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I mitten av oktober kommer ett viktigt mål upp i Arbetsdomstolen. Det handlar om avskedandet 
av musikern i Jönköping. För musikern och för alla oss andra är det angeläget att få ett avslut på 
den långdragna processen. Samtidigt är det ett monumentalt misslyckande att arbetsgivarpar-
ten och Symf ska behöva gå till domstol. Har glappet blivit så stort mellan konstnärliga utövare 
och de som anställer dem att kreativa samtal inte längre har en självklar plats i det dagliga 
arbetet? Hur kom det sig att kritik numera allt oftare tas som en personlig kränkning och inte 
som ett tillfälle till eftertanke? Jag hoppas att utfallet i Arbetsdomstolen gör att vi även i fort-
sättningen kan ta tag i varandra och få vara upprörda, engagerade, ilskna eller glada. Om vi inte 
kan visa äkta känslor kommer det att bli ensamt och kallt i vår värld. 
Jonas Nyberg
Redaktör
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

I dagarna passerade Symf sin 35:e 
årsdag. Jag tycker därför att vi sänder 
en tanke till alla som varit med och 
bidragit till förbundets utveckling, 
framför allt till pionjärerna som vågade 
satsa och orkade gå från ord till tanke. 
Många har dessvärre lämnat oss men 
deras idéer lever vidare.

Jag hoppas att alla som i dag är förtro-
endevalda mår utmärkt. De mår säkert 
ännu bättre om det arbete som de utför 
och som till stor grad är ideellt, upp-
märksammas av kollegor och faktiskt 
även av arbetsgivarna med – vågar 
knappt skriva detta – en klapp på axeln.   
Det förbund som föddes, likt en trotsig 
tonåring och flyttade ut till ett eget liv, 
har i dag blivit ett vuxet och respekterat 
förbund. Vi står stadigt på egna ben 
med gott självförtroende. Framtiden 
har som vi konstaterat nya utmaningar. 
Det kommer förmodligen att innebära 
andra krav på oss som fackförening och 
frågan är om vi kan möta dessa utma-
ningar. När vi nu får betrakta Symf som 
vuxet är det kanske ändå snart dags att 
bilda familj?

Budgeten för 2020 är presenterad. En 
av de få nyheterna som överhuvudtaget 
gick att finna är att det särskilda stödet 
till kulturskolan återinförs. Det är bra 
men tänk inte bara bredd. Låt oss 
hoppas att stödet också kommer skapa 
möjlighet att ta vara på de speciella 
talanger som kan bli våra nya kollegor. 
Det behövs!    

Om det fanns några förhoppningar om 
att den nya samarbetskonstellationen i 
riksdagen skulle innebära en nödvändig 
upprustning av samverkansmodellen, 
kan man nu säga aJöken till de tankar-
na. Kulturen verkar inte ens varit på 
dagordningen. Inte ens inom reger-
ingen. Förutom en liten justering av 
bidragsnivåer framstår denna kultur-
budget som osedvanligt visionslös.  

Fler och fler kommuner och regioner 
brottas dessutom med dålig ekonomi. 
En förhoppning är att de sammanlagt 
5,5 miljarder som tillförs för att stärka 

kommunernas och regionernas ekono-
mi undanröjer risken för besparingar 
på kulturområdet på bekostnad av 
andra prioriteringar.

På temat fördelningspolitik: jag var på 
ett musikbranschmöte som Kulturrådet 
bjudit in till. Förutom Symf var kultur-
departementet, statens musikverk, 
kulturrådet och runt 25 olika paraplyor-
ganisationer och enskilda företrädare 
för det fria musiklivet närvarande. Det 
är ett medvetet val att delta och göra 
vår röst hörd i dessa sammanhang 
men likaväl är det med viss bävan som 
vi går dit. Här är Symf i, vad man kan 
kalla en kvalificerad, eller till och med 
överkvalificerad, minoritet. Låt mig 
först säga att jag hyser stor respekt 
för övriga deltagare. De är kunniga och 
vältaliga med ett stort engagemang 
för sin musik samtidigt som de arbetar 
med ytterst begränsat stöd om man 
jämför med våra arbetsplatser. Men det 
är tröttsamt att alltid hamna i försvars-
ställning då institutionerna, det vill 
säga våra arbetsplatser, alltid hamnar i 
den finansiella skottlinjen. Den under-
liggande och ibland uttalade önskan 
att med en quick fix omfördela pengar 
finns alltid närvarande. 

Symfs kommentar till det är att mon-
tera ner orkestrar inte är lösningen på 
finansieringen av andra musikgenrer. 
En liten procentuell förändring får stor 
procentuell påverkan för en orkester 
eller kör. Är den politiska ambitionen 
att symfonimusik och opera ska vara 
tillgängligt i hela landet och det till 
rimliga biljettpriser så kostar det. Vi ber 
inte om ursäkt för det.

Alternativet är att den för oss så be-
lastande stämpeln ”finkultur” får en 
verklig innebörd och att tillgängligheten 
blir begränsad till storstad och högin-
komsttagare.

Uttalanden som gjordes av kulturrå-
dets representanter på mötet betonade 
vilket utrymme regioner och kommuner 
har för att fördela ekonomiskt stöd 
utifrån sina kulturpolitiska prioritering-

ar. Kulturrådet förfogar ju endast över 
en del av bidragen. Allt i  enlighet med 
samverkansmodellen.  

Min gamla uppmaning att vi själva mås-
te ta ansvar för vår framtid och våra 
jobb genom att påverka beslutsfattare 
nära er känns fortfarande aktuell. Vi 
kan vara säkra på att andra pratar för 
sin sak.

I oktober avgörs frågan om den avske-
dade musikern på SMoT. Om det blir ett 
avslut på den rådande situationen eller 
inte beror på om parterna respekterar 
domen fullt ut, oavsett vilken part som 
får rätt. Symf kommer i alla fall att ta 
sitt ansvar och respektera den juridiska 
processen. Det vore klädsamt om Regi-
on Jönköping och Svensk Scenkonst gör 
samma utfästelse innan förhandlingen.

Gunnar Jönsson 
förbundsordförande

Grattis Symf 35 år!
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www.scenkonstvasternorrland.se

 Scenkonst Västernorrland söker: 

Stämledare klarinett
Nordiska Kammarorkestern

Läs mer om tjänsten: 
www.scenkonstvasternorrland.se/lediga-jobb

Sista ansökningsdag 1 nov 2019
Provspelningsdatum 9 jan och ev 10 jan 2020
Tillträde 1 aug 2020 
Placeringsort Sundsvall 

LÄS MER PÅ GSO.SE/JOBB Göteborgs Symfoniker – en del av

SVERIGES NATIONALORKESTER SÖKER 

FLÖJT stämledare med plikt till andra flöjt 
Provspelning äger rum 18-20 december 2019 i Göteborgs Konserthus. 

KONTRABAS stämledare 
Provspelning äger rum 17-18 januari 2020 i Göteborgs Konserthus.

SLAGVERK stämledare 
Provspelning äger rum 12-14 februari 2020 i Göteborgs Konserthus.

Tjänsterna  
är tillsvidare- 

anställningar med  
provår enligt 

överenskommelse.

Undersökningar pekar på att 1 av 4 
musiker i Sverige har tinnitus och 
att mer än hälften av landets 
klassiska musiker är oroliga 
för framtida negativ hörsel
utveckling. Känner du till 
dina rättigheter, möjlighe
ter och skyldigheter som 
rör hörseln? Vår föreläs
ning ger förebyggande 
kunskap kring hur du för
bättrar din ljudmiljö, mins
kar risken för hörselskador 
men även vad du kan göra 
om du drabbats av problem. 

Ljuv musik idag! 

Med öra för orkester, som 
drivs av Sveriges Orkester
förbund, föreläser för orkestrar 
och institutioner över hela 
landet. För bokning eller mer 
information, se orkesteröra.nu 
eller kontakta oss på  
0705611050.

Tinnitus imorgon?
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25:e maj gick förbundsmöte 2019 av stapeln. Det resulterade i 
några viktiga beslut som vi vill att alla medlemmar tar del av. 

