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I Riksavtalet står det en rad
som jag tycker om:
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Förhållandet mellan arbetsgivaren och
den anställde grundar sig på ömsesidig
lojalitet och ömsesidigt förtroende.
Det är en rad som förpliktigar och
faktiskt manar till eftertanke. Det betyder
i klartext att man ska ta hänsyn till
varandras intressen och att man ska
bete sig på ett sätt som inte skadar den
andra parten.
Läs gärna artikeln om händelserna på
Spira som resulterade i att en av Symfs
medlemmar fick sparken. Och så läser
ni den där raden från avtalet en gång
till. Ömsesidig lojalitet och ömsesidigt
förtroende.

14 Frilanskrönika
8

19 Spira
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Det Spira och det gro!

D

et är svårt att i en ledartext undvika
kommentarer om regeringsbildningen. Vid den här tidpunkten hade jag
hoppats på en kulturminister och reflekterat
över vad dennes politik skulle innebära. Hur
ser kulturbudgeten ut och får vi våra så efterlängtade uppräkningar? Nu är det i skrivandets stund inte så. Vad som händer fram
tills att ni läser tidningen vet ingen, men det
är märkligt att alla de utsträckta händer som
politiker av olika färger talar om mest tycks
användas för att slå igen dörrar.
På lång sikt är det självklart inte bra med ett
samhälle utan ideologisk färdriktning men
en teknokratregering skulle kännas ganska
befriande just nu.

R

unt om i landet ställer sig orkestermedlemmar upp och lägger handen
på sin kollegas axel. En tyst och hos
oss sällan skådad manifestation som symboliserar vad en gräsrotsrörelse är.
Det handlar självklart om det som skett på
Spira, SMoT, i Jönköping. En av våra kollegor som på vaga grunder har avskedats,
anklagad för misshandel, backas nu upp i
sociala medier. Bilder från orkestrar runt om
i världen delas på Symf’s facebooksida.
Från ett möte i Amsterdam så visar den
europeiska delen av FIM, The International
Federation of Musicians, sitt stöd.
Åsikterna mellan de tre arbetsgivarna och
det femtontalet orkestermedlemmarna som
bevittnade händelsen om vad som hände
skiljer sig vida åt. Ord står mot ord, måhända med lite fler ord på ena sidan. Den
utredning om incidenten som arbetsgivarna
gjorde är inte ens värd namnet och någon
liknelse med en utredning finns inte.

H

ur kan det bli så på en arbetsplats?
Jag menar att i grunden handlar
det om vilket ledarskap som utövas.
Det är självklart att vi som arbetstagare har
ett stort ansvar för hur samarbetsklimatet utvecklas. Det största ansvaret har man dock
på arbetsgivarsidan med den maktposition
det innebär att leda och fördela arbetet

Att tänka på inför årsslutet.

och, inte minst, makten att skilja en person
från sin anställning.
För tydlighetens skull: Symf tar avstånd
från allt våld, hot om våld och oacceptabla härskartekniker från våra medlemmar.
Men vi kräver också att samma måttstock
används för arbetsgivare om man inte kan
hantera sitt humör och uppträdande.

J

ag vill påstå att på 99 procent av
våra avdelningar tar arbetsgivarna
sitt ansvar. Där finns det engagerade
chefer som värnar verksamheten. Kanske
inte utan hårda och ärliga förhandlingar,
men det hör spelet till. Respekt och förståelse för sin motpart är en självklarhet. På de
arbetsplatserna är Symf en pragmatisk aktör
som i konstruktiva samtal vill lösa eventuella
meningsskiljaktigheter. Inträffar det incidenter kan, och vill, vi lösa dessa utan att vi
behöver vara paragrafryttare. Om samtalsklimatet är gott! Om inte möter man ett annat
Symf. Vi förbehåller oss rätten att inom
de gränser som lag och avtal föreskriver,
använda oss av de metoder, så väl konventionella som okonventionella, vi finner bäst
lämpade för att våra medlemmars intressen
tillvaratas. Ända in i kaklet, för att citera ett
aktuellt uttryck i den politiska världen.

D

et har nu gått ett år sedan #metoo
exploderade. Mycket har hänt i
samhället under det gångna året,
inte utan övertramp, men riktningen är
tydlig. I den snabbenkät som vi precis gjort
bland avdelningarna tyder det mesta på att
det pågår ett aktivt arbete och att det finns
en medvetenhet. Bara det att enkäten i sig
har föranlett nya rutiner ser vi som ett tecken
på hur frågan prioriteras.
Men vi är fortfarande oroade över de
visstidsanställda. Inte bara för huruvida de
också informeras om arbetsplatsens rutiner
men även över hur skyddsnätet ser ut vid
en anmälan. Vågar man anmäla utan att
riskera framtida erbjudanden om arbete?
Uppenbarligen finns det mycket kvar att
göra på en del arbetsplatser. Har er avdel-

ning fler nej än ja på frågorna i enkäten,
ställ krav på era arbetsgivare. Det är deras
ansvar.

N

är ni läser detta är det en ungefär
vecka kvar till advent med allt som
följer därefter.
”Midvinternattens köld är hård, stjärnorna
gnistra och glimma. Alla sova i enslig
gård djupt under midnattstimma. Månen
vandrar sin tysta ban, snön lyser vit på fur
och gran, snön lyser vit på taken. Endast
tomten är vaken.”
(Viktor Rydberg)

M

ed det stämmer inte riktigt. Även
Symf är vaket om råd och stöd
behövs även under bistra förhållanden. Aktuella kontaktuppgifter kommer att
finnas på hemsidan om vem ni kan vända
er till.

M

ed det önskar jag alla en God Jul
och ett Gott Nytt År och låt oss
alla, i stort som i SMoT, låta hoppet om en bättre arbetsmiljö Spira. n

Gunnar Jönsson
förbundsordförande

För att du ska kunna få avdrag för dina fackavgifter från 1 juli till 31 december måste betalningarna vara Symf tillhanda före 31/12.
Om betalningen är hos oss senare än så, d v s på vårt konto från den 1/1 2019 eller senare är avgiften alltså inte avdragsgill även
om betalningen gäller för december. Det är tidpunkten för när betalningen nått SYMFs konto som avgör giltigheten med avdrag. Betala i
god tid för att säkra ditt avdrag!
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GöteborgsOperan AB söker

Stämledare och
alt. stämledare
slagverk till
GöteborgsOperans Orkester
Provspelning:
14-15 januari 2019.
Sista anmälningsdag:
1 januari 2019.

