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Jämställda orkestrar

Jag får samtal från kvinnor som inte mår bra på jobbet. Det är bekymmersamt när anställda mår 
dåligt på sin arbetsplats. Det är katostrofalt om deras problem behandlas olika beroende på om 
de är kvinnor eller män. Trots att vi slår oss för bröstet i orkesterbranschen för att vi är så 
jämställda så gnager en tanke att det kanske inte är så. Inte helt och fullt. Det är ju långt ifrån 
jämställt vad det gäller ledande positioner i våra orkestrar. Finns det fortfarande en kultur som 
är bättre på att acceptera starka män än starka kvinnor? Och är besvärliga kvinnor besvärligare 
än besvärliga män? Hoppas jag har fel...

Jonas Nyberg
Redaktör
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

Nyligen kom beskedet om att GWO, en 
av våra få kvarvarande blåsorkestrar, 
med all sannolikhet gör sitt sista år. 
Göteborgs kommun beslöt att genom 
en bidragsminskning  långsamt kväva 
verksamheten istället för att våga er-
känna att man inte är intresserad av en 
fortsatt verksamhet. 

Upprördheten hos Göteborgarna blev 
stor. Det skrevs mängder av insändare i 
protest mot att lägga ner ”vår” orkes-
ter och till slut insåg politikerna att 
motståndet i den allmänna opinionen 
blev för stort och meddelade att man 
kommer att ändra beslutet. Eller?

Nej, det var inte riktigt så. Visst höjdes 
det röster till GWOs försvar men det 
ska också påpekas att det fanns kom-
mentarer som menade att det inte är 
till kultur som skattepengarna ska gå. 
Om man jämför hur politikerna reage-
rade på ett tidigare sparförslag som 
omfattade biblioteken är det uppenbart 
att risken att utmana en liten blåsor-
kester mot att utmana bibliotekslagen 
var försumbar, sett till risken för tapp i 
opinionen. 

Två gånger tidigare har jag i mina 
krönikor resonerat runt just den här 
situationen. Avsaknaden av ett allmänt 
stöd. Det riskfria i att spara pengar på 
”finkultur”. Jag tänker inte tråka ut er 
med att skriva samma ledare en gång 
till men det sätter fingret på en sak. 
Vi och arbetsgivarna ägnar många 
timmar åt att påverka politiker. Sett 
till de senaste åren med dess politiska 
krumbukter är det uppenbart att det 
enda som påverkar är risken att förlora 
röster. Det finns ingen som har modet 
att vara principfast. ”Detta är mina 

principer och tycker ni inte om dem så 
har jag fler” (Groucho Marx). 

Vi har nu gått in i ett nytt tjugotal. Det 
förra gick till historien som det glada. 
Ett krig som plågat Europa var avslutat 
och en ljus framtid med tekniska och 
ekonomiska framsteg stod för dör-
ren. Nationernas Förbund startade, 
Sveriges Radio startade. Tv-sändningar 
i England startade. Charles Lindberg 
startade och landade på andra sidan 
Atlanten helt utan flygskam. Penicillinet 
upptäcktes. 

Jazzen fick sitt genombrott med hjälp 
av fantastiska musiker som Louis 
Armstrong och Duke Ellington, trots att 
motståndarna nedsättande gav jazzen 
epitetet att vara en moraliskt fördärvlig 
djungelmusik.

Stalin, Hitler, Mao och Mussolini byggde 
sina maktbaser med förödande resultat 
för jordens befolkning. 20 talet avsluta-
de sedan med en praktfull börskrasch.

Vad kan vi hoppas på det nu aktuella 
20-talet? För vår del hoppas jag att 
vi lyckas arbeta bort stämpeln på vår 
bransch som ett överklassnöje. En väg 
kan vara att, i brist på möjlighet att flyt-
ta hela orkestrar, bygga upp nationella 
digitala servicecentra som gör att det 
blir billigare att sända konserter direkt 
till de som inte kan ta sig till konsert-
lokalen. Gör det enklare och billigare 
även för små ensembler och grup-
per att sända. Avsätt gärna en del av 
kulturbudgetens digitala satsningar till 
detta. Jag hoppas att vi gemensamt vill 
ställa upp på att åka ut i skolor och pre-
sentera vår musik och våra instrument, 
även om det medför en extra ansträng-

ning och med en kanske lite filantropisk 
inställning till uppdraget. 
Kombinera det med en pånyttfödd 
renodlad musikskola så att återväxten 
till orkestrarna åter kan säkras. Spelar 
barnen klassiska instrument följer 
föräldrarna (skattebetalarna) med på 
konserter. Vem vill förneka sitt barn 
drömmen om att bli yrkesmusiker? 

Drömmen är att resultatet av dessa och 
andra idéer kommer att resultera i den 
fiktiva reaktion som jag beskrev angå-
ende GWOs kris. Vi kanske kommer att 
behöva det stödet.

Apropå fiktion är det snart dags att ta 
emot Svensk Scenkonsts avtalsyrk-
anden. Vi är tillsammans med Musiker-
förbundet nu redo att ta oss an dessa.

 

Gunnar Jönsson 
förbundsordförande

Riskfritt att blåsa en orkester



4 ǀ SYMFONI ǀ FERBRUARI/MARS 2020

Akustik och AV-konsulter

synchresis
www.artifon.se

P.G.A PENSIONSAVGÅNGAR SÖKER  
VI TRE OLIKA TJÄNSTER

ALT. STÄMLEDARE

VIOLIN 1
(3:e stol)

STÄMLEDARE

VIOLIN 2
TUTTI VIOLIN

Provspelning: 5 maj 2020 (reservdag 6 maj) 
Sista ansökningsdag: 20 april 2020

Läs mer om tjänsten på 

wermlandopera.com

Peder Källman Violinbyggarmästare, Göteborg. 
www.pederkallman.se

070-325 21 39
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Huvudregeln för vår bransch är tills-
vidareanställningar. Både Symf och 
arbetsgivarorganisationen Svensk 
Scenkonst är sedan länge överens om 
att andelen frilansare som fakturerar 
som företagare inte ska bli för hög 
eftersom det skapar problem. Normen 
är en anställning där man omfattas av 
kollektivavtalet och ersätts enligt det, 
alltså med lön, instrumentersättning, 
ob, försäkringar, tjänstepension och 
mycket annat.

Vad säger MBL, medbestämman-
delagen?
Enligt paragraf 11 i MBL ska arbets-
givaren kalla till förhandling kring vad 
som ska gälla för verksamheten vad 
gäller om, när och huruvida man ska ta 
in någon som inte ska vara anställd. Ef-
tersom kollektivavtalet har anställning 
med lön som norm måste arbetsgiva-
ren förhandla med facket om man vill 
kontraktera företagare. Där ska man ta 
ställning till om det är nödvändigt att ta 
in en företagare och om villkoren i så 
fall undergräver kollektivavtalets värde.