De viktigaste förändringar i stadgarna är:
• För att motsvara de ökade kraven som GDPR medför är det 
nu tydligare att förbundsstyrelsen har sanktionsmöjligheter 
om inte en lokalstyrelse följer gällande regelverk.
• En tydligare beskrivning av valberedningens roll och nya 
instruktionen hur arbetet skall utföras
• Kortare tidsramar inför Förbundsmötet gällande motions-
rätt för medlemmar och när förbundsstyrelsen måste ha 
skickat underlag. 

När det gäller det sistnämnda har vi ändrat tidsramarna för 
att kunna lämna in motioner. Tidigare var sista dagen för 
enskild medlem att lämna en motion i slutet av december. 
Nu är den i slutet av januari istället. Även för förbundsstyrel-
sen har vi gjort förändringar. De gamla reglerna föreskrev 
att vi redan i december skulle ha bestämt vilka förslag vi ville 
förelägga förbundsmötet och den tidsramen från att en ny 
styrelse börjar i augusti kändes för snäv. De nya stadgarna i 
sin helhet finns att läsa på symf.se.    

Information om medlemsavgiften
Symf finansierar hela sin verksamhet på medlemsavgifter 
uppdelade i olika avgiftsnivåer. De som tjänar mest betalar 
en högre avgift. I de lägre inkomstnivåerna återfinner vi ofta 
frilansare, deltidsanställda samt studerande. Alla dessa är 
ofta mer utsatta och för dem är det än viktigare att ha råd 
med ett medlemskap i Symf.  Detta återspeglas också i hur vi 
justerar avgifterna från och med 1/1 2020. 
   
Förbundsmötet 2019 beslutade att:
Avgiften för de med inkomst över 275 000 kr/ år höjs till 320 
kr/månad från och med 1/1 2020. Reducerad avgift höjs 
med 20 kr till 256 kr

Avgiften för de med inkomst från 200 000 upp till 275 000/år 
höjs till 265/månad från och med 1/1 2020. Reducerad avgift 
höjs med 9 kr till 211 kr

Avgiften för de med inkomst upp till 200 000 höjs från och 
med 1/1 2020 med av förbundsstyrelsen fastställt index. Re-
ducerad avgift höjs från och med 1/1 2020 med av förbunds-
styrelsen fastställt index.

Avgiften för medlemsgrupper med begränsade förmåner höjs till 
340 kr/år förutom Symf intro som lämnas oförändrad på 0 kr.

Inbetalningar - ett personligt ansvar
Vår ambition är alltid att hålla avgifterna så låga som möjligt. 
Symfs medlemsavgifter tillhör de lägsta bland alla landets 
fackförbund. För att kunna fortsätta att hålla ner avgiftsni-
våerna måste vi snåla på utgiftssidan. En arbetsuppgift som 
vi avstår ifrån är löpande kontroll av att den som är medlem 
i Symf verkligen betalar sin avgift. Sådana kontroller är mer 
arbetskrävande än man kan tro och att skicka ut påminnel-
ser varje månad blir snart en stor kostnad. Att inte reagera 
varje månad ger också en möjlighet till flexibilitet om någon 
har det lite svårt runt månadsskiftet. Vi är nöjda bara vi ser 
att man betalar ikapp.

Vi gör avstämningar med jämna mellanrum, ett par, tre 
gånger per år. Visar det sig då att någon av en eller annan or-
sak inte betalat påminner vi. Men då följer också ett krav för 
att kunna fortsätta som medlem att hela skulden regleras. 
Det kan då dessvärre bli stora belopp att betala ikapp. Men 
vi är alltid villiga att göra upp hur en eventuell skuld skall 
betalas, en avbetalningsplan helt enkelt.

Får vi inget svar på påminnelserna avslutas medlemskapet 
utan annan åtgärd. Man kan då inte heller omedelbart ansö-
ka om återinträde utan att betala den gamla skulden. 

De vanligaste orsakerna till att det blir fel är att en 
medlem har:
• glömt att adressändra till Symf och att adressändringen 
upphört.
• bytt bank. Kontrollera alltid att eventuella autogiron fung-
erar efter bytet. Vi kan inte se när en medlem byter bank. Vi 
märker bara att avgiften inte har betalats till oss.

Till sist
Använd autogiro eller e-faktura så att vi kan minimera 
avi-utskick. Det blir säkrare för båda parter och det hjälper 
oss dessutom att hålla kostnader nere och undvika avgifts-
höjningar.

Symfs förbundsstyrelsee

Information från Symf

På Symfs förbundsmöte i maj togs en rad beslut och det gjordes en del stadgeändringar. Mindre stressiga tidsramar för att läm-
na in motioner, valberdningen fick en tydligare rollbeskrivning och beslut om medlemsavgifterna fanns med bland det som det 
togs nya beslut om. Här följer en sammanfattande rapport.

Nytt från förbundsmötet
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Axmar Bruk

På gränsen mellan Hälsingland och Gästrikland ligger Axmar Bruk med anor från 1600-talet. Här iscensatte Folkteatern Gäv-
leborg Bulgakovs kultförklarade roman Mästaren och Margarita. Föreställningen som spelades för fullsatta hus under juni i år 
fick strålande kritik på snart sagt alla svenska kultursidor. Musiken skrevs av Görgen Antonsson och spelades av honom och en 
kvartett med stråkmusiker från Gävle Symfoniorkester.

Mästaren och Margarita

Michail Bulgakov skrev på sin roman Mästaren och Margarita 
från 1928 fram till sin död 1940. Han hade då stämplats som 
kontrarevolutionär och uteslutits ur det sovjetiska författar-
förbundet. Eftersom romanen innehöll svidande kritik mot 
det totalitära systemet totalförbjöds den under Stalineran. 
Den publicerade först 1967, då översatt till tyska. Först efter 
tövädret i Sovjetunionen i slutet på 80-talet kunde den läsas 
på ryska.

I Sverige blev Mästaren och Margarita en riktig kultroman på 
1980-talet. Det är en fantastisk historia som blandar teolo-
giska diskussioner med samhällssatir. Här finns djävulen och 
här finns en rörande kärlekshistoria. Vi får möta Jesus och 
Pontius Pilatus samt företrädare för den litterära förening-
en Massolit och en talande katt. Folkteatern sparar inte på 
krutet i sin uppsättning utan öser på med full kraft. Fjorton 
skådespelare och figuranter fyller scenrummet i ett kreativt 
kaos. Lägg därtill en stråkkvintett som hela tiden är i ”bild” 
och binder ihop pjäsen i ett musikaliskt flöde. Hela föreställ-
ningen är som ett brutalt knytnävsslag och samtidigt som 
en ljuv smekning. Expressens Gunilla Brodrej var lyrisk i sin 
recension. ” Det blir en fullkomligt hisnande historia som i 
sina vackraste ögonblick flyger över Moskva och i sina mest 
hårresande ögonblick låter blodet spruta.”

Stråkmusikerna från Gävle Symfoniorkester, Ingela Hell-
berg, Ingrid Kytöharju och David Peterson samt frilansvioli-
nisten Alexander Rydberg har samarbetat med Folkteatern 
och riksspelmannen Görgen Antonsson förut. Då spelade de 
föreställningen Drömkväde. 
– Det här är en spin-off på det och därför fick vi frågan om vi 
ville vara med, säger David Peterson.

Det var inget svårt val att tacka ja.
– För att det är så roligt, säger Ingela Hellberg.

På frågan vad det är för sorts musik svävar de på målet en 
aning. Görgen Antonsson har komponerat den, Karl-Johan 
Ankarblom orkestrerade och musiken är inte helt lätt att 
genrebestämma.
– Regissören Natalie Ringler ville inte att det skulle vara 
folkmusik så det är det alltså inte, säger David Peterson och 
skrattar.

När arbetet med föreställningen kom igång stötte det till pro-
blem med schemaläggningen. Skådespelarna arbetar utifrån 
Teaterförbundets arbetstidsavtal som skiljer sig från Symfs 
avtal som är anpassat efter hur musikensembler vanligtvis 
jobbar. Men det löste sig till slut.