• WERMLAND OPERA SÖKER •

ALT. STÄMLEDARE

FLÖJT
med plikt på piccola

Provspelning: 14–15 februari 2019
Sista ansökningsdag: 1 februari 2019
Läs mer om tjänsten på

wermlandopera.com

För mer information
och anmälan se
opera.se/jobb
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Västerås Sinfonietta
söker musiker
• Violin 2 tutti
För information och ansökan se
www.vasterassinfonietta.se

SÖKER SÅNGARE TILL
VIKARIEPOOL
ALT1 & 2
TENOR

PROVSJUNGNING 26 & 27 MARS 2019
Ansök senast den 12 januari 2019 på
radiokoren.se

#metoo fyller ett år

Ett jubileum ingen vill fira
Ett år har gått sedan #metoo-upproret – hur går vi vidare med
arbetet mot sexuella trakasserier?
Det var temat på ett seminarium som anordnades på Kulturhuset i
Stockholm den 8 november. Arrangör var Svensk Scenkonst och
Teaterförbundet. Symf representerades av vice förbundsordförande
Anna-Karin Simlund som deltog i två paneler.
Fokus på detta seminarium var att fånga upp hur man inom scenkonsten gått vidare efter de olika uppropen för ett år sedan. Vilka
metoder används och har det blivit bättre?
Vi fick dessutom lyssna till de två huvudtalarna Anna Wahl (som
även ledde den av organisatörerna tillsatta kommissionen) och
Karol Vieker som är Equality and Diversity Manager på Handelshögskolan.
I den första panelen
med rubriken ”Så arbetar vi mot sexuella
trakasserier” deltog
Anna-Karin Simlund
och hr-chefen Viveka
Forsmark, båda från
Göteborgsoperan.
På Göteborgsoperan
är det ett tätt och väl
utvecklat samarbete
mellan arbetsgivare
och fack. Ledningen
har också visat
stor handlingskraft
genom att skilja en
gästande regissör
från sitt uppdrag på
grund av olämpligt
uppförande.
För Syms del är
det glädjande att många av de idéer som vi presenterade i vårt
pressmeddelande omedelbart efter sångerskornas upprop 2017
används på flera av scenkonstens arbetsplatser. Det är enkla åtgärder som går snabbt att genomföra och som inte medför några stora
kostnader. Men vinsten för de anställdas trygghet är desto större.
Ny uppförandepraxis
Ett ämne som det inte pratats om så mycket om, men som var uppe
till debatt, är männens situation efter #metoo. Vart går gränserna i
en ny miljö? Det handlar självklart inte om de uppenbara gränserna
för övergrepp utan de som inte är definierade när en ny uppförandepraxis växer fram.
Om en kvinnlig kollega uttrycker sig lite vårdslöst eller tar fysisk
kontakt med en manlig kollega är det nog ingen som höjer på
ögonbrynen. Det omvända accepteras inte nödvändigtvis längre.
Att medvetenheten om hur man (män) uttrycker sig har ökat är tydligt. Det utövas allt oftare en större ”interkontroll” på hur man själv
och sin kollega uttrycker sig. De gamla ”lumpar-hö-hö-historierna”
basuneras kanske inte ut hur som helst.
Frågan är om det finns en risk ur männens perspektiv, att det skapas
en ny negativ miljö grundat i en osäkerhet och rädsla för att ord

och gester misstolkas. Enklaste lösningen att slippa oroa sig är
förstås att vårda sitt språk och inte röra någon på jobbet. Men då
måste det gälla för alla så att inga tveksamheter uppstår kring vilken
uppförandekod som gäller.
Ett öppet samtal om detta måste få förekomma och ta sin rättmätiga
plats i processen framåt mot en trygg arbetsplats.
Och nu då? Snabbenkäten visade tydligt vilka åtgärder som
behövs!
Inför ettårsdagen av första #metoo uppropet genomförde Symf en
intern snabbenkät bland sina avdelningar. Syftet var att få en bild
av var vi står idag med arbetet att förhindra sexuella trakasserier.
När upprorsvågen kom dammades många policys av eller upprättades. Utifrån svaren kan vi se att i stort sett alla nu har en policy.
Men hälften av de tillfrågade svarar att:
- det i dessa policys inte framgår att det är förbud mot repressalier.
-informationen om vem de kan vända sig till om något inträffar inte
finns lättillgänglig på avdelningen.
- nyanställda inte informeras.
- de inte har rutiner för att hantera obekväma situationer där anställda känner sig utsatta och den personliga integriteten kränks.
- de inte kommunicerar regelbundet med arbetsgivaren om hur man
ska arbeta för att sexuella trakasserier ska motverkas.
Samtliga svarade dock att anmälningarna inte ökat.
Några tips till er på avdelningarna för att komma vidare kan vara:
• Se till att levandegöra era policys!
• Sätt upp info på anslagstavlor om vem man vänder sig till om
man blir utsatt för sexuella trakasserier.
• Se till att det finns rutiner för att informera nyanställda.
Rutiner för hur man hanterar en obekväm situation under till exempel
en pågående repetition behöver vara tydliga från arbetsgivaren,
likaså hur man ska arbeta för att motverka förekomsten av sexuella
trakasserier. Det behöver finnas utrymme i schemaläggningen för att
jobba med dessa frågor om strukturerna ska ändras.
Våga anmäl!
En anmälan ska hanteras skyndsamt och alla arbetsgivare måste
veta hur de ska agera om de får en anmälan. Såklart gäller detta
på även på våra högskolor där Symf också har medlemmar!
Målet är att det ska vara ett så tryggt arbetsklimat att alla känner att
de vågar anmäla om något händer – utan att känna sig besvärlig,
som en belastning eller uppleva att man är ett hinder för den konstnärliga processen.
Slutligen: till er som har tillsvidareanställningar, om en visstidsanställd har anmält en kollega, se till att det obekväma problemet inte
löses genom att anmälaren inte erbjuds vidare vikariat.
Om du upplever att du inte får hjälp på din arbetsplats eller skola,
ring till Symf! Vi finns här, vi lyssnar och agerar så att du får hjälp
direkt. n
Gunnar Jönsson
Anna-Karin Simlund
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Blåsarsymfonikerna radar upp sig på Musikaliska på Nybrokajen 11 i Stockholm. Foto: Petter Magnusson

