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Internationell utblick
Union to Union är en organisation som stöttar svenska fackförbunds utvecklingsprojekt i mer än hundra länder. 
Hos Union to Union kan också fackförbundstidningar söka pengar för att göra resereportage. Det gjorde jag 
och fick pengar för att besöka Ukraina, Moldavien och Serbien. I det här numret kan du läsa om operan i 
Odessa, om orkestermusikers situation i Ukraina och om hur landets kulturpolitik påverkar löner och anställ-
ningsförhållanden. I kommande nummer skriver jag om kultur och musiker i de andra två länderna. 

Som du ser har tidningen fått en uppfräschning. Det var ju på tiden! Stort tack till Sören Klingborn för hjälp, 
uppmuntran och expertis.

Jonas Nyberg
Redaktör
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

Efter ett år kom skolinspektionens 
beslut angående den anmälan mot 
Huddinge kommun som Symf lämnade 
in. Frågan gällde rätten till kommunal 
barnomsorg i hemmet på obekväm 
arbetstid i stället för nattis. Barnens 
bästa i kombination med att kunna 
utöva sitt yrke. 

Vi ville ha prövat hur långt strävansmå-
let i skollagen, så som det är beskrivet 
i förarbetena och lagtext, ger föräldrar 
möjlighet att på samma villkor som 
yrkesverksamma på normala kontors-
tider känna att man inte ska behöva 
välja mellan sitt yrke och barnens bästa. 
Dessvärre avslog Skolinspektionen vår 
anmälan om att Huddinge kommun 
brustit. Konsekvenserna av detta för 
ensamstående föräldrar eller där båda 
arbetar på kvällar och helger blir stora. 
Som vi tolkar beslutsunderlaget ger 
Skolinspektionen oss rätt i sak men 
lagen ger inte mandat att kräva ändring 
av kommunens beslut. Nu går Symf 
vidare för att få till en starkare skrivning 
i skollagen. Inte minst i skenet av att 
barnkonventionen blir svensk lag från 
och med 1 januari 2020.

Så här skriver UNICEF:
”Genom att göra konventionen till lag 
blir det ännu tydligare att barn är egna 
individer med egna rättigheter. Barn-
konventionen får en högre status som 
svensk lag men det innebär inga nya 
rättigheter för barn. Det kommer dock 
att bli skillnad genom att det läggs ett 
större ansvar på myndigheter, rätts-
väsende och andra beslutsfattare, att 
tillämpa rättigheterna i konventionen 
så att de får ett större genomslag vid 
bedömningar, ärenden och beslut som 
rör barn. Barnkonventionen kommer att 
ha samma status som andra svenska 
lagar (till exempel socialtjänstlagen, 
utlänningslagen och föräldrabalken) 
och kommer även att ensamt kunna 
åberopas i svenska domstolar – något 
som tidigare inte varit möjligt. Barn-
konventionen lägger grunden för barns 
rättigheter och är tänkt att vara det 
yttersta skyddsnätet då övriga lagar inte 
räcker till.”

Vi kommer inte att ge upp vårt arbete 
för en förändring av rätten till barnom-
sorg som är anpassad till våra yrkens 
arbetstider.  

Upphovsrättsdirektivet har nu slutligen 
godkänts i EU. Nu ska det implemen-
teras i svensk lag inom två år. Beslutet 
kommer att innebära internets död, om 
man lyssnar på kritikerna, eller att kul-
turutövare nu får chans att ta del av de 
vinster som genereras på nätet, om man 
lyssnar på ett enigt kultursverige. 
I politikens värld så uppstod en nästan 
total enighet – (S) undantaget – om hur 
dåligt detta förslag var. Partier som 
i normala fall inte har något emot att 
lappa till storföretag lierade sig med 
partier som högt och tydligt förespråkar 
den enskildes rätt och möjlighet, ibland 
skyldighet, att skapa sig en egen försörj-
ning och förmögenhet. Speciellt märk-
ligt blir det i de partier där motståndet 
mot offentlig finansiering av kultur är 
stort. Framför allt i ungdomsförbunden. 
Kulturarbetare ska minsann stå på egna 
ben och samtidigt underminerar man 
möjligheten att göra det. Och det är ju 
klart, det blir jobbigt att stå upp för en 
åsikt om det drabbar den egna plånbo-
ken och det inte längre är andra som ska 
betala priset för att det fortfarande ska 
varar ”gratis”. Gratis är inte gott för de 
som utan ersättning lagat maten.

En för oss mer positiv politisk enighet 
är att kulturutskottet är överens om att 
samverkansmodellen är underfinan-
sierad och måste stärkas. Jag var på 
en träff anordnad av KLYS och fick där 
åter möjlighet att träffa kulturutskot-
tets medlemmar.Samtliga partier var 
representerade. Det är glädjande att 
det verkar finnas en bred kulturell 
kompetens hos ledamöterna, inte bara 
teoretiskt utan också praktiskt. Jag fick 
intrycket av att man har valt att arbeta i 
det utskottet och inte enbart blivit tillde-
lad den uppgiften. 

Som jag uppfattade det finns nu en 
tydligare, måhända lite självkritisk, 
ambition att ta ansvar för att försöka 
göra kulturen viktigare i den allmänpo-

litiska debatten, något som Symf länge 
krävt. Det skapas opinioner snabbare i 
dag och det är otroligt viktigt att de som 
är våra vänner inte är passiva utan leder 
opinionsbildandet. 

Lika viktigt är det att vi hjälper dem 
i opinionsarbetet både som förbund 
och som enskilda medlemmar. Anslag 
till kulturen är lätta att angripa men 
svåra att försvara. Nu senast var det 
en representant för friidrottsförbundet 
som i en insändare i en av våra kvällstid-
ningar tyckte att ombyggnadspengarna 
till operan skulle gå till idrotten i stället 
eftersom “till operan, dit går endast 
överklassen”.
”Hä löns int förklara för den som int 
begrip nåt” som Ingemar Stenmark lär 
ha sagt. Men däremot ska vi arbeta för 
att höras mer än de som lever ett helt liv 
utan att förstå vad ett rikt kulturliv tillför. 
Det är inte utan att man tycker lite synd 
om dem.

Ha en trevlig sommar och semester 
så tar vi nya tag till hösten. Håll koll på 
hemsidan får du veta hur du når oss 
under sommaren. 

Gunnar Jönsson 
förbundsordförande

Gratis är gott?
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J Ö N K Ö P I N G S 
S I N F O N I E T T A 

söker...
• 2 tjänster Tutti förstafiol

• Andra konsertmästare
• Stämledare andrafiol

Läs mer på smot.se/lediga-tjanster

 

smot.se

Bli inte rökt
Skydda ditt viktigaste instrument

Hörseln gör ingen comeback. Gör som 
Sveriges musiker- och artistelit. Skydda 
din hörsel med Bellman ER. Formgjutna 
hörselskydd med kompromisslös ljud-
kvalitet och oslagbar passform.

Tel 031 748 37 50
bellman.com/bellman-er

annons-bellman-er-90-130-symfoni.indd   1 2016-04-06   10:19:08

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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Gävle Symfoniorkester

Just nu pågår flera olika forskningsstudier om musikers hälsa. På Luleå Tekniska universitet forskar Ulrik Röijezon på smär-
ta i leder och muskler. I Uppsala forskar Teresia Nyman på stråkmusiker. Det är självfallet värdefullt men forskningsresultat 
tar lång tid att få fram. Under tiden går musiker till jobbet som vanligt, en del med muskelvärk och rygg- och nackproblem. 
Det är vardagsmat för en stor del av Symfs medlemmar. Ett initiativ från Symf-avdelningen i Gävle Symfoniorkester vill råda 
bot på detta.

