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Alla människor ska ha möjlighet 
att uttrycka sig konstnärligt i en värld 

där olikheter ses som värdefulla.
 

ShareMusic & Performing Arts
är ett nationellt kunskapscenter för konstnärlig utveckling och inkludering. Vi är en utvecklingsplattform och 
resurs som samverkar med konstnärliga institutioner och organisationer, kulturskapare och konstnärer samt 

utbildare på alla nivåer. Vi är en lokal, regional, nationell och internationell plattform som stöttar och utrustar 
för ett varaktigt inkluderande arbete inom hela konst- och kulturområdet. Vi erbjuder samarbete, utbildning 

och kompetensutveckling som vi anpassar efter behov och önskemål. 

Kollaborativa processer och innovativ teknik främjar konstnärlig utveckling och ökat deltagande. 
Vår verksamhet har en tydlig internationell inriktning med ett mångfacetterat nätverk för samverkan. Allt 

arbete utgår från mänskliga rättigheter och alla människors lika värde, särskilt FN:s konvention om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning.
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”Corona, Corona, 
Corona!” för att 
parafrasera allas vår 
Astrid Lindgren. Hon 
berättade nämligen i 
en av hennes senare 
intervjuer att hon och 
hennes vänner alltid 
inledde sina samtal 
med att säga ”döden, 
döden, döden!” På 
så sätt hade de klarat 

av det som alltid finns närvarande för människor i hög 
ålder och kunde istället koncentrera samtalen på annat. 

För många människor är ett trefaldigt utrop av Corona 
eller kanske snarare Covid-19 en målande sammanfatt-
ning av året bakom oss. Detta gäller givetvis även för 
en kulturorganisation som ShareMusic. Men låt oss få 
tränga ner lite djupare om vad som gjorts under året så 
hoppas jag att denna verksamhetsberättelse ändå ska 
kunna peka på fantastiska aktiviteter som genomförts. 
Hur ShareMusics arbete med inkludering fått stor be-
tydelse för många människors liv, inte minst för de som 

INLEDNING
blivit extra isolerade från en redan isolerad vardag. 
För mig bevisar år 2020 behovet och nödvändigheten 
med vårt uppdrag att vara ett Nationellt Kunskapscen-
ter för Konstnärlig Utveckling och Inkludering och 
därigenom kunna skapa en mer jämlik scenkonst. 
Vi kan inte själva nå alla i målgrupperna men när vi 
samverkar med andra kultur- och utbildningsaktörer 
mångdubblas effekten av våra insatser. Detta måste nu 
säkras för framtiden. 

Jag vill återigen särskilt tacka våra finansiärer och part-
ners: Regionerna i Västra Götaland, Skåne och Jönkö-
ping, Jönköpings kommun samt Kulturrådet, Allmänna 
Arvsfonden, Postkodstiftelsen, Insamlingsstiftelsen 
Signatur, Malmö stad, Svenska institutet, ICLD, 
ForumCiv m.fl. Slutligen vill jag även tacka vårt nybil-
dade Akademiska råd för deras engagemang och med 
sina världsvida utblickar samt givetvis även Sophia med 
medarbetare som återigen lyckats med stordåd, denna 
gång under en svår tid. 

Magnus Berntsson,
Ordförande

2020 har varit ett år 
präglat av kris och stor 
osäkerhet. Samtidigt 
har vi sett att dörrar 
har öppnats och saker 
plötsligt tagit fart. Lite 
oväntat – men kanske 
för att det blivit mer 
tid över för att tänka 
klart en tankegång 
och utrymme för 

samtal som annars varit svåra att få till. Och det har gett 
resultat. Vi ser hur vår nya forskningsstrategi tagit form 
utifrån behov och önskan om samverkan uttryckt av 
forskarvärlden. Detta är viktigt för framtiden, vårt upp-
drag och för att stärka kunskapscentrets grund. Våra 

Sophia Alexandersson

Magnus Berntsson

adepter i mentorsprogrammet har fått mer tid. Deras 
engagemang och vilja att utveckla en konstnärlig idé 
har fått växa utanför tänkta ramar och vi ser potentia-
len. Att satsa på upphovspersoner med funktionsned-
sättning, förstärka deras röster och erbjuda plattformar 
för utövande är viktigt för att uppnå en jämlik scen. 

 
Sophia Alexandersson, 
Verksamhetschef och konstnärlig ledare
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Allt vårt arbete utgår från mänskliga rättigheter och 
alla människors lika värde, särskilt FN:s konvention 
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
Arbetet knyter även tydligt an till Agenda 2030 och de 
globala utvecklingsmålen kring inkludering och hållbar 
utveckling. Detta gäller särskilt Mål 4: God utbildning 
för alla, Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 
tillväxt, Mål 10: Minskad ojämlikhet.  

Mål 4 
Vi arbetar med ett inkluderande arbetssätt som låter 
människor med olika bakgrund, erfarenheter och  
funktionsförutsättningar arbeta sida vid sida, på lika 
villkor. Vi vill att alla ska få möjlighet att utbilda sig 
inom kulturområdet. 

Mål 8
Vi vill ge fler tillträde att arbeta professionellt inom 
kulturvärlden – oavsett funktionsförutsättningar. Det 
gynnar hela branschen och stärker den inför framtida 
utmaningar. Vi skapar arbetstillfällen fyllda av kreativi-
tet och innovation, med möjlighet att göra ett bra jobb 
och samtidigt kompetensutvecklas.

Mål 10 
ShareMusic arbetar för en jämlik scen, för att vidga 
scenkonsten och bredda arbetsmarknaden inom kultur-
området. Detta genom att visa hur var och ens kapacitet 
kan tas tillvara i kulturutövandet. Idag används inte 
den kompetens som finns och samhället går miste om 
en stor potential. Inkludering är vägen till ett samhälle 
där människor kan mötas, utvecklas och ta plats på lika 
villkor.

 

 
Barnkonventionen
ShareMusic har även tagit fasta på följande punkter 
i Barnkonventionen sedan denna blev lag i Sverige i 
januari 2020:

Artikel 2 – Alla barn är lika mycket värda och har 
samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. 

Artikel 13:1:1 – Barn har rätt till yttrandefrihet; att 
tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för 
andra personers rättigheter. […] Denna rätt innefattar 
frihet att oberoende av territoriella gränser söka, ta emot 
och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift 
eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycks-
medel som barnet väljer. 

Artikel 23  – Barn med funktionsnedsättning har rätt 
till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt 
delta i samhället. 

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER,  
AGENDA 2030 OCH BARNKONVENTIONEN

En flicka provar på att spela the-
remin. Tomas Hulenvik Klingberg 
visar hur det fungerar.
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KUNSKAPSCENTRET: 
FORSKNING OCH UTVECKLING

Etableringen av ShareMusic som kunskapscenter för 
konstnärlig utveckling och inkludering fortsätter. Våra 
fokusområden – dans, musikteknologi, utveckling av 
konstnärliga labb samt metod och systematisering av 
kunskap – är fortsatt kärnan i verksamheten. Vi har 
satsat mycket på den interna kompetensen, arbetsstruk-
turer och rutiner och även utvecklat våra egna metoder. 
Medarbetare har bland annat fördjupat sig i HRBA, 
Human Rights Based Approach och barnrättsfrågor. Vi 
har också haft en gemensam workshop inom tjänste-
design. Utvecklingsarbetet med samtliga fokusområden 
har präglats mycket av utforskande av digitala eller 
multimediala alternativ och snabba omställningar. I  
slutet av året tog systematiseringen av kunskap fart 
i och med uppstarten av flera skribentuppdrag med 
fokus på metodmaterial.

En femårig forskningsstrategi
Vårt akademiska råd har också fortsatt sitt arbete med 
sammanträden och planering utifrån vetenskaplig 
relevans. Det har bland annat resulterat i en femårig 
forskningsstrategi som ska understödja arbetet med vår 
digitala kunskapsbank. Forskningsstrategin har vuxit 
fram genom att rådet har samtalat med relevanta aktö-
rer över hela världen. 

Fokus för strategin är inkludering. Den är utformad 
för att uppmuntra och underlätta undersökningar av 
inkluderande konstskapande i syfte att bättre förstå dess 
natur och dynamik, höja standarderna samt vidga bred-
den och djupet av innovativ praxis.

Händerna i luften under fortbildning i inkluderande 
arbetssätt i Ryssland. Som kunskapscenter är kun-
skapsdelning och generering av ny kunskap bland det 
viktigaste vi gör. 

Nigel Osborne, tonsättare, 
människorättsaktivist och pro-
fessor emeritus vid Edinburgh 
University, ordförande för 
ShareMusics akademiska råd. 
 
Vad tycker du har varit de vik-
tigaste insatserna för ShareMu-
sic under 2020? 
– Framförallt har den största bedriften varit att 
fortsätta genomföra vårt arbete under de mest utma-
nande omständigheter. Nedstängning av samhället 
är svårt för alla, men utsatta grupper som personer 
med funktionsnedsättning drabbas ännu hårdare. 
ShareMusic har bedrivit ett utmärkt arbete under 
året, och vi har kunnat utföra vårt uppdrag med 
stor framgång, trots allt. Gällande kunskapsbanken 
tycker jag att vi har etablerat en fungerande struktur 
och tagit konkreta steg framåt, både när det gäller 
att utforma en forskningsstrategi och att föra den vi-
dare. I nuläget handlar det främst och oundvikligen 
om att ta itu med finansiering.   

Var ser du ShareMusic om fem år? 
– Jag hoppas att ShareMusic om fem år är en le-
dande partner och i framkant inom forskning för 
att förbättra situationen för personer med funk-
tionsnedsättning och främja ökad inkludering inom 
scenkonsten. Det finns två huvudprojekt: 
1) Att skapa en resurs för kunskap och best practice 
för inkludering med hjälp av ny teknik. Detta för 
att göra den tillgänglig för alla, oavsett deras ut-
maningar, men också för experter i syfte att främja 
kunskap. 2) Att skapa en plattform för samskapande 
på distans på ett sätt som är tillgängligt för alla. Det 
ska också ske med hjälp av ny teknik som behandlar 
sensoriska, kognitiva, känslomässiga och kommuni-
kativa frågor. Jag anser att tekniken inte bara kom-
mer att gynna personer med funktionsnedsättning, 
utan det kommer även att utgöra ett steg framåt för 
alla inom konst, hälsa och mänskligt välbefinnande. 
Det är ett viktigt område.
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PANDEMI
Hur skriver vi en verksamhetsberättelse för 2020 utan 
att behandla ämnet pandemi? Coronakrisen, Covid-19, 
denna farsot som for fram över hela världen 2020 och 
vidare in i det nya året. Några av de artister vi jobbar 
med delade med sig av sina upplevelser under pande-
min och hur de har hanterat situationen.

Pandemi

Dansen blev min  
motivationskraft 
Karin Delén, dansare

Världen förändrades över en natt! Ett virus tog 
över allt. Det tog lång tid att förstå hur allt blev 
annorlunda, samtidigt som det gick så snabbt. 
Svårt att ta in. Ännu svårare att hantera. 

Jag fick jobba hemifrån med mitt ordinarie jobb 
som projektledare på NÄRA. Ett jobb jag nyss 
återvänt till efter en danspremiär med Atvaras 
första stora föreställning Våga Vara. Danskursen 
på ABF som jag och en vän skulle leda ställdes 
in. Dans förbjöds. Mitt fullspäckade liv gick från 
100 till 0 och dagarna blev en bergochdalbana. 
Jag blev sjukskriven. Tappade modet. Det som 
höll mig igång var att jag dansade i mitt kök varje 
dag. De dagar jag orkade vara kreativ, fördjupade 
jag mig i den digitala världen. Startade en digital 
kurs i självledarskap. Det – och dansen –blev min 
motivationskraft.

Karin Delén under ett labb med musiker 
ur Västerås Sinfonietta 2019.

Lyssna på vad ditt hjärta har att 
säga dig 
Patrik Dahlqvist, allkonstnär

Som allkonstnär är det svårt att börja berätta om 
ett intresse. Så jag fokuserar på två av dem som 
jag gör dagligen. Jag är både kompositör, pianist, 
gitarrist och författare. Jag skapar främst musik 
för min egen skull men planerar att ge ut ny musik 
i framtiden. Det som inspirerar mig är omgiv-
ningen. Det jag ser, hör, upplever. 

Corona har förstört mycket av mitt liv. Jag kan 
inte ta mig överallt och kan inte hitta ny inspi-
ration vid Vättern som jag brukar. Jag kan inte ta 
mig till havet och gå runt i timmar, min tryggaste 
zon. Jag kan inte träffa min familj eller mina 
vänner lika enkelt som innan. Min kreativitet har 
inte påverkats så mycket som kompositör, mer 
som författare då jag brukar samla information 
när jag åker buss. Både människors beteenden och 
hur de ser ut inspirerar mig.

Här kommer några av mina tips för att ta sig ige-
nom den här tiden. Om du spelar piano, bara sitt 
och tryck på en enskild tangent. Om du spelar ett 
digitalt instrument så finns det något som du kan 
ändra på. Jag experimenterade med ekot och an-
dra knappar häromdagen, det blev intressant. Till 
slut kommer du hitta din kreativitet automatiskt 
tror jag. Lyssna på ny musik som du aldrig lyssnat 

Patrik Dahlqvist under ett labb 
med Jönköpings Sinfonietta 2019.
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Digital utveckling, utbildning och 
möjligheter
Redan tidigt sa vi i organisationen att vi bör planera 
utifrån att det här blir långvarigt och arbeta lösnings-
orienterat. Vi satte genast igång att skaffa en plan A, B 
och C för våra aktiviteter. Mycket har gått att anpassa 
till digitala plattformar, annat har fått skjutas upp. Vår 
interna kompetens gällande samarbete online har höjts 
i en rasande fart och digitala personaldagar har blivit 
en vana. Vi tog även emot en digital praktikant från 
Kulturverkstan. Eftersom vi har kontor på tre platser 
i landet, hade vi redan vanan inne att samarbeta med 
varandra på distans. Det underlättade givetvis internt 
med att den biten inte blev en alltför stor omställning. 
Sedan var vi måna om att snabbt hitta rutiner för att 
kunna upprätthålla sammanhållningen.