Blåsare med historia
6

1906 bildades Stockholms Spårvägsmäns Musikkår, till en början som en mässingssextett. Den blev så småningom en fullskalig
blåsorkester och på 1990-talet var den, i Storstockholms Lokaltrafiks regi, Sveriges största civila blåsorkester. År 2011 flyttade
orkestern in i Musikaliska, det som en gång var Kungliga Musikaliska akademiens konsertsal, på Nybrokajen.
När Blåsarsymfonikerna firade sitt hundraårsjubileum år 2006
gav man ut en bok med underrubriken ”Från arbetarmusikkår till
symfonisk blåsorkester”. Det är faktaspäckad läsning och boken
ger inledningsvis en bild av svenskt musikliv i början av förra seklet
som är väsenskild från hur det ser ut idag. Födelsen av orkestern
hittas i en rad fackföreningsprotokoll. Svenska Spårvägsförbundet,
avdelning 1, behandlade en begäran om att anslå 500 kronor till
bildandet av en musikkår. Året därpå anslogs en summa pengar till
inköp av instrument och till att avlöna en musiklärare. Att musikkåren
skulle vara en sextett ansågs som självklart. Det var den absolut
vanligaste besättningen för den tidens civila och militära musikkårer.
En av anledningarna till att man ville ha en egen musikkår var att
man annars var tvungen att hyra in en fristående musikkår till första
maj-tåget. Sannolikt en prestigeförlust. När musikkåren bildades
tog man beslutet att alla medlemmar skulle vara nybörjare. Denna
första musikkår leddes av en erfaren och kunnig lärare vid namn
Gösta Lemon. Han blev sedermera ordförande i Svenska Musikerförbundet och dessutom Konsertföreningens (det som blev Kungliga
Filharmonikerna) först anställda tubaist.
Nu fick inte denna första musikkår bli särskilt långvarig. Den upplöstes i samband med den landsomfattande storstrejken 1909 därför
att de som strejkade avskedades.
Det dröjde till 1913 innan ett nytt försök gjordes, även denna gång
med Gösta Lemon som lärare och ledare. Svenska Spårvägsförbundet hade både ombildats och upptagits i Svenska Kommunalarbetareförbundet. Adolf G Bengtsson var sekreterare i avdelningen och
i sina nedtecknade minnen skriver han om hur de första ”pojkarna”
började sin musikaliska bana: ”Då de flesta icke hade någonsin
tagit i ett instrument eller förstod sig på noter tog det lång tid att öva
upp dem men allt kröntes med god framgång. Ett år senare spelade
Musikkåren på ett fackföreningsmöte i Folkets Hus B-sal för första
gången. Det var ju inte så många bitar men under medlemmarnas
beundran och jubel.”

År 1916 bildades ett kommunalägt bolag, AB Stockholms Spårvägar. Ihop med kommunalarbetareförbundet bildades en samorganisation till vilken Musikkårens instrument och tillbehör överläts. Dock
verkade Musikkåren mest utnyttjats för fackliga arrangemang. En
nytändning blev det när Stockholms Spårvägar fick besök av en
musikkår från Köpenhamns Spårvägar i slutet på 20-talet. Olof Lemon, slagverkare och spårvägsman skrev : ”De hade en väldigt fin
kår, 22 man, vi hade då bara en sextett, förresten ganska dålig.”
Från och med 1929 hade Musikkåren
antagit formen av en större musikkår, en blåsorkester. Då var
man med Köpenhamnarna
som förebild 22 musiker. Under sommartid uppträdde
man i Stockholms parker.
En typisk konsert inleddes
med en marsch, därefter en
uvertyr och sedan ett utdrag
ur en operett eller en opera.
Efter pausen spelades ”lättare”
musik och så avslutades det hela
med en marsch. Utöver en mängd
ceremoniella spelningar hade Musikkåren
en annan
viktig roll. Ända sedan starten spelade musikkåren på begravningar, företrädesvis för hädangångna spårvägsmän. Musikerna gjorde
detta på sin fritid men efter förhandlingar med Spårvägsbolaget
beviljades ledig söndagseftermiddag i utbyte mot dessa spelningar.
1930-talet var ett bra årtionde för Spårvägsmännens musikkår.
Man lyckades skrapa ihop pengar till en turné till Wien som utökades med besök i Prag och Berlin. I mitten av decenniet utökades
kåren till 32 man och man gjorde flera skivinspelningar. En av
skivorna fick titeln Frihet och innehöll ”agitationsmusik”. Koppling
till arbetarrörelsen var stark och på skivan spelades Internationalen
där den vokala insatsen utfördes av en unison manskör. Musik-

kårens legendariska dirigent K P Kallin ledde orkestern på den här
skivinspelningen och på flera andra.
För att bekosta inköp av noter, betala dirigenter och hålla
instrumenten i trim gjorde facket ett litet avdrag på lönen för alla
spårvägsanställda som var fackligt anslutna. I gengäld spelade Musikkåren vid fackföreningens kongresser och större sammankomster.
Många av Musikkårens musiker var utbildade vid Borgarskolans
musiklinje. Den hade startat redan 1943 men kom i början på
1970-talet att införlivas med kommunala musikskolan i Stockholm.
Andra hade fått sin musikutbildning i det militära och ytterligare
några hade examen från Kungliga Musikhögskolan. De allra flesta
var anställda inom spårvägen. Övriga musiker kallades för frikortsmusiker. De hade ingen anknytning till Spårvägen. De ”avlönades”
med fria resor inom kollektivtrafiken. Därav benämningen frikortsmusiker.
Fram till år 1963 repeterade Musikkåren en halvdag i veckan.
Men i december det året utökades repetitionstiden med ytterligare
en heldag. En visuell höjdpunkt i Musikkårens verksamhet kom året
därpå. En sextett ur kåren spelade den 20 februari ett program i
Kungsträdgården. På skridskor!
Sakta men säkert utvecklades orkestern till att bli allt mer professionell. Länge höll man till i Söderhallen nere i Barnängenområdet
på Södermalm. 1994 flyttades verksamheten till Gamla Filmstaden
i Råsunda där man spelade abonnemangskonserter vid sidan av
de som redan tidigare gavs i Kulturhuset i Stockholm. Samma år
kunde man få börja anställa musiker direkt utan att ta omvägen
via Storstockholms Lokaltrafik. Dittills hade orkesterns musiker varit
heltidsanställda av SL. Sextio procent av tjänsten utgjordes av orkesterverksamheten och resten var tjänstgöring inom trafikverksamheten.
För att göra en lång historia en smula kortare så flyttade Blåsarsymfonikerna 2011 in i gamla Musikaliska akademiens konsertlokal på
Nybrokajen efter att hållit till på Dieselverkstaden i Nacka under en
längre tid. Det blev ett lyft för orkestern. Kopplingen till SL är sedan
länge borta och finansieringen har övertagits av Stockholm Läns
Landsting.
Efter år av ekonomiska underskott är nu Musikaliskas verksamhet,
som innefattar länsmusiken, konserthuset och Blåsarsymfonikerna,
på hyggligt fast mark. Man har en ovanligt hög självfinansieringsgrad, hela 48 procent, vilket torde vara helt unikt för en svensk
kulturinstitution. Blåsarsymfonikernas musiker är anställda på halvtid
och orkestern består av 27 personer och oftast fyller man på besättningen med ett antal extramusiker.
Sedan 2016 är norska Cathrine Winnes chefdirigent för orkestern. Hon gör hälften av de tio abonnemangskonserterna som
Blåsarsymfonikerna ger per säsong. Efter några år utan chefdirigent
spelar hon nu en viktig roll för orkestern.