Nästa steg
Om arbetsgivaren anser att en före-
tagare behöver tas in, då uppkom-
mer frågan om arbetsuppgiften är av 
kortvarig och tillfällig natur och/eller 
att den kräver särskild sakkunskap. Är 
arbetsuppgiften av sådan art behöver 
arbetsgivaren inte förhandla enligt 
paragraf 38 i MBL. 
Dock sker den bedömningen på ar-
betsgivarens risk. Har denne gjort en 
felbedömning av arbetsuppgiftens art 
uppkommer skadeståndsskyldighet. 
Har avdelningen tidigare accepterat vis-
sa situationer kan arbetsgivaren hänvi-
sa till dessa utan att behöva förhandla. 
Om den lokala Symf-avdelningen vet 
med sig att man tidigare varit ense med 

arbetsgivaren men nu vill ändra inställ-
ning ska man meddela det skriftligt till 
arbetsgivaren.

Förhandla
Om det finns anledning att tro att den 
företagande frilansaren inte ryms inom 
undantagen – alltså det som står ovan 
om arbetsuppgiftens art – ska arbets-
givaren förhandla enligt paragraf 38 
i MBL om vem som ska tas in, alltså 
egentligen vilken företagare. Arbets-
givaren har då skyldighet att lämna 
all den information som behövs för 
att avdelningen ska kunna bilda sig en 
uppfattning om det enskilda fallet. 

Återigen:
Frågor som ska belysas är alltså: 
• Behöver man ta in en företagare?
• Är villkoren sådana att dessa inte 
undergräver kollektivavtalets värden?

Förhandlar inte arbetsgivaren innebär 
det att man ådrar sig skadeståndsskyl-
dighet och det kan uppkomma både 
i förhållande till paragraf 11 och till 
paragraf 38.

Vetorätt
Fackföreningen har möjlighet att ut-
nyttja sin vetorätt enligt paragraf 39 om 
åtgärden att ta in en uppdragstagare 
medför att lag och/eller kollektivavta-
let åsidosätts eller att det strider mot 
vad som är allmänt godtagbart inom 
avtalsområdet.

Anders Filén/Jonas Nyberg

Information från Symf

Att frilansare fakturerar är ingen nyhet. Kortare vikariat och kortare inhopp som extramusiker görs ofta av musiker som har 
egen firma och därmed fakturerar. Det är dock mest fördelaktigt för arbetsgivaren eftersom de därmed bland annat slipper 
att göra tjänstepensionsinbetalningar. En annan trend som är mer problematisk är att musiker som egentligen borde ha en 
vanlig tillsvidareanställning, det som vi i dagligt tal kallar för en fast tjänst, istället får ett specialkontrakt och fakturerar is-
tället för att få lön. De omfattas då inte av kollektivavtalet och därmed kan regeln om kollektiv lönesättning luckras upp. Vilka 
muskler har det lokala facket i sådan här frågor? Jo, faktiskt en hel del.

Att anställa eller inte anställa?

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!
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19 december förra året blev en sorgens dag för Göteborg Wind Orchestra. Då beslutade kulturnämnden i Göteborgs Stad att 
inte bevilja orkestern det sökta anslaget på 5,4 miljoner kronor. Istället halverade man det tidigare anslaget på fyra miljoner 
kronor, väl medveten om att dessa två miljoner kronor inte kommer att räcka året ut. Nu meddelar styrelsen för GWO att man 
har beslutat rekommendera att den operativa verksamheten avslutas i december 2020 och att Stiftelsen Göteborgsmusiken, 
som är GWO:s huvudman, sedan upplöses.

Gråt för mig, Göteborg...

I början på februari i år meddelade 
styrelsen sitt beslut i ett pressmedde-
lande.
– Stadens kulturnämnd är fullt med-
vetna om GWO:s situation och förut-
sättningar och vi är mycket besvikna 
över nivån på stadens verksamhetsstöd 
men också över bristen på dialog och 
engagemang från både nämnd och 
förvaltning, skrev Stig Fredriksson, 
ordförande i styrelsen för Stiftelsen 
Göteborgsmusiken. 

Extra bittert
Det här är långt ifrån första gången 

som GWO är i ekonomiska trångmål. 
För drygt tio år sedan gjordes en 
utredning som rekommenderade att 
musikerna skulle gå från heltidsan-
ställningar till att istället jobba halvtid. 
Utredningen fick en hel del kritik men 
föll ändå Göteborgspolitikerna på läp-
pen och nedskärningarna genomfördes. 
En anledning till krisen för 10 år sedan 
var att försvarsmusiken avslutade 
sitt samarbete med GWO på grund av 
underskott i försvarsbudgeten. Därför 
känns det extra bittert nu när orkestern 
blivit utnämnd till Flygvapnets Musik-
kår och förhoppningar funnits om ett 

avtal om utökat samarbete som skulle 
ha kunnat ge ett välbehövligt tillskott i 
kassan.
– Vi har haft en förhoppning och de har 
haft en förhoppning om att samarbetet 
skulle kunna växa och att vi kunnat få 
betydligt fler beställningar av dem. I 
den nuvarande ekonomiska situationen 
känns det mer avlägset, säger Göran 
Carlsson, facklig ordförande för GWO:s 
Symfavdelning. 

Ställer in konserter
Istället behöver alltså GWO kraftigt 
skära ner i verksamheten för att få 

Göteborg Wind Orchestra

Göteborg Wind Orchestra på Göteborgsoperan i en hyllning till Queen.
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anslagen att räcka året ut. Det kommer 
märkas redan nu under våren. Vissa 
produktioner kommer av ekonomiska 
skäl inte att kunna genomföras och 
konserter framför allt i Göteborg kom-
mer att ställas in.
– Men vi kommer att göra så många 
konserter som möjligt, framför allt ute i 
regionen, säger Göran Carlsson.

Kan förlora Kronhuset
Just nu arbetar styrelsen för att hitta 
alternativa lösningar till att säkra 
finansieringen. Utan tvivel ett tufft jobb 
för trots att GWO är navet i Västsve-
riges blåsmusik, med massor av fina 
samarbeten, har orkestern i många år 
behandlats kallsinnigt av tjänstemän 
och politiker i Göteborgs Stad. Sanno-
likt behöver man börja nagga det egna 
kapitalet i kanten och se sig om efter 
nya lokaler.
– Hyreskontraktet med Kronhuset 
kommer med all säkerhet att sägas upp 
av det kommunägda fastighetsbolaget 
Higab som äger huset. De har tydligen 
andra planer för Kronhuset, säger 
Göran.

