
för våra genrer. Och så vill jag att det ska vara as-
svårt att använda vår musik och dans som symboler 
för det snävt nationalistiska.  

Vilka är de närmsta stora 
händelser inom RFoD?
Jag ser fram emot att få jobba med Folk- och 
Världsmusikgalan – det ska bli ett sant nöje. Jag ser 
också fram emot förbundsstämman, där det finns 
chansen att lära känna medlemmarna, artisterna 
och arrangörerna. Då kan vi börja bygga framåt och 
bygga nya visioner. Jag ser visionsbygget som ett 
mycket viktigt och spännande projekt. RFoD är också 

med i Nordisk Folkmusikkommitté som anordnar en 
konferens och festival på Island i augusti. Jag ser 
mycket fram emot att få lära känna våra nordiska 
samarbetspartner och åka dit med en grupp föreläsare 
och musiker från Sverige!

Men jag ser det fortfarande som ett uppstartsår 
för mig. Jag har en del saker inplanerade för det 
kommande året men det är också vansinnigt mycket 
som jag ännu inte har nån aning om. Så jag förbereder 
mig för överraskningar! 

Vilket steg i ditt liv 
är du mest stolt över?
Det är två saker. Jag är väldigt glad att jag tog steget 
att flytta till Estland när jag var på tok för ung och inte 
förstod vad jag gjorde. Jag är glad att jag tog mig tid 
att verkligen lära känna kulturen. Och sedan är jag 
faktiskt väldigt glad över att jag när jag hade slagit rot 
och etablerat mig faktiskt fattade mod och tog steget 
“hem” igen. 

Vilken sagofigur gillar du bäst?
Jag var alltid fascinerad av riddarsagorna, med 
jungfrun som sitter fast i torn och ska räddas. Men 
ännu roligare var nog sagorna med tuffa och smarta 
jungfrur. En kombination av Pippi Långstrump och de 

medeltida väna jungfruväsena. Tjejen som blir bortgift 
och är nåt så fruktansvärt fastnitad av alla strukturer 
och ändå gör det: reser sig upp och säger “nej, det 
här är ingenting för mig!” eller lite klurigt “ursäkta, jag 
måste ta en nypa frisk luft”– och sticker… 

Ditt favoritcitat?
Citat… det tror jag inte jag har, men jag har ett par 
tankar som brukar återkomma när det krisar sig. Jag 
var på väg till en konferens i Abu-Dhabi för ett par 
år sedan. Jag hoppade på fel buss och hamnade 
totalt fel. Jag stod utanför en mässa mitt ute i öknen 
och hade inte ens ett telefonnummer att ringa… Jag 
var helt borttappad och det var femtio grader varmt 
trots att klockan bara var nio på morgonen. Jag 
hade ingen aning om vart jag var. Och då kom den 
där tanken som gör att man faktiskt pallar lite till: 
“Snart kommer det här att vara löst och då kommer 
jag ha en riktigt bra historia att berätta. Men just nu 
har jag ingen aning om hur det kommer att lösas. 
Och det är därför historien kommer bli så bra!” Jag 
har en annan hjälpande tanke för vardagsproblem 
också. Då tänker jag alltid: “Finns det någon 
någonstans som jobbar med det här mellan nio och 
fem?” Om man kommer på det, så är lösningen 
oftast bara ett telefonsamtal bort.
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folklandia 2014

    dansgolvet

I januari fick jag tillfälle att följa med 
på Folklandia som är Finlands största 
vinterevenemang inom genren och som sedan 
1996 samlar branschens alla organisationer, 
utbildningsinstitutioner och övriga intresserade. 
M/S Silja Europa tar cirka 3000 passagerare, 
varav en tredjedel är artister från flera europeiska 
länder. Under 23 timmar spelas, sjungs 
och dansas det skeppet över: i barerna, på 
restaurangerna, i lobbyerna, i korridorerna och till 
och med bastun används som scen! 