Gemensam träning för alla

I mars i år satte man igång med gemensam träning för alla 
anställda på Gävle konserthus. Tankarna på att göra något 
kollektivt hade funnits ett tag.
– Ett tag hade vi en tanke på att lägga ut det som tjänstgöring 
men det funkade inte med avtalet, säger Dag Björkling, ordfö-
rande i Symfs gävleavdelning.

Det kanske heller inte var en helt bra idé att tvinga med-
arbetarna att träna. Istället valde man att satsa på att göra 
det möjligt och lockande. Konserthuschefen Örjan Hans-Ers 
stöttade initiativet.
– Jag mindes någonting om hur de gjorde på Länsteatern på 
Gotland. Där började man varje morgon med en gemensam 
promenad runt ringmuren i Visby. Jag och Dag pratade om det 
när vi började bolla idéer om vad vi skulle kunna göra, säger 
han.

Valet föll dock inte på gemensamma promenader utan på en 
träningsform som inte var allt för avancerad och som riktade 
in sig på att stärka vissa viktiga muskelgrupper. Dag Björkling 
berättar att han har haft problem med en axel. Han tycker att 
rehabiliteringsarbetet gick bra och att han var bra på att göra 
sina övningar.
– Men sedan efter rehab när allt känns bra faller man in i 
gamla vanor och struntar i att träna. Då är man tillbaka igen 
på ruta ett, säger han.

En inspirationskälla och lite av en kick blev Symfs förbunds-
möte i maj 2018. Där föreläste arbetsmiljöexperten Mikael 
Rehnberg om hur kropp och hjärna påverkas negativt av 
stress och om vad som kan göras för att motverka de effek-
terna.

– Vi fick tag i Bodil Gustafsson som arbetar med träning för 
kommunens anställda, bland annat i kommunens sportklubb 
och det var genom den som vi fick kontakt med henne. Hon har 
satt samman ett träningsprogram som är bra för de som sitter 
stilla stor del av sin arbetstid och som syftar till att stärka upp 
muskler som vi behöver för att klara av våra jobb, säger Dag.

För tjänstemän i kommunen handlar det mest om att sitta 
framför datorer. Dag menar att vara musiker också innebär 
mycket stillasittande tid men då framför ett notställ. 
– Vi har också försökt att få yogaklasser men det har vi inte 
lyckats med ännu.

Träningen har förlagts till måndagar, direkt i anslutning till 
repetitionens slut. Sju träningar är inbokade och i slutet på maj 
ska försöket utvärderas. 

– Många av oss har barn och en del bor på annan ort. Vi tänkte 
att om vi lade träningen i anslutning till jobbet blir det lättare 
för alla att kunna delta. Och förhoppningsvis så blir det en kul 
grej! Jag tror att vi är ganska ensamma om att göra något sånt 
här.

Nu hoppas både facket och arbetsgivarna att det här initia-
tivet på sikt ska leda till färre sjukskrivningar och till att de 
anställda har mindre ont när de arbetar. Och kanske bidrar det 
till bättre livskvalitet.

Träningen har varit i gång i över två månader och Dag Björk-
ling menar att den gemensamma träningen fallit riktigt bra ut.
– Det har faktiskt blivit riktigt lyckat med träningen och det är 
fullt med folk varje gång, till och med när orkestern egentligen 
är ledig. Vi planerar att fortsätta med träningen i höst och vi 
har definitivt blivit starkare och fått bättre balans!

Jonas Nyberg

Dag Björkling, ordförande i Gävle, njuter av den gemensamma träningen 
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Odessaoperan

Odessa har en speciell plats i den slaviska kulturen och omges med ett romantiskt skimmer. Staden växte från att på sent 
1700-tal ha varit en liten sömning fiskeby till att ett par årtionden senare ha blivit en sjudande internationell metropol. Odessa 
var under 1800-talet Rysslands port till Medelhavet och till handeln med södra Europa och mellanöstern. Stadens gatunamn 
vittnar om mångfalden som utgör Odessas själ och charm. Här hittar man till exempel den Grekiska gatan, den Judiska och den 
Italienska. En självklar turistattraktion är den mäktiga trappan ner mot hamnterminalen vid Svarta Havet, den som förekommer 
i Eisensteins episka stumfilm från 1925, Pansarkryssaren Potemkin. I en annat landmärke, det vackra operahuset, spelas i år 
den 209:e raka säsongen.

En bakelse vid Svarta Havet

Att promenera omkring i centrala Odessa är som att gå 
omkring i ett klassiskt konditori. Den låga kolonialbebyggels-
en med sina trevåningshus i pastellfärger påminner om söta 
bakverk. Napoleonbakelsen lär komma härifrån och även om 
det inte skulle vara fullständigt överensstämmande med 
sanningen så är man ändå benägen att tro på det. Här möter 
man historiska personer. Katarina den Stora står staty på sitt 
torg, Alexander Pusjkin väntar vid gatan som är uppkallad 
efter honom och Nikolaj Gogol lutar sig ut från huset där han 
fullbordade sin roman ”Döda själar”. Språket som talas i 
Odessa är nästan uteslutande ryska trots att ukrainska är, 
genom alltmer tvingande lagar, det officiella.

Först med elektrisk belysning
Operan utgör ett nav i stadsbilden. Det är den självklara 
mötesplatsen och alla vägbeskrivningar utgår ifrån den. Den 
ritades av två arkitekter från Wien och stod färdig år 1887, på 
samma plats där den tidigare teatern brunnit ner fjorton år 
tidigare. Operahuset fick redan från början, som första hus i 
staden, elektrisk belysning. I och kring operan arbetar cirka 
700 personer. Här finns en operaorkester med 109 musiker, en 
operakör med 77 korister, 55 sångsolister och ett balettkom-
pani med över 90 dansare. 

Imponerande repertoar
En titt på kalendariet för maj kan få vem som helst att höja på 
ögonbrynen. Man spelar 22 unika föreställningar. Ingen 
föreställning spelas alltså mer än en gång under maj månad.
– Vi är en reportoarteater, förklarar Lyudmila Sergeychuk som 
är chef för dramasektionen.

Hon berättar stolt att den repertoar de håller igång under ett 
spelår består av ett 30-tal operor och lika många baletter. Till 
det kommer ungefär 15 konserter utspridda under året. Det är 
imponerande. Lyudmila berättar med särskild värme om 
satsningarna på föreställningar för barn.
– Vi vill att alla barn i Odessa ska kunna komma till oss 
regelbundet. Därför har vi mycket låga biljettpriser på de 
föreställningarna, säger hon.

Konsertbiljett för fyra kronor
För oss svenskar är det överhuvudtaget billigt i Ukraina. 
Valutan, hryvnia, har den senaste 10 åren rasat i förhållande 
till alla västvalutor och i snitt kostar mat och dryck ungefär på 
en tredjedel jämfört med Sverige. Biljetter till konserter, 

opera, balett och teater är ofta ännu billigare. Men prissätt-
ningen på familjeföreställningar framstår som sensationellt 
låg. Den allra billigaste biljetten kostar bara lite drygt tre 
kronor. Även för vuxna.
– Det är en medveten prissättning, säger Lyudmila Ser-
geychuk. Om priserna är dyrare för vuxna har de inte råd att 
följa med barnen till våra föreställningar. Barnen kan ju inte gå 
ensamma och därför har vi valt att göra alla biljetter mycket 
billiga.

Fyra månaders högsäsong
 Biljettpriserna till kvällsföreställningar av opera och balett är 
milt sagt överkomliga. En dryg hundralapp kostar de allra 
bästa platserna på första radens fond. Det är svårt att förstå 
hur så låga biljettpriser kan bidra till finansieringen av 
operans verksamhet i någon större utsträckning även om 
lönenivåerna är mycket blygsamma. Lyudmila medger att 
finansieringen är ett problem men också att det är svårt att 
fylla salongen, som rymmer 1700 platser, under vintermåna-
derna. Odessas turistsäsong är lika med högsäsong för 
operan men den är ganska kort. Bara fyra månader från juni 
till september.