Samarbetspartners förtvivlade
Göran säger att det inte finns så mycket 
att göra rent fackligt åt situationen. 
Men han gläds åt initiativen, inte minst 
på internet, som tas för att stödja Göte-
borg Wind Orchestra.
– Orkesterns öde följs av många och 
intresset är riktigt stort men våra 

samarbetspartners på högskolor, mu-
sikskolor och amatörblåsorkestrar är 
förtvivlade, säger han.
Orkesterns publik är också förtvivlad. 
Från musikerkollegorna i Göteborgs 
Symfoniker och på GöteborgsOperan 
syns upprörda reaktioner, inte mist 
på Facebook. GWO är också en viktig 
arbetsplats för frilansande blåsmusiker 
i regionen. Det kommer att bli märk-
bart mindre jobb på den västsvenska 
frilansmarknaden framöver om inte 
situationen får en lösning. 

Går inte att minska mer
Hur är stämningen i orkestern och vad 
tror du själv om utgången av det här?
– Vi har varit med om det här tidigare. 
2009 var vi arbetslösa i 8 månader 
för att sedan återanställas. Då drogs 
numerären ner från 27 till 22 musi-
ker. Den här gången kan man omöjligt 
minska vare sig numerär eller anställ-
ningsgrad, säger Göran.

Luttrade
2009 hade man förlorat uppdraget från 
försvarsmusiken och även då drog 
Göteborgs Stad ned på anslaget till or-
kestern. Man lyckades rädda orkestern 
med stora personliga uppoffringar. Nu 
står hela personalen inför ett varsel om 
uppsägning och framtiden ser allt an-
nat än ljus ut. Göran Carlsson är ändå 
försiktigt hoppfull.
– Vi är luttrade och ger inte upp, säger 
han.

Jonas Nyberg
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”Nothajen” slukar alla dina notblad, 
böcker och pärmar. Köp 4 betala för 3.

Bagatell 3

450:-

Bagatell 5

Flaggskeppet 
bland våra 
dirigentnotställ.   

TELESKOP 
DIRIGENT REGAL

Bagatell 1

En vagn
kommer lastad...
med världens mest sålda notställ
• Liten vagn + 12 notställ
• Mellan vagn + 18 notställ 
• Stor vagn + 18 notställ 

Från  
7 500 kr

Bagatell 6
PIANO PALLAR 

ORKESTER / KÖRSTOL 
Bagatell 4

”Sitt rä
tt”

AMADEUS

 

Livstids Garanti på alla 
teleskopnotställ & vagnar

Något mindre och 
smidigare än store-
bror, men absolut lika 
stabil och solid.

Super LED lampa 
6-8  timmars batteritid 
alternativt nätanslutning. (15st ledlampor)

Passar även till våra 
Klavernotställ.

Akustik-skärmar

”Stage” lättvikts Gradänger 

Nyhet 

Köp 6 betala för 5
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bländfri för 
publiken
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Ur Symfs debattartikel i GP 10/1 2020:

GWO är en av de av de få kvarvarande 
civila professionella blåsorkestrarna i 
Sverige. Då kulturens finansiering är 
decentraliserad genom kultursamverkansmo-
dellen innebär det att alla regioner och 
kommuner också måste ta ansvar för den 
nationella helheten. Lyft blicken.

Vi uppmanar nu till eftertanke. Om 
politiken verkligen tycker att GWO är viktig 
och värt att bevara – ordna finansieringen.

Budgetbesparingen 2020 gynnar inte någon. 
För musikerna i GWO, fast anställda såväl 
som frilansande, riskerar effekten att kvarstå 
för all framtid.

Gunnar Jönsson, Symfs förbundsordförande
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KVAST

KVAST
Jämställt på musikscenerna - för demokrati 
och god konst.
Nu med över 3000 verk i Repertoarbanken varav några nivågraderade! 
Inspiration, fakta, lyssning, youtubelistor.
Välkommen som medlem i KVAST! Swisha 150 kr till 123 230 3279 - skriv 
namn och e-postadress i meddelandefältet. Flera sätt att betala på finns på 
vår hemsida.

www.kvast.org.        KvinnligAnhopning
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Från och med 1 januari i år höjdes den 
så kallade LAS-åldern från 67 år till 68 
år. Om tre år, 1 januari 2023, kommer 
den att höjas till 69 år. Med LAS-ålder 
avses att arbetsgivaren med stöd av 
lagen om anställningsskydd (LAS) kan 
säga upp anställningen.

Detta innebär att anställningsskyddet 
för arbetstagare förlängs. Arbetstaga-
ren får rätt att kvarstå̊ i anställningen 
till 68 år. Den nuvarande möjligheten 

för arbetsgivaren att avbryta anställ-
ningen med ett skriftligt besked i sam-
band med 67-årsdagen flyttas fram. 
Anställningsskyddet blir även i övrigt 
oinskränkt tills arbetstagaren fyller 
68 år. Och från och med 2023 så är det 
alltså 69 år som gäller.

Uppsägning
Om din arbetsgivare vill avsluta din an-
ställning när du fyller 68 år så måste du 
få det meddelat till dig minst en månad 
i förväg. 

Om inget händer?
Om du inte får ett meddelande om 
uppsägning så fortsätter anställning-
en. Skillnaden är att uppsägningstiden 
nu är en månad oavsett vad som står i 
kollektivavtalet. 

Riktålder
Från och med 1 januari i år gäller det 
nya begreppet ”riktålder för pension” 
i socialförsäkringsbalken. Avsikten är 
att riktåldern för pension ska vara ett 
riktmärke för när en anställd kan gå 
i pension. Vissa beräkningar och förmå-
ner i socialförsäkringsbalken kommer 
vara knutna till begreppet riktålder. För 
närvarande är 65 år riktålder. Notera 
att LAS-ålder respektive riktålder inte 
är sak samma.

Anders Filén/Jonas Nyberg

 

-move better to play better
Introduktionskurs i Timani

Göteborg 21 – 22 mars 2020 

Anmälan/info till Sigrid Egtvedt 

email: musikerfriskvard@gmail.com 

Workshops och Masterclasses

anordnas på förfrågan.