– Det blev lite förkortat och vi rensade i schemat. Vi fick ock-
så tillgång till en bil så vi slapp att åka ut med den gemen-
samma bussen tre timmar före repetitionsstart, säger Ingrid 
Kytöharju.

För musikerna från Gävle Symfoniorkester kändes det bra 
att göra något nytt och att få bryta mönstren från de vanliga 
konsertproduktionerna i Gävle konserthus.
– Vi har effektpedaler och det är kul att få göra ljud som man 
inte får göra annars. Det är ju inte så mycket distpedaler i 
symfoniorkestern, säger David.

– Förutom att det är kul blir vi också så väl omhändertag-
na, framför allt av Ingegerd (Herlitz, producent) och av CC 
(Constantin Carlestam, inspicient), säger Ingrid och fortsät-
ter:
– Det var ju de som tog tag i schemat och ändrade så att det 
skulle passa vårt avtal. 

Hyttan som de spelar i är kall och fuktig. Luften är källarrå 
och det surrar av mygg i lokalen. Ensemblen värms upp av 
infravärme och under podiet finns någon form av apparat 
som ska jaga bort myggorna. Publiken däremot får vifta 
undan myggor för hand men kylan glöms snabbt bort när 
föreställningen drar igång. De tre timmarna försvinner i 
ett nafs och när pjäsen är över vill applåderna inte ta slut. 
Folkteatern Gävleborg har verkligen skapat ett allkonstverk 
av Bulgakovs roman, mycket tack vare den suggestiva och 
närvarande levande musiken.

Jonas Nyberg

Dasha Nikiforova och Alexandra Zetterberg Ehn i Folkteatern Gävleborgs 
mustiga uppsättning i huttan på Axmar bruk. Foto: Märta Thisner

Ingrid Kytöharju i scenkostym värmer upp inför föreställningen
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Moldavien

Andra anhalten på vårens reportagere-
sa var Moldavien. I huvstaden Chisinau 
väntade besök på Nationaloperan 
och möten med musiker, sångare, 
dirigenter och en bullrigt skrattande 
kormästare. Landet Moldavien är ett av 
Europas allra fattigaste och har stora 
problem med utflyttning till andra 
länder. Samtidigt är det ett land som 
producerar utmärkta viner och som har 
en rik matkultur som gör det unikt i sin 
del av världen.

Moldavien ligger inklämt mellan Ukrai-
na och Rumänien och enklaste sätt att 
färdas från Odessa vid Svarta havet, 
som du kunde läsa om i förra numret 
av Symfoni, är med bil. Det är inga stora 
avstånd, bara 17 mil. Färden går genom 
låglänta ukrainska jordbruksbygder 
upp mot den Moldaviska gränsen. Men 
gränsstationen leder in till utbrytarre-
publiken Transnistrien som förklarade 
sig självständigt år 1991. I huvudsta-

den Tiraspol syns bepansrade fordon 
omgivna av allvarliga män i uniform 
och med automatvapen. Atmosfären är 
inte direkt hotfull men ändå långt ifrån 
fridfull och det känns skönt att så små-
ningom lämna Transnistrien bakom sig.

Vin en viktig exportvara
Sedan börjar vinodlingarna breda ut sig 
över det kulliga landskapet. Det finns 
belägg att vindruvor har vuxit här i mil-
jontals år och vin har alltid varit Molda-
viens viktigaste exportvara. Ett stort 
bakslag för den exporten kom 2006 då 
Ryssland förbjöd import av moldaviska 
viner. Ryssland hade dessförinnan varit 
den allra största importören.

Kalabaliken i Bender
Moldavien har en brokig historia och 
många är de som gjort anspråk på regi-
onen. Under antiken bodde här dakerna 
och landet kallades då Dakien. Här 
fanns guldgruvor och området införli-

vades i romarriket. Under medeltiden 
erövrades det av Kievriket och sen kom 
mongolerna och lade beslag på det. 
Under 1300-telet uppstod här fursten-
dömet Moldau och två hundra år senare 
underställdes området det Osmanska 
riket. Här ligger staden Bender som 
har en alldeles speciell plats i svensk 

Ett fattigt hörn av Europa

Nationaloperan i Chisinau uppfördes 1957 och är ett idag ett lysande exempel på den monumentalarkitektur som dominerade i Sovetunionen under mitten av 1900-talet.

Vinolding i Moldavien.
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historia. Det var hit Karl den XII tog sin 
tillflykt efter nederlaget i Poltava år 
1709. Bender stod då under osmansk 
överhöghet och till en början var man 
vänligt inställd till den svenska kung-
en och hans soldater. De hade ju en 
gemensam fiende, nämligen Ryssland. 
Kalabaliken i Bender bröt ut när turkar-
na skulle avvisa svenskarna i februari 
1713. Med endast 40 livgardister försva-
rade sig kungen med näbbar och klor 
mot de cirka 600 turkiska soldaterna 
som stormade den befästa förläggning-
en. Enligt historien snubblade Karl den 
XII på sina sporrar när han försökte fly. 
Han togs till fånga och fick tillbringa ett 
år i osmansk fångenskap innan han till 
slut släpptes.

En del av Sovjet
I början på 1800-talet kom området 
under rysk överhöghet återigen under 
namnet Bessarabien. Efter den ryska 
revolutionen utropades man sig till en 
självständig stat men det blev kortva-
rigt. Rumänien invaderade redan 1918 

och Bessarabien förlorade sin själv-
ständighet. Igen. Efter andra världskri-
get blev Moldavien en del av Sovjetu-
nionen och så var det fram till 1991 då 
Sovjet kollapsade.

God mat
Moldaviens huvudstad Chisinau är lan-
dets största stad och här finns landets 
kulturinstitutioner. Moldaviens Natio-
nella Opera och Balett startade så sent 
som 1957 och byggnaden är en rejäl 
betongskapelse med en salong som 
rymmer hela 2000 personer. Stadens 
arkitektur är en blandning av vacker 
1800-talsbebyggelse och mastodont-
byggnader i betong från 1960-talet. Här 
finns massor av bra restauranger och 
vinbarer där det går att provsmaka sig 
igenom ett rikt utbud. Maten är välkryd-
dad, vällagad och med svenska mått 
mätt mycket prisvärd. För att inte säga 
jättebillig.

EU ställer krav
Det politiska livet har på senare år varit 
kantat av anklagelser om korruption, 
av bankkriser som har gjort att folk 
har förlorat sina livs besparingar och i 
juni i år hade man ett tag två parallella 
regeringar efter att den sittande reger-
ingen vägrade avgå trots att parlamen-
tet valt en ny premiärminister. Det finns 
en allmän uppgivenhet inför landets po-
litiska företrädare och förtroendet för 
dessa tycks vara tämligen lågt. Sedan 
i somras har dock det politiska läget 
stabiliserats något och den moldaviska 
förhoppningen att fördjupa samarbe-
tet med EU stärkts. EU har dock ställt 
djupgående krav på juridiska och poli-
tiska förändringar för att en anslutning 
till EU ska kunna bli verklighet.

Lämnar landet
Den ekonomiska situation och de myck-
et låga lönerna gör att många moldaver 
har valt att lämna landet. Landet kan ha 
förlorat uppåt en miljon medborgare de 
senaste åren. Det är mycket för ett land 
som nu består av ungefär tre och en 
halv miljon invånare. Vilka effekter det 
har för Nationaloperan kan du läsa mer 
om på nästa uppslag.

Jonas Nyberg

Ljudkabin
Ljudisolerade övningsrum 
som man monterar själv

Sparta System ab
www.spartasystem.se

När man
vill öva
utan att
störa sin
omgivning.
Flera
storlekar.

0730-211 472

!

!!

!
!

 

-move better to play better 

Introduktionskurser 

Ingesund 9 – 10 november 2019 

Göteborg 23 – 24 november 2019 

Malmö 11 – 12 januari 2020 

Stockholm 25 – 26 januari 2020 

Anmälan/info: musikerfriskvard@gmail.com  

senast 7 dagar innan kursen. 
 

Fortbildningsdagar, kurser och workshops för  

din ensemble eller institution  

anordnas på förfrågan. 