Väl på båten efter ett långsamt köande 
lämnar jag mitt bagage i hytten och snör 
på dansskorna. Mot dansgolvet! Det blir 
en snirklande och lätt gungande färd över 
mönstrade heltäckningsmattor och ett par olika 
däck innan jag hittar dit. Vana resenärer känner 
förmodligen ingenting av den knappt tre timmar 
långa båtturen. Turligt för mig ligger så båten helt 
still i Tallinns hamn under hela fredagsnatten. 
Till en början sitter jag och ser på, men när de 
spelar en vals fattar jag mod och bjuder upp. 
Dansgolvet är som en rotunda med en meterhög 
sarg runtom så det finns ingen bra plats att lägga 
handväskan, så jag stoppar in den under en 
fåtölj och hoppas på det bästa. Vi dansar med 
strikt valsfattning och stora svepande steg, lite 
av modern vals-karaktär. Efter andra dansen 
frågar jag hur många danser man brukar dansa. 
Han svarar skrattande på knagglig engelska: två 
annars är man gift. Jag vet inte om han menar 
allvar eller inte, högröda i ansiktet fortsätter vi 
minst fyra danser till. Rätt som det är helt utan 
förvarning lyfter densamme upp mig i dansen, 
det blir ett, två och tre höga lyft ovan golvet. 
Under kvällen ser jag flera danspar i olika danser 
som gör lyft eller där damen gör små hopp. Trots 
att jag knappt blir nedsläppt är det riktigt roligt! 
Hemma lyfts och hoppas det mycket sporadiskt, 

möjligtvis i någon schottisvariant. 
Vid midnatt lämnar alla dansgolvet. Det kan 

väl ändå inte vara slut än, tänker jag. Till min 
förtjusning fylls golvet igen, eller rättare sagt, 
det packas till sin bristningsgräns. Alla vill vara 
med. Det är dags för ropkadrilj. Varje tur ropas 
ut och på varje Folklandia dansas kadriljen 
på båtens alla scener samtidigt vid midnatt. 
Jag blir uppbjuden men förstår inte ett ord av 
dansinstruktionen på finska, men tänker att det 
är väl bara till att hänga på precis som vanligt. 
Om inte en uppmärksam dam hade spanat in 
mig, nykomlingen, och handgripligen dragit mig 
ut en bit från de dansande i kavaljerernas ring 
så hade jag inom kort varit platt och mosad 
mellan ryggar och armbågar. Tacksam över 
damens snabbtänkthet fortsätter jag i dansen 
där stämningen är på topp. Jag tappar snart 
räkningen på turerna, de är många och tycks 
aldrig ta slut. Till sist bryts uppställningen och 
vi börjar dansa långdans i ett hissnande tempo, 
det går fort i flesta danser och så även i polka. 
Jag har aldrig sett maken till att dansa polka, 
ung som gammal, många i bara strumplästen 
utan vare sig skor eller dansskor - det formligen 
spritter på dansgolvet! Ingen tycks motsätta sig 
att dansa två eller för den delen flera polkor efter 
varandra. Det är stegkombinationer blandat med 
hopp och lyft dansen igenom, för mig likt en del 
danser från Balkan. Det ser fantastiskt roligt ut!

Med kryssningsfestivalen fortfarande i full 
gång traskar jag så sakteligen tillbaks mot 
hytten. Det sitter spelande spelmän i vart hörn, 
en del med ett eller två par dansandes till sin 
musik. Den här festivalen vill jag gärna åka med 
på fler gånger. Till dess ska jag dock skaffa mig 
en sådan smidig liten väska att ha på armen som 
jag ser att alla andra har. Inga handväskor att 
lägga ifrån sig vid dansbanan här inte.

min 
kvällpå

Zandra Axelsson
Smålands Musikarkiv i Växjö

foto: petri kivinen
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På Folk- och Världsmusikgalan i Umeå syntes 
EPOS som arrangör till ett antal seminarier på 
temat jämställdhet ur olika synvinklar. EPOS-
dagen på galan avslutades med en kavalkad 
av musik och dans på scenen Äpplet i Folkets 
Hus på lördagskvällen. EPOS-konserten spände 
från klassisk östindisk tempeldans till nytonsatta 
Karin Boyedikter via uzbekisk folkmusik, finska 
besvärjelser, barockfiol, hårda flamencostampar och 
rusande polska. Bland artisterna fanns Guljahon 
Baiz, Erika Lindqvist, Emilia Amper, Bridget 
Marsden, Katarina Hallberg, Pia Pohjakallio och 
flera andra. Det är just den otroliga spännvidden i 
uttryck och konstnärligt förhållningssätt som det 
märkliga begreppet ”folk-  och världsmusik och 
-dans” har förmågan att omfatta som utgör en del 
av inspirationen till namnet EPOS.