3-årig certifiering till Timanilärare

Online förstudier/

kursdagar i Oslo 12 – 26 juli 2020

Frist för anmälan 1 april

www.timani.no/en/course/certification/

För mer info och uppdaterad kurskalender se

www.timani.no/kurs

Bo Ejeby Förlag 0706-85 91 47

bo@ejeby.se www.ejeby.se

Tre tonsättarporträtt
av Karl Aage Rasmussen

Att närma sig Mahler

Tillfälligheternas spel
Vägar till John Cage

Förryckt
Bilder av Robert Schumann  
och hans musik

Masters of Symphonic Golf 2020
Kungliga Hovkapellet bjuder in till årets tävling 22-23 juni

Tack Marinens Musikkår för arrangemanget 2019 i Karlskrona

Mer info på facebook: Masters of Symphonic Golf

Hur länge ska du jobba?
Information från Symf

Gammal blockflöjtist. Foto: Pixni.com



Köröron

Trängsel, mörker, rök och snubbelrisk. Det är vardagsmat för en operakör. Lägg därtill ljudstarka sångröster som genererar 
höga ljudvolymer så börjar vardagsmaten bli lite svårsmält. Utmaningarna på en operascen är många och det är sällan lätt 
att få gehör för skyddsfrågor när konsten krockar med arbetsmiljön. I bästa fall blir det kompromisser. I värsta fall blir någon 
skadad. Skyddsutrustning passar sällan in i kostymeringarna. Med ett undantag: öronproppar. Kungliga Operans kör har börjat 
använda moderna dynamiska öronproppar.

I örat på en operakorist

– Det som är återkommande är hörsel-
problematiken. Det är något vi pratar 
om hela tiden, säger Johan Rydh, 
skyddsombud och medlem i kören.

Ljudsmällar
Han säger att det största problemet är 
de plötsliga ljudsmällarna. De inträf-
far oftast inte i korsalen. Där finns det 
dämpning och där har man mer kontroll 
över ljudbilden. De stora problemen är 
vad som händer på scenen, framför allt 
i repetitionssituationer innan man har 
fått fasta scenerier. 
– Då kan någon röra sig olyckligt och så 
får man en kollega i örat. Sådana inci-
denter kan kanske låta harmlösa men 
har förorsakat stora hörselproblem 
med långa sjukskrivningar som följd, 
säger Johan.
De ljudproblem som förekommer på 
scenen beror på en kombination av hur 

ljudstarkt verket är, hur regin är och 
på dekorens utformning. Det är sällan 
kören står jämt utplacerad över hela 
scenen. Vanligare är att det är trångt i 
en liten scenbild. Det är då det plötsli-
ga, det som man är oförberedd på, kan 
bli förödande för sångarnas hörsel.

Dynamiska öronproppar
Nu provar alltså medlemmar i Kung-
liga Operans kör moderna dynamiska 
öronproppar. Dessa är i sig ingen nyhet. 
De har funnits på marknaden under en 
lång tid och har använts framför allt av 
instrumentalister. Det nya är att sånga-
re nu börjat använda dem.

De som operakören nu använder är 
batteridrivna med två olika lägen. Ett 
läge dämpar nio decibel men förstärker 
svaga ljud. Från och med 70 decibel 
dämpar de dynamiskt, alltså ju star-

kare ljudvolym desto mer dämpning. 
Det andra läget dämpar ännu mer men 
förstärker inte svaga ljud.
– Jag brukar använda det läge som inte 
förstärker, säger Johan Rydh.  

Sätter i dem i förväg
Han medger att det inte är helt okom-
plicerat. Man hör varken sig själv eller 
sina kollegor på samma sätt. Man be-
höver lära sig använda dem. Han själv 
använder dem mest under repetitions-
arbetet. Men även under föreställning-
ar, fast då inte hela tiden.
– Under föreställningar har man en 
bättre bild av vad som kommer att hän-
da och då vet man precis när man be-
höver dem. I exempelvis Carmen finns 
ett parti där damkören sjunger och vi 
står tysta väldigt nära dem. Då sätter 
jag i propparna i förväg, säger han.

Kungliga Operans kör i Tjajkovskijs Jevgeni Onegin. Sluttande plan och trängsel på Kungliga Operan. Foto: Markus Gårder
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Vi måste skydda våra öron
Än så länge är det långt ifrån alla i kören som använder de 
nya hörselskydden. Av de 54 medlemmarna är de bara ett 
drygt 10-tal som har börjat använda dem. 
– Nu gäller det att få så många som möjligt att använda 
det här hjälpmedlet. Risken är att vi tycker att det är lite 
spännande att få nya elektroniska prylar för att sedan, när 
nyhetens behag är över, sluta använda dem. Meningen är att 

vi ska använda dem för vi 
måste skydda våra öron, 
säger han.

Nackdelen med skydden 
är att man inte får sam-
ma ljudbild med dem som 
man får utan dem och att 
alla frekvenser inte följer 
med hela vägen. Johan 
menar att det är svårt att 
veta hur han faktiskt låter 
när han sjunger.
– Jag kanske sjunger 
mycket starkare när jag 
har de här i, det vet ju inte 
jag.

Arbetsbelastning
Under våren ska en hörselscreening göras på körens alla 
sångare så att man får ett underlag som kan följas upp över 
tid. Hörselproblematiken är central för arbetsmiljöarbetet 
i Kungliga Operans kör. Men det finns andra frågor som 
skyddsombuden involveras i. Arbetsbelastning är en sådan 
fråga.
– Vi kan vara schemalagda nio, tio veckor i sträck utan att två 
sammanhängande dagar ledigt. Vi sitter hela tiden och försö-
ker parera sådant i planeringsarbetet och hänvisar till att det 
finns en skrivning i kollektivavtalet om att det ska tas hänsyn 
till återhämtning och möjlighet till socialt liv, säger Johan.

Stress och press
Han säger också att stressen och pressen är stor när tiden 
inte räcker till och att instuderingen inte är klar när repeti-
tionsarbetet börjar. Det är ett psykosocialt problem att inte 
ha kontroll över sin arbetssituation.
– Vi har ett fantastiskt stimulerande arbete. Det är få för-
unnat att få jobba med scenkonst och musik på heltid. Det 
kan dock finnas en frustration i att arbetsbelastningen är så 
ojämn. Att det blir så extrema toppar och sen perioder där 
man istället är underutnyttjad, säger han.

Stress är ofta en bidragande orsak till ohälsa och kan förvär-
ra hörselproblem. Det är ett välkänt faktum att exempelvis 
tinnitus förvärras vid långvarig stress. Och då hjälper inga 
hörselskydd. Varken vanliga eller dynamiska.

Jonas Nyberg

Kulturdepartementet kallade scenkonstbranschens repre-
sentanter till möte 27 november förra året. Temat var metoo 
och mötet var dels en avstämning av vad som gjorts och vad 
som behöver göras framåt i tiden. Symfs vice ordförande 
Anna-Karin Simlund deltog och tog tillfället i akt att fråga 
kulturminister Amanda Lind om hur hon såg på möjlighe-
terna för musiker och sångare att kombinera föräldraskap 
med yrkesliv. Hon ville då sätta sig in i frågan och bad att få 
återkomma. Det gjorde kulturministern mycket riktigt och i 
samband med Göteborgs Filmfestival bokade hon ett möte 
med Symf på GöteborgsOperan 24 januari i år.