Richard Forsberg från 
Göteborgskontoret be-
rättar i sociala medier 
om hur den digitala 
omställningen påver-
kat medarbetarna på 
kansliet:

– Vi träffas mer än någonsin. Det är svaret på den 
vanligaste frågan jag får när jag berättar om hur 
vi har ställt om. Jag minns knappt hur det var förr 
i tiden, innan pandemin. Hur jag kom till jobbet 
och träffade två av mina kollegor, om ens det. Med 
tre kontor och oftast ett par medarbetare på språng 
kunde det gå veckor utan att jag talade med eller 
träffade flera av mina kollegor. Omställningen till 
dagliga digitala incheckningar och gemensamma 
fikapauser i Teams har trots avståndet fört oss 
närmare varandra och i mitt tycke stärkt oss som 
team. 

Richard Forsberg

Den digitala arbetsplatsen ShareMusic. Här 
uppmärksammar vi Global Solidarity Day 2020.

7

Pandemi

på innan. Testa något nytt och lyssna på vad ditt 
hjärta har att säga Dig. Titta på videor som visar 
hur du kan spela en ny genre. 

Min nyckel till att lyckas är att alltid hålla mig 
själv sysselsatt och våga testa nya saker. Jag bakar, 
lagar mat, stickar, målar, borstar katten, går pro-
menader som är kortare än vanligt, virkar med 
mera. Håll dig sysselsatt så blir du inte mer galen!
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Interna erfarenhetsutbyten
När så många aktiviteter fick ställas om till digitala 
forum, insåg vi snart att digitala event inte krävde 
mindre personalstyrka för att genomföras. Under event 
som webbinar behöver såväl medverkande som åhörare 
löpande teknisk support, chatten behöver administre-
ras och givetvis föregås allting av noggrann planering. 
Tekniska genrep var lika viktiga nu som vid en före-
ställning. 

Från att knappt ha genomfört ett webbinar har vi nu ett 
sammansvetsat team med spetskompetens att genom-
föra onlineevenemang i olika format. Det har verkligen 
varit allt från föreläsningar till kreativa workshops i tre-
språkig kontext med tolkar. En positiv effekt är även att 
medarbetare som i vanliga fall inte hade kunnat delta 
på plats i våra internationella projekt har fått erfaren-
heter från de sammanhangen.

Experimentverkstad
Det har skett en stor kompetensutveckling i verksam-
heten och för att ta vara på kunskapen har vi även lärt 
ut till varandra. Vi har varit vår egen experimentverk-
stad där vi testat, undersökt och utvärderat i interna 
workshops. 

Olika aktiviteter har krävt olika plattformar och 
funktioner. Ibland har det rört sig om enstaka akti-

viteter, andra gånger har det varit återkommande. Vi 
har använt plattformar som Zoom, men även bloggar, 
inspelade filmer och mer avancerade alternativ för att 
kunna dela material med externa parter. Allt har 
genomsyrats av tillgänglighetsperspektivet. 

Erfarenheter som gjorts i olika projekt har delats med 
övriga medarbetare och gemensamt har vi reflekterat 
och delat med oss av kunskap från de egna aktivitet-
erna, men också från externa evenemang. Kunskapsdel-
ning är nu inte bara ett av kunskapscentrets fokusom-
råden gentemot våra målgrupper utan även ett naturligt 
internt arbetssätt. 

ShareMusics Barnrättsresa
I januari 2020 blev Barnkonventionen lag i Sverige. 
Eftersom vi ibland jobbar med barn i olika samman-
hang tycker vi det är viktigt att vi ser till att lära oss om 
barns rättigheter. Därför, under ledning av medarbe-
tare, startade vi ShareMusics Barnrättsresa – ett sätt att 
arbeta praktiskt och aktivt med Barnkonventionen i vår 
verksamhet. Det uppstod intressanta diskussioner om 
delaktighet, makt, mänskliga rättigheter och kreativi-
tet. Vi ställde oss många frågor kring hur vi på bästa 
sätt kan låta barn få uttrycka sina tankar och vara med 
och bestämma. Det kändes verkligen som att vi tog ett 
första steg på en resa. 

En digital whiteboard med upplägget 
för ShareMusics barnrättsresa. 8

Pandemi
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Digital ojämlikhet
Situationen som pandemin medförde har lett till 
utveckling av våra digitala arbetsmetoder för samska-
pande, men även till flera viktiga insikter gällande den 
digitala ojämlikheten som råder i Sverige och övriga 
världen. 

Personer med funktionsnedsättning har inte alltid 
tillgång till en duglig digital miljö, bland annat bero-
ende på varierande kompetens hos stödpersoner som 
personal på boenden och ekonomiska förutsättningar 
som leder till dålig uppkoppling, utdaterad utrustning 
och liknande. Detta var något vi upplevde tydligt i flera 
sammanhang. Vi har exempelvis fått avsätta särskilda 
resurser för att utreda internettillgång, köpa in teknik 
och på andra sätt assistera med teknik och stöd till 
konstnärliga utövare som vi jobbar med i projekten.

Koppling till övriga samhällstjänster
Det finns även en tydlig koppling till övriga samhälls-
tjänster och även möjligheter på arbetsmarknaden där 
den digitala kompetensen efterfrågas. För de personer 
med funktionsnedsättning som har goda digitala förut-
sättningar öppnas däremot helt nya möjligheter på ar-
betsmarknaden då det idag finns en ökad acceptans för 
att arbeta hemifrån. Därmed skapas fler arbetstillfällen 
för de som har svårt att ta sig till en arbetsplats eller där 
arbetsgivaren inte kan erbjuda en anpassad arbetsmiljö. 

Vidgade möjligheter till deltagande
En personlig assistent till en av våra projektdeltagare 
uttryckte att det digitala forumet var otroligt givande 
för brukaren. Hen hade väldigt svårt för sociala 
sammanhang och bodde dessutom långt från tätorten, 
så det fanns många hinder för deltagande i ”vanliga” 
arrangemang. Den digitala plattformen gjorde att hen 
kunde medverka från tryggheten i hemmet och gick 
från en avvaktande inledning till att våga dela med sig 
av både tankar och kreativitet. Det här är ett tydligt ex-
empel på vilka fantastiska möjligheter digitaliseringen 
innebär, men utvecklingen behöver vara jämlik.  

Workshop i hybridform. Musikern Peter Larsson 
föreläste på länk medan workshopledaren Jonas 
Jonasson fanns på plats i Stockholm.

9

Pandemi

Digitalisering innebär att möjligheter öppnas, 
men alla måste få jämlika förutsättningar.
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RAPPORT FRÅN  
(STÄNDIG) ISOLERING

Allteftersom pandemin bredde ut sig, oroades vi för 
situationen runtom i landet när så mycket blivit satt på 
vänt och restriktionerna blev allt tuffare. Hur såg möj-
ligheterna ut för kreativt samskapande under rasande 
pandemi? Vad kunde vi som kunskapscenter göra? 

En plats för möten och kreativtitet
När Svenska Postkodsstiftelsen utlyste projektmedel till 
idéer som snabbt kunde råda bot på de konsekvenser 
som pandemin haft, uppstod en idé. Vi pratade med 
konstnärliga utövare i vårt nätverk och utformade 
projektet Rapport från (ständig) isolering. Hela projek-
tet genomfördes digitalt och riktade sig till vuxna som 
på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom blivit 
isolerade till följd av pandemin. Som kunskapscenter 
ville vi kunna erbjuda en plats att mötas och få kreativ 
stimulans som kontrast till den tristess och psykiska 
ohälsa som isolering kan innebära. 

Målet med projektet var att tillsammans skapa en 
”Rapport från (ständig) isolering” där deltagarna skulle 
få ge uttryck för sin situation. Genom rapporten bjöd 
projektdeltagarna inte bara på sin konst, utan även på 

en modig och generös inblick i sina liv under en period 
i mänsklighetens historia där isolering och socialt 
utanförskap varit ytterst påtagligt för många av oss. I 
rapporten samlades poesi, foton och även musik via 
QR-koder som ledde läsaren till ljudfiler på internet. 
Rapporten trycktes i ett antal upplagor och skickades 
till journalister och beslutsfattare runtom i landet.

Gemenskap och samskapande
Det var ett stort intresse för projektet som startade i 
juli månad. Under 5 veckor arbetade sedan 23 delta-
gare från 10 olika kommuner tillsammans i 16 digitala 
workshoppar med dans, musik, text och röst, figur-

Folk är upprörda över vad du ställt till med
Allt är en enda oreda
Men jag är van, folket runt omkring mig lever 
just nu som jag alltid gör

Ur Kära Corona av Rebecka Roos.

Charlotte Johansson 10

Pandemi
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teater och foto/film. Workshopparna leddes av profes-
sionella utövare inom respektive område. ShareMusics 
signum är ju samskapande konstnärligt arbete, men 
att genomföra hela projektet online var en utmaning. 
Kärnan i de metoder vi jobbar med är att skapa ge-
menskap och samhörighet, hur skulle vi kunna uppnå 
den känslan utan möjlighet att befinna oss i samma 
rum som deltagarna? Hur skulle vi kunna säkerställa 
att deltagarna kände sig trygga nog att dela med sig av 
sin kreativitet?

Lösningen blev onlineverktyget Zoom. Här kunde 
deltagarna se och interagera med varandra och work-
shopledarna kunde dela ut uppgifter och dela upp 
deltagarna i så kallade ”break out rooms” där de kunde 
jobba i mindre grupper. Den direkta kontakten med 
varandra blev viktig för känslan av gemenskap.

De digitala rummens betydelse
Den nödvändiga sociala distansering som coronapan-
demin orsakat, har lett till ökat utanförskap för redan 
utsatta grupper och en växande känsla av isolering hos 
folk i allmänhet. Plötsligt blev de digitala rummen vår 
mest direkta kanal till samvaro. De fick en helt annan 
betydelse och angelägenhet. Det här projektet utfors-
kade både den sociala gemenskapen och utmanade det 
kreativa samskapandet i en digital miljö. För Share-
Music innebar Rapport från (ständig) isolering start-
skottet på ett intensivt utforskande av möjligheterna 
med social och kreativ samvaro via digitala platt-
formar.

Min munsårssalva luktar illa
Jag vill ha cola
Det stinker
Jag är hungrig
Blä
Jag måste tvätta händerna igen

Isolering Dag 133 av Linda Åkesson

– Att kunna vara med på det här sättet 
[digitalt] är en bra förutsättning för alla som är 
med. Att kunna vara med från olika delar av 
landet, att kunna ta del av ett projekt utifrån 
sina egna förutsättningar, det är jättebra. Jag 
känner mig inte lika mycket ensam när jag är 
med i det här projektet, utan man kan göra 
olika konstformer och utvecklas inom olika 
konstområden på det här sättet – med andra.

Gustaf Löwenstein, musiker och 
projektdeltagare.

Li

Erik Johnson

Pandemi
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ShareMusic TechLab: Initium och mentorsprogrammet 
Kulturfabriken, Skövde

Elefantöra: Möte med Hans Ek och Gageego inför 
samarbete 
Lisebergsteatern, Göteborg

Elefantöra: Listening with Elephant Ears. Workshops 
med Hugo Boothby 
Elementstudion, Göteborg samt online

Elefantöra: Workshops med Rosanna Gunnarsson 
Online 

Uppdrag: 40 workshops i musikteknologi, fokus  
samskapande, tre perioder 
Mölndals stad, Mölndal 

 
Föreläsning och samtal om operan Shanghai:  
Medverkan i värdegrundskurs 
Högskolan för Scen och Musik i Göteborg 

Deltagande: Kulturens möjliga uppdrag 
Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götaland 
 

Rekryteringsworkshop för workshopledare i  
musikteknologi 
Kulturskolan, Mölndal 

Digital praktikant 
Kulturverkstan, Göteborg

 
Årsmöte 
Hölls online 2020

VÅRT ARBETE I VÄSTRA GÖTALAND
Konstnärlig utveckling

Kunskapsdelning och lärande

Västra Götaland

Omvärldsbevakning och nätverk

Övrigt

Möte på Lisebergsteatern med  
Elefantöra, Gageego och Hans Ek.
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Inledning
Vårt arbete i Västra Götaland har haft stort fokus på 
ensembleutveckling genom Elefantöra. Vår musiken-
semble bildades 2017 och samtliga medlemmar har 
sin bas i regionen. Arbetet med Elefantöra faller inom 
ramen för två av kunskapscentrets fokusområden: 
musikteknologi och systematisering av kunskap. Under 
2020 hade vi även glädjen att kunna anställa en av 
medlemmarna, Evelina Larsson, som musiker på deltid. 
I övrigt har vi bland annat fördjupat våra kontakter 
med Högskolan för scen och musik och vi har också 
fått möjlighet att följa upp 2019 års arbete med musik-
teknologi och samskapande inom ramen för Mölndals 
kulturgaranti.  

13

Västra Götaland

Mobile Music Kit, MMK. När locket lyfts är det bara att 
koppla ihop alla sladdar rätt och skapa musik tillsammans!

Att inte bara lära sig spela flera instrument utan 
också skapa flera låtar tillsammans på bara två 
timmar, det låter faktiskt helt omöjligt. Ändå har 
Mölndals fjärdeklassare gjort just detta!
Ur artikel på www.molndal.se 

FORTSATT  
FÖRTROENDE  

I MÖLNDAL
För andra året i rad fick vi i uppdrag av Mölndals 
kulturskola att träffa de ca 700 eleverna i årskurs fyra i 
kommunen. Tillsammans med våra erfarna workshop-
ledare får eleverna bekanta sig med Mobile Music Kit, 
MMK – ShareMusics mobila musiklåda. Under locket 
på lådan finns ett tiotal instrument som möjliggör del-
tagande oavsett erfarenhet, motorik eller funktionsför-
utsättningar. Med dessa instrument får eleverna på ett 
kreativt sätt utforska hur de olika tekniska möjligheter-
na öppnar upp för alla att delta och skapa tillsammans. 
Med MMK åker våra workshopledare och workshop-

assistenter till skolorna så 
att vi kan jobba tillsam-
mans med eleverna på 
deras egen hemmaplan. 
Uppdraget är en del av 
Mölndals Kulturgaranti 
och sammanlagt har nu 
ca 2000 elever i Mölndal 
fått prova på vårt MMK.

Tomas Hulenvik Klingberg 
och Finn Björnulfson



146

VÄRDEGRUNDSKURS 
PÅ HSM

Sophia och Richard besökte BiteMind Studios i Hus-
kvarna för att spela in ett samtal kring processen runt 
operan Shanghai som vi gjorde tillsammans med Göte-
borgsOperan säsongen 2016/2017. Filmen användes se-

dan i en kurs 
som handlar 
om värde-
grundsfrågor 
på Högskolan 
för scen och 
musik, där 
studenterna 
även fick 
arbeta med 
diskussions-

frågor kopplade till filmen. Samarbetet med de högre 
konstnärliga utbildningarna är en viktig del av vårt 
arbete som kunskapscenter. Här samlas såväl fors-
kare som framtidens konstnärliga utövare, ledare och 
pedagoger. Petra Frank, prefekt vid Högskolan för scen 
och musik, är även en av medlemmarna i ShareMusics 
akademiska råd.