 

Arr. Egtvedt coaching och friskvård för musiker 

För mer info och uppdaterad kurskalender se 

www.timani.no/kurs 

www.timanicommunity.com 

 

 S T R Å K S T U D I O N
VIOLINATELJÉ

Violinbyggarmästare
Michael Wallmo

Tegnérvägen 5b
802 67 Gävle
073-5150992

michael@wallmo.com
wwwww.thebowstudio.com

Det kustlösa Moldavien ligger mellan Rumäninen 
och Ukraina, retsamt nära Svarta Havet.

I Tiraspol i utbrytarrepubliken Transnistrien står 
Leninstatyer fortfarande kvar.
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Moldavien

Moldaviens nationalopera i Chisinau bär det klingande namnet Teatrul National de Opera si Balet Maria Biesu. År 1957 stod det 
nya operahuset färdigt och sedan dess har här spelats både opera- och balettföreställningar. Den gigantiska betongbyggnaden 
tronar vid en av de breda boulevarder som korsar stadens centrum. Att guidas genom den vidsträckta publikfoajén, den enorma 
salongen och de slitna utrymmena bakom scenen ger känslan av en tidsresa tillbaka till ett svunnet Sovjetunionen. 

Nationaloperan i Chisinau

Moldaviens nationalopera räknas som en av de ledande 
operainstitutionerna i Östeuropa. Från början fick den, som 
många andra rysktalande teatrar, namn efter Alexander 
Pusjkin men en bit in på 2000-talet fick den tillnamnet Maria 
Biesu efter en av Moldaviens nationalidoler tillika interna-
tionell stjärnsopran. Orkestern har ett 90-tal medlemmar. 
Det finns en stor operakör som när den är fulltalig består av 
drygt 60 sångare. Lägg därtill sångsolister, ett stort balett-
kompani, tekniker, kostymörer, sminkörer, dekorverkstäder 
och all annan bemanning som krävs för att få ett operahus 
att fungera, så framträder bilden av ett operahus i paritet 
med de stora i Västeuropa.

När Symfoni är på besök förbereds en festival och kör och 
orkester repeterar för fullt. Orkestern repeterar i en föns-
terlös sal och in paus ges det tillfälle att prata med några 
av musikerna. Olga Vlaicu är förste konsertmästare och 
har spelat i orkestern i 25 år. På frågan om varför så många 
stolar är tomma under repetitionerna svarar hon:
– Vi tar aldrig in frilansare för att ersätta folk som är lediga 
eller sjuka. Det finns inga pengar till det.

Olga berättar att lönerna är mycket låga. 200 euro är grund-
lönen och i princip alla musiker måsta ha kompletterande 
försörjning. Hon själv jobbar som fiollärare både på konser-
vatoriet och på ett musikgymnasium. Hon är också primarie i 
en stråkkvartett. Olga har en tillsvidareanställning i orkes-
tern. Det har de äldre musikerna men de som har anställts 
på senare år ges bara ettårskontrakt.
– Det är en lag som funnits i sex, sju år som reglerar anställ-
ningarna inom den statsfinansierade kulturen. Operan får 
inte anställa på annat än ettårskontrakt, säger hon.

Det finns fackförbund i Moldavien men eftersom anställning-
ar och löner bestäms av regeringen är de relativt tandlösa 
och har mycket låg anslutningsgrad. När lönen inte räcker 
att leva på känns det inte angeläget att betala medlems-
avgift till något som inte gör någon skillnad. I avsaknad av 
fackföreningar är musikernas möjlighet att påverka sin 
arbetssituation mycket liten. Istället får man lita till arbetsgi-
varens välvilja. Olga erkänner att planeringen av musikernas 
tjänstgöring lämnar en hel del övrigt att önska.
– Det skulle vara en dröm att få veta arbetstiderna i förväg, 
säger hon. Som det är nu kommer schemat i bästa fall en 
vecka i förväg men ändringar kan ske från dag till dag.

Operaorkestern består nästan uteslutande av moldaviska 
musiker med undantag för ett fåtal ukrainska musiker. Det 
är svårt att rekrytera musiker eftersom många av de allra 

bästa tar chansen att provspela sig till positioner i utländska 
orkestrar. Just nu saknas det bland annat oboister. 
– De som spelar nu är äldre pensionerade träblåsare, säger 
Olga.

Det ges få möjligheter till extrainkomster som musiker. Det 
blir enstaka spelningar på bröllop, begravningar och ibland i 
kyrkor under påsk och jul. Olga Vlaicu har dock återkomman-
de engagemang i World Orchestra for Peace, som grundades 
av Sir Georg Solti.
– Då får jag betalt. Bra betalt, säger hon och skyndar tillbaka 
in till repetitionen.

I korsalen repeterar operakören under ledning av den karis-
matiske kormästaren Oleg Konstatinov. Han är fullkomligt 
sjuder av energi och entusiasm. Det är nästan omöjligt att 
inte ryckas med och han bjuder genast in mig att sitta in 
bland männen i kören. Jag avböjer artigt och frågar istället 
om går bra att fotografera. Självklart, säger han och poserar 
glatt framför kameran.

Oleg Konstatinov gjorde värnplikt som fallskärmsjägare i 
Röda armén innan han utbildade sig till sångare och så små-

Repetition i orkestersalen på nationaloperan i Chisinau.

Dirigenten och konstärliga ledaren Nicolae Dohoratu repeterar med sin 
orkester i den slitna orkestersalen.
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ningom till kormäs-
tare, berättar han 
när han tar emot 
på sitt kontor efter 
repetitionen.
– Jag började sjunga 
i kören redan 1991 
men jag började 
studera först tre 
år senare, berättar 
han. Min lärare 
hade lärts upp av en 
kormästare från den 
kejserliga kören i 
Sankt Petersburg.

Redan under ope-
rastudierna började 
han assistera den 
dåvarande kor-
mästaren och han 
ledde också en kör 
från konservatoriet 
i Chisinau. Långt 
senare, efter fem år 
som kormästare i 

Turkiet, fick han erbjudande om att få tjänsten på nationalo-
peran. Men då tvekade han.
– Ta aldrig ett jobb från en levande man, sa min lärare. Det 
blir bara problem.

Till slut tog han i varje fall jobbet som kormästare. Vid sidan 
av repetitionsarbetet lär han upp sina assistenter. Deras roll 
blir i sin tur att skola in unga sångare. Oleg har insett att de 
som utbildas på konservatoriet och blir riktigt bra inte vill 
ha anställning i operakören. De försvinner iväg utomlands. 
Istället letar han upp talanger på egen hand.

– Jag gav kontrakt 
till två ungar teno-
rer som knappt kan 
läsa noter. De har 
fina röster och nu 
får mina assisten-
ter öva notläsning 
med dem. Och när 
vi gjorde Nabucco 
nyligen sjöng de 
riktigt bra så jag 
är glad över att ha 
så professionella 
assistenter som 
lyckades få dem att 
lära sig sina stäm-
mor, berättar han.

Kören ska egent-
ligen bestå av 64 
sångare men det 

finns ett tiotal vakanser och Oleg tycker att det räcker till 
ändå.
–Idag var vi nog bara 45 på repetitionen. En del hade fått 
ledigt för att de hade andra jobb. Men på föreställningarna 
måste alla vara där, betonar han.

Han försöker hålla lördagar fria från repetitioner eftersom 
det är då det finns möjlighet att sjunga i kyrkor och få ex-
trainkomster. Sångarna i kören har samma lön som orkes-
termusikerna och inte heller här tar man in vikarier. Det finns 
varken sångare eller pengar att tillgå.

Operans repertoar är mestadels traditionell. Den konstnärli-
ga ledaren, Nicolae Dohoratu, menar att publiken är konser-
vativ och vill ha de klassiska operorna.
– Vi vill gärna göra mer nyskrivet men det är dyrt och det 
är svårt att ta betalt för något som publiken inte känner till, 
säger han.

Maestro Dohoratu har dirigerat orkestern i snart 30 år och 
har varit chefdirigent i över 20. På frågan om vad som är det 
bästa och det sämsta med Moldaviens Nationella Opera och 
Balett, svarar han:
– Det bästa är att vi har en opera! Det sämsta är att vi inte 
har ekonomi till att ha så många premiärer.