Amanda Lind kom till mötet 
med Anna-Karin Simlund 
märkbart påläst och med-
veten om vilka insatser Symf 
gjort i frågan om barnom-
sorg på obekväm arbetstid.
– Vi kom tillsammans fram 
till att problematiken är 
branschspecifik eftersom 
inga andra yrkesgrupper dri-
ver frågan, säger Anna-Ka-
rin Simlund.

De diskuterade barnom-
sorgsfrågan utifrån ett 
demokratiperspektiv. Det är 
ett faktum att en musiker 
med barn inte kan bo i vilken 
kommun som helst om den 
har behov av en anpassad 
barnomsorg. Det är också 
ett faktum att privat barn-
omsorg är såpass dyr att en 
musikerlön inte räcker till. 
– Jag menar att en icke fung-
erande barnomsorg i för-
längningen gör att samhället 
bryter mot FN:s mänskliga 
rättigheter på flera punkter, säger Anna-Karin.

Diskussionen med Amanda Lind ledde fram till två möjliga 
framtida lösningar som kulturministern skulle ta med sig 
tillbaka till departementet för vidare betänkande.
– Ett spår är att göra om skollagen. Det kanske är det enda 
rimliga men det finns också en annan möjlighet. Nu när FN:s 
barnkonvention är svensk lag kan det vara möjligt att den 
står över skollagen. Det är ännu inte prövat men vi jobbar för 
att det snart ska ske, säger Anna-Karin.

Men vad sa kulturminister Amanda Lind till slut?
– Jag måste gå hem och tänka vidare, sa hon. 

Jonas Nyberg

Amanda hälsar på!
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Kunskapslyft med konsten

Unga på Operan startade som ett pilotprojekt år 2003. I bör-
jan var det avgränsat till pedagogisk verksamhet men sedan 
2010 gör man egna produktioner.
– Det brukar bli två produktioner per säsong, berättar Anna 
Karinsdotter, som är konstnärlig chef för Unga på Operan.

Projektet med Smedshag-
skolan, som var externt 
finansierat av Wallenius 
Lines som äger en mängd 
fastigheter i Hässelby, 
varade i tre år och skolans 
alla klasser deltog. Vissa 
klasser var mer engagera-
de och andra mindre men 
alla klasser skulle under 
varje år ha minst en kontakt 
med operan. 
– Vissa klasser gjorde stu-
diebesök, träffade hovka-
pellister och provspelade 
instrument. De kunde se en 

föreställning och inför den jobba med en workshop. En klass 
jobbade under tre år med en scenograf i ett scenografipro-
jekt, berättar Anna Karinsdotter.

Andra elever skapade annat. Sångaren Sebastian Durán och 
musikern Mikael Sundin besökte skolan och gjorde interak-
tiva klassrumskonserter. All verksamhet har varit kopplat 
till en idé som byggt på viljan och visioner som elever, lärare, 
musiker och pedagoger tillsammans arbetat fram.
– Den första terminen av projektet gick åt till att samverka 
med lärarna. Vi ställde frågan: Hur kan vi hjälpa er att uppnå 
era mål? Skolans personal har ofta det tufft med att hinna 
med allt som ska göras. Vi försöker att vara möjliggörare för 
dem, så att de når sina mål via konsten, säger Anna.

Några lärare ville göra mycket, andra mindre. Allt beroen-
de på hur mycket tid man tyckte man kunde lägga ned på 
samarbetet. 
– Då lade vi krutet på dem som ville ha mer och gav dem mer, 
säger hon.

Anna säger att konsten öppnar upp kreativiteten och att ens 

Kungliga Operan och Smedshagskolan i Hässelby har samarbetat sedan 2015. Omkring 150 aktiviteter har genom-
förts i skolan och i operahuset. Alla klasser har varit inblandade, från förskoleklasser till årskurs nio. Unga på Ope-
ran har drivit samarbetet som fått stor uppmärksamhet, inte minst för att skolresultaten förbättrats rejält. Skolans 
meritvärde ökade med 21 procentenheter och kunskapsresultaten ökade i samtliga klasser.
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Föreställningsbild ur Unga på Operans föreställning Orfeus & Eurydike. Foto: Markus Gårder
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självkänsla växer när man blir sedd på ett nytt sätt. Det blir 
ett annat klimat i klassrummet och man närmar sig läroäm-
nen på ett nytt sätt.
– Att först rita och sedan bygga en scenografi innehåller både 
geometri och matematik. Man börjar tänka på nya sätt och 
det ger också bättre skolresultat, säger hon.

När Symfoni är på besök på Kungliga Operan har det precis 
varit förberedande genrep på Orfeus och Eurydike, en Unga 
på Operan-produktion som föregåtts av ett förberedande 
arbete som startade för ett år sedan. Målgruppen är barn 
från tolv till femton år. Eleverna fick myten om Orfeus och 
Eurydike presenterat för dem och de fick arbeta med den 
utifrån vad den väckte i dem.
– Det blev väldigt tydligt att den här åldersgruppen inte ännu 
har haft den där kärleken till en partner som har försvunnit. 
Utan den man har älskat och förlorat kan ha varit en mamma 
som har gått bort, en hund som har dött eller kanske en vän 
som har avlidit, säger Anna.

Magnus Lindman som har skrivit den texten fick ett stort 
skriftligt material ifrån skolelever med deras reflexioner 
kring myten och han har sedan vävt in det i berättelsen.
– Vår Orfeus & Eurydike har tre Orfeus och tre Eurydike och 
det handlar just om en mamma som gått bort, en hund och 
en vän som har dött. Vi har jobbat utifrån barnens perspektiv 
och försökt se var den här målgruppen befinner sig och vad 

som är intressant för dem. En grekisk myt innehåller värden 
för oss i alla tider, annars skulle den inte leva vidare, säger 
Anna.

År 2019 hade Operan 47 500 besökare i produktioner och 
verksamhet för ung publik. Dessutom jobbar man med El 
Sistema Stockholm och genomför en massa aktiviteter 
inom ramen för skapande skola. De egna produktionerna 
är uppskattade och de blir inbjudna till turnéer och gäst-
spel. Numera är Unga på Operan en av Kungliga Operans 
kärnverksamheter utöver opera och dans. Utöver den fasta 
personalen har man dessutom ett 20-tal pedagoger som 
timanställda. De tar hand om skolbesöken i operahuset, 
besöker själva skolorna och gör worskshops. 
– En visning här tar en förmiddag. De får en rundvandring i 
huset och sen beroende på vad de är intresserade av och på 
vad som händer i huset kan de få träffa musiker och få prov-
spela instrument. Eller kanske besöka balettens morgonsko-
la. Det kan vara en konsert i guldfoajén eller så tar de del av 
ett rep på stora scenen, säger Anna.