– Orkestern blev inte sämre av
att vara utan chefdirigent men
det var som ett mentalt vakum.
När man inte upplever att man
utvecklas känns det som om man
står helt still, eller till och med blir
sämre. Det blev vi nu inte. Men
vilket lyft det blev när Winnes
kom, säger Staffan Eriksson,
fagottist i orkestern.
Men för en liten institution
med begränsad budget är en
chefdirigent också ett ekonomiskt
åtagande som får konsekvenser
för verksamheten.
– Att ha Cathrine Winnes här är
en medveten satsning som vi har
gjort. Hon kostar ganska mycket
pengar och det finns väldigt lite Gösta Hammar med kontrabas och cigg.
kvar till andra produktioner. De Foto ur jubileumsboken från 2006
dirigenter vi kan ha på övriga
konserter får inte kosta så mycket. Vi måste helt enkelt prioritera,
säger Lena Jakobsson, producent på Musikaliska.
Sedan Blåsarsymfonikerna flyttade in i Musikaliska har de
ökat sin publik med 40 procent. Man försöker också brädda sin
verksamhet så långt det är möjligt. Ett samarbete finns med landets
övriga blåsorkestrar och storband i ett nätverk med det klingande
namnet ”Nätverk för professionell blåsmusik i Sverige”.
Genom det samarbetet kan de olika orkestrarna byta produktioner
med varandra och dela på kostnader för bland annat arrangemang. Man har också instiftat ett blåsmusikpris, med Solistpriset
som förebild. Det ska delas ut vartannat år och gå till träblåsare,
bleckblåsare och slagverkare. Nästa final blir i Berwaldhallen den
13 januari 2019.
De är också med och arrangerar Blåsmusikens Dag och de har
fina samarbeten med musikhögskolorna i Malmö och Stockholm.
Blåsarsymfonikerna framför ett antal nyskrivna verk av kompositionslinjernas studenter. Dessutom spelar orkesterns musiker konserter
inom ramen för Länsmusiken ungefär 20
dagar om året.
Blåsarsymfonikerna
är en också en viktig
frilansarbetsgivare i
Stockholm eftersom
behovet av extramusiker, och vikarier till
vakanta tjänster hela
tiden är stort. Apropå
vakanser så märks nu
en positiv förändring.
– Vi har nyanställt sex
musiker de senaste
åren. Det är vi stolta
över, säger Lena Jakobsson. n
Jonas Nyberg

Chefdirigenten Cathrine Winnes. Foto: John Andresen
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Staffan Eriksson.
Foto Jonas Jörnberg

Bruksmusik eller finlir

En böjlig och tålig orkester. Så skulle man kunna definiera Blåsarsymfonikerna. De halvtidsanställda musikerna har en lång historia
av att behöva vara stryktåliga och användbara i alla tänkbara sammanhang. Samtidigt försöker man värna om det musikaliska
finliret och om blåsmusikens särart. En grannlaga uppgift.

Staffan Eriksson spelar fagott i orkestern och har varit medlem där
i snart 30 år. Han anställdes 1990 då orkestern fortfarande var
knuten till Stockholms lokaltrafik.
– När jag anställdes fick jag genomgå en bussförarutbildning.
Under de tre månaderna hade vi fyra timmar teori på förmiddagen
och fyra timmar övningskörning på eftermiddagen. Det var svårt att
misslyckas. Det ansågs vara Sveriges dyraste bussutbildning.
Möjligen är det kopplingen till trafiktjänsterna som har gjort
orkestern både tålig och kanske lite flärdfri. Idén om att man får
klara av allt själv hänger ihop med det faktum att de allra flesta
av musikerna har ett andra yrke och att rollen som musiker inte är
gjuten i sten.
– Vi har verkligen gjort allting själv. När jag började i början av
90-talet hade vi packlag. Alla musiker bar alla instrument, packade
upp och packade ner. Vi hade inga vaktmästare eller inspicienter
eller något sådant. Det finns fortfarande många kvar som var med
på den tiden. Därför finns det en tydlig tanke om att ”nu hjälps vi
åt” och en jävlaranamma-känsla när det väl gäller.
I efterhand har Staffan konstaterat allt detta praktiska stundtals
kommit i vägen för den musikaliska prestationen. Har man burit
stolar och pukor i en timma, då spelar man inte riktigt lika bra.
Det är nog inte helt unikt för blåsorkestrar att viljan till flexibilitet
och användbarhet kan ligga dem i fatet. I varje fall när det gäller
prestige.
– När man talar med sina musikerkollegor så refereras en
blåsorkester ofta till en bruksensemble med någon sorts nedvärderande ton. Det är inte så noga och så är det starkt.
I jämförelse med en symfoniorkester arbetar en blåsorkester annorlunda. I blåsorkestern är det mer flexibelt. Man dubblar den här
stämman eller flyttar den till andra instrument. Det finns ett brukstänk
som inte finns i en symfoniorkester. Det borde bara vara positivt.
Det negativa är att man ibland inte har några bra förebilder och
inga tydliga ideal.
– Hur ska en blåsorkester låta? Ska vi bara sätta ihop något och
köra på eller går det att spela på ett annat, mer förfinat, sätt,
vilket man i högre grad gör i symfoniorkestrarna? Spelar de Carmensviten av Bizet ska det låta på ett speciellt sätt och den ska spelas i originaltonart. Allt annat vore konstigt. Medan en blåsorkester
försöker att anpassa sig efter de egna förutsättningarna mycket mer.
Så det som är det bästa med en blåsorkester kan ibland också
ligga den i fatet.
Frågan är hur blåsorkestermusiken kan en få acceptans för att
vara en konstform på hög nivå i linje med en symfoniorkester?
Staffan menar att det många gånger är svårare att spela i en
blåsorkester. I en symfoniorkester är det stråkarna som drar det
tyngsta lasset. Hos Blåsarsymfonikerna spelar alla alltid. Dessutom är de färre musiker i sektionerna. Det finns inget överskott
av musiker som kan avlasta varandra. Det är inte heller så att de
nödvändigtvis är lättare musik att spela.
Blåsarsymfonikernas mål är att försöka få blåsmusiksoundet så
kammarmusikaliskt så möjligt. Det är ingen utvecklig som står still