Det är inte heller så vanligt att man spelar en föreställ-
ning under en längre period. Publikunderlaget räcker helt 
enkelt inte till. Biljettpriserna är mycket låga, i varje fall med 
svenska mått mätt. En operabiljett kostar mellan 25 och 100 
kronor men det är mycket för moldavisk operabesökare. 

Nicolae Dohoratu är bekymrad över hur svårt det är att 
rekrytera nya musiker, speciellt för träblåset och brasset. Att 
många musiker lämnar landet viftar han dock bort.
– Det gäller för hela Moldavien och det problemet finns inom 
alla branscher, menar han.

Det finns ett musikerfack och en union för kompositörer. Det 
är dock små och svaga förbund. Utöver ett konstnärligt råd 
med representanter för orkestern, sångarna och baletten 
finns ingen möjlighet att påverka för de anställda. Maestro 
Nicolae konstaterar också krasst:
– Det finns inget inflytande från facket!

Jonas Nyberg

Resan till och artiklarna om Moldavien möjliggjordes av 
organisationen Union to Union som beviljat tidningen Sym-
foni anslag för detta informationsprojekt. Union to Union – 
som är LO, TCO och Sacos gemensamma organisation för 
det fackliga utvecklingssamarbetet – arbetar för att stärka 
fack i världen, bidra med kunskap och påverka för global 
rättvisa.

Oleg Konstatinov, karismatisk kormästare och  
f d fallskärmsjägare i Röda armen.
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Barnomsorg

GöteborgsOperan 
AB söker

Tenorer till 
Göteborgs-
Operans 
herrkör
Sök tjänsten på 
www.opera.se/jobb

GöteborgsOperan 
AB söker

Altar till 
Göteborgs-
Operans 
damkör
Sök tjänsten på 
www.opera.se/jobb

     

Provspelning:  
8–9 november, 2019

Läs mer om tjänsten på 

wermlandopera.com

WERMLAND OPERA SÖKER

OBOE
Stämledare /  

plikt engelskt horn

Nya barnrättslagen värdelös?

Den första januari blir FN:s barnkonven-
tion svensk lag - barnrättslagen. Men 
dess viktigaste grundprinciper riskerar 
bli värdelösa efter det prejudicerande 
beslut som kom efter Symfs överklagan 
till Skolinspektionen, gällande barnom-
sorg på obekväm arbetstid. Redan 2011 
skrevs två av de viktigaste grundprin-
ciperna i barnkonventionen in i skolla-
gen – barnets bästa som utgångspunkt 
i all verksamhet och barnets rätt att få 
uttrycka sin åsikt. 

Nu menar 
Skolinspek-
tionen att 
det i lagen 
inte beskrivs 
tillräckligt 
väl om hur 
en prövning 
av barnets 
bästa ska 
göras för att 
vara gällan-
de. Formu-
leringen i 
skollagen 

är i princip identisk med FN:s barnkon-
vention, och inte heller där står angivet 
närmre om hur en bedömning av barnets 
bästa ska göras, vilket innebär att 
barnkonventionens skrivelse om barnets 
bästa riskerar att bli helt värdelös i den 
nya barnrättslagen. Man ska egentligen 
inte kunna skriva bort barnets rättighe-
ter i nationell lagstiftning, därför har det 
här fallet blivit uppmärksammat av såväl 
Barnombudsmannen, som av regering-
ens barnkonventionsutredning.  

För föräldrar i scenkonstbranschen, vars 
ordinarie arbetstider är kvällar och hel-
ger, är såklart tillgången till barnomsorg 
lika viktig som för dagarbetande föräld-
rar. Idag har kommunerna bara en skyl-
dighet att sträva efter att erbjuda omsorg 
på obekväm arbetstid, vilket innebär att 
vissa kommuner inte erbjuder det alls. 

Är man småbarnsförälder innebär det en 
begränsning av grundläggande rättighe-
ter som att kunna ha möjlighet att välja 
det yrke man vill, bo var man vill och 
kunna leva på sin lön. 

Det är alarmerande att villkoret för 
tillgängligheten och värderingen av vilka 
barn som ska erbjudas omsorg är att 
föräldrarna ska arbeta normala kon-
torstider, alltså inte utifrån förälderns 
faktiska arbetstider och barnets behov. 
Då värderas ju inte alla barn lika. Man 
bedriver scenkonstinstitutioner i statlig 
regi, men skapar inte förutsättningar för 
att föräldrar ska kunna arbeta där och 
kunna förena föräldraskap med för-
värvsarbete

Om omsorg på obekväm arbetstid 
överhuvudtaget erbjuds, är det upp 
till kommunen att bestämma vilken 
omsorgsform som erbjuds. Eftersom 
kommunerna nu, enligt Skolinspektio-
nen, inte behöver ta hänsyn till barnets 
bästa blir konsekvensen att de kan 
erbjuda barn ett omsorgsalternativ där 
barnet kan behöva vara 22 timmar/dygn 
i omsorg utanför hemmet – flera dagar i 
sträck. I annat fall kan föräldern uppma-
nas välja yrke efter tillgång på barnom-
sorg, flytta eller hänvisas till dyra privata 
barnvaktsföretag, vilket få föräldrar har 
råd med om de ska kunna leva på sin lön. 

Det är nödvändigt att skollagen mo-
derniseras och anpassas efter hur 
verkligheten ser ut idag. Självklart ska 
även föräldrar ha möjlighet att arbeta i 
vår bransch, därför fortsätter Symf att 
enträget driva frågan. 

Anna-Karin Simlund  
Symfs vice förbundsordförande

Nyligen överklagade Symf ett beslut till Skolinspektionen rörande barnomsorg på 
obekväm arbetstid, med syfte att få skollagen prövad. Symf fick avslag, men nu kan 
det prejudicerande beslutet få stor betydelse för den nya barnrättslagen. För de 
medlemmar i Symf som är småbarnsföräldrar är barnomsorg på obekväm arbetstid 
en förutsättning för att kunna kombinera föräldraskap och arbete

Barn med musikerföräldrar saknar 
rätt till anpassad barnomsorg.



14 ǀ SYMFONI ǀ SEPTEMBER/OKTOBER 2019

Frilansavdelningen ǀ E-post: frilans@symf.se

Nu tänker jag skriva lite om ett ämne 
som är hatat, omdiskuterat, kritiserat 
och ifrågasatt av många. 

Det finns antagligen lika måna funde-
ringar och synpunkter som det finns 
musiker. Jag tänker inte skriva om hur 
man lyckas på en provspelning. Nej, 
nu tänkte jag vädra mina tankar kring 
rekrytering av musiker idag. Som vissa 
av er vet så är jag ganska rutinerad när 
det gäller ämnet. Jag slutade räkna när 
jag passerat 50, och då menar jag inte 
år utan provspelningar. Av dessa har 
fyra resulterat i fasta anställningar och 
ett antal har lett till längre eller kortare 
vikariat. Sen, i ärlighetens namn, är det 
några som kanske inte borde ha blivit 
av. Exempelvis när pianisten måste 
säga att den provspelande inte vill 
fortsätta eller när det uppdagas att det 
är HELA verket juryn vill höra. 

Det kan låta lite oseriöst – och till viss 
del håller jag med – men jag har alltid 
varit av den åsikten att man har allt att 
vinna på att provspela. Även om man 
känner sig helt värdelös som musiker 
och människa när det inte blir som man 
tänkt. Samtidigt är man bäst i världen 
när man lyckas vinna, men det brukar 
visa sig efter några dagar att riktigt så 
var det nog inte. Man är varken värdelös 
eller världsbäst efter en provspelning. 
Man är den man är kort och gott. 