Operan i Odessa är stadens självklara mittpunkt. I parken nedanför säljs 
kaffe och godis. Det är folkligt och vänligt.

Till vänster: Interiörbild från den välrenoverade och skimrande operasalongen.



8 ǀ SYMFONI ǀ MAJ/JUNI 2019

 

      

      Göteborgs Symfoniker, 
      Sveriges Nationalorkester

Vi söker två tjänster:

2:a violin,  Alternerande stämledare
Ett av följande obligatoriska verk: 
W A Mozart violinkonsert 3 G-dur K 216, sats 1 och 2, med kadens 
W A Mozart violinkonsert 4 D-dur K 218, sats 1 och 2, med kadens 
W A Mozart violinkonsert 5 A-dur K 219, sats 1 och 2, med kadens 

Sats 1 med kadens ur en valfri violinkonsert av följande: 
Brahms, Beethoven, Tjajkovskij, Sibelius, Nielsen, Mendelssohn 

Provspelning äger rum 28-29 augusti 2019 i Göteborgs Konserthus.

Ansökan med CV skall vara GSO tillhanda via mail senast 1 augusti 2019. 
secondviolin@gso.se

Viola, tutti
Provspelning äger rum den 19-20 augusti 2019 i Göteborgs Konserthus.

Ansökan med CV skall vara GSO tillhanda via mail senast 21 juli 2019. 
violaaudition@gso.se

Tjänsterna är tillsvidareanställning med provår enligt överenskommelse.

Orkesterutdrag skickas tillsammans med kallelse.

Läs mer på www.gso.se/goteborgs-symfoniker/lediga-tjanster/ 

För mer information kontakta:
Johan Nordin, orkesterchef, tel:  031-7265360, johan.nordin@gso.se
Facklig företrädare SYMF: Hans Hernqvist, hans.hernqvist@telia.com 

Namnlöst-1   1 2019-05-17   12:33
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– Vi får pengar från regeringen för lönekostnaderna. Inte för 
hela men jag tror vi får 87 procent, säger Lyudmila. Resten får 
vi dra in via sponsring, biljettförsäljning, företagsevent, 
visningar och framför allt genom gåvor från operans mecena-
ter.

Ekonomin ett problem
Hon berättar inlevelsefullt och med stor stolthet om hur kosty-
merna sys upp för varje föreställning. Hon talar animerat om 
hur delikata broderidetaljer sys med guldtråd och berömmer 
alla de hantverksskickliga medarbetare som jobbar i operans 
alla ateljéer. Enligt henne finns ingen motsvarighet till deras 
yrkeskunnande att finna i landet i övrigt. Det framgår ändå 
mellan raderna att ekonomin är ett överhängande problem. 
Det blir inte många urpremiärer under en säsong och inte 
heller många nytillskott av stora operor och baletter till 
repertoaren. Men Lyudmila vill hellre prata om det som görs 
och inte om det som inte görs.

Ett känsligt ämne
Inte heller den konstnärliga personalens situation vad gäller 
löner och arbetsförhållanden är något som Lyudmila Ser-
geychuk vill prata om. Det är uppenbarligen ett känsligt ämne. 
Chefen för Odessas turistinformation tycker inte heller att det 
finns någon anledning att en svensk journalist ska prata med 
musiker. Trots tidigare löften om intervjuer med orkesterns 
musiker blir det inget av med det. Förklaringen är rationell och 
självklar. Musiker jobbar ju på kvällen och de är inte här nu. 
Det är inte länge sedan Ukraina och Odessa var en del av ett 
annat samhällsskick. Det är lätt att glömma det. De flesta 
personer i ledande ställning i det ukrainska samhället är födda 
och uppvuxna i Sovjetunionen. Det framgår inte sällan mycket 
tydligt.

Jonas Nyberg

Odessaoperan forts...

OPUS 3 x 3! Footprint Records är stolta att få 

presentera de tre första produktionerna i en rad 

inspelningar av Bo Hansson/Opus 3 som nu släpps 

digitalt. Premiären utgörs av de tre produktionerna 

med Petr Ebens musik, under ledning av Johannes 

Landgren. Albumen finns tillgängliga för streaming, 

samt för nerladdning i allt från iTunes-format till 

extremt hög upplösning, för musikälskare i alla läger. 

Medverkande är Rilkeensemblen, Helena Ek, musiker 

ur Göteborgs Symfoniker, Magnus Kjellson, m fl.

VI GÖR HÅLLBAR MUSIK

Vi finns på Spotify, iTunes med flera digitala tjänster

Distribueras av  Naxos Sverige footprintrecords.com

Följ oss!

 

www.fioler.se
Medlem av:

Entente Internationale des Maitres Luthiers et Archetiers d’Art 
Verband Deutscher Geigenbauer und Bogenmacher e. V.

Sveriges Violinbyggarmästare

Den mytomspunna trappan i Odessa där den berömda barnvagnsscenen 
utspelar sig i Eisenstein film ”Pansarkryssaren Potemkin”.



10 ǀ SYMFONI ǀ MAJ/JUNI 2019



SYMFONI ǀ MAJ/JUNI 2019 ǀ 11

Frilansavdelningen

Frilansavdelning är Symfs största 
avdelning med sina 273 medlem-
mar. Styrelsen består både av gamla 
”rävar” som exempelvis ordförande 
Fredrik Dickfelt, vars krönika kan 
läsas här i tidningen, och av nya och 
yngre ledamöter. Frilansstyrelsen är 
dessutom en helt jämställd styrelse 
med lika många manliga som kvinnliga 
ledamöter. Frieda Mossop är violinist 
och nybliven vice ordförande.

Frieda Mossop är i början på sin musi-
kerkarriär. Hon har gått musikhögskolan 
i Malmö och efter ett uppehåll tog hon 
sin master på Kungliga Musikhögskolan 
i Stockholm. Nu frilansar hon med en 
något så när fast punkt i form av Folko-
peran i Stockholm.
– Jag har haft det ganska bra och har 
haft jobb nästan hela tiden.

Namnet Mossop är välkänt i svenska 
musikerkretsar. Pappa Glenn är dirigent 
och mamma Anna spelar violin i Kung-
liga Hovkapellet. Frieda säger att det 
kanske inte varit någon direkt nackdel i 
kontakterna med orkestrar hon har fått 
spela med. Men i vissa sammanhang 
hade det nog varit skönare att vara en 
smula mer anonym.
– Jag har pultat med äldre musiker som 
har utbrustit: Oh, Frieda! Dig har jag 
varit med och bytt blöjor på när du var 
liten.

För ett år sedan valdes hon in i frilans-
styrelsen och nu axlar hon rollen som 
vice ordförande. Hennes fackliga pre-
miär var på Symfs förbundsmöte i maj 
2018. Hon tyckte att det var spännande 
men också lite främmande.
– Det tar lite tid att komma in i det 
fackliga arbetet. Allt är så formellt. En 
del är nästan lite tramsigt som ”Kan vi 
godkänna dagordningen?”. Jag förstår 
att det måste vara så för att sekretera-
ren ska kunna skriva ett protokoll och 
för att man ska kunna diskutera en sak 
i taget. Min hjärna funkar inte riktigt så 
utan jag kan säga: Jo, jag kom att tänka 
på en sak! Då säger de andra: Det pratar 
vi inte om nu utan det tar vi senare.
Första gången Frieda såg den praktiska 
nyttan med ett fackligt avtal var när hon 

gjorde sin första sejour på Folkoperan. 
Det var La Traviata som skulle sättas 
upp.
– Då blev det översvämning och hela 
säsongen ställdes in. Vi blev uppsag-
da allihop och det åberopades force 
majeure.