utan det slipar de på hela tiden. Man vill också vara en förebild för
blåsorkestrar i allmänhet och för blåsensembler på musikskolenivå i
synnerhet.
– Vi vill visa att en blåsorkester kan representera en konstform på
allra högsta nivå.
Ett problem är dock att arrangemang som finns att köpa eller låna
sällan är riktigt bra.
–De är ofta klumpigt skrivna. Det är mycket dubbleringar för att det
ska låta så mycket som möjligt. De är skrivna för att det inte ska
vara så känsligt i någon sektion. Det ska funka att spela utomhus. I
en lokal med mycket akustik och med en sångsolist fungerar det inte
alls.
Blåsarsymfonikerna har två arrangörer anställda, Anders
Högstedt och Per-Olof Ukkonen. Staffan kan inte nog uttrycka sin
uppskattning över dessa två och vad de har betytt för orkesterns
utveckling.
– De har lyckats med saker som jag tycker är helt enastående.
Även om man spelar en transkription så känns det som om man
spelar ett helt nytt stycke. Det är så bra format med instrumenten.
Utan dem hade vi nog inte kommit till den här nivån, tror jag.
Tack vare de två egna arrangörerna har andelen egna arrangemang stadigt ökat. Det är viktigt att hitta ett samspel mellan
originalmusik och arrangerad musik. Med Cathrine Winnes som
chefdirigent har det blivit mer norsk musik (ja, hon är norska).
För många är blåsmusiken nog kopplad till vaktparaden eller
kanske till arbetarrörelsens första maj-tåg. Man ser framför sig stryktåliga ensembler som spelar hellre än bra och i ur och skur stretar
på. Prestigefaktorn är då sällsynt låg. Men om den fördomsfulla
lyssnaren beger sig till Musikaliska och en konsert med Blåsarsymfonikerna kommer den garanterat att ändra uppfattning. Men visst
kan även den här
orkestern spela utomhus.

www..olaﬀaren.se

Staffan Eriksson minns
en produktion som
han ser som en riktig
höjdpunkt.
– Två somrar i mitten på
90-talet turnerade vi runt
med hela Maskeradbalen. I originaltonart
för övrigt. Det var i
Parkteaterns regi och
det var fantastiskt! n
Jonas Nyberg

JULKLAPPSTIPS: Trumpetstrumpor,

öjtmugg, tubaslips, klarinettmagnet,
hornkeps, pianohalsduk, olkakform,
oboepin, Bachservetter, fagottpenna,
G-klavshalsband, violaduetter, notljus,
basharts, Mozartskasse, trombonblock,
cellonyckelring, kazoo, chokladdyglar,
sa
saxofonglas, basklavsörhängen, tuner,
gitarrsudd, altklavssmycke...GOD JUL!
Tobaksspinnargatan 4, 117 36 Stockholm
08-668 13 15, mån-fre 11-18 & lör 11-15
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Ulrika Murray
I januari 2012 hörde jag Ulrika Murray för första gången. Det var på ett jazzcafé i centrala Stockholm. Det var fullsmockat och
surrigt. Ulrikas musik är känslig och kraftfull. Hennes sång är ibland mjuk och spröd, ibland precis tvärtom. Kompromisslös och
överväldigande så att mätarna slår i taket. Jag minns att jag gick hem den kvällen med glada och lätta steg. I september i år
ser jag av en slump hennes namn i Symfs medlemsregister. Vad kul! Symf har en jazzsångerska som medlem. Det ska vi så klart
skriva om. Jag får tag i Ulrika Murray och vi ses för att prata.
Resten av artikeln kan läsas i papperstidningen
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Stipendier

för förkovran och utbildning
av sångare, dansare, musiker och
andra som varit verksamma på
Drottningholms Slottsteater

www.fioler.se
Medlem av:
Entente Internationale des Maitres Luthiers et Archetiers d’Art
Verband Deutscher Geigenbauer und Bogenmacher e. V.
Sveriges Violinbyggarmästare

Drottningholmsteaterns Vänner utlyser stipendier för
sångare, dansare, musiker och andra konstnärskategorier
samt teknisk personal som har varit verksamma på
Drottningholms Slottsteater.
Stipendierna skall gå till förkovran och utbildning
inom yrket, företrädesvis inom slottsteaterns
repertoarområde. Hur stipendiet använts skall redovisas
i efterhand. Meddelande om beviljade stipendier
lämnas under våren 2019.
Stipendier kan också sökas för vetenskapliga
forskningsarbeten som är relevanta för
Drottningholmsteaterns verksamhet.
För dessa arbeten skall en namngiven referens anges.
Skriv en kortfattad beskrivning, max en A4,
om vad stipendiet skall användas till och skicka den
till Drottningholmsteaterns Vänners kansli,
Box 6, 178 02 Drottningholm eller e-post till
dtv@drottningholmsteaternsvanner.se senast den
30 januari 2019.

DROTTNINGHOLMSTEATERNS VÄNNER

Vad kostar
dina öron?
Troligtvis har du inte försäkrat
dina öron och givetvis kan
man inte köpa nya. Ändå
behandlar vi dom ofta
som om det är fullt
möjligt. Alldeles för
många, yngre som
äldre, får hörselproblem och det vill vi
ändra på.

Med öra för orkester,
som drivs av Sveriges
Orkesterförbund, erbjuder
föreläsningar om ljud och
hörsel för elever, lärare,
orkestrar m.fl. Läs mer
på www.orkesteröra.nu
eller kontakta oss på
070-5611050.

Behöver du
anställa
professionella
musiker?
Du hittar dem i
Frilanskatalogen!
www.symf.se
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Frilansavdelningen
Frilanstelefon: 08-693 03 36 (telsvar)
E-post: frilans@symf.se
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Frilanskollegor!
H

ar du fått mejl ifrån undertecknad?
Om inte är det kanske läge att
kolla så du verkligen tillhör frilansavdelningen. En del tillhör felaktigt någon
lokal klubb utan att vara anställd på den
arbetsplatsen.

F

rilansavdelningen får ofta frågor
gällande lönesättning, fakturaunderlag, nivå på gager, pensionssparande
och annat smått och gott. Jag deltog i
kursen Din frilansekonomi hos Kulturekonomins Mats Möller (tidigare ordförande
i avdelning 14, frilans) och hoppas att
med min nyvunna kunskap kunna reda
ut ett och annat och förklara varför stora
avdrag på inkomst av tjänst kan vara
dåliga för ens framtida ekonomi.

P

ensionsmodellen i Sverige är, enkelt
förklarad: Du arbetar, betalar skatt
och får så småningom pension. Ca
17% av din pensionsgrundande inkomst
sätts av till din allmänna pension, upp till
gränsbeloppet. Pensionen räknas på allt
arbete under ditt yrkesliv.
Våra inkomster upp till 504.375 kr/år
(42.031 kr/månad) är pensionsgrundande och brytpunkten för statlig skatt är
468.700 kr/år (39.058 kr/månad).
Vissa avdrag på tjänst minskar inte den
pensionsgrundande inkomsten (PGI).
• Resor till och från arbetet
• Dubbel bosättning
• Underskott i näringsverksamhet
Avdrag som minskar PGI:
• Övriga utgifter/kostnader
• Tjänsteresor
• Pensionsförsäkring

A

vdrag för tjänsteresor är ändå nödvändiga när skattepliktig reseersättning betalas.