Vi förbereder oss flera månader i 
förväg, kanske ett halvår eller ett år 
för en specifik provspelning. Man övar 
på stycken, tar lektioner, nöter på 
orkesterutdrag, lyssnar på mängder av 
inspelningar, går på konserter för att 

få rätt känsla och inspiration, tränar 
mentalt och gör fejkade provspelningar, 
tvingar både vänner och kollegor att 
lyssna och helst komma med uppmunt-
rande tillrop. Man tänjer på gränserna 
till det yttersta. Allt för att en specifik 
dag få dra ett turnummer och under 
några minuter få chansen att visa allt 
vad man kan för människor som man 
inte ser. Dock brukar dom höras så att 
det finns liv på andra sidan skärmen 
är troligt. Situationen är helt absurd. 
Och vad händer..? Efter 20 års musi-
cerande får man knappt till en vettig 
stämton. När man spelar några takter 
ur ett utdrag som man vet exakt hur det 
låter då man sitter i orkestern, låter  
det ju jättekonstigt när man sitter och 
tutar helt själv. Man väntar bara på att 
få höra dom bevingade orden ”tack så 
mycket”. 

Jag har suttit på andra sidan skär-
men ett otal gånger också och det är 
fascinerande att inse hur mycket som 
kan hända på några få minuter. Detta 
slumpartade verktyg är det vi använder 
oss av när vi ska anställa musiker... Är 
det konstigt att det blir fel ibland?

Vad vill jag nu ha sagt i och med detta? 
Vi måste försöka hitta andra kom-
pleterande sätt att anställa musiker 
på. Provspelning är trots allt ett bra 
verktyg för att få visa upp sig, men det 
behövs andra sätt också. När man som 
jag har passerat 50, och nu menar jag 
år, så är det inte så himla lätt att mobi-
lisera all den energi som behövs för att 
ha en chans att lyckas på en provspel-
ning. När jag pratar med frilansande 
kollegor är det många som inte orkar 

utsätta sig för en provspelning idag på 
det viset. Det resulterar ofta i att man 
tappar arbetstillfällen då även vikarier 
plockas från provspelningar. 

Vi måste skapa en acceptans för att det 
är ok att få jobb utan provspelningsför-
farandet. Jag vill betona att jag inte är 
för att det ska slopas helt men jag vill 
ha en debatt kring ämnet.

Slutkläm:
Vad ska vi göra för att orkestrarna ska 
kunna rekrytera musiker på ett så bra 
sätt som möjligt och samtidigt inte 
utestänga en stor grupp frilansmusi-
ker, eller för den del dom som vill byta 
arbetsplats, men inte har tid eller ork 
att provspela. Det är en svår nöt att 
knäcka, och man får inte glömma bort 
att bara för att man har en massa rutin 
så är det inte alls säkert att man är 
bäst lämpad för just det vikariatet eller 
jobbet. Det som jag är ute efter är en 
mer öppen debatt.

Fredrik Dickfelt
frilansordförande

Provspelningar

Vill du vara med och förbättra tidningen Symfoni?

Nu söker vi symfmedlemmar som vill vara med i ett redaktionsråd.
Har du idéer och lust att göra vår medlemstidning ännu bättre är du välkommen 

att ta kontakt med symfoni@symf.se eller ringa 08-693 03 35
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Söker du ersättning från a-kassan och fakturerar  
via faktureringsbolag/egenanställningsbolag?
Om du tar uppdrag och fakturerar detta genom faktureringsbolag/egenanställningsbolag 
ska vi  bedöma om vi ska tillämpa regler för anställd eller företagare när du söker a-kassa.  
Antalet uppdragsgivare har betydelse för vår bedömning.
Om du tar tillfälliga uppdrag som du fakturerar är det viktigt att du får ett avtal eller kontrakt med 
den uppdragsgivare du utför arbete åt. Vi på a-kassan behöver få en kopia på avtalet mellan dig och 
den faktiska uppdragsgivaren för att kunna fatta beslut om din ersättning.  

Vid avslutat uppdrag är det faktureringsbolaget som utfärdar det arbetsgivarintyg som du ska lämna 
till oss. 

Hör av dig till oss du om du har frågor om hur uppdrag genom faktureringsbolag kan påverka din 
rätt till ersättning från a-kassan.  

Du hittar mer information om a-kassa och kulturarbete på vår hemsida 
unionensakassa.se/kulturarbete. Har du frågor kan du skicka ett  
meddelande på Mina Sidor. Du kan också ringa oss på 0770-77 77 88.

Behöver du få tag i professionella 
musiker?

Du hittar dem i Frilanskatalogen! 
www.symf.se
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Arbetsförmedlingen Kultur Media är en 
branschförmedling inom Arbetsförmed-
lingen och har i uppdrag att arbeta med 
arbetsgivare och utövare inom kultur 
och media. Branschorganisationerna 
har genom tiderna varit en mycket viktig 
part i att vi som branschförmedling 
funnits till och de har även varit med att 
ta fram de kriteriekrav som gäller för 
att en arbetssökande ska kunna vara in-
skriven. Alla de åtgärder vi förfogar och 
förfogat över har endast kunnat åtnjutas 
av de som är inskrivna hos oss.

Genom åren har vi ofta uppnått de mål 
som Arbetsförmedlingen satt och vi har 
varit mycket aktiva i att stödja arbets-
givare i olika rekryteringsformer och 
skapa mötesplatser med arbetssökan-
de. Jämförelsevis med den ”vanliga” 
Arbetsförmedlingen har vi haft högre 
måluppfyllan. Några av orsakerna till att 
vi har lyckats med vår verksamhet har 
varit att vi jobbat branschspecifikt, haft 
stor kunskap om våra branschområden 
och att vi organisatoriskt är uppdelade 
i så kallade branschlag för att i största 
möjliga mån ha god information och 
kunskap om de branscher vi verkar 
inom.

En av de senaste satsningarna Arbets-
förmedlingen genomdrev var de så 
kallade Arbetsgivarcenter som organi-
satoriskt är kopior av Arbetsförmedling-
en Kultur Media. Arbetsgivarcenter har 
också vittnat och att deras arbetssätt 
varit lyckosamt.

Men nu är detta snart ett minne blott, 
då man monterar ned verksamheten. 
Allting ska nu digitaliseras och vi tar inte 
längre emot besök. En del av digitalise-
ring är bra, absolut, och främjar en enk-
lare kontakt med Arbetsförmedlingen 
för både arbetsgivare och arbetssökan-
de. Men de som önskar att få lite mer 
information om sin bransch kan snart 
inte längre räkna med att vi kan ge nå-
gon. Vi har inga branschlag kvar och det 
sker i princip ingen kompetenspåfyllnad. 
Handläggare handhar arbetssökande 
och arbetsgivare inom alla våra yrkes-
områden och det är 184 yrkesområden.

Vi kan inte heller längre stödja arbets-
givare utanför Stockholm, Göteborg 
och Malmö som inte nyttjar de digitala 
kanalerna och som kräver IRL (in real 
life) möten, exempelvis auditions, speed-
dating m.m. Knappt inom de tre nämnda 
städerna heller!

Som grädde på moset införs nu även ett 
nytt digitalt system med namnet ACE 
Interact som mer är att likna vid ett call-
center och där vi handläggare inte läng-
re leds utan övervakas. Detta löpande 
band-liknande system kommer att med-
föra ett ledarskap som inte ser till vari-
ationen i kontakten med människor där 
samtal kan ta olika lång tid utan endast 
se till kvantiteten av förda samtal. Där 
kollegor kan komma att ställas mot var-
andra och jämföras i hur många samtal 
respektive haft, inte vad de innehöll. Där 
handläggarens yrkesroll förminskas 

från att vara coachande och vägledande 
till snabba och förenklade svar utifrån 
Arbetsförmedlingens tjänsteutbud, och 
inte alls utifrån branschkunskap. Där 
avvecklingen av Arbetsförmedlingen 
Kultur Media genomförs.

Summerar vi så blir det självklart att 
den politiska viljan av att ge ”markna-
den” ansvaret över matchningspro-
cessen får vatten på sin kvarn och rätt 
i sin analys av Arbetsförmedlingens 
misslyckande. Det sorgliga är att Ar-
betsförmedlingen Kultur Media fung-
erade bra. Vi kan inte längre leverera 
och den organisation som byggs upp är 
inte anpassad för att vi ska det heller. 
Nu tar snart privata företag över och vi 
skattebetalare kommer att stå för notan. 
Det kommer att bli dyrt. Som slutkläm 
kan nämnas att ett av de viktigaste kra-
ven som kommer att ställas i anbuden 
som ska lämnas in är att de nya privata 
matchningsföretagen träffar de arbets-
sökande, något vi handläggare länge 
vetat ger de bästa förutsättningarna för 
god coaching och vägledning. Det som 
nu trasar sönder och monteras ned!