Nätverket EPOS har vuxit fram ur det 
riksomfattande mentorprogram för kvinnliga 
artister och producenter som tidigare gick under 
namnet ”Ta Plats”. Just nu pågår den fjärde 
omgången av mentorprogrammet, som går ut 
på att deltagarna under ett år får vägledning 
och verktyg för att strukturera och konkretisera 
sina mål och ambitioner. Deltagarna får också 
coaching inför specifika framträdanden eller 
projekt samt praktiska och konstnärliga råd. 
Mentorprogrammen har varit oerhört uppskattade 
och antalet ansökningar har stadigt ökat för varje 
år sedan starten 2009. Går allt enligt planerna kan 

man söka till 2015 års omgång nu i höst.  
Nätverket EPOS bestod från början av tidigare 

deltagare i mentorprogrammen som ville fortsätta 
nätverka och verka för en mer jämställd och 
mångfaldig musik- och dansscen. I december 
2013 beslöt nätverket att öppna sina portar för 
alla som vill verka för EPOS mål, oavsett kön och 
yrke. Konserten, vars konferencier var RFoD:s nya 
verksamhetsledare Sofia Joons, var också EPOS 
firande av öppnandet av nätverket. 

Jag ser öppnandet av EPOS nätverk som ett 
led i utvecklingen av synen på jämställdhet och 
feminism, som håller på att ske på många plan i 
samhället: Från att ha varit en kvinnofråga ser allt 
fler jämställdhet som en demokratifråga. Att skapa 
ett kulturliv med rörliga hierarkier är något som 
ligger i allas intresse, både för att öka kvalitén och 
bredden på konsten i sig och för att göra den mer 
demokratisk och sprängkraftig i samhället. 

En annan tendens som jag tycker mig se (jag 
vill se den, så då gör jag det…) inom just folk- 
och världsmusik är att solidaritet, både kvinnor 
emellan och män och kvinnor emellan, blir en 
viktigare fråga än att kvinnorna ska jobba på att 
vässa sina armbågar så mycket de kan. 

Denna syn på jämställdhet och mångfald, 
inte som en mer eller mindre betungande plikt 
eller kamp, utan som en öppning mot ett bättre 
samhälle med roligare och mer spännande konst 
är utgångspunkten för EPOS.

epos röja rum
berättelser

vill

för nya

Ett nätverk och ett mentorprogram 
med målet att öka jämställdheten 
inom folk- och världsmusik och 
dans. Dess namn står för Equality 
and Plurality On Stage. 
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Moa Danielson Grimstad är musiker, producent 
och pedagog. Hennes musikaliska hemvist är 
den nordindiska klassiska musiken med tabla 
som huvudinstrument. Hon är född 1978 och 
är utbildad på KMH i Stockholm, NMH i Oslo, 
universiteten i Stockholm och Oslo samt i indisk 
traditionell guru-shishya-undervisning i Varanasi, 
Indien. Moa arbetar också som koordinator 
för Världens Musik och Dans i Kulturskolan i 
Stockholm och är en av initiativtagarna till EPOS. 
Tillsammans med Pia Pohjakallio arbetar hon som 
projektledare för verksamheten.

Moa Danielson Grimstad

Bilden: En av deltagarna i EPOS, Ulrika 
Larsen uppträder med indisk dans på 
Folk- och Värdlsmusikgala 2014

foto: tuija keskinen

Ett epos är en väldig berättelse som i sig innehåller 
ett myller av berättelser med många gestalter och 
skiftande huvudpersoner. EPOS strävan är att 
musik- och danslivet på samma sätt ska ha rum 
för en mångfald av växlande berättelser, gestalter, 
sånger, perspektiv och huvudpersoner, som möts 
och påverkar varandra i ett ständigt samspel med 
rörliga hierarkier.
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i demokratins
tjänst
Jag öppnade tidningen och såg att ett av våra 
största rederier hade en stor annons över 
sina live-akter i vår. ”Konsertkvällar med grym 
livemusik” utlovade de. Det är bara det att på de 
åtta foton med artister som uppträder fanns inte 
en enda kvinna. För säkerhets skull radade de 
upp ytterligare artistnamn i annonsen.  Ja, men 
nu då, tänkte jag, kanske har de i alla fall någon 
kvinna i sitt program. Fem band och artister till – 
Kalle Moraeus, E-Type, Tommy Nilsson… För att 
vara helt säker på min sak tittade jag på deras 
hemsida. Inte en enda kvinna! Är det möjligt? Ja, 
dessvärre är det – 2014!