I

näringsverksamhet blir avdragen mer
värda eftersom avdrag för kostnader
görs innan man betalar sina egenavgifter. Dock är bra att komma ihåg att inte
onödigt dra på sig kostnader i tron att
avdraget kompenserar för kostnaden, för
det är fortfarande en kostnad.

Ä

r det kanske bäst att fakturera allt
arbete? Nja, kanske ur ekonomisk
synvinkel. Men om man ser lite bredare,
arbetsrättsligt till exempel, finns det problem och man måste i så fall ha väldigt
bra företagsförsäkringar. Institutionerna
betalar in till vår tjänstepension, drygt
fyra procent, om inte jag minns fel, men
inte alla institutioner ger faktaunderlag
som innehåller beloppet för tjänstepension.

V

ad med sparande i en vanlig
pensionsförsäkring? Nej, det är en
dålig affär så länge du tjänar mindre än
39.058 (42.031) kr/mån. Det är dock
alltid bra att spara i någon annan form,
privat, med redan beskattade pengar.
Har man lån är amortering på lånet ett
väldig bra sparande och sedan finns
det ju andra sparformer (räntebärande
konton, fonder och annat.

P

å SYMFs hemsida finns våra
minimitariffer att rätta sig efter vid
giggande. Bra att ta en titt där, du kan
också slänga iväg ett mejl till oss om du
känner dig osäker. Kom ihåg att värdera
ditt arbete och din kunskap tillräckligt
högt!

Fortfarande vill jag uppmana alla
frilansare att fortsätta skicka in uppgifter
på våra löner till frilansstyrelsen för att vi
ska kunna följa upp det ganska så nya
frilanslönesystemet.

S

ymf har olika avgiftsnivåer beroende
på inkomst. Du kan meddela Maggan margareta.strid@symf.se om du har
hamnat på fel nivå för SYMF har ingen
möjlighet att kontrollera dina inkomster.
På nästa sida ser du en tabell över våra
avgiftsnivåer.

H

är i Skåne har vi börjat fila på hur
vi kan arbeta för rättvisa strukturer
för det fria musiklivet. Fortsättning följer.
Vill du engagera dig fackligt? Glada
frilansare är välkomna med sin intresseanmälan antingen till undertecknad
eller till valberedningen. Vi välkomnar
speciellt frilansare som bor utanför
Mälardalen. n
Bryndis Bragadottir
ordförande avdelning 14, Frilans!

Symfs medlemsförsäkringar:

Betalar du rätt avgift?

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

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.

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 premieberäkning. Försäkringarna tecknas på
www.bostadsforsakringen.se där du
lätt kan jämföra med din nuvarande
premie.
Läs mer i detalj om de olika försäkringarna på www.symf.se
Frågor om Symfs medlemsförsäkringar besvaras av Söderberg & Partners
på telefon 026-143030 eller på
symf@soderbergpartners.se

Är du aktiv i en ideell eller ekonomisk förening?
Många inom kulturbranschen arbetar i ideella
eller ekonomiska föreningar. Om du gör det
är det bra att känna till att det kan påverka din
rätt till ersättning från a-kassan.
Den som är aktiv i en ideell eller ekonomisk
förening med vinstsyfte och får ett uppdrag i
föreningen som ger ett väsentligt inflytande,
kan betraktas som företagare i arbetslöshetsförsäkringens mening. Om du betraktas som
företagare kan det påverka din rätt till ersättning.
Styrelseledamot och firmatecknare är exempel på
uppdrag som ger väsentligt inflytande.

För den som huvudsakligen har varit företagare
finns ingen möjlighet att kombinera ersättning
från a-kassan med egen verksamhet. Det beror
på att ersättningen inte får bli en inkomstutfyllnad i mindre lönsamma företag. För att du ska
ha rätt till ersättning från a-kassan krävs det i
så fall att du skiljer dig helt från uppdraget. Det
gäller såväl inflytande som personlig verksamhet
och medlemskap i föreningen.
Hör av dig till oss du om du har frågor om hur
ditt uppdrag kan påverka din rätt till ersättning.

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.
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Sofija Stanic och Danka Adamov är fackliga företrädare för det serbiska musikerförbundet och korister på operan i Novi Sad.

Motvind för serbiska operakorister

En gång om året möts den europeiska delen av det internationella musikerfederationen – FIM. Ett återkommande tema är hälsofrågor
för musiker. I år tog mötet plats i Amsterdam och samlade representanter från både stora och små fackförbund. Ett av de minsta är
Serbiens musikerförbund som representerades av två korister från operan i Novi Sad, Serbiens näst största stad. Här brottas man
med dålig arbetsmiljö, låga löner och statlig underfinansiering.
Sofija Stanic och Danka Adamov arbetar som korister på den
Serbiska Nationella Teatern i Novi Sad, i regionen Vojvodina. Här
finns både teater, balett och opera. Teaterverksamheten startade
redan år 1861. Till en början var man mer eller mindre hemlösa
och gjorde sina framträdande på ett hotell i stadens centrum. Tio
år senare uppfördes ett medborgarhus där man höll till med det
revs på order av den serbiska regeringen 1892. Istället byggdes
en teater på Hotel Jelisavetas innegård där verksamheten inrymdes
fram till 1928 då teatern brann ner. Först 1981 fick man återigen
ett permanent teaterhus att flytta in i, en rejäl betongbyggnad i
sovjetisk stil.
Landets ekonomi har lidit av en galopperande inflation som
startade i början på 1990-talet, i samband med inbördeskriget
som resulterade i att Jugoslavien upplöstes. De senaste fem åren har
ekonomin stabiliserats men Serbien lider fortfarande av sviterna från
den långvariga ekonomiska krisen. Underhållet av infrastrukturen är
eftersatt och statlig finansierad verksamhet, som exempelvis kultur, är
ofta hopplöst underfinansierad.
– Utländska konsulter har dömt ut hela färskvattensystemet i Vojvodina. Rören är för gamla och tillverkade av bly. De fäller ut gifter
och i vissa städer är vattnet är inte drickbart. Det har man vetat i 20
år men det finns inga pengar att byta ut det. Det finns heller inga
pengar för att filtrera vattnet, säger Danka Adamov.