SHAREMUSIC TECHLAB 
I SKÖVDE

I början av mars var vi i Skövde med ShareMusic 
TechLab. Det blev en vecka i innovationens tecken, 
med teknik och konstnärlig kreativitet i djupt samspel. 
Syftet med labbet var att utforska musikverktyget MiMu 
Gloves och en helt ny neurosensor.

Musikern och teknologen Lloyd May, masterstudent 
vid Dartmouth College, USA, ville undersöka effekti-
viteten hos en helt ny neurosensor som ett konstnärligt 
verktyg. Han ville arbeta med en erfaren artist som var 
van vid musikteknologi, så vi introducerade honom för 
Peter Larsson från vår ensemble Parasonic. 

Under veckan utforskade Peter och Lloyd en mängd 
olika sätt att använda sensorn som ett redskap för att 
skapa musik. Arbetet fokuserade på vilka rörelser som 
är mest expressiva för att skapa musik i syfte att kunna 
kalibrera sensorn. Peter stod för den konstnärliga delen 
av samarbetet och Lloyd anpassade teknologin efter 
Peters önskemål. Tillsammans utforskade de möjlig-
heterna på djupet med den nya sensorn. Under labbets 
sista dag arbetade de utifrån en konstnärlig idé som 
Peter hade.

Västra Götaland

14Peter Larsson och Lloyd May kalibrerar 
neurosensorn med Gusten Aldenklint i 
bakgrunden.

Richard och Sophia på 
filminspelning
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Kontroll med tankekraft 
Neurosensorn som undersöktes i labbet är extremt 
känslig. Den läser av signaler från muskel- och nerv-
fibrerna så distinkt att den uppfattar intentionen av en 
rörelse. Hjärnan skickar då impulser till exempel till ar-
men och dessa impulser uppfattar sensorn. Med andra 
ord, man kan kontrollera sensorn med tankekraft, bara 
genom att föreställa sig en rörelse. Sensorn är till för 
personer med begränsad rörelseförmåga, till exempel 
personer med nervsjukdomen ALS.

MiMu Gloves 
Det här labbet var även en del av ShareMusics mentors-
program, en del av projektet Initium som genomförs 

8

Västra Götaland

615

Peter Larsson demonstrerar MiMu Gloves under labbets 
sharing. Den inbjudna publiken bestod bl a av media och 
tjänstemän från regionen. En sharing är ett tillfälle där vi delar 
med oss av vad vi gjort under arbetets gång till inbjudna gäster. 
Det bör inte vara någon fullfjädrad konsert eller föreställning, 
utan målet är att sprida kunskap och erfarenheter. 

med stöd av Arvsfonden. Under veckan hade Peter med 
sig sin mentor, musikern och producenten Gusten 
Aldenklint, och de undersökte MiMu Gloves tillsam-
mans med Lloyd. MiMu Gloves är ett interface för 
musikskapande som utvecklades av ett team under 
ledning av singer-songwritern Imogen Heap. Handsken 
har bland annat använts av Ariana Grande under 
hennes världsturné 2015. När Peter spelar med Para-
sonic, spelar han Soundbeam och han tyckte det var 
spännande att få experimentera med sina MiMu 
Gloves, specialdesignade för hans händer. Gusten och 
Peter påbörjade sitt samarbete i och med veckan i 
Skövde och förutom labbarbetet diskuterade de fram-
tidsplaner.

Peter fokuserar tankekraften 
som sensorn läser av.

Peter, Gusten och Lloyd 
under sharingen.
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ELEFANTÖRA
Projektet Bits & 
Pieces blev en riktig 
milstolpe för Share-
Musics arbete med 
ensembleutveckling. 
Det var nämligen då 
Elefantöra bildades. 
Projektet inleddes 
hösten 2017 och 
Elefantöra började 

samarbeta med ensemblen Gageego och tonsättarna 
Karen Power och Tomas Hulenvik Klingberg. Målet var 
att skapa nya musikverk där traditionella instrument 
möter musikteknologi i syfte att visa hur teknologi och 
digitalisering möjliggör för fler att skapa och spela  
musik. Studenter från masterprogrammet i kompo-
sition vid Musikhögskolan i Malmö deltog senare i 
projektet och samarbetade med Elefantöra. Resultatet 
av Bits & Pieces blev bland annat fem nyskapade verk, 
direkt komponerade för Elefantöra och Gageego.  

Elefantöra har gjort en utvecklande resa sedan 2017 
– från ett gäng musiker med helt olika erfarenheter 
och bakgrund till en sammansvetsad ensemble som 
tryggt samarbetar med såväl symfoniorkestrar som 
ljudkonstnärer, dansare, forskare och tonsättare. De är 
eftertraktade och unika i sitt kunnande med stor erfa-

renhet av laborativt samskapande arbete och en tillit till 
skapandeprocessen som formats genom delaktighet och 
inkludering.

Idag består Elefantöra av musikerna Joel Mansour, Liv 
Dahlstrand, Hannes Glavå, Evelina Larsson och ljud-
designern Gusten Aldenklint. Ibland medverkar alla 
fem tillsammans, ibland i olika konstellationer och med 
olika roller i ensemblen. Under 2020 inledde de sam-
arbete med tre tonsättare, medverkade i labb med stråk-
orkestern Musica Vitae, filminspelning och medverkan 
i region Jönköpings läns digitala kulturfestival Kultur-
festen. Evelina Larsson anställdes även som musiker på 
ShareMusic och var med på informationsturné om våra 
konstnärliga labb. Turnén gick till Norrlandsoperan i 
Umeå och till Musica Vitae i Växjö och syftade till att 
introducera och förbereda orkestrarna för det kom-

Hannes och Liv med Karen 
Power 2017.

Elefantöra och Gageego 
2019.

Liv Dahlstrand, Gusten Aldenklint och Hannes Glavå 
under den första workshopen tillsammans med Hugo 
Boothby. Hugo ledde workshopen via Zoom.

Västra Götaland

16
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mande arbetet i konstnärliga labb. Labbet med Musica 
Vitae kunde genomföras, men labbet i Umeå blev upp-
skjutet till 2021. 

Elefantöras samarbete med tonsättarna Hugo Boothby 
och Rosanna Gunnarsson fick flyttas och anpassas 
till digitala plattformar när smittspridningen tog fart 
igen under hösten 2020. Hugos komposition, Listening 
with Elephant Ears, är en del av hans pågående dokto-
randforskning vid Institutionen för konst, kultur och 
kommunikation vid Malmö universitet. Kompositionen 
utforskar den ljudestetik som uppstår när man använ-
der VoIP och hur det påverkar lyssnandet. VoIP står för 
Voice over Internet Protocols och styr hur ljud fungerar 
på plattformar som till exempel Zoom. Samarbetet med 
Rosanna, ALTER, är en installation tillika ett ensemble-
verk. Musikerna i Elefantöra formar, omformar och 
skulpterar installationens elektroakustiska stämma till 
ursprunglig materia, vidare transformering eller ned-
brytning. 

 
Bägge kompositioner kommer att ha premiär i någon 
form under 2021. Samarbetet med Rosanna Gun-
narsson och Hugo Boothby genomförs med stöd från 
Insamlingsstiftelsen Signatur.

I en intervju 
berättade 
Evelina att 
det är väldigt 
speciellt att se 
Elefantöra och 
Gageego spela 
ihop, vare 
sig det är live 
eller inspelat. 

Hon berättar att man kan se hur de kommu-
nicerar med varandra och hur bilden av vad 
och hur de spelar växer fram och blir mycket 
tydligare under ett framträdande. 

– Det sätt vi spelar på tycker jag är väldigt 
unikt och det är kul att utveckla också. Därför 
tycker jag det är viktigt att folk får se det, 
framförallt för personer som kanske har svårt 
att hålla i ett instrument eller behöver att 
musikskapande ser annorlunda ut. Att de får 
se att sånt går att fixa. Den tillgängligheten 
som finns är något jag inte hade någon aning 
om och om folk ser oss så kommer den kun-
skapen att spridas och utvecklas ännu mer! 
Därför tycker jag att man ska se oss. Och för 
att vi är bra förstås. Det är kul och jag tror att 
det syns.

Gusten Aldenklint, Evelina Larsson och 
Joel Mansour under inspelningen till 
Kulturfesten 2020.

Västra Götaland

17
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VÅRT ARBETE I SKÅNE
 
ShareMusicLab: fem dagar med Musica Vitae  
Nygatan 6, Växjö. Kulturkvarteret, Kristianstad.

Workshop: Skåneensemblen och Karen Power 
Odeum, Lund

Uppstartsmöte: ny musikensemble i Skåne 
Malmö

Uppstartsträff inför labb med Musica Vitae  
Nygatan 6, Växjö 

Föreläsning: ShareMusic, kunskapscenter 
Danscentrum Syd, Malmö 
 

 
Panelsamtal: konferens, Dansfunk 
Online, Skånes Dansteater, Malmö

Deltagande: Academy and for what? 
Moomsteatern, Malmö

Deltagande: nätverksträff, Kulturbyråkraterna 
Studieförbundet Vuxenskolan, Kristianstad

Skåne

12

Konstnärlig utveckling

Kunskapsdelning och lärande

Omvärldsbevakning och nätverk Nybildade ensemblen till-
sammans med Evelina från 
Elefantöra. 

Marianne Sihvonen 
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spela några instrument, utan fick 
skapa ljud med naturföremål. Mu-
sikern och skribenten Zofia Åsen-
löf fanns med och följde arbetet. 
Det kommer att resultera i metod-
material för ensembleutveckling. 
Utgivning 2021. Ensemblearbetet 
genomförs med stöd från Region 
Skåne, skribentuppdraget har stöd 
från Insamlingsstiftelsen Signatur.

DANSFUNK
2012 inledde Skånes Dansteater en resa för en mer jäm-
lik dansscen med festivalen DansFunk. DansFunk blev 
på många sätt ett nationellt startskott kring dans och 
funktionsnedsättning och frågan om vilka kroppar som 
får ta plats på scen. Strukturer och möjligheter analyse-
rades. På flera håll i landet påbörjades stora satsningar 
för förändring.

20 november 2020 samlades dansbranschen igen, 
denna gång i ett digitalt forum, för att tillsammans 
starta arbetet med ett gemensamt manifest och for-
mulera strategier för framtiden. ShareMusic var bland 
annat med genom dansaren Karin Delén från Work-
ensemblen och Sophia Alexandersson som modererade 
ett av samtalen kring policyarbete. 

11

Skåne

6

Inledning
Vårt arbete i Skåne handlar mycket om nätverk. Vi 
har länge haft god kontakt med Skånes Dansteater och 
Moomsteatern och under 2020 har vi kunnat stärka 
och fördjupa kontakten. Samtal har blivit aktion, vilket 
framförallt kommer att synas under nästa år. 2020 var 
året då vi också startade upp en helt ny ensemble med 
bas i Skåne.  

NY ENSEMBLE
Efter en rekryteringsprocess bildades den nya ensem-
blen av musikerna Edvin Ekman, William Hedendahl 
och Marianne Sihvonen. De hann träffas två gånger 
medan restriktionerna var lite lättare. Första gången 
fick de en introduktion på Malmökontoret och Evelina 
från Elefantöra fanns på plats för att berätta om deras 
arbete. Evelina visade även olika varianter av notation 
som Elefantöra har jobbat med och presenterade 
musikteknologi som de använder sig av när de spelar. 

Under hösten fick ensemblen sedan samarbeta med 
Karen Power i ett residens på Odeum i Lund. Karen 
har förfinat sina metoder sedan arbetet med Elefantöra 
2017 och byggde på övningarna stegvis med den nya 
ensemblen. En viktig del i arbetet är att skapa en jämlik 
utgångspunkt. Därför fick musikerna inte börja med att 

19Edvin Ekman och William 
Hedendahl jammar.

Zofia Åsenlöf
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SHAREMUSICLAB: ELEFANTÖRA MÖTER  
MUSICA VITAE

I oktober 2020 minskade smittspridningen och vi 
kunde genomföra ett ShareMusicLab igen. Vi spende-
rade en hel arbetsvecka med orkestern Musica Vitae i 
deras nya lokaler på Nygatan 6 i Växjö. Labbledare var 
tonsättaren Karen Power från Irland och Jonas Jonas-
son, tonsättare och musiker från bandet Bob hund. 

Evelina Larsson och Joel Mansour från Elefantöra med 
sina elektroniska digitala instrument mötte Musica 
Vitae med sina stråkinstrument i ett undersökande 
arbete som utmanade och utforskade både strukturer 
och arbetssätt. Orkestern fick släppa notbilden helt 
och tillsammans med Evelina och Joel experimentera 
med uttryck och ljud snarare än melodi. Tillsammans 
undersökte ensemblerna nya vägar att kommunicera 
genom musiken.

Repertoarutveckling
De bägge ensemblerna fick bland annat jobba med ett 
stycke av tonsättaren Jesper Nordin, som ligger bakom 
musikverktyget Gestrument som Elefantöra jobbar 
med. ShareMusic och Jesper har haft kontakt sedan ca 

tio år, framförallt gällande utvecklingen av Gestrument, 
men vi har också pratat om andra sätt att samverka. I 
och med labbet med Musica Vitae öppnade sig en möj-
lighet att jobba med ett befintligt verk och undersöka 
hur man kan utveckla det. Det var ett viktigt steg för oss 
i arbetet med repertoarutveckling – hur kan vi jobba 
med verk som redan finns och utveckla dem med en 
inkluderande ensemble som Elefantöra?

Retrospective är en serie verk som hittills består av tre 
delar för orkester och elektronik. Varje del har Jesper 
komponerat efter specifika förutsättningar och den 
tredje delen skapades för Malin Broman som solist på 
femsträngad el-violin. Uruppförandet gjordes till-
sammans med Musica Vitae så det passade bra att 
experimentera med det stycket under labbet. Jesper 
valde ut några passager till Elefantöra och Musica Vitae. 
Elefantöra arbetade bland annat med de ljudfiler som 
redan fanns till verket, de använde orkesterns ljud och 
laborerade med dessa samt testade att använda Jespers 
originalinställningar i Gestrument.

Skåne

Musica Vitae och Elefantöra tillsam-
mans med labbledarna Karen och 
Jonas.