Det har väl inte undgått något att feminismen 
har diskuterats flitigt under våren på grund av 
Sveriges televisions serie Fittstim – min kamp, 
där Belinda Olsson funderar på vad som hänt 
med feminismen sedan hon var med och skrev 
i den tongivande feministiska antologin Fittstim 
1999. För min egen personliga del har jag aldrig 
varit en medveten feminist utan snarare en 
demokrat. I min naiva och kanske utopiska värld 
tänker jag att demokrati betyder att alla, oavsett 
de etiketter samhället sätter på oss, är lika och 
ska ha samma rättigheter. Om det vore så skulle 
förstås inga aktivister av något slag behövas, 
men tyvärr ser ju inte världen ut så. Och tills dess 
att demokrati uppnåtts så behövs det krafttag av 
olika slag för att hitta en bra balans oavsett vem 
som åsidosätts. Med andra ord har feminismen 
en plats. Vi måste fortsatt räkna huvudet på 
festivalscener, hur många procent orkesterverk 
av ”kvinnliga” tonsättare som spelas, hur många 
av studenterna på musikhögskolorna som är 
kvinnor, hur många skivbolagsdirektörer… Ja, 
dessvärre kan lista göras lång. 

Musikbranschen är en av de sämst 
jämställda sektorerna på kulturområdet. 
Tittar man på musiklivets olika tårtbitar så 

finns det vissa områden där det är riktigt illa 
ställt som t.ex. i genrer som rock (ju hårdare 
variant desto mer fler män) och jazz.  Och 
sorterar man per yrkeskategori så är det också 
tydligt skevt fördelat hos t.ex. kompositörer 
(inom konstmusiken likväl som de stora 
internationella ”hit-fabrikerna”), dirigenter, 
skivbolagsdirektörer, kompmusiker, arrangörer, 
producenter, ljudtekniker, chefer osv. Det finns 
helt enkelt mängder av små och stora områden 
på musikfältet där det är rejält ojämställt. Men 
det finns också områden som är kvinnligt 
kodade. Hur många manliga harpister eller 
rytmikpedagoger känner du till? Och de manliga 
jazz- eller folksångarna är lätt räknade. 

Det är dessa frågor jag jobbar med som 
jämställdhetskoordinator på Statens musikverk. 
Jag försöker i min tjänst hjälpa till och 
understödja så att vi får ett mer demokratiskt 
musikliv. Jag administrerar de stöd som 
Musikverket delar ut för att långsiktigt försöka 
ändra dessa grundmurade och ojämställda 
strukturer. I senaste och sista omgången, inom 
myndighetens särskilda jämställdhetsuppdrag, 
har det kommit in 26 energifulla ansökningar 
som sammanlagt söker närmare 8 miljoner 
kronor. Jag agerar också spindel i nätet mellan 
olika projekt, aktörer, organisationer och försöker 
insupa det mesta som handlar om jämställdhet 
och musik och föra det vidare. Emellanåt skickar 
jag ut mail om nyheter från fältet jämställdhet 
och musik. Om du skulle vilja vara med på 
sändlistan – hör av dig till mig.

Ibland känns det nattsvart. Man blir 
deprimerad när man får siffror på att det bara 
är 12 procent tjejer i studieförbundens rock- 
och popcirklar, att det bara spelas 6,7 procent 
musik av kvinnliga tonsättare i de offentligt 
finansierade orkestrarna spelåret 2013/2014 

Ger du tjejerna och killarna 
på ditt låtläger samma chans?

och att 100 procent av de större skivbolagen 
har en manlig VD. Det känns som om inget 
har hänt sen 1700-talet och att glastaket är 
fastmonterat i betong. Men det rör faktiskt 
på sig. Åt rätt håll. Bland de projekt som 
har fått jämställdhetsstöd kommer det 
rapporter om att balansen sakta förändras 
och att nya mål har uppnåtts t.ex. att mer 
än 15 musikfestivaler nu jobbar på nya 
jämställdhetsplaner och vill sätta press på 
bokningsbolagen, att Popkollo har fem nya 
orter för kollon till sommaren, att orkestrarna i 
Västerås, Gävle och Norrköping har satt upp 
som mål att ha minst 15 procent kvinnliga 
dirigenter, att söktrycket av kompetenta 
kvinnor till olika mentorsprogram såsom 
RFoDs EPOS är stort, att Folkoperan nyligen 
fått en kvinnlig chef, att Riksförbundet 
Svensk jazz anordnar en stor nordisk träff för 
jazzarrangörer i att boka jämställt och att flera 
kulturskolor jobbar hårt med att införliva en 
normkritisk undervisning. 