Det eftersatt underhållet gör sig också påmind i arbetsmiljön på
teatern. Huset byggdes för att vara en teater men har mera formen
av en jättestor konferensanläggning. Ventilationen är bedrövlig. Det
är dessutom kallt och mörkt i huset.
– Vår korsal är beläget i mitten av byggnaden och saknar fönster.
Det ska finnas aircondition men den fungerar inte som den ska. Det
är i princip alltid för kallt och alla fryser jämt, säger Sofija Stanic.
Sofija och Danka, bägge två altar, har varit anställda sedan början
på 2000-talet. De är relativt färska som fackligt aktiva. Knappt
hälften av koristerna i operakören i Novi Sad är med i facket.
Många tycker att det är för dyrt även om medlemsavgiften ligger på
blygsamma 50 kronor i månaden.
– Det var fler medlemmar förut men många slutade i protest mot att
facket inte åstadkom så mycket. Samtidigt ställer alla krav på oss att
vi ska arbeta för dem, säger Danka.
Lönerna är låga. Det är en medveten serbisk politik att hålla
lönerna nere, inte minst inom kulturområdet som bara får cirka 0,03
procent av den totala statliga budgeten. Eftersom lönerna inte går
att leva på måste de allra flesta av teaterns musiker och korister ha
två jobb, ibland till och med tre, för att få ekonomin att gå ihop. Lönerna är statligt reglerade och facket har mycket små möjligheter att
påverka. Det finns visserligen varje år en lagstadgad höjningen av

lönen på en eller två procent som gäller för alla offentligt anställda.
Det facket trots allt kan göra är att arbeta för att lönenivåerna
jämnas ut.
– Kören har två lönekategorier. I den lägre tjänar man ungefär
3000 kr i månaden. Efter fem års anställning ska vi flyttas upp till
den högre lönekategorin men det sker inte alltid och vi får inte reda
på varför. På Operan i Belgrad har man bara en kategori och det
försöker vi få igenom här också, säger Danka.
Den serbiska regeringen har ett förslag liggande på en lönereform
som enkelt uttryckt innebär ”Lika lön för lika arbete”. Nu har det
lagförslaget skjutits på framtiden.
– Kanske kommer lagen att antas, i bästa fall om något år, gissar
Sofija.
Precis som i Sverige ställer en höjd pensionsålder till problem. I
Serbien är pensionsåldern nu 65 år efter ett regeringsbeslut från
2011. Det ska vägas mot att medellivslängden där är 75 år. I
Sverige är den lite drygt 82. För operakören i Novi Sad ställer det
till problem.
– Det betyder att inga slutar i kören och inga nya kommer in. I
kören finns idag bara tre personer under 38 år. Orkestern har
motsvarande siffror, säger Sofija Stanic.
Det anställs ingen ny konstnärlig personal och inte heller fylls
vakanser på för serviceyrken runtomkring. Det saknas perukmakare,
sminköser och tekniker.
– Istället har administrationen anställt fler och det finns nu 48 personer som jobbar med marknadsföring, säger de.
I vissa föreställningar blir problemen med en åldrande kör och
bristen på vikarier extra påtaglig. Sofija och Danka tar Carmina
Burana som ett exempel. Det är en föreställning där kören medverkar sceniskt i koreografi.
– Två korister är gravida, några är föräldralediga, andra är sjuka
och de äldsta av damerna i kören kan inte medverka för att de
inte kan dansa i högklackat vilket ingår i körens koreografi. Vi är
67 medlemmar i kören med det är bara ungefär 45 personer som
faktiskt kan medverka i föreställning. Men dirigenten vill att vi ska
låta som om vi vore 100 sångare, säger de.
På tekniksidan är också resurserna små. Man saknar mikrofoner, monitorer och annan teknik som skulle kunna vara bra för att
underlätta körens arbete.
– Inspicientbordet är östtyskt och från tidigt 70-tal, säger Danka.

Både Danka och Sofija vet att det finns statliga ekonomiska
resurser om viljan fanns hos regeringen i Belgrad. Men regeringen
är inte intresserad av att ha två operahus i Serbien och känslan är
att verksamheten är satt på en svältdiet. Ändå är inte situationen
helt nattsvart. Vojvodina-regionens högsta kulturpolitiker är utbildad
violinist och spelade tidigare i orkestern på teatern.
– Hon känner till våra problem och vi ska försöka påverka henne
så mycket vi kan. Dessutom var chefen för operasektionen på
teatern tidigare anställd som altviolinist i orkestern. Hans mamma
sjunger i kören, hans bror jobbar i orkestern och hans svägerska är
också medlem av kören. Det är bra för oss, säger Sofija.
Det som i Sverige ligger väldigt högt upp på agendan för fackföreningar är #metoo. I Serbien är debatten inte alls lika aktuell. Det
finns ingen nationell rörelse och inga offentliga personer har vittnat
i media om övergrepp. Sofija och Danka menar att i Serbien är
det många kvinnor som inte förstår att de blir sexuellt trakasserade.
Det har blivit en del av vardagen.
– Det är normalt för unga tjejer att få kommentarer om hur man ser
ut, om ens bröst och att män tar på en. I varje fall var det så när
jag var ung. Men nu skulle jag aldrig acceptera det, säger Sofija.
Lite lakoniskt konstaterar de att det problemet ändå inte är så
stort för dagens unga serbiska kvinnor.
– De lämnar ju ändå Serbien så fort de bara kan för att arbeta
utomlands och tjäna ordentligt med pengar, säger de. n
Jonas Nyberg

Dags
att söka
stipendium
Stiftelsen RABIOKA
lämnar understöd för
beredande av utbildning
eller fortbildning till en
erkänt begåvad musiker
inom områdena klassiskt
och jazz. Varje år lämnas
stipendier till enskilda
personer om 25.000 kr.
Sista ansökningsdag
1 april