Då såg hon nyttan av att ha påskriv-
na kontrakt och avtal som skyddade 
orkesterns musiker. Det slutade med att 
de fick betalt för två månader av tre efter 
att Symf hade förhandlat färdigt.
– Det var en bra deal för mig och det var 
fint att veta att vi var skyddade.

Frieda säger att det är det som är viktigt 
med fackligt arbete. Att göra skillnad 
och att försöka göra det bättre för med-
lemmarna. Arbetet i frilansstyrelsen går 
också i mycket ut på att bevaka vad som 
händer ute i orkestrarna. Det kan vara 
traktamenten som inte betalas ut och 
dubbla inställelser som musiker inte fått 
full ersättning för.
– Vi försöker att hålla koll på att fri-
lansare som kommer till en orkester 
behandlas på ett sjyst sätt. Ofta hamnar 
de inte riktigt under samma regelverk 
som de fast anställda. 

Även om frilansavdelningen är Symfs 
största avdelning menar Frieda att det 
är en så pass liten organisation att det 
inte finns någon risk att medlemmarnas 
frågor försvinner. Nu när sommaren 
närmar sig har man börjat titta närmare 
på de ställen som kommer att syssel-
sätta en hel del frilansande musiker.
– Vi har satt i gång med en kartlägg-
ning av alla sommaroperor som finns i 
Sverige. Många av dem har ansträngd 
ekonomi och vissa arbetar under för-
utsättningar som arbetsmiljömässigt 
kan bli problematiska. Det är viktigt att 
vi syns där. Våra medlemmar ska känna 
att de har någon att prata med om något 
känns på tok, osäkert eller dåligt på nåt 
sätt.

En annan viktig fråga är den kommande 
avtalsrörelsen. Frilansstyrelsen har gett 
sig själva i uppdrag att ta fram idéer och 
förslag som kan stärka och förbättra för 
frilansarna.

I likhet med andra musiker har Frie-
da en lång utbildning bakom sig. Hon 
började redan som 18-åring studera på 
sin kandidatutbildning i Malmö. Hon tog 
dessutom en paus från ”Ackis” där hon 
gick masterutbildningen för att gå Kung-
liga Filharmonikernas orkesterakademi 
under 2017.
– Det var en himla bra erfarenhet att 
sitta i en stor symfoniorkester.

Inom ramen för orkesterakademien 
fick hon dessutom fler fiollektioner än 
på musikhögskolan. Bägge violinisterna 
som gick utbildningen hade tre filhar-
moniker som turades om att undervisa 
dem. Utöver lektionerna och orkester-
spelet gjorde de sex kammarmusikkon-
serter.
– Jag vet att det här har diskuterats 
mycket i Symf och inte minst i frilanssty-
relsen. Det är ju självklart att en sådan 
här verksamhet inte ska vara på bekost-
nad av en fungerande frilansmarknad. 
De som går orkesterakademien ska inte 
ersätta någon frilansare. Vi delade alltid 
konserterna med en av Filharmoniker-
nas violinister. Jag spelade till exempel 
programmet före paus och den anställ-
da musikern spelade programmet efter 
paus. Det är ju så det ska fungera. För 
mig var det mycket bra och jag tycker 
det vore synd om den möjligheten skulle 
försvinna. Om det sköts på rätt sätt är 
det en riktigt bra utbildning.

I höst ska Frieda Mossop göra provveck-
or i en svensk orkester. Hennes pojkvän 
är inte musiker och ingen i hans familj 
heller. När de fick höra att hon hade 
vunnit provspelningen utbrast dem: Vad 
kul du har fått ett jobb!
– Nja, sa jag. Jag kanske har fått ett jobb 
om ett och ett halvt år. Jag fick förklara 
att först kommer provveckor, sedan 
eventuellt provår och först därefter en 
möjlig anställning.

Jonas Nyberg

Frieda Mossop och facket

Till vänster: En leende Frieda Mossop på ett kafé på Södermalm i Stockholm
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Musiker i Ukraina

Inte lönerna som är problemet
För tio år sedan jag besökte Odessa för första gången. Då var 
Odessa Filharmoniker en orkester på uppgång. Deras amer-
ikanske chefdirigent, Hobart Earl, var oerhört populär och 
framtiden såg ljus ut. Inte bara för det ukrainska kulturlivet 
utan för nationen i stort. Nu, i skuggan av Maidan-revolu-
tionen, inbördeskriget i öster och den ryska ockupationen 
av Krim, hopar sig problemen. Trots löften om krafttag mot 
korruption har mycket lite hänt. I varje fall i positiv riktning. 
Yevgeniy Kostryskyy, som jag intervjuade då,  har nu hoppat 
av sin konsertmästartjänst i Odessas Filharmoniker. Han 
berättar öppenhjärtligt om hur det är att vara orkester-
musiker i dagens Ukraina när vi ses över en kopp kaffe i 
odessaoperans kantin.

Maidan-revolutionen 2014 är en skiljelinje i ukrainskt liv. Två år före 
revolutionen var den ekonomiska situation stabil och bra. Lönerna i 
de statsfinansierade orkestrarna var tillräckligt höga för att det skulle 
gå att leva på dem. Åren efter revolutionen var självklart svåra och 
ekonomin i Ukraina var svag. Nu finns det tecken på återhämtning.
– Det största problemet för musiker i Ukraina är inte lönen. Under 
Porosjenkos regeringen förändrades anställningsreglerna för musiker. 
Ett nytt kontraktssystem infördes. Det skiljer sig markant i jämförelse 
med hur det ser ut i Europa i övrigt, säger Yevgeniy Kostryskyy.

President Porosjenko skrev på en lag som gör att tillsvidarean-
ställningar togs bort för alla musiker i statsfinansierade orkestrar. 
Istället infördes årskontrakt på mellan ett och tre år. Det var ett 
ödesdigert misstag, menar Yevgeniy.
– Nu ligger all makt hos cheferna. Det är de som bestämmer om du 
har ett jobb i morgon eller inte.

Många dirigenter och konserthuschefer stödde det nya 
systemet eftersom de därigenom fick total kontroll samtidigt som 
musikerkollektiven försvagades. Ur svensk facklig synvinkel är det 
nästan ofattbart att en sådan här förändring kunde genomföras med 
mindre än att upplopp och masstrejk utbryter.
– Du är en europé som är född fri. Kom ihåg att här är alla 
människor från 40 år och uppåt födda och uppfostrade i Sovjetunio-
nen. Det finns fortfarande en slavmentalitet som hänger kvar. Det är 
det enskilt största problemet i det ukrainska konstnärslivet. Inte 
lönerna. Dessutom menar många av våra jurister att det nya 
kontraktssystemet genomfördes utan stöd i vår konstitution. Att det 
faktiskt är olagligt.

Yevgeniy menar att det inte går att spela musik om man sitter på 
en repetition och undrar om man får behålla jobbet eller inte. Du 
kan inte producera vare sig musik eller äkta känslor längre. 
Musikerna är bakbundna av den nya lagen eftersom det inte längre 
finns utrymme för vare sig dialog eller protester.
– Du kan inte kritisera en ledare om denne är en idiot och tyvärr 
lever många chefdirigenter inte upp till sin position. Orkestrarna 
håller i många fall mycket högre kvalitet än den person som leder 
dem. Nu fick de här mer eller mindre bristfälliga personerna 
chansen att konsolidera sin ställning.

Han menar att dubbelmoralen i det ukrainska politiska livet är 
påtagligt. Å ena sidan talade Porosjenko om frihet och omm att 

närma sig den europeiska unionen. Å andra sidan ignorerade han 
5000 musikers underskrifter som bönföll honom om att inte skriva 
under lagen som gör att vare sig musiker eller sångare har rätt till 
fasta anställningar.

