
 
 

 

En treårig utbildningsinsats för musiker och artister 
Rapport om SAMI:s utbildningsinsatser för musiker och artister 
 
På årsstämman 2020 inkom en motion med förslag från medlemmar om att stärka 
musikers och artisters position i musikbranschen genom kunskapshöjande åtgärder. 
Liknande idéer hade redan diskuterats i styrelsen och resultatet blev ett av styrelsen 
omarbetat förslag som stämman antog. 
 
Under en treårsperiod ska SAMI ta fram och genomföra innehåll och metoder för en 
effektiv och bred utbildningsinsats som har potential att vara relevant för SAMI:s 
medlemmar. En projektgrupp har tillsatts bestående av styrelseledamöterna Karin 
Inde, sammankallande, Maria Blom, Patric Skog och Annika Törnqvist samt VD 
Stefan Lagrell.  

Syfte 
Utbildningsinsatsens syfte är att utveckla innehåll, metoder och plattformar för att 
höja kunskapsnivån om upphovsrätt hos SAMI:s medlemmar. Detta ska leda till att i 
grunden stärka artisters och musikers position och förutsättningar att verka i en 
dynamisk och föränderlig bransch.   

Övergripande mål 
Utbildningsinsatsen ska bidra till strategisk organisering inom musiker- och 
artistkollektivet. Utbildningsinsatsen ska nå en stor andel av SAMI:s medlemmar och 
utformas genom medlemsinflytande i första hand.  
 
Målet är att nå artister och musiker i ett tidigare skede, karriärmässigt, på väg in i 
branschen via relevanta utbildare och andra viktiga aktörer, för att höja 
kompetensen kring SAMI:s verksamhet.  

Finansiering 
Utbildningsinsatsen finansieras genom medel avsatta för kulturella och 
utbildningsrelaterade ändamål. Budgeten beslutas av styrelsen inom ramen för 
tillgängliga medel. 

Aktiviteter under 2021 
Under våren 2021 inleds arbetet med en kartläggning och analys av medlemmars 
behov av utbildning. Detta kommer att göras dels i mötesform, dels i enkätform. 
Målet är att ta fram en tre-årig strategisk plan för styrelsen att ta ställning till under 
hösten 2021. I projektgruppen finns flera förslag på aktiviteter, t ex ett digitalt 
utbildningsutbud, men vi ser vikten av en ordentlig behovsanalys och en aktiv 
medlemsinflytandeprocess innan vi beslutar om innehåll och metoder.  

Kontakt 
Vill du kontakta projektgruppen? Mejla till Karin Inde på mail@karininde.com  