20



21

Tillsammans hittade de fram till en form som framför-
des under våra två sharings i slutet av veckan. Det var 
inte någon färdig konsert eller föreställning utan ett sätt 
för deltagarna att få dela med sig av sina erfarenheter 
till inbjudna gäster, i detta fall bland annat kollegor 
från Musik i Syd. Det är viktigt att de medverkande får 
känna att deras arbete leder någonstans trots att arbetet 
börjar med helt tomma händer.

En musikalisk, bubblande gryta
Under labbveckan samskapade ensemblerna även fyra 
musikstycken tillsammans genom improvisations-
övningar. Musica Vitae delades i två grupper och ena 
gruppen fick jobba med Evelina, den andra med Joel. 
De fick i uppgift att skapa ett matlagningsstycke och ett 
naturstycke. Den musikaliska matlagningen gick till på 
så vis att alla i gruppen fick välja två ingredienser som 
de skulle vara och sedan kokade de ihop en musika-
lisk gryta tillsammans. Det puttrade, sjöd och kokade 
mustigt om instrumenten. Naturstycket bestod i att 
grupperna skapade soundscape, ljudlandskap, tillsam-

mans. Ena gruppen skapade till exempel ljuden från en 
fridfull skog där människan kom närmre och närmre 
och klampade fram. Violinerna kvittrade som fåglar 
och knakade som träd mot Joels samplingar.

I en annan övning fick Elefantöra leda Musica Vitae. 
Under våra sharings var nog det stycket det mest upp-
skattade, där orkestern släppte loss helt, inte bara med 
sina instrument utan även med röster och fotstamp. 
Det är en intensiv arbetsprocess i våra Share-MusicLab 
och det är mycket som kan hända på en vecka. Det är 
en resa med många mellanmänskliga och konstnärliga 
möten där den kreativa kommunikationen och gemen-
skapen tillåts vara i fokus.

Labbet genomfördes i samarbete med Musik i Syd, med 
stöd från Region Skåne.

I den klassiska världen behövs det lite mer av 
det här. Man drar sönder och tänjer på gränser 
men kvaliteten är fortfarande kvar och man 
vågar experimentera mer.
En av medlemmarna ur orkestern.

För den lilla åhörarskaran bjuder konserten på spännande klanger och nya former 
av samspel. Och det är inte bara för oss arbetet gett nya erfarenheter. 
– Det har varit väldigt roligt att arbeta med Musica Vitae. Vi är inte vana vid att 
arbeta med så många musiker och man måste hitta sätt att kommunicera. Det 
handlar om att hitta ett gemensamt språk och lyssna på varandra, säger Evelina 
Larsson.
Ur Växjöbladet 2020-10-17, reporter Tore Sjöqvist

En intensiv labbvecka fylld med 
utmaningar, kreativitet och skratt.

Skåne
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ShareMusicLab: Crossing Motion 
Västerås konserthus, Västerås

Konsert: 3rd movement from Beethoven’s Cello sonata 
op 5, no 2, Elefantöra och Gageego 
Filminspelning Gnosjö, onlinepremiär på Kulturfesten 

Uppdrag: FUNK, kultur och hälsa 
Finnvedens gymnasium, Värnamo

Panelsamtal: Samhällsnyttiga samtal,  Coompanion, 
Mötesplats Social Innovation, Jönköping University 
Jönköping University

Föreläsning: Alla barns rätt till kultur, men hur?, ABF, 
Region Jönköpings Län 
Online

Deltagare: Kulturforum 
Jönköping

Föreläsning: Kultur och fritidsnämnden 
Jönköpings kommun
 
Deltagare: Träff om effektmätning med 
Tillväxtverket och Rise 
Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping

Deltagare: Nätverksträff för samhällsentreprenörer 
och sociala innovatörer, Coompanion 
Huskvarna 
 

Deltagare: Danskickoff 
Jönköping

Styrelsearbete med Skådebanan 
Jönköping

VÅRT ARBETE I JÖNKÖPINGS LÄN
Konstnärlig utveckling

Kunskapsdelning och lärande

Jönköpings län

Omvärldsbevakning och nätverk

FUNK i Värnamo.

Övrigt

Elefantöra under filminspel-
ningen i Gnosjö.
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Jönköpings län

Inledning
Jönköpings län är hemmavist för ShareMusic & Perfor-
ming Arts. Med huvudkansliet i Gränna är det en själv-
klarhet för oss att det är här navet i kunskapscentret 
finns. Vårt arbete med forskning och utveckling har fått 
en stabil grund i länet genom etablerat samarbete med 
Jönköping Academy. Dessutom har forskningsprojektet 
Crossing Motion fortsatt. 

Elefantöra har också varit verksamma i Jönköpings-
området genom medverkan i Kulturfesten. Vi fick även 
möjligheten att genomföra ett pilotprojekt på uppdrag 
av Sektion Folkhälsa, Region Jönköpings län. Sophia 
Alexandersson har synts flitigt i olika sammanhang 
genom föreläsningar och samtal, bland annat i regi av 
Region Jönköpings län, ABF, Jönköpings kommun och 
Coompanion.

Bertil Lindenfalk och Sofia Kjellström i en 
workshop under Sharesymposium på 
Högskolan för scen och musik 2019.

Jönköping Academy  
och Samskapa
Förutom att professor Sofia Kjellström är en av 
medlemmarna i vårt akademiska råd, har hon 
även skrivit om vårt arbete i Processual Perspec-
tives on the Co-Production Turn in Public Sector 
Organizations. Sofias kapitel handlar om effek-
terna av den sociala distansering som pandemin 
krävt i förhållande till co-production inom olika 
områden. 

ShareMusic är också med som case study i Jön-
köping Academys sexåriga forskningsprogram 
Samskapa. Forskarna i projektet är framförallt 
intresserade av ShareMusics metodarbete kring 
samskapande. Vi ställde några frågor till Bertil 
Lindenfalk, universitetsadjunkt inom kvalitets-
förbättring och ledarskap, som arbetar med 
projektet.
 
Vad gör ni i Samskapa?

– Samskapa är ett 6-årigt forskningsprojekt som 
i grund och botten går ut på att utforska vad och 
hur man kan jobba med co-production. I pro-

jektet har vi översatt co-production till samskapa. 
Detta gör vi främst utifrån 4 olika perspektiv. 1) 
Hur kan man jobba med ledarskap i samskapande, 
2) går det att mäta samskapande, 3) vilka arbetssätt 
och metoder fungerar väl i samskapande och varför 
samt 4) vilka vetenskapliga modeller används idag 
i världen för att jobba med samskapande. Syftet 
med projektet är att förstå och sprida kunskap om 
hur vi kan jobba mer och bättre med att involvera 
alla berörda personer och grupper när vi skapar 
offentlig service.

Hur är ShareMusic intressant för ert projekt?

– ShareMusic är för oss en väldigt viktig organi-
sation att ha kontakt med då det är en organisation 
vars grundvärdering är att vara inkluderande och 
skapa möjligheter för ett jämlikt samskapande.  
Forskningen i Samskapa handlar om att tillsam-
mans lära och förstå det arbetssätt som ShareMusic 
utvecklat och förfinat under lång tid. En nyckel-
fråga är hur man under kort tid och i olika sam-
manhang kan få till en samskapande process. 
Vidare handlar det om att förstå arbetssätten 
utifrån så många perspektiv som möjligt för att se 
om vi kan sprida våra lärdomar och använda dem i 
andra kontexter.



24

 Jönköpings län

24Gusten Aldenklint, Joel Mansour och 
Evelina Larsson från Elefantöra.

KULTURFESTEN
Hösten 2019 kontaktades ShareMusic av Lyckå kam-
marmusikfestival. De ville bjuda in Elefantöra att 
medverka i festivalen tillsammans med Gageego. När vi 
började att diskutera programinnehåll fick vi frågan om 
vi inte kunde spela något av Beethoven eftersom festi-
valen 2020 skulle handla en del om Beethovens 250-års-
jubileum. Vi skickade frågan vidare till ensemblerna 
och cellisten Giacomo Torlontano erbjöd sig att spela 
en sonat för cello och piano tillsammans med pianisten 
Mikael Kjellgren. 

Resultatet blev att olika konstellationer med medlem-
mar ur ensemblerna Elefantöra och Gageego tillsam-
mans spelade Ludwig van Beethovens Sonat för cello 
och piano Op 5, nr 2 i g-moll. 

Sedan kom corona
Sats 1 och 2 spelas, som vanligt, av cello och piano. Det 
praktiska arbetet med sats nr 3 förändrades grund-
läggande av pandemin när det inte längre var möjligt 
att ses och arbeta i samma rum. Giacomo och Mikael 
spelade in Beethovens musik på distans. Sedan delade 
de det inspelade materialet med Joel och Evelina från 
Elefantöra. Gusten Aldenklint, ljuddesigner i Elefant-
öra, samordnade arbetet och fungerade som kurator. 
Genom att växelvis skicka ljudfiler de spelat in till 

varandra, skapade musikerna en egen remix av sona-
tens 3:e sats och under Kulturfesten framförde de den 
tillsammans med Gageegos slagverkare Jonas Larsson. 

En ögonblicksbild
Resultatet av de två ensemblernas samskapande fick 
premiär online under Kulturfesten som arrangerades 
av Region Jönköpings län. Det blev ett möte mellan 
gammalt och nytt. Ett spel kring från- och närvaro. 
Ett unikt stycke musik och en ögonblicksbild som i 
pandemins tid vill väcka tankar kring hur vi plötsligt 
måste hantera avstånd och frånvaro i konstutövandet. 
Cellisten spelade ensam i Italien, där han var isolerad. 
Pianisten spelade tillsammans med honom i en kyrka. 
Elefantöra och Jonas Larsson spelade tillsammans i en 
fabrikslokal i Gnosjö.

Vi vill ge er ett tillfälle att blicka framåt. Reflek-
tera över nya idéer – nya förhållningssätt till 
traditionellt och otraditionellt musicerande. Eller 
bara ett tillfälle att lyssna och häpna över vad 
musikaliska människor alltid gör vid slutet av 
dagen – oavsett omständigheter: Musik.

Ur programtexten om framförandet.
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Jönköpings län

15
Labbledaren Wagner Moreira på projektions-
duken. Han befann sig i Tyskland och labbdel-
tagarna var i Västerås.

CROSSING MOTION
Under labbet i Västerås 2019 skapade dansare och mu-
siker bland annat duetter tillsammans där rollen som 
den ledande ständigt flöt och växlade mellan artister 
och uttryck. I slutet av september 2020 återsågs tre 
dansare från vår WORK-ensemble och tre musiker från 
Västmanlandsmusiken för att vidareutveckla sina 
duetter på Västerås Konserthus. Inget var dock som 
förut i pandemins spår och vi fick utveckla ett nytt 
arbetssätt för att kunna ha med koreograferna – 
Wagner Moreira i Tyskland och Charlotte Darbyshire i 
England – som ledare av labbet tillsammans med Jonas 
Jonasson, musiker och tonsättare från bland annat Bob 
hund, som fanns på plats i Västerås Konserthus. Så vi 
hade en labbledare på plats och två var med online.

Ett tvärkonstnärligt forskningsprojekt
Eftersom Crossing Motion är ett forskningsprojekt, var 
forskaren Annika Notér Hooshidar från Stockholms 
konstnärliga högskola med på plats för att fånga in 
vad som hände i arbetsprocessen. Alla deltagare fick 
anteckningsböcker för att kunna skriva ned sina tankar 
och reflektioner. Eller om de hellre ville det – spela in 
sig själva på mobilen.

Crossing Motion är ett treårigt forskningsprojekt där 
vi utforskar, utvecklar och fördjupar kunskapen kring 

interdisciplinär co-produktion. Projektet utforskar 
befintliga hierarkier, maktförflyttning och överlåtandet 
av ägandet i processen till alla deltagare i samskapandet. 
Projektet har som mål att utveckla, utmana och möjlig-
göra för nya typer av co-produktion där inkludering 
och samskapande i det tvärkonstnärliga arbetet är det 
primära. 2020 års labb adderade ytterligare en fråga till 
utforskandet: Vad händer med makten när någon befin-
ner sig på distans? På en stor projektionsduk eller i en 
liten surfplatta? Hur förhåller vi oss till varandra då?

Crossing Motion genomförs med stöd från Kulturrådet, 
huvudägare är Kultur och utveckling/Dans, Region 
Jönköpings län.

WORK-ensemblen: Jilda Hallin, Karin Delén 
och Christina Ohlsson.
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gymnasiesärskolan från Finnvedens gymnasium för 
att bestämma vilket av enkätens teman eleverna ville 
undersöka. För oss på ShareMusic var det extra viktigt 
att gruppen som vi skulle arbeta med var inkluderande. 

Först presenterade en folkhälsoutvecklare från re-
gionen resultatet av senaste folkhälsoenkäten. Sedan 
diskuterade våra workshopledare Tomas Hulenvik 
Klingberg, tonsättare och musiker, och Micaela Lo-
thigius, danspedagog, med eleverna för att få fram de 
frågor som kändes viktiga för dem. Diskussionerna 
ledde fram till det övergripande temat ”Alla verkar må 
bra” som även blev titeln på föreställningen. Därefter 
arbetade vi efter fyra rubriker som sammanfattade 
diskussionerna: STOPP, Försvarsmekanismer, Vikten av 
att få uttrycka sig och Meningsfullhet. Det som menades 
med STOPP var till exempel stopp mot mobbning och 
sexuella trakasserier – någonting som eleverna upp-
levde som otäckt och uppseendeväckande vanligt.

Thereminen är ett instrument som uppfanns redan 1919. 
Vi har ofta thereminen med oss eftersom du kan spela 
instrumentet med vilken del av kroppen du vill. Eller 
hela kroppen. Med antennen styr du tonen och med 
metallbågen som syns till höger om trälådan styr du 
volymen. Allt sköts med elektriska signaler så du rör 
egentligen aldrig instrumentet! Det är ett väldigt 
spännande instrument att utforska.

26

Mötet mellan eleverna från olika klasser be-
tydde mycket för alla deltagare. På fyra dagar 
skapade de en hel föreställning tillsammans.

Jönköpings län

– Jag tycker att de ämnen som vi valde ut var 
viktiga. De rörde någonting som påverkar oss alla. 
Ingen mår till exempel bra av trakasserier. Under 
våra workshops insåg jag också att det finns väldigt 
många olika sätt man kan uttrycka sig på och alla 
kan uttrycka sig på sitt eget sätt, så alla kan ju bli 
konstnärer.
Deltagare

FUNK
Under 2020 fick vi vara med om ett angeläget projekt 
i Värnamo. På uppdrag av Sektion Folkhälsa, Region 
Jönköpings län, arrangerade vi ett antal workshoppar 
tillsammans med Kulturskolan. Målet var att ta fram 
hållbara arbetssätt för konstnärlig bearbetning och pre-
sentation av resultat från Folkhälsoenkät Ung. Enkäten 
genomförs vartannat år av länets ungdomar i årskurs 9 
och år 2 på gymnasiet.