Mer info och kontakt:
www.rabioka.se
Serbiska Nationella Teatern i Novi Sad
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Konserthuset Spira är hem åt Jönköpings Sinfonietta och tyvärr en otrygg arbetsplats. Här är sprickan mellan musiker och ledning avgrundsdjup.
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Avskedandet på Spira
Som en viral löpeld spred sig informationen om den avskedade musikern på Spira i Jönköping. Det började cirkulera bilder på musiker som håller sina händer på varandras axlar. Hashtaggarna #backamagnus och #varärmagnus syntes under bilderna som kom
från, en början, Sverige men sedan från hela världen. Upprördheten var med all rätta monumental och ilskan över att en medmusiker avskedats på felaktiga grunder visste inga gränser. Men vad var det egentligen som hände? Och varför?
Symfoni har tagit del av de skriftliga vittnesmål som skrevs efter händelsen på Spira den tredje oktober i år. Av samtliga dessa framgår
att en av orkesterns musiker går fram till Per-Ola Nilsson, verksamhetschef för Smålands Musik och Teater, och vänskapligt lägger
sina händer på dennes axlar. Gesten är enligt vittnena kanske en
aning grabbig men det finns inget hotfullt i beröringen. Musikern
ska ha sagt ungefär följande till Per-Ola Nilsson: ”Det förstår du väl
att Symf och arbetsgivarna måste träffas och kommunicera”. En del
vittnen säger att Nilsson såg lugn ut, andra tyckte han verkade besvärad. Denna händelse sågs inte som anmärkningsvärd på något
sätt av de 13 musiker som bevittnade den.
Varslas om avsked
Två dagar senare, fredagen den 5 oktober, varslas musikern om
avsked. Varslet, som är undertecknat av Joakim Silva, HR-direktör
på Region Jönköping under vilken SMoT sorterar. Varslet överlämnas under ett möte strax innan orkestern ska börjar repetera.
Musikern återkommer från mötet och berättar att han har blivit
avskedad. Han packar ihop sitt instrument.
Annan version
Symf kallar till överläggning. Den blir av veckan efteråt. Där framkommer att Per-Ola Nilsson, orkesterchefen Gabriella Bergman och
en HR-person lämnat en version av händelseförloppet till regionens
HR-chef som skiljer sig markant från vad andra vittnen har uppfattat.
Enligt de förstnämnda tre hade musikern hårdhänt knuffat Nilsson
tre gånger. Dessutom så hårt att han slagit i väggen. Utifrån dessa
uppgifter beslutade alltså regionen att avskeda musikern.

Kommer att dra ut på tiden
I den lokala förhandlingen som följde yrkade Symf på att avskedandet skett på osanna grunder och att det därmed är ogiltigt. Tvisteförhandlingen avslutades i och med att protokollet skrevs under
den 16 november. Parterna är inte överens och Symf har påkallat
central förhandling. Om Symf inte heller där kan få avskedet upphävt kommer Symf att stämma arbetsgivaren till Arbetsdomstolen.
Det kommer sannolikt dra ut på tiden vilket självklart är en tragedi
för den drabbade musikern.
Maktdemonstration
Varför väljer verksamhetschefen och hans närmaste i ledningen för
SMoT att dupera Region Jönköping till att avskeda en musiker efter
en sådan här betydelselös och harmlös händelse?
Ledarskapet på Spira har en tydlig linje. Starka kollektiv och aktiva
personligheter ska inte få ha någon påverkan i organisationen. Det
handlar såklart om makt. Det är ledningen för verksamheten som
ska bestämma och de anställda liksom fackliga företrädare ska
artigt hålla med och framför allt inte ha egna, avvikande uppfattningar. Så är det på Spira och så har det varit på andra arbetsplatser där Per-Ola Nilsson har haft ledningsfunktionen.
Krokodiljakt
Han har tidigare haft chefspositioner på Malmö Opera och i Malmö Symfoniorkester. Omdömen därifrån vittnar om att hans ledarstil
inte har förändrats alls. Han har också arbetat för en konsultfirma,
Management Partners, vars metodik får en att höja på ögonbrynen.
De har exempelvis myntat uttrycket Krokodiljakt:

”Du skall genomföra förändringar: Vem eller vilka kommer att förhindra eller förhala att det blir möjligt?
Har du tillräckliga kunskaper om hur du skall hantera personer med
empatibrist och maktbehov - krokodiler?
Har du köpt ut dysfunktionella medarbetare för dyra pengar?
Minst 7 % av befolkningen har personlighets störningar som innebär
att de lider brist på empati. Dessa individer har en stark förmåga
att manipulera och motarbeta ditt ledarskap. Till en början är det
bara du som chef som märker att något är fel men så småningom
sprids förvirring och oförutsägbarhet i din verksamhet.
Management Partners har lång erfarenhet att bistå vid ovanstående
problem som orsakas av de vi kallar krokodiler. Vid rekrytering kan
vi identifiera och förhindra att du får in en krokodil i din organisation.”
Möjligen har Per-Ola Nilssons idébild om hur verksamheten på
Spira ska skötas spridit sig. I Jönköpingsposten kunde man läsa
ett uttalande från en representant för Smålands Musik och Teaters
huvudmän:
”Vi ser att det fortfarande finns en viss sprickbildning mellan verksamheter och det finns utmaningar. Det har funnits starka informella
ledare inom verksamheten, säger hon och pekar på att det är ett
tufft arbete att förändra maktstrukturer.” (JP 24/10-2018)

djup. I en omröstning har det framkommit att 26 av 27 tillsvidareanställda inte har förtroende för ledningen. En musiker valde att inte
rösta.
Otrygg arbetsplats
Orkesterns skyddsombud Yngve Nordström har rekommenderat
att inga musiker ska gå på möten med arbetsgivaren utan att ha
en kollega med sig och att man helst ska spela in samtalen. Det
visar tydligt på att situationen är ohållbar och att Spira har blivit en
otrygg arbetsplats.
Symfoni bevakar vad som händer på Spira och publicerar nyheter
regelbundet på hemsidan och på Facebook. Följ oss gärna där! n
Jonas Nyberg
Nedan: Röstsedlar från omröstningen kring huruvida de anställda musikerna
har förtroende för sina chefer eller ej. Ett entydigt reslutat.
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Omodernt
Starka informella ledare? Krokodiler, kanske? Starka informella
ledare är för de flesta bara anställda med civilkurage och en vilja
att påverka sitt yrkesliv och sin arbetsmiljö. Dessa utmanar alltså
den ledarskapsprofil som ledningen på Spira företräder. Här har
anställda skällts ut för att ha tilltalat sin chef med endast förnamnet.
Visst känns det lite omodernt?
Saknar förtroende
Nu är sprickan mellan arbetsgivare och musiker på Spira avgrunds-

Ljudkabin

Ljudisolerade övningsrum
som man monterar själv
När man
vill öva
utan att
störa sin
omgivning.
Flera
storlekar.

0730-211 472

Sparta System ab

www.spartasystem.se

STRÅKSTUDION
VIOLINATELJÉ
Violinbyggarmästare
Michael Wallmo

Tegnérvägen 5b
802 67 Gävle
073-5150992
michael@wallmo.com
ww
www.thebowstudio.com

Posttidning B
Adress vid eftersändning:
Symfoni, Alströmergatan 21
112 47 Stockholm

1 1 0 9 8 0 1 0 0

Symf finns på Facebook! Det gillar vi. Gör det du också!

Violin, Carlo Ferdinando Landolfi, Milano 1780,
såld av Sebastian Skarp.
Sebastian Skarp Violinateljé, Regeringsgatan 72,
111 39, STHLM, Tel: 08-222420, www.sebastianskarp.se