Anna berättar livfullt om verksamheten, både det som har 
varit och det som ska komma. Ett genomgående tema är 
respekten för den unga publiken och hur hon vill att allt hela 
tiden ska ske på barnens villkor. Hon pratar om konstens 
egenvärde men lika mycket om kraften i densamma och om 
att inte tillrättalägga. Unga på Operans produktioner har ofta 
nyskriven musik som egentligen inte är lättlyssnad men som 
älskas av den unga publiken. Och av musikerna i Kungliga 
Hovkapellet. De tycker att det är toppen att spela i produktio-
nerna.
– Vi har fantastiska musiker! De är så fina samarbetspart-
ners som brinner för det här och som verkligen ställer upp, 
säger hon

Jonas Nyberg

Orefus och Eurydike spelas på Kungliga Operan  fram till 15 mars

Ung kille provblåser en klarinett. Foto: Markus Gårder

Hela tre stycken Orfeus finns med i föreställningen. Foto: Markus Gårder
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Frilansavdelningen ǀ E-post: frilans@symf.se

Jag kommer att börja jobba heltid i 
Arméns Musikkår. Det innebär att jag 
inte kan vara ordförande i frilansav-
delningen längre, vilket jag tycker är 
lite sorgligt. Jag är väldigt glad för 
alla uppmuntande kommentarer och 
det stöd jag känner att jag fått dels 
från övriga styrelsen men även från 
medlemmar både inom frilans men 
också från andra avdelningar. Ett stort 
tack från hela mitt hjärta. Det betyder 
så oerhört mycket när man kämpar – 
ibland i motvind och då man inte riktigt 
når ända fram – att få höra ”vad bra att 
ni finns och kämpar på”.
Vi i styrelsen, tillsammans med valbe-
redningen, arbetar nu för att få tag på 
personer som kan vill sitta i styrelsen. 
Det finns tre vakanta platser och vi har 
några förslag men det behövs fler. Det 
är viktigt att vi får till en bra spridning 
mellan instrumentalister och korister 
men även geografiskt. Årsmötet kom-
mer att hållas 18 april klockan 15 till 17 
(separat kallelse kommer senare) på 
kansliet i Stockholm. Jag hoppas att så 
många som möjligt kan komma. 
Jag vill också göra alla blåsare upp-

märksamma på att om man är intres-
serade av längre vikariat inom för-
svarsmusiken så bör man söka dessa 
jobb, även om man är känd sedan 
tidigare. Det är tydligen en ny policy, så 
håll koll på försvarsmaktens hemsida 
och sök genom deras rekryteringsor-
gan.
Återigen ett stort tack för det förtroen-
de jag fått och lycka till i framtiden. Vi 
ses på årsmötet!

Fredrik Dickfelt
frilansordförande

Tack för mig!

Nya medlemsavgifter från 1 januari 2020
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.•  Reducerad avgift höjs från och med 1/1 2020 med av förbundsstyrelsen fastställt 
index. • Avgiften för medlemsgrupper med begränsade förmåner höjs till 340 kr/år förutom Symf intro som är kvar på 0 kr.
• Alla avgifter finns på symf.se/bli-medlem

Årsmöte!

Avdelning 14
Symf Frilans
18 april 2020

Plats: Symfs kansli, 
Alströmergatan 21, 

Stockholm
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Skicka avtal och intyg med en gång
Om du söker a-kassa och får ett tillfälligt arbete är det viktigt att du 
skickar in alla handlingar så snart de är påskrivna.

Kom ihåg att alltid skicka in en kopia på ditt 
anställningsavtal eller kontrakt så fort du får det.  
Det är viktigt att det framgår hur lång anställ-
ningen är.

Kom också ihåg att skicka in ett arbetsgivarintyg 
så snart arbetet är klart.

Du kan ladda upp dokument och begära arbets- 
givarintyg från din arbetsgivare i våra e-tjänster  
på Mina sidor.

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

Ingen panik!
Symfs deklarationshjälp
läggas ut på symf.se i början 
på mars. Där får du tips och 
råd om hur du ska deklarera på 
allra bästa sätt! Om du är symf-
medlem, såklart!

Behöver du få tag i professionella musiker?
Du hittar dem i Frilanskatalogen! 

www.symf.se
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Helsingborgs Symfoniorkester söker

Alternerande  
Konsertmästare
Tillsvidareanställning 100%

Provspelningsrepertoar
Mozart: Violinkonsert nr 4 i D-dur eller
Violinkonsert nr 5 i A-dur, 
sats 1 med kadens
sats 2 utan kadens 

Sats 1 med kadens ur en av följande violinkonserter: 
Beethoven, Tjajkovskij, Sibelius, eller Brahms.

Orkesterutdrag och ensembleprov.

Provspelningsdatum
6 och 7 april 2020

Provspelningar sker efter personlig kallelse. Blankett 
för definitiv anmälan samt ensemble- och orkester- 
utdrag skickas ut ca 14 dagar innan provspelningen. 

Anmälan 
Anmäl dig via formuläret på vår hemsida 
www.stagebackstage.se/jobb  

Ansökan ska innehålla; Namn, födelsedata, nationali-
tet, fullständig adress, telefon och e-post. 
Skriv även kortfattat om relevant yrkeserfarenhet och 
högre musikutbildning. 
Skicka inte CV.  

Skicka din ansökan senast söndag 15 mars 2020.

Tillträde
Tillsvidareanställning 100%. För tjänsten gäller tillträde 
september 2020 eller efter personlig överenskommel-
se. Tjänsten är en tillsvidareanställning med provår.

För ytterligare information kontakta: 
Orkesterchef Magnus Dagerhem 042 10 42 76  
Lena Rönér (SYMF) 073 316 34 57

Lediga tjänster i  
Norrlandsoperans  

symfoniorkester

Förste konsertmästare

Viola stämledare

Viola alternerande  
stämledare

Viola tutti

Violin tutti

Valthorn

Timpani

Läs mer och ansök på  
norrlandsoperan.se
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En fri och levande kultur är en förutsättning för välfärd och yttrandefrihet. Enligt principen om armlängds avstånd ska den 
politiska makten inte styra innehållet i kulturutövningen, utan endast skapa förutsättningar för den. Men under årets gång 
har media vid flera tillfällen rapporterat om hur den politiska makten blandat sig i innehållet i kulturen. I september 2019 
röstade exempelvis kommunfullmäktige i Sölvesborg igenom ett beslut om att undvika att köpa in ”utmanande samtids-
konst”.  I samma veva godtog Nacka kommun riktlinjer för gatukonstfestivalen Wall Street Nacka om att konsten inte skulle 
vara ”samhällskritisk, rebellisk eller aggressiv”. I svar på den nya utvecklingen har röster höjts efter lagstiftning på kultur-
området som ska skydda armlängdsprincipen och den konstnärliga friheten. Situationen har väckt många frågor. Hur fri är 
egentligen kulturen? Får den kommunala nivån verkligen gå emot de nationella kulturpolitiska målen och inskränka det fria 
konstnärliga skapandet hur som helst? 