– Dubbelmoralen i Ukraina och Ryssland har haft ett förödande 
inflytande, inte minst för operahuset vi sitter i nu. I slutet av februari i 
år fick maestro Alexandr Samoile sluta. I sju år var han en lysande 
bra chefdirigent för Operan i Odessa. Han är född i Moldavien 
och utbildad i Moskva. Han är en av sin generations bästa 
dirigenter. 

Han valde nyligen att åka till Moskva för att dirigera Verdis 
Nabucco på Novaya Opera Theatre. Konflikten med Ryssland är 
så infekterad att han efter besöket i Moskva inte var välkommen i 
Odessa. På så sätt förlorade Ukraina en av sina absolut bästa 
dirigenter. 

Yevgeniy tror inte att den nya presidenten som valdes i april i år, 
Volodymyr Zelenskij, kommer att innebära någon förbättring för 
kulturen. 
– I Ukraina röstar vi inte för en presidentkandidat. Vi röstar emot. Det 
har vi gjort sedan självständigheten år 1991. Regeringen Porosjenko 
har under sina fem år vid makten skapat fler problem än någon 
tidigare regering någonsin gjort. 

I Ukraina har inte fackföreningen för musiker fungerat på 
samma sätt som till exempel i Sverige. Fackföreningar här har aldrig 
haft någon riktig makt eftersom regeringen stiftar lagar som reglerar 

Yevgeniy Kostryskyy är eftertraktade som solist och som konsertmästare i 
både Ukraina och i Europa.
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Musiker i Ukraina

anställningsförhållanden och lönenivåer. Facket har inga muskler 
och musikerna är inte skyddade. 
– När jag lämnade Odessa Filharmoniker sa jag till musikerna i 
orkestern: Börja spara pengar för det kommer bara att bli sämre. 

I tio år var Yevgeniy Kostryskyy Odessa Filharmonikers förste 
konsertmästare. Han försökte också ta ansvar för musikernas 
situation i orkestern. Han tog fram ett förslag till kollektivavtal som 
aldrig blev påskrivet. Alla musiker stödde avtalet som bland annat 
reglerade arbetstider, anställningsförhållanden, ledigheter och semestrar. 
– Chefdirigenten Hobart Earl sa till verkställande direktören att inte 
ens tänka tanken att skriva på det. Och så blev det.

Ungefär 7000 kronor i månaden tjänar musiker i orkestrar och 
operor med nationell status. En genomsnittslön i Ukraina ligger 
ungefär på hälften av den summan. Det är ingen större skillnad i 
lönenivåer mellan konsertmästare, stämledare, alternerande 
stämledare och tuttimusiker. Det som skiljer i de personliga kontrakten 
är hur många arbetsdagar som musikerna förväntas arbeta. 
– Nej, det är inte lönerna som är problemet. Problemet är mentalite-
ten. Musiker tror inte att de har någon makt över sina liv. De är mer 
som slavar. När jag insåg det, sa jag upp mig från min tjänst som 
konsertmästare i Odessa Filharmoniker. 

Innan dess hade han lycktas förhandla fram att alla musiker fick 
de längsta möjliga kontrakten, alltså tre år. Men han själv fick ett 
ettårskontrakt. Och inte heller fick han något stöd från de kollegor 
han just hade hjälpt.  
– Ledningen vill inte längre ha bra musiker. De vill ha bra slavar. Det 
finns massor av exempel på riktigt bra musiker som inte fått förlängt 
kontrakt för att de inte fogat sig tillräckligt mycket och inte varit 
tillräckligt duktiga slavar. Det är ett effektivt sätt att kväva både folks 
kreativitet och deras kampvilja. 

– Kan du ana hur korrumperat systemet är och vad det innebär för 
hur människor utnyttjas. Och vilka mängder av sexuella kränkningar 
som förekommer?

Yevgeniy har tidigare varit i London och arbetat som musiker 
under en period av sju år. Han säger att den tiden förändrade 
honom på ett positivt sätt.
– Jag har inget vettskrämt sovjetiskt blod flytande i mina ådror längre. 
Jag tycker heller inte om uppdelningen av åsikter i Ukraina. Det tjänar 
inget till att vara prorysk eller proukrainsk. Det leder ingen vart.

Det är en dystopisk bild han målar upp av ukrainsk politik och 
ledarskap. Men vid sidan av den statsstödda kulturen börjar ett annat 
och mer livaktigt kulturliv spira. Urban Music Hall är en nybyggd 
kammarmusiksal inhyst i källaren i ett av Odessas gamla historiska hus i 
stadens centrum. Här spelas så väl kammarmusik som jazz och annan 
musik. Här visas film och det arrangeras konstutställningar. Urban 
Music hall har blivit något av ett kulturhus. Yevgeniy är konstnärlig 
ledare för verksamheten.
– När man besöker konsertlokalen är man inte längre i Odessa eller 
ens i Ukraina. Det är den första konsertlokal som har uppförts sedan 
landet blev självständigt. Allt håller en europeisk standard. Här finns en 
välsorterad bar och till och med toaletterna skiner, säger han stolt.

Öppningskonserten var i mars 2018 och i början spelades 
konserter i princip varje dag i veckan. Sedan i höstas har man nöjt sig 
mer något färre föreställningar. Verksamheten har inget offentligt stöd 
utan är helt privat finansierad. Yevgeniy har med de bästa stråkmusiker-
na från Odessa Filharmoniker bildat en kammarorkester som har 
ungefär 25 medlemmar. Den är nu en av endast två självständiga 
orkestrar i Ukraina.
– Vårt stora problem är att planera konserter i god tid eftersom 
Odessa Filharmonikers ledning saknar kompetens att planera sin 
verksamhet långsiktigt. Våra musiker vet sällan hur de arbetar månaden 
som kommer.

Jonas Nyberg

Musik i Ladan
Skifsladan, Uppsälje, Dala-Järna

18:e
året

Musik Anders Emilsson 
Libretto Daniel Viklund

Musiker ur bl a Kgl Hovkapellet
Hovsångerskan Ingrid Tobiasson mezzo, 
Agnes Auer sopran, Viktor Rydén baryton, 

Linnéa Törnqvist sopran, 
Torbjörn Pettersson baryton mfl

lör 22 juni 16.00
sön 23 juni 16.00

förköp & info:
www.musikiladan.se

Två 
komiska 

operor 
i samma 

föreställning

&

Yevgeniy är konstnärlig leadre för Urban City Hall som är Odessas nya 
kammarmusiksal.
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Frilansavdelningen ǀ E-post: frilans@symf.se

Mitt enkla och tydliga svar är JA .
Hur skulle det se ut om det inte fanns 
några frilansare? 
Orkestrarna blir helt och hållet bero-
ende av varandra. Blir någon sjuk så 
måste det lånas in från någon annan 
orkester, en trend som redan idag är på 
gång, och då menar jag verkligen lånas 
ut. Det kommer att begränsa möjlig-
heten att göra stora produktioner, då 
det måste samplaneras med övriga 
orkestrar. 

Om det inte finns extra musiker att få 
tag på i Sverige kan man förstås hämta 
musiker från andra delar av världen. 
Det har så klart vissa orkestrar råd med 
men långt ifrån alla. Möjligheten att få 
ledigt kommer att minska då det så klart 
inte finns frilansare att få tag i till en 
rimlig kostnad. Det här kommer troligen 
också leda till att utbudet och variations-
rikedomen kommer att minska. 