Harry Tuomenoksa och Elisabeth  
Vollmer, arbetsplatsombud för  

Statstjänstemannaförbundet,  
Arbetsförmedlingen 
Kultur Media Sthlm
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Riksdagens beslut om att kraftigt banta ner Arbetsförmedlingen drabbar specialförmedlingen Kulur Media särskilt hårt. 107 
anställda ska bli 64. Förmedlingsuppdraget kommer att försvinna helt och frustrationen bland de anställda är stor. Harry 
Tuomenoksa och Elisabeth är båda arbetsplatsombud och här är deras debattartikel. 

Kultur Media trasas sönder
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Budgetpropositionen

Den totala kulturbudgeten ökade 
med 292 miljoner kronor. Ungefär 94 
miljoner kronor av dessa ska kompen-
sera pris- och löneomräkningen vilket 
sannolikt inte kommer att räcka hela 
vägen för landets kulturinstitutioner. 
Det finns tyvärr inga riktiga glädjeäm-
nen att ta fasta på i den kulturbudget 
som Amanda Lind presenterade den 18 
september.

 

En genomläsning av kulturbudgeten för 
år 2020 ger för handen att regeringen 
understryker vikten av att värna den 
konstnärliga friheten. På förekommen 
anledning (läs Sölvesborg) skickar man 
signaler till mottagarna av anslag och 
bidrag att de ska fortsätta att vara fria 
och ta fasta på de kulturpolitiska målen. 
Regeringen vill återta makten över 
konstnärspolitiken. Med stöd av den 
konstnärspolitiska utredningen från 
förra året, “Konstnär – oavsett vill-
kor?”, vill man modernisera bidrags-
förordningarna. Det har tidigare varit 
Sveriges riksdag som har beslutat om 
dessa men nu säger man: ”Reger-
ingen bör fortsatt bestämma i frågor 
som rör stödordningar till konstnärer 
och kulturskapare och tidigare riks-
dagsbindningar bör därför upphävas.”  
Konstnärsnämnden som fördelar stöd 
till enskilda konstnärer får ett, om än 
blygsamt, tillskott i budgeten på cirka 
nio miljoner kronor.

Amanda Lind talade mycket om behovet 
att stärka de demokratiska processer-

na i samhället. En markering riktad mot 
de högerextrema krafterna i samhället 
är höjningen av anslagen till Forum för 
levande historia som samarbetar med 
kommuner för att utbilda lärare och 
offentligt anställda om rasism.

Samverkansmodellen ges en uppräk-
ning av de statliga anslagen på cirka 
en och en halv procent vilket inte riktigt 
räcker till för att kompensera för pris- 
och löneökningar. Dock tillför reger-
ingen fem miljarder kronor till landets 
kommuner och landsting vilket skulle 
kunna stärka finansieringen av kommu-
nal och regional kulturverksamhet. Det 
är svårt att utläsa ur budgetproposi-
tionen vad regeringen vill med sam-
verkansmodellen. Å ena sidan ger man 
tydliga signaler om att stärka demokra-
tiprocesser och att slå vakt om kultu-
rens fria och skapande kraft. Å andra 
sidan är det svårt att se vilka verktyg 
som regeringen har för att gå i skarpt 
läge om en kommun eller region tar 
beslut som går stick i stäv med detta.

Kulturskolan får tillbaka de 100 miljo-
ner kronor per år som togs bort i den 
förra höstbudgeten signerad modera-
terna och kristdemokraterna. Det är 
självklart glädjande och tas tacksamt 
emot av all de kommuner som driver 
den verksamheten.

De anslag som tidigare har gått till 
kvalitetsstärkande åtgärder inom scen-
konsten hittas under posten “Bidrag till 
regional kulturverksamhet. “Det var ur-
sprungligen medel som frigjordes när 
Pisa-pensionssystemet skrotades. Det 
verkar mycket osäkert om de kommer 
att finnas kvar efter nästa år.

Sammantaget är kulturbudgeten för 
2020 helt utan nysatsningar. Det re-
formutrymme som regeringen menar 
finns i svensk ekonomi verkar i varje 
fall inte finnas inom kulturens del av 
statsbudgeten. I år heller.

Jonas Nyberg

Kulturbudget som vanligt 4,6 miljoner till fortsatt 
röstforskning
Det är oerhört glädjande att Lunds 
Universitetssjukhus får 4,6 miljoner 
från det statliga forskningsrådet 
FORTE till fortsatt forskning om 
bland annat röstens åldrande. Symf 
tog initiativ till forskningen när 
regeringen 2014 beslutade att höja 
pensionsåldern för sångare från 52 
till 65 år. Att förlora möjligheten till 
tidigare pensionering ställer nya 
krav på arbetsmiljö och kunskap om 
rösters åldrande och har kommit att 
bli en utmaning för både arbetsgiva-
re, anställda och fackförbund.
– Det är viktigt att skapa förutsätt-
ningar för ett hållbart yrkesliv. Brist 
på kunskap och forskning har inne-
burit att sångare idag ofrivilligt fått 
lämna branschen, säger Anna-Karin 
Simlund, Symfs vice förbundsordfö-
rande. 

Forskningen, som sker i samarbe-
te med operakörerna i Göteborg, 
Stockholm och Malmö, hoppas 
kunna ge svar på vilka de faktorer är 
som belastar professionella ope-
rasångares röster negativt och hur 
man kan förebygga slitage så att 
röster håller yrkeslivet ut.

Anna-Karin Simlund

www..olaffaren.se                                      

Tobaksspinnargatan 4, 117 36 Stockholm
08-668 13 15, mån-fre 11-18  &  lör 11-15

Prisvärda   stråkinstrument  i 
alla storlekar, strängar, noter 
för   nästan  alla   instrument 
och sång, tillbehör, not- och 
instrumentställ,   etuier  och 
fodral och ett stort utbud av 
musikaliska  presentartiklar!

Amanda Lind (mp), svensk kulturminister
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I våras under det årliga rikstinget 
för västerländsk konstmusik talade 
Handelshögskolans rektor Lars 
Strannegård om hur kulturen på 
senare år har fått en viktig roll i 
skolans verksamhet. Det var ett 
framträdande som väckte stor up-
pmärksamhet och entusiasm bland 
lyssnarna. Att konst, musik och 
litteratur får en självklar plats på en 
högskola som utbildar specialister 
inom näringslivet och chefer på 
beslutande positioner i samhället 
är viktigt för svenskt kulturliv. Han-
delshögskolans rektor menar att 
det handlar om att ständigt utveck-
las och att skapa relevanta utbild-
ningar i en föränderlig tid.

– Den stora frågan är vad en högre ut-
bildning är värd i en tid av stora globala 
utmaningar så som klimatfrågan och 
när maskiner med artificiell intelligens 
de facto kommer att ta över många 
jobb, säger Lars Strannegård.

Han menar att människor kommer att 
bli ersatta i en hel del yrken och att 
vissa yrken kommer att försvinna helt. 
Digitaliseringen underlättar överföring 
av kunskap. Vi kan gå hela kurser on-

line och ta examen på vissa universitet 
utan att ha träffat en enda människa.
– Då har vi tänkt efter. Vad är det du 
behöver för kunskap i den här nya 
digitala eran? Hur ska man profilera 
sig gentemot maskinerna? Vad gör en 
utbildad person unik? Vi har fastnat för 
filosofen professor Ingemar Hedenius 
formulering ”Den som är rätt utbildad 
är den som är bildad”.

Utifrån det har man formulerat en 
tanke om att den som är rätt bildad och 
utbildad är den som är fri i en okänd 
värld.
– Om du utbildar dig och kommer ut tre 
eller kanske till och med fem år senare 
till en okänd värld vill vi inte att du ska 
komma ut och var skräckslagen inför 
detta. Vi vill att du kommer ut och är fri 
och levande. Du har en nyfikenhet och 
står med båda fötterna på jorden och 
säger:  Kom igen välden, jag är redo. Då 
är du fri och levande!