Alla verkar må bra
Projektet började med att vi träffade Estetklass 17 och 
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En gemensam vision
När det kreativa arbetet påbörjades, fylldes de fyra 
rubrikerna med olika ord, rörelser och ljud. Vi hade 
med oss delar av MMK i form av bland annat surfplat-
tor med musikappar, kontaktmikrofon och theremin. 
Kulturskolan hade även en del instrument på plats och 
så småningom fick musikeleverna föra in sina egna 
instrument i skapandet. Men det var viktigt att först 
skapa trygghet i gruppen med en gemensam och jämlik 
utgångspunkt. Det handlade mycket om att lära känna 
varandra och utforska olika sätt att uttrycka sig. Alla 
visste även från början att de skulle skapa en föreställ-
ning ihop, det fanns en gemensam vision om vad 
veckan skulle leda till. Ett tydligt mål, men resan dit fick 
stå i fokus. 

27STOPP! Alla var med i föreställningen, även 
lärare och elevassistenter.

Jönköpings län

– Ordet som kommer att stanna kvar hos mig från 
projektet är gemenskap. För eleverna med funktions-
nedsättning var det så viktigt att få träffa estetele-
verna, även om det var lite svårt ibland och de blev 
trötta. Det jag tar med mig från projektet är att alla 
verkligen kan uttrycka sig konstnärligt, och att musik 
och konst blir gemenskapen, vilket är helt fantastiskt!
Deltagare

Lyckat samarbete
Det här var första 
gången som eleverna 
från de två olika klas-
serna jobbade tillsam-
mans och det blev 
lyckat. Alla bidrog med 
egna idéer, uttryck, 
erfarenheter och kun-
skap i processen. På 
fyra dagar skapade de 
en föreställning som 

visades upp för andra elever från estetklasserna och 
gymnasiesärskolan samt för skolpersonal. Uppspelet 
avrundades med ett publiksamtal och ett panelsamtal 
med deltagarna. Erfarenheterna från projektet kommer 
att sammanställas till ett metodmaterial så att lärarna 
ska kunna ta arbetet vidare. 

– Jag har fått en bättre bild av hur man ser på andra 
människor. Det är så lätt att vara fördomsfull när 
det gäller väldigt många saker. Men det är roligt när 
man får sina fördomar helt och hållet bortsvepta – 
”Oj, det är så här! Det är inte alls som jag tänkte.” 
Det behöver inte vara som någon annan säger heller, 
man kan bygga sin egen uppfattning 
Deltagare

Jämlikt deltagande och 
samskapande i fokus.
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Initium: Rekrytering av konstnärer 
Runtom i Sverige via digitala kanaler och annonser

Initium: Dialog med adepter till mentorsprogram-
mets konstnärliga residens 
Runtom i Sverige

Initium: Elva residensträffar mellan adepter och 
mentorer 
Runtom i Sverige och online.

Rapport från (ständig) isolering: kreativt projekt 
online
Deltagare från hela Sverige

 

Initium: Individuella mentorsträffar och arbete 
Runtom i Sverige

Initium: Uppstartsträff inför labb 
Norrlandsoperan, Umeå

Föreläsning:  för Musikalakademien 
Strömbacka folkhögskola, Umeå

Workshop: Folk och kultur
Eskilstuna

Seminarium: Folk och kultur
Eskilstuna

Föreläsning: Rapport från (ständig) isolering   
Postkodstiftelsen och Postkodlotteriet, 
Stockholm samt online

Uppdrag: Workshop och föreläsning  
Nacka musikskola, Nacka

Uppdrag: Digital workshop  
Nacka musikskola, Nacka

 
Uppdrag: Workshop och föreläsning 
Botkyrka kulturskola, Botkyrka

Föreläsning:  webbinar i samtalsserien ”Möt 
musiklivet!” 
Kungliga Musikhögskolan, online

Föreläsning: del av kurs i specialpedagogik 
Kungliga Musikhögskolan, online

Föreläsning: del av entreprenörskurs 
Kungliga Musikhögskolan, online

Monter och konferensbesök: Folk och kultur 
Eskilstuna

Deltagande: workshop klustersamarbete 
Kungliga Musikhögskolan, online

Konferensbesök: Exchange Perspectives
Stockholm

VÅRT ARBETE NATIONELLT
Konstnärlig utveckling

Nationellt

Omvärldsbevakning och nätverk

Kunskapsdelning och lärande

Introduktion på Norrlandsoperan.
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Nationellt
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Under kakburken sitter en kontaktmikro-
fon som fångar upp ljudet. Här provar ett 
barn hur det låter när metall skramlar mot 
metall.

Inledning
Vårt nationella arbete under 2020 har präglats av fram-
förallt kunskapsdelning och lärande, men även konst-
närlig utveckling. Vårt mentorsprogram gick över från 
den stöttande fasen med mentorskap, till en konstnärlig 
process i residensform. Professionella utövare från hela 
landet visade stort intresse för projektet. Vi har också 
fått möjlighet att möta morgondagens professionella 
via bland annat Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. 
Pandemiläget till trots har vi också kunnat fortbilda 
personal på kulturskolor, både genom fysiska möten 
och digitala uppföljningar. 

Vi har även tagit de första stegen mot samverkan med 
en ny genre – musikal. Tillsammans med Strömbacka 
folkhögskola och Musikalakademien i Umeå har vi 
börjat utforma visioner om framtiden. Här finns en 
potential som vi kommer att utforska så snart pandemi-
läget förbättras. 

Under året har vi tyvärr fått flytta vårt labb med Norr-
landsoperan ett flertal gånger. Vi kunde ändå genom-
föra en informationsträff i Umeå under en period av 
lättare restriktioner. Vi berättade om ShareMusics ar-
bete och Evelina Larsson från Elefantöra samplade ljud 
och visade hur hon jobbar i olika appar. Hon bläddrade 
bland annat i en bok, spelade in ljudet och vred och 
vände sedan på det i apparna. Orkestern och de andra 
från operan fick en riktig live-upplevelse.

BOTKYRKA OCH NACKA
I Stockholmsområdet fick vi träffa två kulturskolor 
med ökad inkludering i fokus – Nacka Musikskola och 
Botkyrka kulturskola. Till Botkyrka hade vi med oss 
workshopledaren Jonas Jonasson och Mary Hagman, 
workshopassistent. Vi introducerade vårt arbete och 
lyfte frågor kring inkludering. Sedan delades de upp 
i två grupper. Den ena gruppen arbetade praktiskt i 
en workshop med Jonas och Mary, medan den andra 
mötte Sophia Alexandersson i samtal om Globala 
målen, funktionsrätt och effekten av att arbeta utifrån 
dessa perspektiv. Sedan bytte grupperna. 

I Nacka fick lärarna spendera första dagen av höstlovet 
med oss och vårt MMK, Mobile Music Kit, för att un-
dersöka nya verktyg i skolans inkluderingsarbete. Jonas 
var workshopledare även här, nu tillsammans med 
musikern Peter Larsson via länk. I nästa del av arbetet 
fick lärarna själva konstruera en kortare workshop för 
särskolan. På så vis fick de chans att använda sina nya 
redskap i det ordinarie arbetet i nära anslutning till 
workshoptillfället. Vi fick följa deras workshops on-
line och efteråt hade vi en gemensam utvärdering med 
reflektion, diskussion och tips för det fortsatta arbetet. 
Som kunskapscenter är detta precis den typ av resurs 
vi vill vara för andra aktörer och vi hoppas arbetet ska 
ge ringar på vattnet. Vi ser fram emot att följa utveck-
lingen i Botkyrka och Nacka.
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Som nationellt kunskapscenter för konstnärlig utveck-
ling och inkludering kändes det angeläget att närvara 
vid Sveriges största kulturpolitiska konvent och mötes-
plats, Folk och Kultur i Eskilstuna. Vi deltog med mon-
terplats under hela konventet och två programpunkter. 

Kungligt besök
Första dagen, en onsdag i februari, fick vi besök i 
vår monter av H. K. H. Kronprinsessan Victoria och 
Beatrice Ask, tidigare justitieminister och numera 
landshövding i Södermanland. Verksamhetschef Sophia 
Alexandersson presenterade ShareMusics arbete och 
sedan fick gästerna prova på musikteknologi. Lena 
Eldståhl, musiker och deltagare i vårt mentorsprogram, 
visade Kronprinsessan Victoria några musikappar och 
de samtalade om musikskapande och Lenas erfarenhe-
ter med ShareMusic.

Kreativ workshop, inspirerande samtal  
och nyfiken publik
Våra två programpunkter presenterades sedan inför en 
nyfiken publik under onsdagen och torsdagen. På ons-
dagen berättade vi om arbetet med våra konstnärliga 
labb och under torsdagen låg fokus på digitaliseringens 

möjligheter för vidgat skapande och deltagande. 

Vi bjöd på en kreativ MMK-workshop under ledning 
av Jonas Jonasson från Bob hund och Per Holmberg, 
workshopassistent. Workshopen föregicks av ett samtal 
där vi bland annat pratade om hur viktigt det är att 
utbildningar på alla nivåer ser till att det finns möj-
ligheter för olika typer av skapande. Dels genom att 
erbjuda undervisning i exempelvis tekniska musikverk-
tyg, men även att det sker rekrytering av studenter med 
icke-traditionella instrument på de högre konstnärliga 
utbildningarna. 

I panelen fanns Elisabeth Hellzén, kulturskolechef 
Hudiksvalls kulturskola, Helena Wattström, univer-
sitetslektor i musikpedagogik och samordnare för 
likabehandling, jämställdhet och breddad rekrytering 
vid Högskolan för scen och musik i Göteborg och Gus-
ten Aldenklint, musik- och ljudproducent, student vid 
Högskolan för scen och musik samt ljuddesigner i vår 
ensemble Elefantöra.

ShareMusic i cockpiten
Onsdagens presentation av ShareMusicLab fokuserade 
på frågeställningarna ”Vad händer med det konstnär-
liga uttrycket i mötet mellan utövare med helt olika 

830

Nationellt

Lena Eldståhl berättar om sitt musikskapande för 
H.K.H. Kronprinsessan Victoria.

FOLK OCH KULTUR 2020
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Nationellt

Ett collage med blandade bilder från Folk och Kultur 
2020. Seminarium, workshop, deltagare och förelä-
sare samt lite mer från kungliga besöket i montern. 

förutsättningar?” och ”Hur kan institutioner arbeta mer 
inkluderande?”. 

Moderator var Jörgen Lindvall, verksamhetschef, Scen-
konst Sörmland. Tonsättaren Nigel Osborne presente-
rade de metoder han använde i labbet på Kulturhuset 
Spira 2019 och Linda Åkesson, artist, berättade hur 
det var att medverka i labbet. Genom filmade inter-
vjuer fick publiken ta del av fler tankar och effekter av 
labbarbetet. Vi presenterade även arbetet med labbet i 
Västerås 2019 som är en del av Crossing Motion. Väst-
manlandsmusikens konstnärliga verksamhetschef, 
Rikard Gateau, gav sin upplevelse av det experimentella 
arbetet från ett ledarperspektiv. Nina Björby, ordföran-
de för Regional Musik i Sverige, diskuterade vilken roll 
politiken och samhällsklimatet spelar för inkludering 
inom konsten och dess utveckling.

Nigel, som arbetar mycket runtom i hela världen, fick 
även ge ett internationellt perspektiv till samtalet. Han 
påpekade att vi är i början av en fas inom inkludering, 
en fas som behöver ledarskap.

– This is probably not the last time today I’ll say that 
ShareMusic is a source of leadership. I do hope that 
people in Sweden are aware that you are the cockpit 
of this. You fly the plane. Please, look after it, keep it 
flying, because it is an international resource. But it 
will also have benefits for your own society. 
Nigel Osborne

Onsdagsteamet samlat: Lena Eldståhl, Sophia 
Alexandersson, Linda Åkesson, Moa Johansson, 
Nigel Osborne och Richard Forsberg.
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2020 innebar år tre för vårt mentorsprogram som ge-
nomförs med stöd av Arvsfonden. Mentorsprogrammet 
syftar till att stötta personer med funktionsnedsättning 
som vill skapa egna verk. Detta gör vi för att nå en jäm-
lik scen och en större konstnärlig bredd, där personer 
med olika bakgrund, erfarenhet och funktionsförut-
sättningar också är upphovspersoner. Under första 
året matchades lämpliga adepter och mentorer ihop i 
kreativa konstellationer, under 2019 påbörjade de sitt 
samarbete inom vitt skilda konstarter som film, perfor-
mance, musik, dans och manusförfattande. Alla par har 
arbetat på det sätt som passat dem bäst, men flera har 
kommit att prata mycket om konst tillsammans, vad det 
innebär att vara konstnär och om den kreativa pro-
cessen. Mentorerna har bidragit med stöd, råd, konkret 
hjälp och uppmuntran. 

Stort intresse för residens
Några av mentorsparen har skapat konstnärligt tillsam-
mans, film, musik och dans bland annat, medan andra 
har låtit utforskandet och processen vara i fokus. Under 
året blev det så småningom dags för en del av adepterna 
att gå vidare i sitt arbete och in i en residensperiod med 
nya personer som möjliggörare. Syftet var att adepterna 
skulle få testa en konstnärlig idé i ett professionellt 
sammanhang. Till residensen gjorde vi en nationell 

INITIUM: MENTORSPROGRAMMET
rekrytering efter dramaturger, regissörer, koreografer, 
dansare, ljussättare, ljudtekniker, kostymdesigner och 
maskörer. Allt utefter de behov som fanns i adepternas 
konstnärliga visioner. Vi mottog runt 90 ansökningar 
från professionella utövare från hela landet. Det visar på 
vilken drivkraft det finns i Sveriges konst-och kulturliv 
och en vilja att stötta och inkludera utövare med andra 
förutsättningar. 