En ytterligare aspekt är att kyrkor och 
andra aktörer helt blir beroende av att 
kunna engagera tillsvidareanställda mu-
siker om nu frilansare inte skulle finnas. 
Nu finns vi och vi behövs men konkur-
rensen hårdnar och allt fler väljer att 
hitta en kompletteringsförsörjning. En 
räddning för många är musikalliansen 
som gör det möjligt att kunna frilansa 
som musiker på heltid men alliansens 
anställda täcker inte behovet av frilan-
sare.
Vad kan göras åt den situation som bör-
jar bli mer och mer ansträngd för många 
frilansare?

Till att börja med måste man tänka ige-
nom vilka man anlitar och tänka ett steg 
längre än till bara just den kommande 
produktionen. Självklart måste det 
finnas ett kvalitetstänk. Om man inte gör 
bra produktioner kommer det inte publik 
till konserterna. Men en frilansare mås-
te få ”matchträning” för att behålla sin 
kompetens. Det finns självklart andra 
kompletterande möjligheter till utveck-
ling och där får vi frilansare kanske 
ransaka oss själva lite och fundera på 
vad vi kan göra för att vidareutvecklas 
som musiker. Eftersom det för många 
frilansare finns ekonomiska hinder för 
egenfinansierad kompetensutveckling, 
är det upp till oss som jobbar fackligt att 
försöka hitta och lobba för finansierings-
möjligheter. 

Varje år dyker det upp något ärende där 
musiker ska lånas ut till en annan insti-
tution. Än så länge har vi lyckats hyfsat 
bra med att bromsa utvecklingen av den 
här typen av musikerbank. Om vi till-
sammans gör vad vi kan för att begränsa 
utlåningen av musiker mellan orkestrar 
till förmån för en frilansare och dess-
utom hjälper till att hålla gagerna uppe, 
ökar chansen att det finns vikarier att 
få tag i, den dag dessa behövs. Det tål 
att upprepas: det som för en tillsvidare-
anställd är ett extra gig, lite grädde på 
moset, är för en frilansare en del av den 
månatliga lönen som ska gå till hyra och 
mat.

Jag hoppas att det på det kommande 
förbundsmötet kan bli lite diskussioner 

kring detta resonemang. Det här är en 
stor fråga för oss i frilansstyrelsen som 
från och med årsmötet 2019 ser ut så 
här:

Ordförande Fredrik Dickfelt, vice ord-
förande Frieda Mossop, sekreterare 
Thomas Lindgren, kassör Håkan Sved-
ell. Övriga ledamöter är Ivan Jurkovic, 
Chiara Re, Sigrid Granit samt Loviisa 
Kowalczyk. Tyvärr hittade vi ingen som 
ville ställa upp på den nionde platsen. 
Därför kommer den att vara vakant i 
år. Jag hoppas att alla tänker till och 
lämnar förslag till valberedningen inför 
nästa årsmöte.

Slutligen vill jag tacka Bryndis Braga-
dottir för det jobb som hon har gjort som 
ordförande 2018.
Tveka inte att höra av er till oss på  
frilans@symf.se eller ring/sms till  
Fredrik 0708-868499

Fredrik Dickfelt
frilansordförande

Frilansare – behövs vi?
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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.

Symfs medlemsförsäkringar:
Instrumentförsäkringen finns hos en 
av Europas ledande försäkringsgivare 
inom Fine Art.

Sjukvårdsförsäkringen är konstruerad 
för att du som musiker snabbt ska 
komma under specialistvård om du 
råkar ut för en skada eller sjukdom.

I Gruppförsäkringen ingår 
livförsäkring, olycksfallsförsäkring, 
sjukförsäkring och barnförsäkring. 
Alla försäkringarna har bra villkor 
och låga premier.

Symf kan erbjuda en hemförsäkring 
och bilförsäkring med enkel premie-
beräkning. Försäkringarna tecknas på 
www.bostadsforsakringen.se där du 
lätt kan jämföra med din nuvarande 
premie.

Läs mer i detalj  om de olika försäk-
ringarna på www.symf.se 
Frågor om Symfs medlemsförsäkring-
ar besvaras av Söderberg & Partners 
på telefon 026-143030 eller på  
symf@soderbergpartners.se

Betalar du rätt avgift?
Symfs medlemsavgifter 

Fullvärdigt medlemskap:       varav frilansavgift

Avgiftsnivå I  Inkomst över 275 000   295:-/mån  54:-/mån

Avgiftsnivå II  Inkomst mellan 200 000 - 275 000 253:-/mån  46:-/mån

Avgiftsnivå III Inkomst under 200 000   190:-/mån  34:-/mån

Avgiftsnivå IV  Första verksamhetsåret   142:-/mån  26:-/mån

Avgiftsnivå V  Yrkesverksam pensionär   142:-/mån  26:-/mån

Avgiftsnivå VI  Dubbelansluten (från annat förbund än LF) 142:-/mån  26:-/mån

Medlemskap med begränsade förmåner:  
Studerandemedlem, pensionär: 315:-år (Information, rådgivning, hemsida, tidning 
och försäkringsförmåner ingår)
Vilande:  315:-år (Information, hemsida, tidning och försäkringsförmåner ingår)
Symf intro, för de som går förberedande musikutbildning 0:-/år 
(Information, hemsida, tidning och försäkringsförmåner ingår)

Vid föräldraledighet från första dagen och vid sjukskrivning mer än tre månader är 
avgiften reducerad. Tänk på att för avgiftsnivå II-III krävs intyg. 
Kontakta medlemsregistret så får du veta hur du ska gå till väga.
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Wolfgang Undorf är historiker med 
bland annat en master i musikvet-
enskap. Han är också körsångare, 
tonsättare, bleckblåsare och inte minst 
en ivrig influencer av musik skriven av 
kvinnor. Den här artikeln är en redi-
gerad version av en betydligt längre 
skrift han kallat “Implicit gender bias 
– vad vetenskapen kan lära oss om 
hindren emot en jämställd repertoar.” 
Den kompletta texten finns att läsa på 
Symfs hemsida.

Det är av stor vikt att vi får till en jäm-
ställd repertoar. Men försök att slå ett 
slag för kvinnliga tonsättare bemöts 
antingen med tystnad eller avfärdas 
med påståenden som att det finns för få 
kvinnliga tonsättare och de har skrivit 
alldeles för få verk, verk av kvinnliga 
tonsättare håller inte samma kvalitet 
som sina manliga kollegor, det är ingen 
idé att gräva fram historisk kvinnlig mu-
sik utanför den etablerade repertoaren, 
att man inte hittar noter, att publik, körer 
och musiker inte är mogna för den typen 
av musik så den får i bästa fall fasas in 
med ett stycke per konsert för att inte 
begära för mycket av alla inblandade 
och till sist att det saknas nödvändiga 
resurser för att framföra musik skriven 
av kvinnor.

Bakom alla efterrationaliseringar hittar 
man oförmågan till självreflektion och 
att kunna sätta sin verksamhet i en 
större musikhistorisk kontext. Fördomar 
mot kvinnliga musiker bröts ju exempel-
vis vad gäller amerikanska symfonior-
kestrar först när man tillämpade ”blind 
audition”-metoden. Helt plötsligt ökade 
tillströmningen av kvinnor till orkest-
rarna med 30-50 % (enligt en Harvards-
tudie från 2001). Metoden erbjöd så att 
säga en teknisk lösning att ta sig runt 
det hinder som avsaknaden av självre-
flektion innebär.

Finns det ”kvinnlig musik”?
Det finns naturligtvis egentligen ingen 
”kvinnlig” musik, alltså musik som i sig 
bär tydliga, objektiva innermusikaliska 
spår av kvinnlighet. Det musikaliska 
etablissemanget har dock i århundraden 

marknadsfört en sådan åskådning. Min 
kvalificerade gissning är att mycket mer 
körmusik skriven av kvinnor skulle upp-
föras om all ny musik valdes ut genom 
ett slags blind audition-förfarande där 
de som väljer inte får veta i förväg vem 
som skrivit musiken.