Hur ser det ut inom folk- och 
världsmusikgenren? Jo, även på vårt 
fält händer det saker. Under galan 
i Umeå anordnades ett stort antal 
jämställdhetsseminarier, bland annat av EPOS 
och Musikverket. Paneldebatten Jämställd 
folk- och världsmusikscen spelades in och 
man kan eftertitta via webben 
(www.statensmusikverk.se).

Till galan sattes det också ihop ett nytt 
världsmusikband med kvinnor – Sallyswag, 
som gjorde succé under sin premiärspelning i 
Umeå. Svenskt visarkiv har precis kommit med 
sitt nya nummer av tidskriften Noterat nr 21 med 
genustema och artiklar av bl a Sara Parkman, 
Anna Nyander och Ingrid Åkesson. Den finns 
också på Musikverkets hemsida för nerladdning.
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Ulrika Gunnarsson
Jämställdhetskoordinator på Statens musikverk och folksångerska
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Hur är statusen på jämställdheten på folk- 
och världsmusikområdet? Rätt hygglig om 
man jämför med en del andra genrer, men 
det är definitivt inte jämställt än. Ett av de 
stora problemen, som jag ser det och som 
också togs upp i Umeå, är avsaknaden av 
kvinnliga kompmusiker. Kvinnor tenderar att 
spela melodiinstrument eller sjunga och här 
finns det många framstående musiker. Men 
vill man överleva på sin musik så är det bra att 
kunna spela i många band och kunna hoppa 
in och vikariera för varandra på ett sätt som är 
kompmusikerna och multiinstrumentalisterna 
förunnat. Vi borde starta ett Folkkollo för kvinnor 
som vill lira kompinstrument! Världsmusiken 
är också ett fält där det dessvärre inte finns så 
många kvinnor. Två tydliga områden att jobba 
med i vår genre. 

RFoD har nyligen sammanställt siffror från 
sina 39 arrangörsföreningar som får statligt 
arrangörsstöd. Under 2013 uppträdde på dessa 
föreningars scener 37 procent kvinnor och 63 
procent män. Inte så illa om med tanke på att 
Kulturrådet, som är den myndighet som fördelar 
stödet via RFoD, är nöjd med 40/60. Men det 
varierar kraftigt bland föreningarna och varför 
nöja sig när det är halvbra? Mest jämställd scen 
har Föreningen Urkult tätt följd av Teater Sláva 
och Malmö Folkmusikförening. Jag tycker det 
borde anordnas kurser i tips och tankar kring hur 
man kan boka jämställt. Att ha genusglasögonen 
på sig redan från början i processen och jobba 
systematiskt med frågan. Varför inte anlita 
organisationen Jämställd festival som är proffs 
på området? Letar man efter något speciellt 
som är svårt att hitta kan man alltid ta hjälp av 
Rättviseförmedlingen som kan leta upp det ni 
söker och sammanställa listor.

Det kan tyckas trögt ibland, men gör vi inget 
nu så händer ingenting! Drar vi åt samma håll 
och ständigt ifrågasätter, funderar en gång till 
och sätter demokratin i centrum så kommer det 
att hända något. Vem spelar och jammar du 
med? Vilka musiker plockar du med dig i nästa 
projekt? Vilka band bokar du? Ger du tjejerna 
och killarna på ditt låtläger samma chans? Tänk 
på att peppa dina kollegor och tipsa varandra! 
Tänk till och våga fråga någon du aldrig spelat 
med förr! Vårt gemensamma arbete kommer 
att synas på folkmusikfestivalerna, bland 
musikhögskolestudenterna, på låtkurserna, i 
spelmanslagen och i historieböckerna. Men man 
får vara beväpnad med ett visst tålamod för det 
kulturskolorna och folkmusiklägren jobbar med 
idag kanske bär frukt först om 20 år när en ny 
”kvinnlig” basist äntrar scenen hos en folk- och 
världsmusikförening nära dig. Det är demokrati. 
När den fungerar. 