När residensen startades upp under hösten 2020 förla-
des allt arbete online på grund av pandemin. Projektet 
har förstärkts med teknisk utrustning som headsets och 
mobila bredband för att möjliggöra kreativa digitala 
möten mellan konstnärerna. I de olika grupperna har 
det skrivits teatermanus, tagits fram scenföreställningar, 
arbetats med koreografi och performance. Genom 
arbetet med konstnärerna hoppas vi att adepterna fått 
ny kunskap och nya verktyg för att kunna fortsätta sitt 
skapande, från ax till limpa. Under 2021 fortsätter vi att 
förverkliga de konstnärliga idéerna.
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Anders och Teresia

Anders Wettler har arbetat tillsammans med kore-
ografen och regissören Teresia Björk under men-
torsprogrammets residens. De träffades för första 
gången redan under uppstarten av mentorsprogram-
met 2018, men då krockade det med andra uppdrag 
för Teresia. Nu fick de äntligen tillfälle att jobba ihop. 
Tillsammans har de skapat en konstnärlig film med 
performance där Anders har skrivit allt material och 
framför det. Årstider längtan heter filmen och är ett 
varmt, humoristiskt, poetiskt och tankeväckande 
verk. Vi ville veta mer om deras samarbete och deras 
drivkrafter.

Anders, Varför sökte du till mentorsprogrammet?

Anders: Jag ville komma vidare med mitt liv, tyckte 
att min konst hade stagnerat.

Teresia, varför sökte du till konstnärspoolen?  
 
Teresia: Dels för att det ShareMusic står för är väl-
digt intressant. När jag såg att ni utlyste residensen 
tänkte jag att nu är det kanske dags. Det kanske är nu 
det blir möjligt. Sedan, i och med att pandemin på-
gick och pågår så hade jag nu mer tid att kunna göra 
en sån sak. I efterhand ser jag att det var perfekt, för 
processen krävde det helt enkelt. Sen visste jag ju 

inte att jag skulle få träffa Anders igen. Det känns 
väldigt bra att det blev så.  

Hur har ni arbetat tillsammans? 

Anders: Teresia och jag har träffats på Kungshol-
men, jag har visat mina verk, särskilt performance. 
Jag nämnde min dröm om att spela in dem och Te-
resia tyckte att vi skulle sätta ihop flera av dem till en 
större helhet. Sedan har vi värmt upp med Teresias 
koreografi och så småningom filmat på Teaterverket.

Anders och filmaren Håkan Larsson. 

Nationellt
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Anders, var kommer din inspiration ifrån?

Anders: Alla härliga människor på ShareMusic, som 
jag träffat på till exempel Mosaikteatern och Stock-
holms central, och de på Ateljé Inuti har inspirerat 
med sina uttryck. Även en inre, andlig inspiration 
tror jag.

Vad har ni lärt er?  

Teresia:  Jag tror att jag lärt och blivit påmind om 
hur viktigt det är med mötet med alla människor 
som är skapande på något sätt. Och hur tiden blir 
viktig. Känslan av att vi inte hade bråttom, det var 
faktiskt lärorikt. Det har varit en väldigt lärorik 
process på många plan och den ger väldigt mycket 
till själen. Det är väldigt generöst. Även om just vårt 
samarbete fick ett resultat i form av en film, så är det 
inte vad det går ut på. 

Anders: Rutiner – att ses en tid varje vecka och göra 
lite i taget så man slipper jäkta. Att man kan jobba 
vidare på det man har sedan tidigare och göra något 
nytt av äldre material. Det är lättare att komma 
framåt om man har någon som pushar lite. 

Teresia: Vi har haft ganska många telefonmöten men 
har även hörts en hel del skriftligt, sms och mail. 
Vi har också kunnat ses minst en gång i veckan. 
Då har jag varit väldigt noga med att känna in vad 
Anders vill för att kunna stämma av vad som är 
möjligt för mig att bidra med i processen. Han har 
fått bestämma ganska mycket vad han vill ha ut av 
vårt samarbete. Han har varit tydlig där. Då blev det 
väldigt tydligt för mig också efter ett tag att ”men du 
Anders, ska vi inte försöka göra detta till en före-
ställning? Film eller nåt?” Det tog ett tag innan han 
nappade, men när jag väl fick med honom på tåget 
kände jag att nu får jag inte backa. Eftersom det är 
som det är nu i dessa tider, bestämde vi att vi gör 
film. 

Anders har ju visat sina scener för mig och jag hade 
hans bok sedan tidigare så jag hade mycket på föt-
terna. Anders transformation under arbetets gång 
var underbar att se. Han blev säkrare och säkrare 
varje dag vi jobbade. När vi hade bokat tid för film-
inspelningen sa Anders att ”nu vill jag att det ska bli 
av”. Jag fixade så att vi åkte taxi dit och hem igen så 
att han skulle slippa tunnelbanan. Han var verkligen 
i sitt esse den dagen. 

Nationellt
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Martin och Hanna

Idén till Martin Anngårds projekt ”Här och nu” 
föddes på en teaterkurs för flera år sedan och 
Martin har burit med sig den sedan dess. I oktober 
2020 började han arbeta med dramatikern Hanna 
Nygren för att omvandla idén till ett färdigt manus.

Vad är det bästa med att arbeta med Martin?

Hanna: Det bästa är ju att Martin har otroligt 
många idéer. Han är en idéspruta som inte ger sig 
utan går på djupet för att förstå de här personerna 
som han skriver om. Det är jättespännande att få 
gräva ner sig i de här rollerna tillsammans.

Vad är det bästa med att jobba med Hanna?

Martin: Hon är nere på jorden och vi kan bolla 
hur som helst. Man får intressanta och kloka råd. 
I en så här komplicerad berättelse som jag skriver 
så kan hon lösa olika trådar och hon är bra på att 
lyssna.  

Vad har varit det roligaste med residenset hittills?

Hanna: Det var väldigt kul när vi kom till Väs-
terås konserthus och insåg att vi hade ett jättestort 
rum till bara oss två. Vi får se om vi får komma 
tillbaka dit, om allt löser sig, för det vore roligt att 
få komma upp på den där scenen och arbeta med 
manuset.

Martin: Ja, det vore kul att testa olika scener där. 
Jag kände mig stolt att vara på konserthuset. Resi-
denset är en unik chans att bredda mitt intresse att 
skriva. Jag har inte skrivit så här mycket på länge.

Vad har varit roligast med att jobba med Anders? 
 
Teresia: Jag tycker ju att det varit roligt rakt igenom! 
Det som spontant kommer upp först är att se hur 
adepten växer, oavsett vem det är. Det är roligast 
för mig för det betyder att jag når fram. Sen är det 
massa annat också men det är det som sticker ut. 
Det är så roligt att få vara med om vad det innebär 
för den personen. Det är intressant att se att den här 
tiden har gjort skillnad.

Vad har varit roligast med att jobba med Teresia? 

Anders: Teresia är en härlig person, hon är positiv 
och ser och skapar möjligheter. 

Vad händer härnäst?

Anders: Nu ska vi diskutera i vilka sammanhang 
som filmen ska visas.

 ***

ShareMusic kommer givetvis att meddela i våra 
sociala medier när och var du kan se Årstiders Läng-
tan. Alla foton är från kostymprovningen och film-
inspelningen. På fotona ser ni Anders och filmaren 
Håkan Larsson. Teresia tog alla foton.

Nationellt
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OMVÄRLDSBEVAKNING OCH NÄTVERK
Omvärldsbevakning och utveckling av vårt kontaktnät 
är en ständigt pågående och viktig process för Share-
Music. Särskilt sedan vi har blivit kunskapscenter. 

Omvärldsbevakning och uppdatering av intern kunskap 
har fått helt nya förutsättningar under 2020 i och med 
att många konferenser, workshops, kurser och föreläs-
ningar har gått att ta del av online. Inom ShareMusic 
har vi deltagit i över 50 webbinarier och workshops av 
olika slag inom ämnen som inkludering, mänskliga 
rättigheter, hållbarhet, Agenda 2030, nätverkande, mu-
sikteknologi, social innovation, kommunikation och 
digital utveckling inom en rad områden. Vi har till-
skansat oss ny kunskap, fördjupat oss inom special-
områden och slipat på vår spetskompetens. Dels för 
att skaffa oss redskap för att kunna anpassa vårt arbete 
efter den globala situationen, men också för att bredda 
våra perspektiv inom angelägna områden. 

Vikten av nätverk
Kunskapscentrets intressenter ska kunna lita på att vi 
har ett kvalitativt internationellt nätverk, genom vilket 
vi bevakar forskning, aktiviteter och viktiga aktörer 
inom relevanta områden. Nätverket fungerar även som 
resurs för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Förutom de 
kontakter vi knutit genom samarbete över hela världen, 
ingår vi även i några formella nätverk som ger oss stöd 
och samtalspartners i viktiga sammanhang. Här följer 
en presentation av tre av dem.

Skådebanan
Skådebanan i Jönköpings län är en del i ett nationellt 
nätverk. Det finns flera systerföreningar i landet och 
den nationella föreningen Skådebanan har en lång 
historia sedan mer än 100 år tillbaka. Tillsammans med 
andra kulturaktörer strävar de efter att utveckla kul-
turlivet. Visionen är ett hållbart samhälle där konsten 
bidrar till mänskligt växande. Både deras vision och 
värderingar, med nyckelord som tillgänglighet, mång-
fald och demokrati, ligger väl i linje med vår egen verk-
samhet. Skådebanan erbjuder även resurser i form av 
ett stort nätverk, lokaler och bred kunskap. Under 2020 
har en anställd vid ShareMusic innehaft posten som 
vice ordförande i styrelsen för Skådebanan i Jönköping. 

Som för många andra föreningar innebar 2020 inte så 
många utåtriktade aktiviteter på någon fysisk plats för 
Skådebanan. Men under sommaren och hösten 
genomfördes två satsningar på videokonst inom ramen 
för projektet En egen röst. Bägge riktade sig till grupper 
som inte har så framträdande roll i samhället, ungdo-
mar (14-17 år) och lite äldre (60+).

Nätverk för östliga partnerskaps-
länderna och Ryssland
Östliga partnerskapet, Eastern Partnership (EaP), är ett 
gemensamt politiskt initiativ som syftar till att fördjupa 
och stärka förbindelserna mellan EU, dess medlemssta-
ter och dess sex grannar i öst: Armenien, Azerbajdzjan, 
Belarus, Georgien, Moldavien och Ukraina. 

ForumCiv driver och koordinerar ett svenskt nätverk, 
som just nu består av ett antal civilsamhällesorganisa-
tioner som jobbar med att stärka mänskliga rättigheter, 
hållbar utveckling, anti-diskriminering samt demokrati 
i östliga partnerskapsregionen och Ryssland. Syftet med 
nätverket är att öka samarbetet, bygga kapacitet samt 
bedriva gemensamt påverkansarbete riktat mot reger-

NCA. Small Theater i Yerevan, 
Armenien 2019.

Omvärld & nätverk



37
Bild från rapporten Disabled Artists in the 
Mainstream: A New Cultural Agenda for Europe. 
Fotot är från dansföreställningen Dis_Sylphide 
med Per.Art i Serbien. 

ingar och relevanta EU-institutioner i den östliga part-
nerskapsregionen. För ShareMusic innebär medlem-
skapet bland annat nätverksträffar och att vi håller oss 
uppdaterade med vad som händer i regionen. Nätverket 
bidrar också till vårt rättighetsarbete. Ett konkret resul-
tat är att vi inlett samarbete med armeniska partners. 

European Arts & Disability Cluster
ShareMusic är en del av European Arts & Disability 
Cluster, ett nätverk bestående av europeiska aktörer och 
projekt inom inkluderande konstnärligt arbete. Skånes 
Dansteater och Riksteatern Crea är också medlemmar. 
2020 publicerades rapporten Disabled Artists in the 
Mainstream: A New Cultural Agenda for Europe som 
resultat av det första klustermötet. Det arrangerades av 
huvudparterna i projektet Europe Beyond Access – 
British Council och Holland Dance Festival. Rapporten
lanserades i Aten vid en konferens i Οnassis Cultural 
Centre Athens 2020. Rapporten beskriver hur till-
gången till konst för personer med funktionsnedsätt-
ning som konstnärer, publik och professionella utövare 
måste stå i centrum för kommande kulturprogram som 
Kreativa Europa. 

Genom att samla röster från organisationer i 18 länder 
(Belgien, Kroatien, Finland, Frankrike, Tyskland, Grek-
land, Italien, Norge, Polen, Portugal, Irland, Serbien, 
Sverige, Nederländerna, Turkiet, Storbritannien, Arme-

nien och Schweiz) ger rapporten en tydlig uppmaning 
till beslutsfattare, finansiärer och andra som deltar i ut-
formningen av det nya kulturprogrammet att på allvar 
minska den kulturella exkluderingen av personer med 
funktionsnedsättning. 

Brådskande förändring
Tillgång till kultur är en grundläggande rättighet för 
alla medborgare (Europaparlamentet, 2018), och ändå 
visar forskning att både konstnärer och publik upplever 
hinder när de försöker få tillgång till Europas kulturella 
mötesplatser och program. I rapporten beskrivs det 
hur brådskande det är med förändring och de enorma 
fördelar det finns om programmen aktivt utlyser ansök-
ningar som stöder ett större kulturellt engagemang för 
personer med funktionsnedsättning. Klustrets gemen-
samma arbete för att påverka utformningen av  politik 
och kulturella förändringar i Europa erbjuder dessutom 
en fantastisk plattform för erfarenhetsutbyte som vi 
hoppas ska bli långvarig.
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ObRaz: styrgruppsmöte 
Online 
 
Studiebesök från Armenien 
Stockholm, Gränna 
 
Föreläsning: Mondgewächse, NIME 
Online 
 
NIME Accessability award: pris till Mondgewächse, 
Patricia Alessandrini, Peter Larsson 
Online 
 
Deltagande: ICLD Sverigefas 
Online 
 
Deltagande: ICLD utbildningsdagar 
Archangelsk 
 
Digital fotoutställning  
Musikakademin uppkallad efter Elena Obraztsova i  
S:t Petersburg 
 
Workshop, fotoutställning samt föreläsning: Music 
without Barriers 
Online

Call for composer 
Internationell utlysning

Kluchi 3.0/ObRaz: Seminarium, Inkludering i praktiken  
Archangelsk 
 
Kluchi 3.0: Workshop, policy inom inkluderande ar-
bete inom konst och kultur, British Council 
Online 
 
Kluchi 3.0: Webbinar – Utveckling av inkludering i 
kontext av FNs globala mål och konventionen om  
rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
Online 
 
ObRaz: Workshop för fokusgrupp 
Archangelsk 
 
ObRaz: Webbinar om inkluderande arbete med barn 
och unga med Örnsköldsviks kommun 
Online 
 
ObRaz: Webbinar – Arbetsmetoder i inkluderande 
grupper med inkluderande dansgruppen Preodoleyka  
Online 
 
Föreläsning och samtal: Inclusion and Ethics in Digital, 
Cultural Forum S:t Petersburg 
Online 
 
Föreläsning: konferens, Special- och inkluderande 
undervisning i euro-arktiska regionen, NArFU  
Online 
 
Panelsamtal: EUNIC Talks webinar 
Online 
 
Föreläsning: konferens, Music and Inclusion,  
University of Music and Performing Arts, Graz  
Online 
 
Medverkan: Symposium Sage Gateshead  
Newcastle, Storbritannien 
 
 

SHAREMUSIC INTERNATIONELLT

Internationellt

Konstnärlig utveckling

Kunskapsdelning och lärande

Övrigt
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Inledning
Internationellt arbete har varit en naturlig del av Share-
Musics verksamhet ända sedan starten. De interna-
tionella kunskaps- och erfarenhetsutbyten som sker 
skapar både ny kunskap och utvecklar den som redan 
finns. Både på hemmaplan och hos våra samarbetspart-
ner. De internationella perspektiven är oerhört beri-
kande och gynnar allt arbete vi gör – lokalt, regionalt 
och nationellt likväl som internationellt. Så, hur har 
det varit att genomföra internationella projekt under 
rasande pandemi? – Lärorikt, utvecklande och fullt av 
nya möjligheter!