Musikalisk kanon och tradition
Klassisk musik eller rättare sagt, 
framförandet av den musik som ingår i 
den klassiska kanon av historiska och 
samtida tonsättare, sker alltför ofta 
enligt devisen ”känd för att vara känd”. 
Johann Sebastian Bach är välkänd idag. 
Det har Felix Mendelssohn starkt bidra-
git till. Men Felix syster Fanny Hensel är 
inte lika känd – Felix såg medvetet till att 
hon förblev en intern angelägenhet för 
familjen.
En av de vanligaste invändningarna mot 
musik av kvinnliga tonsättare, nämli-
gen att det inte finns tillräckligt många 
eller att de har skrivit för lite musik, är 
ganska lätt att avfärda. Det finns idag 
en uppsjö av uppslagsverk där man kan 
hämta relevant information.

Objektivt urval?
Dirigenter, musiker och sångare tror 
kanske att de träffar opåverkade, 
objektiva val vad gäller den musik som 
framförs. Ändå landar de allra flesta i 
musik uteslutande skriven av män. Den 
konstnärligare ledaren för o/modernt 

påstod att han varken tänkte manligt 
eller kvinnligt när han jobbade med 
programmet för Beethoven–festivalen 
juni 2019. Utifrån ”objektiva musikaliska 
kriterier” har han ändå åstadkommit ett 
program som innehåller 39 verk skrivna 
av män mot bara ett enda verk skriven 
av en kvinna!

Att bedöma musik
Det är ett välkänt faktum att kvinnors 
prestationer mer eller mindre syste-
matiskt nedvärderas av både män och 
kvinnor, oavsett om det gäller nä-
ringsliv, forskning, idrott eller musik. 
När dirigenter, musiker eller sångare 
bedömer musik skriven av kvinnor, så 
liknar situationen en forskningsansökan 
inom exempelvis naturvetenskaperna. 
Vetenskapsrådets jämställdhetsobser-
vationer visar vartannat år att kvinnors 
och mäns prestationer värderas olika; 
det börjar redan med sättet att tala om 
deras respektive ansökningar. Förutom 
omedvetna och medvetna mekanismer 
och mentaliteter, ligger även den djupt 
rotade bilden av det manliga geniet 
bakom alla ”avslag” på kvinnors musik. 
Det är inte att dra liknelsen för långt 
om jag påstår att den dirigent, musiker, 
sångare som ”vet” att män i genom-
snitt skrivit och skriver bättre musik än 
kvinnor, i stor utsträckning riskerar att 
reproducera denna övertygelse genom 
ett mansdominerat repertoarurval.

Mot en jämställd repertoar

Fanny Hensel (1805-1847), syster till Felx Mendelssohn, var pianist och tonsättare. Hon komponerade 
mer än 460 verk. Endast 20 av dem publicerades under hennes livstid. Bild: Getty
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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!

Musikalisk utbildning utan kvinnli-
ga tonsättare
Musikalisk utbildning på alla nivåer 
reproducerar oreflekterat en manlig, 
allestädes närvarande kanon. Det finns 
inte många musiklärare och högskole-
professorer som har musik skriven av 
kvinnor lättillgängligt i sina notbibliotek. 
Inte många kan ett stycke skriven av en 
kvinna utantill eller använder sig av ex-
empel ur kvinnlig musikproduktion i sitt 
arbete. 2010 gavs det ut en harmonilära 
på ett svenskt förlag med uppmaningen 
till eleverna att ”Learn from the mas-
ters” – boken innehåller så klart inte ett 
enda notexempel ur ett verk skriven av 
en kvinna! Oreflekterat tar eleverna då 
till sig en rent manlig musikalisk kanon.

Repertoar och kognitionsveten-
skaplig forskning
Det finns ingen ”kvinnlig” musik. Musik 
har inget absolut värde i sig. Musik skri-
ven av kvinnor är i sig varken bättre eller 
sämre än musik skriven av män. Varför 
har den då inte samma statistiska chans 
att dyka upp i konsertrepertoaren? Jo, 
anledningen är att vi tillskriver varje mu-
sikstycke och varje tonsättare ett relativt 
värde utifrån våra egna referensramar. 
De allra flesta är dock totalt omedvetna 
om såväl detta faktum som sina egna 
värderingsmässiga begränsningar och 
de uteslutningsmekanismer som de ger 
upphov till. Därför är det fortfarande svårt 
för så många dirigenter, musiker, sångare, 
producenter och andra att ens tänka på 
kvinnliga tonsättare inför en konsert.

”Tänkte inte på det”
Kognitionsvetenskaplig forskning visar 
tydligt att den medvetna delen av vår 
hjärnverksamhet är så liten som en mil-
jondel av alla processer inne i hjärnan. 
De flesta av oss är alltså helt enkelt inte 
medvetna om sina val utan tar till efter-
rationaliseringar. Avsaknaden av musik 
skriven av kvinnor förklaras till exempel 
med att musikerna som engageras ofta 
inte har spelat musik skriven av kvinnor 
tidigare. På grund av begränsad repeti-
tionstid väljer man då musik skriven av 
män, för den känner ju musikerna till 
sedan tidigare.

Så länge musik skriven av kvinnor inte 
har fått sin plats i utbildningen och i en 
musikalisk kanon, och “sitter i rygg-
märgen”, så länge prioriteras verk av 
manliga tonsättare, särskilt när det 
finns bara lite repetitionstid och kort 
framförhållning som delvist då skulle 
behöva läggas på att söka, köpa och öva 
in okänd musik – vilket musik skriven av 
kvinnor ofta är.

”Belöna” uppförandet av musik 
skriven av kvinnor
Känslomässigt engagemang för kvinnlig 
musik bör ställas på vetenskapliga in-
sikter och en kvantitativ grund. Att räkna 
namn och verk gör en själv uppmärk-
sam på det glapp som existerar mellan 
självuppfattning och verklighet. Studier 
har visat att människor inte reagerar 
särskilt på manlig
dominans, varken i klassrummet eller 
på arbetsplatsen. Samtidigt överskat-
tar män regelbundet kvinnlig närvaro 
och deltagande. Ett verk av en kvinnlig 
tonsättare på ett år är därför långt ifrån 
en rättvis repertoar.
Känslorna får ha sitt att säga om våra 
val av repertoar, men inte så mycket i 
form av oreflekterat personligt tycke – 
för då händer alltid två saker:  

1) manliga tonsättare hamnar överst och 
främst, och
2) man slutar leta efter och repetera 
in verk skrivna av kvinnor. Hur ska vi 
göra för att komma runt detta problem? 
Både neurovetenskaplig och pedagogisk 
forskning lär oss betydelsen av belö-
ningar för att förstärka vissa beteenden. 
Dessa belöningar kan bestå av mate-
riella saker, som pengar, men även av 
immateriella saker som tillfredsställel-

Janna Vettergren och ungdomskörerna Adolf Fredriks kyrkas ungdomskör och Hägestens ungdomskör i 
Folkoperans uppsättning av Matteuspassionen från 2014. Foto: Markus Gårder
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se, välbefinnande och positiva minnen. 
Tänk efter nu, kära läsare, och räkna: 
hur många positiva minnen har du av 
uppföranden av musik skriven av män 
jämfört med sådan skriven av kvinnor? 
Körsångare har berättat för mig om att 
de har sjungit Bachs Matteuspassion 
100 gånger, Brahms Requiem 50 gånger, 
Händels Messias 80 gånger osv. Men 
hittills har jag aldrig träffat varken en 

professionell- eller amatörsångare som 
med samma självklarhet skulle ha sagt 
att hen har sjungit Fanny Hensel, Isabel-
la Leonarda eller Imogen Holst ens 10 
gånger! Då skapas alltså inga lustfyllda 
minnen. Dirigenten, musikern, sångaren 
”belönas” inte för sin insats – och där-
med förhindras att hjärnan börjar koppla 
ihop musik skriven av kvinnor med något 
positivt och tillfredsställande.