De senaste månaderna har Folkmusiker mot 
Främlingsfientlighet synts allt oftare främst på 
facebook men de har även arrangerat Music 
Freedom Day på Stallet i samarbete med 
folkmusikstudenterna på Kungliga Musikaliska 
Högskolan. För att presentera nätverket för fler 
intresserade inom folk- och världsmusikgenren, 
ställde vi några frågor till en av nätverkets 
grundare och talespersoner – Isak Bergström.

När, hur och varför bildades 
nätverket Folkmusiker mot 
Främlingsfientlighet och vilka var 
drivande?
Nätverket bildades direkt efter valet 2010 som en 
reaktion på den frammarsch nationalismen och 
rasismen gjorde på den politiska och mediala 
arenan i Sverige. Vi ville visa att folkkultur inte 
står i motsats eller konflikt med mångfald, att den 
mediala och allmänna bilden av folkkultur behövde 
breddas och nyanseras samt att de faktiska 
utövarna inom genren måste få komma till tals 
och synas i den debatt som var då. Det tyckte vi 
att vi lyckades ganska bra med. Initiativet kom 
från Bridget Marsden, musiker och dåvarande 
student på KMH och övriga som var med var 
Maria Värendh, Pernilla Willman, Johan Ronström, 
Gabriella Dybowski, Sven Ahlbäck, Leif Ottosson, 
Johan Mörk, Sara Parkman och jag. Plus många, 
många fler som organiserade och bidrog till 
manifestationer och annat över hela landet.

Hur fungerar nätverket och 
hur ser ni att ni kan påverka 
situationen idag?
De flesta av frågorna 
vi jobbade med då 
är lika aktuella idag, 
men idag är vår 
konstellation öppnare 
och vi jobbar på 
ett mer spontant 
och mobilt sätt där 
den som har tid 
och lust vid ett 
specifikt tillfälle 
kan engagera sig i 
det den brinner för. 
Det är ett politiskt 

brännhett år i år och fascismen i alla dess former 
ökar stadigt. I det läget ser vi varje markering, 
varje aktion från genrens sida där vi markerar 
mot dessa destruktiva krafter som oerhört viktig! 
Vi vill visa på alla de positiva värden vi menar 
att folkkulturen står för och bidrar till. Nu är en 
tid då det behövs ställningstaganden, så vi tar 
ställning och vill bidra och uppmuntra till att fler 
gör detsamma!!

Hur går man med i nätverket?
Åh, det är oerhört enkelt! Om du vill vara med 
så är du med. Grunden är förstås en ideologi 
av tolerans, solidaritet, öppenhet och så klart 
antirasism, men vår idé är att den som har ett 
engagemang och en bra idé kan genomföra 
den genom, med stöd av eller tillsammans 
med andra inom nätverket. Genom facebook-
gruppen Folkmusiker mot främlingsfientlighet 
kommunicerar vi med alla de som gillar vår 
sak, och vi har hittills i år haft två möten och 
medverkat till en konsert på Stallet till stöd för 
musikers uttrycksfrihet runt om i världen. Och 
det kommer bli mer under resten av våren, 
sommaren, hösten, framtiden! Och alla är 
välkomna att 
hänga på!!
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Ina Flid
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       dalarna
undersökning

Det handlar om att ta ett helhetsgrepp på 
situationen för folkdansen i Dalarna, se vad som 
görs i dag men också undersöka hur man kan skapa 
nya möjligheter att dansa folkdans. Det gäller både 
amatörverksamhet såväl som förutsättningarna 
för professionella dansare och pedagoger. Det 
säger Anton Schneider som fått i uppdrag att via 
Folkmusikens Hus i Rättvik att göra undersökningen 
för Landstinget Dalarna. 

Det man vill undersöka är all världens 
folkdans, den svenska såväl som folkdans från till 
exempel Senegal eller Balkan. Man börjar med en 
kartläggning av alla olika sorters aktörer i Dalarna 

som verkar inom folkdans för att höra vad de har för 
verksamhet idag och vilka visioner de har som de vill 
förverkliga. 

Rapporten som undersökningen avslutas 
med i juni ska genomlysa förutsättningarna för 
folkdansen och visa på hur man kan stärka de olika 
delarna av fältet. Rapporten ska sen fungera som 
en del av Landstinget Dalarnas framtidsstrategi för 
folkdansen.