Så inleder Josefine Mannerfelt sin uppsats ”Kommunen 
och kulturen – En diskussion om den statliga styrningen av 
den kommunala kulturpolitiken”. Hon studerar på juristut-
bildningen vid Lunds universitet. Uppsatsen syfte är att 
undersöka hur den kommunala självstyrelsen förhåller sig 
till den statliga styrningen av kulturpolitiken. Hon utgår ifrån 
följande frågeställning:
Vilka åtgärder kan statsmakten vidta ifall den kommunala 
kulturpolitiken inskränker den konstnärliga friheten eller inte 
uppnår de nationella kulturpolitiska målen?

Komplicerat ämne
För att svara på den frågan har Mannerfelt använt en 
rättsdogmatisk metod. Rättsdogmatik är den del av rättsju-
ridiken som arbetar med tolkning och systematisering. Hon 
konstaterar tidigt i uppsatsen att ämnet är komplicerat. Hon 
skriver: ”Jag har stundtals under uppsatsskrivandet funde-
rat om uppsatsen överhuvudtaget är juridisk. Den juridiska 
förankringen ligger dels i ett bakomliggande konstitutionellt 
perspektiv, där jag studerar kulturpolitikens styrning på ett 
principiellt plan, vilket har koppling till medborgerliga fri- 
och rättigheter. Den kanske starkaste kopplingen är till den 
kommunala självstyrelsen och de rättsliga utgångspunkter-
na för inskränkning av den.”

Kulturen brett och snävt
Mannerfelt definierar bekanta begrepp som kultur, kulturpo-

litik och de kulturpolitiska målen. Kultur kan i sin bredaste 
betydelse ”omfatta allt som skapats av människan, som 
inte förekommit naturligt i världen alla de aktiviteter som 
människor ägnar sig åt för att förstå världen” Lite snävare 
kan det ”avse de specifika konstarterna, exempelvis littera-
tur, teater, film och musik”.

Kulturpolitikens syfte
Hon konstaterar att kulturpolitiken som eget politiskt områ-
de såg dagens ljus i och med ett riksdagsbeslut 1974, som 
för första gången fastställde kulturpolitiska mål. Manner-
felt menar att huvudsyftet med kulturpolitiken är att stödja 
insatser som görs inom ordets, scenens, bildens och tonens 
områden samt för kulturarvet och att det till stor del handlar 
om fördelning av medel och vilka roller den statliga, regiona-
la respektive den kommunala nivån spelar för att formulera 
mål och annars styra kulturverksamheten.

De kulturpolitiska målen
De kulturpolitiska målen är hjärtat av kulturpolitiken. De nu-
varande målen formuleras i propositionen Tid för kultur och 
antogs av riksdagen 2009. Målen är nationella, vilket innebär 
att de ska styra den statliga kulturpolitiken och ska även 
vägleda kulturpolitiken i kommuner och landsting.
Följande är de nationella kulturpolitiska målen:
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden 
kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet 

Hur fri är kulturen?
Armlängds avstånd är ett begrepp som tolkas olika. Här illustrerat av Michelangelo i målningen Adams skapelse som pryder Sixtinska kapellets tak.
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kulturjuridik (fortsättning)

att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig 
kvalitet ska prägla samhällets utveckling.
För att uppnå målen ska kulturpolitiken:
• främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och 
till att utveckla sina skapande förmågor,
• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
• främja ett levande kulturarv som bevaras, används och 
utvecklas,
• främja internationellt och interkulturellt utbyte och sam-
verkan,
• särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Yttrandefrihet och konstnärlig frihet
Kulturbegreppet och den konstnärliga friheten har traditio-
nellt kopplats ihop med starka demokratiskaidéer. Kulturpo-
litiken är tänkt att stärka värden som bildning, jämställdhet 
och demokrati. Av tryckfrihetsförordningen framgår det att 
tryckfriheten syftar till att säkerställa ett fritt meningsut-
byte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt 
skapande.

Politiskt slagträ
Hon konstaterar: Kulturens demokratiska värde framhålls i 
de kulturpolitiska målen såväl som i förarbetena. I kulturu-
tredningen från 1972 framhölls konstnärens frihet som en 
fundamental mänsklig rättighet, som tjänade det allmän-
na genom att vara en motpol till steril byråkratisering och 
genom att främja kritik av samhällsförhållandena. Konst och 

kultur har använts i totalitära stater som politiskt slagträ, 
med Nazityskland och Sovjetunionen som extrema exempel. 
Kulturen används då för att främja politiska mål och ideologi-
er. Draget till sin spets kan alltså den politiska styrningen av 
offentlig kulturpolitik leda till inskränkt yttrandefrihet.

Inga skyddsregler
Även om kulturens värde och vikten av konstnärlig frihet lyfts 
fram i grundlagarna finns det inga tillhörande rättsregler i 
grundlag eller vanlig lag som garanterar dem. Mannerfelt 
konstaterar att ”Det innebär att det inte finns några egentliga 
konstitutionella skyddsregler för dels medborgarnas rätt till 
kultur och dels den konstnärliga friheten.”

Styrning på armlängds avstånd
Riksdagen fattar beslut om mål, övergripande organisation, 
budget och lagstiftning på det kulturpolitiska området. Lag-
stiftningen på kulturområdet är dock ytterst sparsmakad, 
konstaterar Mannerfelt. Hon konstaterar att regeringens 
instans för beredning och implementering av kulturpolitiska 
mål är Kulturdepartementet som leds av kulturministern. 
Under Kulturdepartementet hör ett 50-tal myndigheter. En 
central sådan är Statens kulturråd, ofta kallad Kulturrådet. 
Riksdagen beslutar om nivån på de statliga medel som ska 
gå till regional kulturverksamhet och regeringen fastställer 
anslagsvillkor i regleringsbreven till Kulturrådet.