Musik och status
Fenomenet ”unconscious gender gap” 
ger också en förklaring till varför vi så 
sällan blir medvetna om när vårt val av 
musik grundar sig i ingrodda felaktiga 
föreställningar om tonsättares eller 
enskilda verks status. Till event med hög 
status väljer både manliga och kvinnliga 
dirigenter, musiker och sångare verk 
skrivna av manliga tonsättare. Kvinnor 
får väldigt ofta bara medverka med 
kortare inledande verk, medan själva 
konserten kretsar kring längre, tyng-
re verk skrivna av män. James Poke, 
konstnärlig ledare för Icebreaker, en 
ensemble för ny musik, skriver i ett brev 
till The Guardian angående 2019 års The 
Proms att: 

”Thirty female composers are featured 
in this year’s Proms, as against 128 men, 
so still only about 19% of the total. But 
the men are frequently represented by 
multiple pieces, or large-scale works oc-
cupying a whole evening, while the works 
by women are generally fewer and shorter 
– only four are scheduled to last over 15 
minutes, compared with 10 works by men 
lasting over an hour.” 

Kvinnlig musik används som kutter-
smycken. Dessutom har deras korta 
verk fördelen att orkestrarna inte 
behöver lägga ner så mycket värdefull 
repetitionstid på dem.
När det verkligen gäller, inte minst 
inom svensk körmusik, då duger sällan 
musik skriven av kvinnor. Den så kall-
lade passionsperioden veckorna före 
påsk är en av kyrkomusikens viktigaste 
konsertperioder. Då uppförs nästan 
uteslutande passionsmusik skriven av 
män. Bara i Stockholm går det förmod-
ligen 1 000 Matteuspassioner på ett verk 
skrivet av en kvinna. Det handlar inte om 
resurser. Det krävs två blandade körer, 
en barnkör, fyra solister och en stor 
orkester, gärna musiker specialiserade 
på barockmusik och barockinstrument, 
för att kunna framföra Matteuspassio-
nen. Ändå skrapas det ideligen fram de 
resurser som sedan märkligt nog sak-
nas för annan musik. Ett annat exempel 
på oviljan att skapa traditioner baserade 
på och därmed positiv återkoppling till 
musik skriven av kvinnor i Sverige är alla 
gamla och nya traditioner förknippade 
med jul- och nyårshelgerna. Storkyr-
kan i Stockholm framför exempelvis 
Händels Messias och har gjort så i 90 år 
nu. Ungefär lika gammal är traditionen 
att uppföra Bachs Matteuspassion på 
svenska i Engelbrektskyrkan.
Församlingens nyaste tradition bygger 
på Beethovens 9:e symfoni. På detta 
och liknande sätt runtom i landet läggs 
enorma resurser på att skapa positiva 
minnen och hålla statusfyllda traditioner 
vid liv från vilka kvinnliga tonsättare mer 
eller mindre medvetet uteslutits. Var 
finns en kvinnlig motsvarighet i Sverige 
idag? Återigen, tänkte inte på det.

 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

Imogen Holst (här med skivproducenten Colin Matthews) var dotter till den betydligt mer kända 
Gustav Holst. Hon var musikvetare, kompositör och arrangör. Få männsikor går och trallar på  
hennes kompositioner. Foto: NMC recordings
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Bara två?
Kulturnatt Stockholm är ett event som 
lockar åhörare till kyrkor och andra 
konsertlokaler som annars ofta undvi-
ker de konserter som äger rum där. Med 
tanke på kulturnattens omfattning och 
utbud har vi alltså att göra med ett event 
med särskilt hög status. Och då händer 
precis samma sak som brukar hända 
vid andra likadana tillfällen: ryggmärgen 
tar kommandot och totalt kör över vårt 
medvetande. Det upplysta, jämställda 
musiksverige sluter åter igen upp bakom 
sina alfahannar. I årets program hittade 
jag 67 konserter där en tonsättares 
namn tydligt angivits i rubriken. Endast 
två av dessa konserter innehåller musik 
skriven av var sin kvinna. Bara två! Var-
för är det så? Kan det vara så att egent-
ligen har Kulturnatten så låg status att 
deltagarna förlitar sig på musikalisk 
skåpmat som de kan plocka fram och 
framföra utan att den kräver mycket 
repetitionstid? Nej, snarare är det så att 
Kulturnatten anses ha så hög status att 
det är ett tillfälle då man också plockar 
fram musik med hög status. Oavsett 
vilket, resultatet blir uppenbarligen alltid 
detsamma: män, män, män. Ingen tycks 
reflektera över detta faktum, ingen tycks 
sätta ner foten – inte ens kvinnorna själ-
va. För det spelar i stort sett ingen roll 
hur många kvinnliga dirigenter, musiker 
och sångare som finns. Deras kamp mot 
samma omedvetna mekanismer, mot 
samma unconscious gender gap bäddar 
tyvärr för samma negativa resultat.

Vägen till en lösning
De allra flesta som idag är inblandade i 
svensk musikverksamhet borde verkli-
gen fundera över alla de små steg de tar 
och alla de mekanismer som bidrar till 
att förändringen mot ett mer varierat ut-
bud av musik och en jämställd repertoar 
går så oändligt långsam. Uppenbarligen 
spelar det ingen större roll vilken av me-
kanismerna som i varje enskilt tillfälle 
utövar det största inflytandet över de 
beslutsfattande processerna. Alla tycks 
ju ändå oundvikligen leda fram till att 
musik skriven av kvinnor fortfarande är 
extremt underrepresenterad i dagens 
konsertutbud. Den huvudsakliga anled-

ningen i mina ögon är okunskapen om i 
vilken omfattning vi styrs av omedvetna 
beslutsprocesser och avsaknaden av 
korrigerande processer i form av “blind 
auditions” eller statistik.

Vägen till lösningen börjar med att 
starta en process att medvetandegöra 
de ovan beskrivna uteslutnings- eller 
undanträngningsprocesserna. Våga 
ifrågasätta gamla sanningar som så ofta 
bara består av efterrationaliseringar av 
omedvetna processer som bygger på 
endimensionell utbildning och enkönad 
vardaglig musikpraxis. Var och en för sig 
måste ta sig an detta problem. Institu-
tioner och föreningar har här enligt min 
uppfattning en viktig uppgift i att erbjuda 
hjälp åt dirigenter, musiker, sångare, 
orkestrar och körer. Utbildningsinsti-
tutionerna, särskilt musikhögskolorna, 
måste erbjuda och göra det obligato-
riskt för studenter och lärare att delta 
i och fullfölja tvärvetenskapliga kurser. 
Avsikten med de kurserna ska inte vara 
att skuldbelägga lärare och studen-
ter, utan att presentera hjälpmedel för 
att öka kunskapen om, och graden av, 
självreflektion och kontextualisering av 
vardagliga könsdiskriminerande val. 
Särskilt måste dirigenter, musiker och 
körsångare få ökad medvetenhet om ett 
så centralt fenomen som unconscious 
gender bias gap. Blir man medveten 
om att vi alla har mer eller mindre stor 
benägenhet och fallenhet för att värdera 
musik skriven av kvinnor med en annan 
måttstock än den skriven av män, så kan 
vi ta ett stort steg på resan till ett bättre 
musikliv.

Wolfgang Undorf

Ljudkabin
Ljudisolerade övningsrum 
som man monterar själv
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www.spartasystem.se
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omgivning.
Flera
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Posttidning B
Adress vid eftersändning:
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