NIME Award till Mondgewächse
Under årets NIME, The International Conference on 
New Interfaces for Musical Expression, deltog vi ge-
nom tonsättaren Patricia Alessandrini, konstnären och 
musikern Freida Abtan, musikern Peter Larsson och 
Sophia Alexandersson. De presenterade arbetet bakom 
vår produktion Mondgewächse från 2014. Projektet och 
presentationen tilldelades NIME Accessibility Award.

Internationellt

24
Freida Abtan och Peter Larsson under arbe-
tet med Mondgewächse 2014. Peter har på sig 
instrumentet ”mouthpiece”, ett gränssnitt som 
utvecklades i samband med föreställningen.

Motivationen löd:

Det här är ett fantastiskt projekt som stack ut 
från de andra bidragen genom att placera musi-
ker med funktionsnedsättning i hjärtat av både 
instrumentutveckling och kreativa processer och 
kombinerade tillgänglig teknik och prestanda 
på ett sätt som var både sofistikerat och överty-
gande. Engagemanget för verkligt samskapande 
var beundransvärt och flexibiliteten och fantasin 
i gränssnittsdesignen, obehindrat av traditionella 
idéer om vad ett instrument kan vara, tänjde 
verkligen gränserna för musikskapande och 
tillgänglighetens estetik.

Det var också särskilt viktigt för oss att en in-
tervju med Peter Larsson, en av de musiker som 
deltog i projektet, fanns med i presentationsma-
terialet. Rösten från personer med funktionsned-
sättning hörs tydligt. Sammantaget ett under-
bart och omvälvande projekt. 

John Kelly, Tim Yates och Drake Musics panel.
25 juli, 2020
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Internationellt

25

Music and Inclusion, Österrike
I slutet av året föreläste Sophia Alexandersson under 
konferensen Music and Inclusion som arrangerades av 
Centret för genusvetenskap vid universitetet för musik 
och scenkonst i Graz, Österrike. Även Frank Lyons från 
Ulster University medverkade. Frank är en av medlem-
marna i vårt akademiska råd och har varit drivande i 
utvecklingen på Nordirland. Innan konferensen upp-
märksammade universitetet också Evelina Larsson från 
Elefantöra som månadens artist. 

Symposium Sage Gateshead
Bara dagar innan 
pandemin bröt ut, 
bjöd Sage Gates-
head i Newcastle, 
Storbritannien, in 
till samtal om fram-
tiden för inklude-
rande ensembler. 

Sage Gateshead 
har en egen en-

semble, RNS Moves, som bildades när orkestern Royal 
Northern Sinfonia skulle samarbeta med Candoco 
Dance Company. ShareMusic deltog i symposiet via 
tonsättaren Tomas Hulenvik Klingberg som åkte dit och 

Tomas Hulenvik Klingberg dirigerar 
RNS Moves på Sage Gateshead.

arbetade med RNS Moves. De framförde även musik 
som Tomas komponerat.

Tomas mötte Tristan Gurney, violinist och kurator för 
kammarmusiken hos Royal Northern Sinfonia, när 
de arbetade tillsammans under vårt ShareMusicLab i 
Jönköping under 2019. Tristan medverkade även under 
våra Sharesymposium i Nässjö och Västerås 2019 där 
han presenterade arbetet med RNS Moves tillsammans 
med sin kollega Thorben Dittes. 

Tristan Gurney på 
Spira 2019.

Tomas Hulenvik Klingberg 
och musikern Clarence Adoo
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Internationellt

Kristine Gevorgyan från Yerevan State University, Camilla 
Eskel från region Jönköpings län och projektledare för Crossing 
Motion, ShareMusics producent Jan Hansen och Vahan 
Badalyan från NCA. Small Theater.

41

Samarbete med Armenien 
I början av 2020, före pandemin, hade vi Kristine 
Gevorgyan och Vahan Badalyan på studiebesök från 
Armenien. Kristine koordinerar ett program som 
arbetar med mänskliga rättigheter vid Centre for Euro-
pean Studies at the Yerevan State University (CES) och 
Vahan är konstnärlig ledare vid NCA. Small Theatre i 
Yerevan. Vi träffade dem under ett studiebesök i Yere-
van via nätverket för östliga partnerskapsländerna och 
Ryssland. Nu ville vi ses igen för att diskutera möjliga 
samarbeten. Vi träffade bland annat medarbetare och 
samarbetspartners i Stockholm och Jönköpingsområ-
det. Ett frö såddes och så småningom tog en projektidé 
form: Min Konvention. 

Min Konvention
Min Konvention ska bli en föreställning av barn, för 
barn, om deras konvention. Barnkonventionen ska 
utforskas genom teater, dans, dockteater och musik. För 
att hitta rätt tonsättare till Min Konvention, gjorde vi en 
internationell utlysning och slutligen blev det svenske 
Magnus Larsson som fick uppdraget. Föreställningens 
regissör blir Karin Styvers. 

Det unika med det här projektet är att barn med och 
utan funktionsnedsättning från både Armenien och 
Sverige kommer att vara med i princip hela den krea-
tiva processen. En förstudie med barn kommer att 
genomföras i både Sverige och Armenien. I intervjuer 
kommer barnen att få berätta om sina tankar om barn-
konventionen. Detta blir underlag till föreställningen. 

Projektet kommer att ske i samarbete med Yerevan 
State University och NCA. Small Theater. Det blir ett 
första steg i ett långsiktigt samarbete där vi tillsammans 
vill arbeta med mänskliga rättigheter med konst och 
kultur som redskap. 2021 inleds förstudien.

Min Konvention kommer att genomföras med stöd 
från Svenska Institutet, Svenska Postkodstiftelsen och 
Kulturrådet.

Vahan Badalyan och 
Karin Delén.
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Inledning
Det finns ett tydligt före och ett efter pandemin. I den 
här delen om våra internationella projekt Kluchi och 
ObRaz har det blivit extra märkbart. Vi har valt att 
lyfta fram några höjdpunkter som genomfördes innan 
pandemin för att sedan ta en titt på utvecklingen som 
skedde genom det nödvändiga arbetet på distans. 

Överlag har det varit intressant att synergierna mellan 
projekten har blivit synligare och kunskapsöverföringen 
har ökat. En annan aspekt är hur utbytet mellan vårt 
svenska och internationella nätverk har ökat genom 
att fler har kunnat medverka oavsett var i världen de 
befunnit sig. Flödet av erfarenheter har kort sagt blivit 
större åt alla håll. 

 
Om ObRaz
Utbildningsprojektet ObRaz genomförs i samarbete 
med lärosäten i Ryssland. Projektet ska leda till nätverk 
och erfarenhetsutbyte och konkreta utbildningsmål hos 
respektive institution. Projektet ska utöka deltagandet 
i såväl konst och kultur som i samhället för personer 
med funktionsnedsättning. ObRaz genomförs med stöd 
från Svenska Institutet.

VÅRA INTERNATIONELLA PROJEKT
Om Kluchi 3.0
Kluchi är ett projekt i nordvästra Ryssland som har 
pågått i olika former under flera år. Fyra kommuner 
i Archangelskregionen, Multidisciplinära Rehabilite-
ringscentret i Archangelsk samt Örnsköldsviks kom-
mun genom kulturskolan medverkar. Projektet når ut 
till ett flertal kommunala verksamheter som bibliotek, 
kulturhus och olika verksamhetscenter såväl som till 
tjänstemän, politiker och professionella kulturskapare. 
Målet med projektet är att stärka intresset för inklu-
derande konst och samtidigt uppmuntra flera profes-
sionella utövare att arbeta inkluderande. Kluchi 3.0 
genomförs med stöd från ICLD.

KREATIV EXPEDITION 
TILL ARCHANGELSK

Februari 2020 inleddes med full aktivitet för ShareMu-
sic inom projekten ObRaz och Kluchi. Under en vecka 
pågick flera evenemang samtidigt i Archangelsk – 
seminarier och workshops om inkluderande konstnär-
ligt arbete och ett seminarium om intensifierat samar-
bete mellan ryska och svenska kommuner och regioner. 
Här följer ett reportage om denna händelserika vecka 

R Y S S L A N D

Archangelskregionen

Internationellt
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som väldigt väl illustrerar flera aspekter av vårt arbete 
– praktiskt arbete med inkludering inom konstnärliga 
områden, kunskapsdelning och utbyte av såväl kunskap 
och erfarenheter som expertis samt kontaktknytande. 

Kreativitet tillgänglig för alla
Första dagen var vi på Archangelsk College för kultur 
och konst, där vi höll seminariet Inkludering i praktiken 
– hur man ger tillgång till kreativitet för alla. Intresset 
var stort, det samlades ca 50 deltagare och bland dem 
fanns representanter för olika kulturinstitutioner, so-
ciala organisationer och pedagoger från Nordiska (Ark-
tiska) federala universitetet, NArFU, och från colleget.

Under seminariet presenterades nya arbetsformer och 
resultat inom området, kuratorn för inkluderande pro-
grammet vid Jeltsincenter i Jekaterinburg, Elena Voz-

misjtjeva, berättade om deras arbete. De lokala ryska 
projektkoordinatorerna för Kluchi 3.0 delade med sig 
av projektets utveckling och vilka effekter det uppnått i 
Archangelsk och andra kommuner. 

En speciell plats i semi-
nariet fick berättelserna 
om praktiska exempel av 
inkluderande arbetssätt. 
Teaterpedagogen Roman 
Abramovskij delade med 
sig av sina erfarenheter från 
produktionen av föreställ-
ningen Näsan. Han läste 

några reflektioner från 
deltagarna som berörde. 
Ilja Gorsjkov, lärare från 
Sociala rehabiliteringscen-
tret i Kargopol, berättade 
även om vilken viktig roll 
projektet har spelat i hans 
liv. En uppskattad del av 
seminariet blev två prak-
tiska prova-på-workshops i dans- och musikskapande 
under ledning av Micaela Lothigius och Tomas Hulen-
vik Klingberg. Journalister från en lokal tv-kanal var 
också på plats och gjorde ett reportage som visades i 
nyhetssändningen samma kväll. 

– Inkludering bör utvecklas, inte bara i regionen
utan i hela landet. Ryska federationen har ratifi-
cerat FN:s Konvention om rättigheter för perso-
ner med funktionsnedsättning. Inkludering är ett 
viktigt område i arbetet med konventionen.

Michail Kuzmenko, biträdande minister i 
ministeriet för arbete, sysselsättning och social 
utveckling i Archangelskregionen 2017–2020

Internationellt

Roman 
Abramovskij

Ilja
Gorsjkov

Workshop i Archangelsk. Deltagarna i 
ObRaz får leda gruppen i övningar de 
själva provat på dagen innan. 
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Internationellt

Djupdykning i ObRaz
De följande dagarna pågick två evenemang parallellt. 
Det ena var uppstarten för en ny fas av projektet ObRaz. 
Fokusgruppsdeltagare från NArFU och Archangelsk 
College för kultur och konst ägnade första dagen åt 
att lära känna varandra och diskutera egna visioner 
gällande inkluderande arbete. De fick även utmana 
sig i praktiska övningar under ledning av Micaela och 
Tomas. 

Följande dagar använde gruppen sina nyvunna kunska-
per inom inkluderande arbetssätt i praktiken på Hjälp-
centret för vuxna med kognitiv funktionsnedsättning. 
Centrets medarbetare och besökare deltog i workshops 
i musik och dans. Deltagarna uttryckte väldigt positiva 
känslor när de testade nya musikinstrument och appar 
och fick improvisera med ljud och musik. Det gemen-

samma arbetet resulterade i en sharing i form av ett 
mindre uppträdande inför centrets övriga medarbetare. 

Seminarium om intensifierat samarbete
Det andra evenemanget som pågick var ett uppfölj-
ningsseminarium om det intensifierade samarbetet 
mellan ryska och svenska kommuner och regioner. Det 
var samordnat av Internationellt Centrum för Lokal 
Demokrati, ICLD, och samlade fem svensk-ryska pro-
jekt som de finansierar. Det var drygt 40 personer från 
sju svenska och tio ryska kommuner. Vi deltog genom 
Kluchi 3.0.

 

Elena Puzanova i dansgruppen 
Prostor framför dans och poesi.
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Praktiska övningar.

Musik, dans och möten mellan 
deltagarna i Archangelsk.
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Internationellt

I Glädjens verkstad
Utöver ordinarie semina-
rieprogram fick deltagar-
na några överraskningar. 
Archangelsk College för 
kultur och konst bjöd in 
alla deltagare till Gläd-
jens verkstad där studen-
ter från olika inriktning-
ar erbjöd en grupp barn 
från Multidisciplinära 
rehabiliteringscentret 

att i lekfull form prova på hantverk, måleri, teater och 
dans. Vuxna besökare var också involverade i proces-
sen. I högt tempo växlades olika konstformer och mitt i 
arbetet blev det paus med riktig cirkusunderhållning! 

Studenterna och barnen var väldigt samspelta. Semina-
riedeltagarna trodde att de såg inrepeterade teaterstyck-
en när studenter och barn i själva verket precis hade 
träffats och improviserade fram rörelser och berättelser. 
Det här samarbetet är ett direkt resultat av projektet 
Kluchi som förenade dessa två institutioner och väckte 
lust och intresse att arbeta inkluderande hos collegets 
pedagoger och studenter. 