Lars Strannegård menar att även om 
man kanske inte exakt vet hur världen 
fungerar idag eller vad som kommer att 
hända så ska man vara väl förberedd. 
Det är ett klassiskt bildningsideal som 
gör att man kan orientera sig i världen 

och man lever i ett sammanhang som 
ger en känsla av frihet. 
– Vi har tagit ordet fri men använt det 
engelska ordet FREE. Det har blivit 
Handelshögskolans bildningsvision.

F:et i FREE står för Fact and science 
based mindset, alltså Fakta och veten-
skapligt baserat förhållningssätt. 
– Vi tror väldigt mycket på tung kun-
skap. Du måste ha en resonansbotten. 
Du måste kunna någonting och då tror 
vi på våra kärnämnen som är före-
tagsekonomi, nationalekonomi och 
finans. När man kommer ut från våra 
utbildningar kan man det här och den 
kunskapen är djup och forskningsba-
serad. Det är ännu viktigare nu när det 
finns fake news, alternative facts och 
Cambridge Analytica som äter sig in i 
våra huvuden.
Han menar att förmågan att göra dis-
tinktioner blir avgörande och att ställa 
frågorna: Vem är det som säger detta? 
Varför sägs detta? Är detta vetenskap-
ligt underbyggt?

Bokstaven R står för Reflective and self 
aware – reflekterande och självme-
dveten. Tanken är att om vi är reflek-
terande är det en sorts garant för ett 

Kultur som ett intellektuellt klipulver
Lars Strannegård, Handelshögskolans rektor, tror på det klassiska bildningsidealet och på kulturen som en viktig del i en högre utbildning. Foto: Juliana Wiklund
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livslångt lärande för att reflektion och 
lärande hänger väldigt tätt samman.
– Om du är medveten om dig själv 
blir du också medveten om vem som 
försöker påverka dig och dina livsval. 
Är det jag som bestämmer eller är det 
någon annan som bestämmer? Varför 
gör jag det jag gör och varför fattar jag 
de besluten? Varför beter jag mig som 
jag gör?

Det första E:et står för Empathetic and 
cultural litterate – empatisk och kultu-
rellt bevandrad.
– Det som maskinerna aldrig kommer 
att slå oss i är att vara empatiska. Är 
du empatisk har du förmågan att sätta 
dig in i en annan människas liv och se 
världen ur hennes perspektiv eller att 
gå i den andra människans skor. Då 
blir du en bättre chef, du blir en bättre 
kreditbedömare, en bättre marknads-
förare, en bättre säljare och en bättre 
människa. Det är det som är essensen 
av en människa, förmågan att föreställa 
sig hur det är att vara en annan person.

Det sista E:et i ordet FREE står för En-
trepreneurial and responsible –  Entre-
prenöriell och ansvarstagande. 
– Det handlar om att öka sin kreativitet. 
Inte för att alla ska starta egna bolag 
utan för att ha ett kreativt förhållnings-
sätt och utmana det rådande och hitta 
nya lösningar. 

Allt ovan sammantaget ska göra att 
man är rätt utbildad och det är det som 
är grunden för att du ska kunna utmana 
maskininlärning och artificiell intelli-
gens.
– Det bästa sättet att nå detta är genom 
konsten, kulturen och musiken. 

Enligt Lars Strannegård är hela poäng-
en med litteratur att den öppnar upp 
värden som man inte har upplevt själv 
och att läsa skönlitteratur är ett sätt att 
träna sin empati.
– Musik är ett sätt att nå andra dimen-
sioner av dig själv. Vi är bra på faktaba-
serad kunskap men vi är väldigt dåliga 
på att träna våra studenter på att ta in 
och förstå den estetiska kunskapen, 
den som talar direkt till våra sinnen. Vi 
vill sammanföra de här olika kunskaps-
formerna och utsätta våra studenter för 
någonting de inte riktigt förstår. Vi vill 

att konsten och kulturen ska fungera 
som ett intellektuellt klipulver.

Man vill helt enkelt få studenterna att 
tänka på ett annorlunda sätt, att försö-
ka lära sig, förstå saker man inte kän-
ner igen och inte avfärda det okända.
– Om du inte är villig att försöka förstå 
och att sätta dig in i detta då kanske det 
här inte är rätt utbildning för dig. Det 
här är en högre utbildning och då syss-
lar man med bildande verksamhet som 
gör att du växer som människa.

Handelshögskolans byggnader är fyllda 
med konst, något som de allra flesta 
tycker är toppen även om några har 
klagat på att det blivit trångt här och 
där. 
– Vi gör en massiv konstsatsning med 
samlingar, utställningar, konstnärsbe-
sök och samarbeten med konstinstitu-
tioner. Det här är ingen dekoration. Det 
är en pedagogisk verksamhet.

Lars vill att konsten och kulturen ska 
väcka reaktioner.
– Vi vill att man ska tänka: ”Här står ett 
konstverk. Jag förstår det inte riktigt 
men det känns ganska bra ändå.” 
Kontrasten är reaktionen: ”Här är ett 
konstverk. Vad är det för jävla skit. Jag 
förstår inte varför det ska stå här. Bort 
med skiten!” Då är du inte fri.

Vad gäller konsten så har man 
konstvisningar flera gånger i veckan, 
ofta i samarbete med Moderna Muse-
ets vänner och med Nationalmuseets 
vänner. Lunchkonserter anordnas i 
atriet dit alla är välkomna. Vad gäller 
litteraturen har man skapat ett speciellt 
program.
– Som student kan man vara med i ett 
program som heter SSE Literary Agen-
da. Studenterna läser sju böcker under 
en termin och är med i en bokklubb 
som leds av en fakultetsmedlem hos 
oss. Man diskuterar boken och går och 
lyssnar på sju eller åtta föreläsningar 
där vi samarbetar med bland annat In-
ternationell författarscen. Då kommer 
författare och talar och efter att ha gått 
på dessa föreläsningar skriver studen-
ten en uppsats – reflective paper. Sedan 
får studenten ett diplom som vi kallar 
Literary certificate. 

Det här görs utanför den reguljära ut-
bildningen och de trodde aldrig att det 
här skulle blir så stort. Nu är det över 
200 studenter som deltar i det frivilliga 
litteraturprogrammet.
– Alla kultursatsningar sammantaget 
är för att visa att detta är viktigt och 
en del av vår pedagogiska modell. Det 
klassiska bildningsidealet är viktigare 
än någonsin i den här digitala eran.

Lars säger att metaforen för detta är 
att se utbildningen som ett kärl, exem-
pelvis ett glas, som man fyller med ett 
antal stenar. 
– Dessa stenar är våra forskningsbase-
rade ämnen som nationalekonomi och 
finans och liknande. De är våra huvud-
ämnen och de ser ut på ett visst sätt 
och jag som rektor skulle aldrig gå in 
och bestämma formen på dessa. Efter 
ett tag får du inte plats med några fler 
stenar. Vi kan inte lyfta ut exempelvis 
nationalekonomi och ersätta det med 
skönlitteratur. Men däremot kan vi hälla 
i grus och sand i glaset för det binder 
samman stenarna i glaset. På så vis 
blir glaset betydligt tyngre. Vi arbetar 
helt enkelt med att göra våra utbild-
ningar ännu mer kunskapsintensiva. 
Vårt syfte är att göra våra utbildningar 
så relevanta som möjligt.

Det går absolut att utvärdera Handels-
högskolans satsningar på att integrera 
konst, musik och litteratur. Det är bara 
att titta på hur det går för skolans stu-
denter, menar Lars Strannegård. Får de 
jobb eller får de inte jobb?
– De får jobb. De är väldigt eftertrakta-
de på arbetsmarknaden och de startar 
många nya bolag. Dessutom är skolans 
företagspartner mycket nöjda. De tyck-
er att detta är helt rätt väg att gå. 

Lars menar att det hela är mycket en-
kelt. Det behövs egentligen bara ställas 
en fråga.
– Vad är roligast? Det här stället med 
konst eller det här stället utan konst. 
End of story!

Jonas Nyberg
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