För att få en bred undersökning och en 
heltäckande kartläggning, vill man ha kontakt med 
så många som möjligt av de som håller på med 
folkdans i Dalarna. Det gäller till exempel föreningar, 

Hur ser möjligheterna ut för folkdans idag?

folkdansen i

danspedagoger, artister, arrangörer med fler som 
på något sätt sysslar med någon form av folkdans. 
Tipsa gärna projektledaren om sådan verksamhet!

Projektledare är Anton Schneider som sen 
tre år tillbaka medverkat som dansare i projektet 
RESiDANS där Landstinget Dalarna och 
Folkmusikens hus är några av huvudmännen. Nu 
senast i föreställningen Karmer kring blå i koreografi 
av Örjan Andersson. Han är utbildad danspedagog 
på Dans och Cirkushögskolan och sen flera år 
verksam som dansare och pedagog. Han jobbar 
även sen en längre tid med att skapa möjligheter för 
folkdansare att utvecklas inom scenisk folkdans.

Helt ärligt: hur ofta hör vi inte slogans som att 
“tillsammans vi kan förändra framtiden”? Ganska 
ofta, speciellt under valåret, och hur många tror 
egentligen att det är möjligt? Kan vi verkligen 
påverka? 

Ett Musikliv för Alla är ett annorlunda 
upprop med konkreta och genomtänkta krav på 
förändringar. Kraven har utarbetats i samverkan 
mellan riksförbund och riksorganisationer inom 
det fria musiklivet. Uppropet behöver allas stöd 
för att förbättra villkoren för det fria musiklivet, 
och din åsikt och ditt stöd kan göra skillnad. En 
av de initiativtagarna och talspersonerna, Karin 
Inde (Svensk Jazz) berättar om uppropet och hur 
man kan ansluta sig uppropets krav på bättre 
villkor och bredare musikliv. 

När, hur och varför gick ni ut med 
uppropet och vilka var drivande?
Svensk Jazz genomförde för ett par år sedan 
en politisk kampanj för jazzmusiken. Insikterna 
efter detta var att det är för futtigt att bara 

prata jazz - de flesta musikområden utanför 
institutionerna har dessutom en väldigt liknande 
situation. När vi bad om en samling kring hela 
det fria musiklivet, hängde alla de tillfrågade på 
direkt. Och alla inblandade organisationer har 
ju förstås erfarenheter från liknande kampanjer 
och lobbyarbete för sina respektive musik- och 
yrkesinriktningar i bagaget. Just nu är vi nitton 
samarbetande nationella musikorganisationer 
(bl.a. Musikcentrum Riks, SKAP – Svenska 
kompositörer och textförfattare, Svenska 
Folkdansringen, RFoD, MAIS – Musikarrangörer i 
Samverkan m.fl. – red anm).

 
Hur fungerar det och hur ser ni att 
ni kan påverka situationen idag?
Vi startade med att komma överens om 
uppropstexten och därefter uppvaktade vi 
kulturansvariga riksdagspolitiker. I Sveriges 
Radio P1:s Kulturnytt uppmärksammades 
uppropet. Och därefter tog SVT:s 
Kulturnyheterna upp det. I april kommer vi 

följa upp våra möten med politikerna och till 
dessa möten har vi konkretiserat våra förslag 
och satt siffror på dem. I maj planerar vi för ett 
debattseminarium för att fördjupa diskussionen 
kring våra förslag till förstärkningar av svenskt 
musikliv.

Hur kan man gå med i eller ta 
aktivt stödja uppropet?
Välkommen in på www.ettmusiklivforalla.se och 
läs mer om uppropet och skriv under stödlistan. 
Under rubriken ”Hur kan du hjälpa till?” ger vi 
förslag på vad var och en av oss kan hitta på för 
att lyfta fram uppropet just där vi bor - inled din 
konsert med att berätta om det, beställ vykort 
och dela ut till publik och kollegor. Kontakta 
dina lokala politiker och be om ett möte för att 
diskutera uppropet. Anordna en debatt och 
bjud in stadens nyckelpersoner i musik- och 
kulturlivet och diskutera. Man får gärna höra av 
sig till talespersonerna som finns nämnda på 
webbsidan för att få tips och råd!

musikliv allaförett

Tips eller mer information:
anton.schneider@folkmusikenshus.se
073-99 88 748

får egen

Lotta Johansson

Ina Flid
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