Statlig styrning
kulturpolitiken i sig hänför sig inte till en viss politisk nivå. 
Både staten, regionen och kommunen kan vara huvudman till 
kulturverksamheter och de delar således ansvaret för den 
offentliga kulturpolitiken, som till stor del är målstyrd där de 
nationella kulturpolitiska målen är centrala. De är bindande 
för den statliga kulturpolitiken, men inte för den kommunala 
eller regionala. vidare finns det möjlighet till statlig styrning 
genom organisation. Detta kan ske genom att skapa nya 
organisationer, utse chefer, ge mer pengar till specifika än-
damål, sätta igång specifika projekt eller initiera utredningar 
och utvärderingar.

Restriktioner för inblandning
En grundprincip inom kulturområdet är att den politiska 
makten ska hålla sig på armlängds avstånd från kulturut-
övningen. Det är inteupp till politiker att definiera vad som 
är konst eller vad som är bra konst. Det är med andra ord 
politikernas uppgift att möjliggöra medborgarnas tillgång till 
kultur men inte blanda sig i specifika beslut om vem som ska 
göra vad och varför. Enskilda konstnärliga beslut ska fattas 
av, eller med underlag från, konstnärer eller oberoende ex-
perter. Exempelvis får den politiska makten välja att ge peng-
ar till en viss teater men ska inte säga någotom när det gäller 
vilken pjäs som ska sättas upp. De starka restriktionerna för 
politikers inblandning är utmärkande för kulturpolitiken och 
viktig för att säkra den konstnärliga friheten.

Ekonomiska sanktioner
Den kontroll av kulturpolitiken som finns att tillgå är  främst 
ekonomiska sanktioner. Förordningen om fördelning av 

GöteborgsOperan AB söker

Stämledare Viola 
till Göteborgs- 
Operans Orkester 

För mer information  
och anmälan se  
opera.se/jobb

Provspelning: 
5–6 april

Sista anmälningsdag:  
29 mars



SYMFONI ǀ FERBRUARI/MARS 2020 ǀ 19

statsbidrag sätter gränser för när Kulturrådet kan kräva 
återbetalning av statsbidragen. Det finns däremot ingen 
skyldighet för Kulturrådet att ge ut statsbidragen så som 
regionerna och kommunerna begär det.Genom att skärpa 
villkoren med krav på att hålla sig på armlängds avstånd och 
följa de nationella kulturpolitiska målen för att fortsättnings-
vis få ta del av statsbidraget finns det möjlighet för regering-
en att styra kulturpolitiken på den regionala och lokala nivån.

Kommunal självstyrelse
Självstyrelsen utmärker kommunen, skriver Josefine Man-
nerfelt. Det innebär frihet från iblandning från utomstående 
och frihet att välja andra lösningar än andra kommuner. Det 
finns ingen accepterad definition för exakt vad självstyrel-
sen innebär. Det har uttalats att det varken är lämpligt eller 
möjligt att dra en tydlig gräns i grundlag eftersom definitio-
nen måste kunna ändras i takt med samhällsutvecklingen. 
Varje kommun kan  sätta egna kulturpolitiska mål och ordna 
den interna kulturpolitiska organisationen. Trots den stora 
friheten och bristen på lagstiftning  har Sveriges 290 kom-
muner ändå traditionellt följts åt vad gäller både organisation 
och målsättningar.

Mjukt styrsätt
Efter att ha undersökt den kulturpolitiska styrningen har Jo-
sefine Mannerfelt kommit fram till att det finns få redskap för 
statsmakten att ingripa i det fall kommunerna skulle agera i 
strid mot armlängdsprincipen eller de nationella kulturpoli-
tiska målen. Kultursamverkansmodellen förutsätter samar-
bete mellan de politiska nivåerna vilket sätter kommuner i 
ett större sammanhang där det blir svårare att inte ta hänsyn 
till gemensamma värderingar. Det är dock ett mjukt styrsätt 
som inte har mycket att sätta emot om någon part skulle 
avvika från de gemensamma målen.

Skarpare villkor
Det finns möjlighet för Kulturrådet att å regeringens vägnar 
formulera sig skarpare i villkoren för bidragsgivningen. Där 
skulle, hårdare krav kunna ställas på politisk icke-inbland-
ning i kulturutövningen och på efterhållande av de nationella 
kulturpolitiska målen. Den sanktion som finns att tillgå blir 
således av ekonomisk natur. Att sanktionen faktiskt känns 

förutsätter att det är pengar till kommunala kulturverksam-
heter som skulle saknas, och att kommunen har för avsikt att 
driva en egen kulturpolitik.

Tillit och förtroende
Det finns inte några konstitutionella skyddsregler som 
sådana för medborgarnas tillgång till kultur eller för den 
konstnärliga friheten. Den rådande mjuka styrningen av kul-
turpolitiken bygger på en gemensam tillit, ansvarstagande 
och förtroende. 

Tveksam till kulturlag
Är  lagstiftning rätt väg att gå för att stärka den fria kultu-
rens ställning? Mannerfelt är tveksam till det och skriver: En 
kulturlag där armlängdsprincipen kodifieras skulle innebära 
statlig detaljstyrning av kulturpolitiken och leda till minskad 
frihet för kommunerna. det finns i princip inte några hinder 
för riksdagen att inskränka självstyrelsen genom lagstift-
ning. Mot bakgrund av kulturens och den konstnärliga frihe-
tens betydelse för yttrandefriheten finns det en sådan kopp-
ling till medborgarnas grundläggande rättigheter att frågan 
kan vara att anses vara av nationellt intresse. Dock riskerar 
en för omfattande statlig styrning att minska kommunernas 
handlingsförmåga på ett sätt som försvårar för den kommu-
nala kulturpolitiken. En sådan detaljstyrning skulle även gå 
stick i stäv med tankarna bakom samverkansmodellen och 
grunderna förstyrningen av kulturpolitiken. Att lagstifta om 
principen om armlängds avstånd kan således leda till att 
armens längd minskas.

Åtgärda bristen på skydd
Slutligen konstaterar Mannerfelt att även om lagstiftningen 
skulle innebära en acceptabel inskränkning av den kom-
munala självstyrelsen betyder det inte att det råder politisk 
enighet på området. En oenig riksdag riskerar att urvattna 
föreslagna bestämmelser i politiska kompromisser, och re-
gelstyrningen skulle då få begränsad effekt. Ur ett konstitu-
tionellt perspektiv finns det däremot all anledning att försöka 
åtgärda bristen på skydd för den konstnärliga friheten.

Jonas Nyberg har läst och sammanfattat  
en uppsats av Josefine Mannerfelt
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Posttidning B
Adress vid eftersändning:
Symf, Alströmergatan 21
112 47 Stockholm

Violin, Carlo Ferdinando Landolfi, Milano 1780, 
såld av Sebastian Skarp.

Sebastian Skarp Violinateljé, Regeringsgatan 72, 
111 39, STHLM, Tel: 08-222420, www.sebastianskarp.se