Dagen fortsatte senare med en inkluderande konsert 
på Ungdomsteatern. Publiken fick uppleva klassisk och 
modern balett, hip-hop, cowboydans, rysk folksång, 

haiku-dikter och mycket mer. Dagen efter besökte 
seminariedeltagarna Multidisciplinära rehabiliterings-
centret för barn för en djupare inblick i verksamheten. 
Besökarna fick bekanta sig med centrets arbete och 
delta i barnens fritidsaktiviteter som animation, teater 
och dans tillsammans med barnen, på barnens villkor.

– De senaste dagarna har jag mött deltagare i en 
ShareMusic-workshop i norra Ryssland. Det var 
nytt och trevande i början. Sakta började leen-
den spricka fram. Skratt höras. Försiktiga rörel-
ser växa fram. Osäkerheten byts snabbt till iver 
och mycket glädje. Värmen i rummet stiger. Inte 
bara för att det är trångt, utan för att med musik 
och rörelse som språk händer något. Människor 
möts – på riktigt och gör något tillsammans. När 
vi skiljs åt är det med starka känslor hos oss alla. 
Jag upphör aldrig att förundras över hur konst-
närliga uttryck kan få oss att känna så mycket 
kärlek till varandra. 

Sophia Alexandersson i sociala medier 2020

Fokus vid thereminen.
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Internationellt

Digital kurs i dockteater och animation. Kursledaren 
Helene Berg instruerar hur man använder en app för 
greenscreen.

DEN DIGITALA  
UTMANINGEN

Att pandemin skulle påverka vårt internationella arbete 
stod tidigt klart, men hur? Vi är vana vid att resa och 
arbeta på plats, skapa kreativa möten, samskapa och 
samtala människor emellan. Gemenskapen och kom-
munikationen som sker genom skapandet och det 
mänskliga mötet är grundläggande i allt vi gör. Nu var 
det nödvändigt att tänka om. Vad kunde vi göra via 
digitala kanaler? 

Tack vare Rapport från (ständig) isolering fick vi möjlig-
het att utmana oss själva på området och upptäckte att 
det gick att skapa både gemenskap och kreativa rum 
online. Snart överfördes arbetssättet till våra internatio-
nella projekt.

Men nu dök det upp nya perspektiv. En svensk kontext 
är en sak, men ett internationellt sammanhang skapar 
nya utmaningar – hur gör vi med tolkning? Textning? 
Vilka språk? Det har varit utmaningar på många plan 
och vi har utvecklats tillsammans. 

Intensivt kunskaps- och erfarenhetsutbyte
Något som blivit en positiv effekt av det digitala arbetet 
är att utbytet mellan vårt svenska och internationella 

nätverk har intensifierats. Vi har kunnat ha workshop-
ledare och föreläsare i flera olika länder i olika lands-
ändar och en medverkande i ett projekt har kunnat 
föreläsa i ett annat. Flödet har varit rikare än tidigare 
och mellanfolkliga kontakter har knutits i större ut-
sträckning. Dessutom har det varit fler medarbetare på 
ShareMusic som kunnat medverka i det internationella 
arbetet, så projekten har dessutom fått starkare intern 
förankring. Där förut enstaka kollegor har kunnat åka 
på en resa, har nu flera varit involverade i olika sam-
manhang och även föreläst i ämnen som projektledning 
och genusvetenskap. 

Spridning
Även våra svenska projekt som Rapport från (ständig) 
isolering och FUNK har fått internationell spridning via 
presentationer i internationella projekt. Det har skapats 
ringar på vattnet och kunskaps- och erfarenhetsutbyte 
på betydligt fler håll och nivåer än vad som är möjligt 
annars. I ett av våra internationella projekt har vi doku-
menterat det digitala arbetet som kommer att resultera i 
några kortare filmer. 

Den digitala framtiden?
Som så många andra frågar vi oss hur vårt arbete kom-
mer att se ut efter pandemin. Givetvis längtar vi efter 
att träffa människor på plats, men vi ser också många 
fördelar med att arbeta digitalt. Det utökade utbytet 
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47Natallia nere till vänster i digitalt möte med Eugenia 
Granat från ShareMusic (ovanför Natallia) och ryska 
projektpartners inom ObRaz. 

2011

Internationellt
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mellan såväl projekt som länder och människor 
emellan samt vidgade möjligheter för människor som 
av olika anledningar är begränsade att resa. Men, vi har 
även den digitala ojämlikheten att ta i beaktande, vilket 
gäller vårt arbete i Sverige såväl som det internationella 
arbetet. I Kluchi har vi till exempel sett enorma skillna-
der i resurser från tätort till landsbygd där en del sprid-
ning exempelvis fått ske inspelat via cd-skivor istället 
för online. 

Natallia Pettersson, internationell projektsam-
ordnare på ShareMusic, är en av de medarbetare 
som varit inblandad i många digitala aktiviteter 
under året. 

Natallia, du är van att resa och möta folk på 
plats, hur har det varit att ställa om så mycket till 
digitalt? 
– Det är fantastiskt att få träffa folk och göra 
någonting tillsammans på plats, det saknar jag 
verkligen! Men man vill inte utsätta någon för 
de risker som Covid-19 innebär, så det har blivit 
digitala lösningar.

Vad är de största utmaningarna att jobba kreativt 
i en digital miljö internationellt?
– Den största utmaningen är tekniken. Är det till 

exempel en dålig internetuppkoppling i rum-
met så blir det svårt att hänga med, slappna av 
och vara kreativ, både för vårt konstnärliga team 
och för deltagare. För en del kan det också vara 
svårare att titta på en skärm och hålla koncentra-
tionen uppe under längre tid.

Vad är de största fördelarna? 
– Det är många fler som kan ansluta sig för att 
delta i våra aktiviteter. Det har vi upplevt under 
våra digitala workshops – intresset var stort och 
många deltagare som annars inte kunnat komma, 
var med oss. Det blir enklare att vara med – både 
tidsmässigt och ekonomiskt. 

Är det något du tycker har varit särskilt fram-
gångsrikt?
– De digitala aktiviteterna som jag har arrangerat 
tillsammans med mina underbara kollegor har 
varit väldigt lyckade. Det beror på en tät kon-
takt med våra samarbetspartners och deltagare 
– aktiviteter anpassades i stor grad efter deras 
intresse och behov. En noggrann planering har 
också hjälpt att förutse och förebygga problem 
och trösklar. Jag har hela tiden trott på att vi kan 
arbeta konstnärligt digitalt och det hjälpte att se 
lösningar före hinder. 
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STATISTIK 2020

3 
Föreställningar 

& framträdanden
sågs av 

728 
personer

26 
Seminarier, 

föreläsningar  
& webbinarier

2533 
åhörare

145 
 workshops, labb,  

mentorsträffar

2079 
deltagare

40 
personer

från

15 
olika kommuner

218 
dagar

 
var  

projektanställda hos 
ShareMusic i

+1475 
sedan 2019

+409 
sedan 2019

+303 
sedan 2019
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VI UPPMÄRKSAMMAS
Under 2020 har ShareMusic fått bra medial spridning 
både i Sverige och internationellt. Att vi hittat nya sätt 
att genomföra konstnärliga workshops i en digital miljö 
har väckt intresset hos media på flera håll. Rapport från 
(ständig) isolering bevakades bland annat av Kultur-
rådet och SVT Nyheter i Jönköping. I SVT intervjuades 
Sophia Alexandersson och en av deltagarna, Gustaf 
Löwenstein från Katrineholm.

Två nedslag i Västra Götaland
I Västra Götaland blev media nyfikna på vårt TechLab 
där Peter Larsson samarbetade med Lloyd May från 
Dartmouth College. SVT Nyheter i Väst gjorde ett 
reportage där Peter berättade om hur neurosensorn 
de jobbade med kan läsa av de impulser som hjärnan 
skickar till armen och med hjälp av en dator tolka om 
det till ”rörelser” som om personen skulle spela på 
instrumentet. Vårt fortsatta arbete där fjärdeklassarna i 
Mölndals kommun fick prova på MMK uppmärksam-
mades också i lokala medier. 

Internationell räckvidd
Internationellt har ShareMusics röst hörts genom olika 
kanaler. En av dem var EUNICs digitala plattform. 
EUNIC, som står för EU National Institutes for Cul-
ture, arrangerade samtalet Arts & Disability - Access, 
Artistic Innovation and Cultural Relations. ShareMusics 
verksamhetschef var med och bidrog med synpunkter 
kring vilka praktiska utmaningar konstutövare med 
funktionsnedsättning möter. I Ryssland har Sveriges 
generalkonsulat i S:t Petersburg uppmärksammat vår 
medverkan i det internationella Kulturforumet i sina 
sociala medier. Vår verksamhetschef var en av forumets 
inbjudna talare och pratade om inkludering och etik i 
den digitala miljön. Webbinariet har även legat kvar på 
nätet efteråt och hade vid årsskiftet över 50 000 visning-
ar. Utöver detta har både Kluchi och ObRaz bevakats 
i Arkhangelskregionen av den regionala TV-kanalen 
Region 29. 

Ett litet axplock av publiceringar om 
ShareMusic under 2020. 49

 Engagemanget hos eleverna var stort och studie-
cirkeln avslutades med att de med hjälp av appen 
Beatwave tillsammans fick göra en ”sommar-
plåga”. Varje barn bidrog till låten med två klick 
på Ipad-skärmen och därefter dansade de ut och 
de 90 minuterna hade tickat förbi.
Mölndals-Posten beskriver en workshop på 
Fässbergsskolan.

– Jag känner mig mindre isolerad och känner en 
gemenskap med andra.
Gustaf Löwenstein i SVT.
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SOCIALA MEDIER
Under 2020 valde vi att framförallt utforska möjlighe-
terna med LinkedIn, vilket gav positiva resultat. Vi har 
också belyst internationella temadagar och händelser 
som FN uppmärksammar och som knyter an till Share-
Musics verksamhet. Syftet har varit att synliggöra vår 
grund i de mänskliga rättigheterna.

Twitter
Trots ett turbulent år med pandemin där vi inte satsat 
lika hårt på Twitter som tidigare, har vi ändå lyckats 
öka antalet följare. Föregående års symposier med 
internationella gäster gav oss bra skjuts i siffrorna och 
detta kan säkert komma igång igen när tiderna tillåter. 
Det syns ett tydligt samband att när vi gör satsningar 
med utvalda ämnen så ger det snabbt resultat. Vårt 
internationella call for composer gav framgångsrika 
tweets. Även våra olika samarbeten samt Elefantöra 
finns bland våra mest engagerande tweets, liksom sats-
ningen på Folk och Kultur.

Facebook
Facebook har haft ungefär samma ökning som förra 
året, med drygt 200 nya följare. Efter att ha testat olika 
serier med content under året, som vår adventskalender 
och att uppmärksamma FN-dagar och globala målen, 
är det märkbart att det som berör vår egen verksamhet 
är det som får mest engagemang överlag. Rekryteringen 
till Rapport från (ständig) isolering fick god räckvidd 
liksom när vi sökte musiker till den nya ensemblen i 
Skåne. Även Elefantöras medverkan i Kulturfesten och 
vårt labb med Musica Vitae uppskattades. Det är tydligt 
att våra följare tycker lika mycket om när vi kan genom-
föra saker live som vi gör! 

Instagram
Inlägget från Folk och kultur med en huvudbild på 
Lena Eldståhl och H. K. H. Kronprinsessan Victoria var 
helt klart det mest engagerande inlägget på Instagram 
under 2020. Men ett gruppfoto från en av årets första 
personaldagar uppnådde lika många gillamarkeringar. 
På Instagram var det inlägget om att vi sökte workshop-
ledare inom musikteknologi som nådde störst räckvidd.  

LinkedIn
Satsningen på LinkedIn är märkbar. Från 148 följare vid 
förra årsskiftet har vi ökat med 638 följare till 786. 

På LinkedIn har vi valt att enbart skriva på engelska och 
fokusera på inlägg om kunskapsdelning, konstnärlig 
utveckling och metod. Sophias föreläsningar uppmärk-
sammas, det från EUNIC är mest visat, men Barnens 
rätt till kultur är mest gillat. När det gäller klick var 
inlägget om att vi tilldelats NIME Accessability Award 
i topp. 

Våra besökare på LinkedIn arbetar främst inom perfor-
mance, medieproduktion och musik. Våra följare ar-
betar också inom performance och musik, men största 
andelen återfinns inom offentlig förvaltning. Liksom i 
andra kanaler som Instagram och Facebook så är det 
främst i Stockholm, Göteborg och Jönköping som våra 
följare befinner sig. 

Övrigt
Vår hemsida är under utveckling, men vi fortsätter att 
arbeta med nyhetsinlägg och i viss mån webbkalendern. 
I och med upprättandet av vår digitala kunskapsbank 
finns det många nya faktorer att ta med i beräkningen 
för en ny hemsida. Under 2020 har även ett aktivt 
arbete med uppdatering och hantering av kontaktupp-
gifter genomförts. Syftet har varit att skapa ett arbetssätt 
som är effektivt och även säkerställer att alla uppgifter 
hanteras i enlighet med GDPR.

Fyra av de mest uppskattade 
inläggen på Instagram 2020.
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ANSTÄLLDA 2020

STYRELSE 2020

Under året har 57 personer från 18 olika kommuner och 2 länder arbetat hos ShareMusic:

 
Medarbetare på vårt kansli i Gränna och våra regionala kontor i Malmö och Göteborg 

Workshopledare och workshopassistenter 
Informationsspridare och ambassadörer 

Ensemblemedlemmar

Ledamot Susanne Spicar
Göteborg

Ledamot Mats Andersson
Göteborg

Ordförande Magnus Berntsson 
Göteborg

Ledamot Ewa Pihl Krabbe
Kristianstad

Ledamot Svante Runnquist
Vallda

Ledamot Eva Broberg
Stockholm

Saknas på bild: Ledamot Mari Lindahl, Habo
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VI TACKAR 
VÅRA FINANSIÄRER, PARTNERS OCH UPPDRAGSGIVARE 2020

Foto: ShareMusic & Performing Arts, Johanna Hahn, Åsa Rosén, Jennifer Nordström, Tomas Hulenvik Klingberg, Stephan Bozic, 

Kim Norman, Lars Kroon, Anders Blentare, Alex Antufjev, Teresia Björk, Anja Beutler (Dis_Sylphide). Tack till Krister Engström för hjälp med fotoredigering. 

Grafisk form: Katarina Isaksson och Åsa Rosén

ShareMusic & Performing Arts Box 56, 563 22  Gränna  

www.sharemusic.se  info@sharemusic.se 


