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På flykt från kriget • Musik för Ukraina • En musiker byter yrke • Korist på vift

Några ord om...
...musikens kraft
Kriget i Ukraina tränger sig på hela tiden. Ett tag tyckte jag att det var olidligt att se inlägg på
Facebook där folk var glada över en ny hundvalp, en kul konsert eller en välsmakande måltid på
en bra restaurang. Nu inser jag motvilligt att det inte går att gå runt med en klump i bröstet
hela tiden. Kanske är det nu musiken gör allra bäst nytta. Att skapa hopp och få oss att glömma
allt det grymma som pågår. Motvilligt tar jag fram min ukrainska flöjt och spelar en folkmelodi
från karpaterna. Det funkar faktiskt. Jag blir glad och känner mig stark. Nu vill jag hjälpa
istället för att sörja. Musik är bra att ha!
Jonas Nyberg
Redaktör
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Oro och rädsla
Så ställdes allt på ända. Från att vi
alla stått i startgroparna för en lång
valrörelse – med stor sannolikhet
präglad av att peka finger – tvingades
vi alla in i en helt annan verklighet med
ett krig i vårt omedelbara närområde.
Ett ofattbart mänskligt lidande och
brutalitet enbart för drömmen hos en
maktelit att återuppväcka en svunnen
tid. Kriget i Ukraina har påmint oss alla
av hur viktigt det är att stå upp för de
demokratiska värderingarna som vi
kanske tar för givna. Oro och rädsla för
hur kriget kommer att utvecklas har
flyttat fokus till helt andra frågor än
kulturlivets återstart.
Ljus i mörkret är berättelser och bilder
från skyddsrum med musiker som fortsätter att spela och sjunga för att under
en liten stund gör livet lättare för sina
medmänniskor. Kulturen lever vidare
även i de svåraste kriser och har kanske sitt största värde då. Det kan vi ta
med oss när vi möter ifrågasättande av
nyttan och betydelsen av våra yrkesval.
Nu är det snart dags för två stora lagförändringar som kommer att påverka
oss. Huvudavtalet mellan PTK, Svenskt
Näringsliv och LO har vi varit kritiska
emot. Nu kan vi ändå konstatera att
det kompletterande avtal som slutits
mellan Svensk Scenkonst, Arbetsgivaralliansen och PTK, vilket kommer att
omfatta Trygghetsstiftelsen TRS – som
bland annat hanterar yrkesväxling –
ger fördelar för Symf medlemmar. Vi
återkommer i nästa nummer med en
beskrivning av vad avtalet innebär.
Även om nu förbundsstyrelsen beslutat
att godkänna PTK:s avtalsförslag är det
under hissad protestflagg. De otydliga
formuleringarna i LAS om uppsägning
på grund av särskilda skäl, som vi inte
var nöjda med, blir nu trots allt lag. Vår
bransch med dess speciella förutsätt-

ningar är för liten för att påverka men
vi måste på sikt hitta en väg framåt för
att öka förståelsen för våra speciella
förutsättningar.
DSM-direktivets stora fråga för oss blir
nog hur det ska anpassas till upphovsrättsliga avtal som är tecknade genom
kollektivavtal. Vi har idag ett Riksavtal
som vi lovar att följa under given tidsperiod med angivna ersättningsnivåer.
Nivåer på löner och övriga ersättningar
blir förutsägbara under avtalets giltighetstid.
I DSM-direktivet finns ett antal moment
som kallas för transperenstriangeln.
Dessa bestämmelser stärker den enskilde upphovspersonens avtalsställning och ger rätt till skälig och proportionerlig ersättning, vilken i vårt fall ska
bestämmas i relation till de anställdas
löner, när dennes verk används online.
Så långt är allt lugnt.
En svår teknisk fråga om avtalsskrivning uppstår dock då det dessutom ges
en möjlighet att omförhandla ett oskäligt avtal och få en högre ersättning
om det visar sig att den är oproportionerligt låg i förhållande till användning
(den s.k. bestseller-klausulen).
Slutligen ges upphovspersonen möjlighet att, under vissa förutsättningar,
återkalla rättigheter som tidigare
licensierats. Ett exempel på detta är
om rättigheterna inte har använts på
avtalat sätt.
Vi kommer att fundera några varv över
hur vi ska få alla fördelar från ett nytt
regelverk och samtidigt skriva ett förutsägbart Riksavtal.

alla såg svårigheterna med att väcka
intresse för blåsinstrument bland barn
och unga. Återväxten av nya utövare
för vissa instrument är katastrofal. Att
vända utvecklingen riskerar att ta lång
tid, som egentligen inte finns. Personligen tror jag att man måste hitta en
väg för att skapa ett skyltfönster för
blåsmusik. För egen del var dåvarande Flottans Musikkår och deras
stadsmarscher i Karlskrona det som
väckte mitt intresse för att börja spela.
Instrumentvalet därefter var nog mer
än slump. Men kraften i upplevelsen
och längtan efter att själv få vara med
och spela något av instrumenten var
stor. Lika viktigt var det att det fanns
en musikskola som kunde fånga upp
de som blev intresserade. Nu har vi ett
omfattande arbete att vända en negativ
utveckling sedan många år tillbaka,
men det måste gå.
Med det önskar jag alla en trevlig
sommar.

Gunnar Jönsson
Förbundsordförande

Blåsmusiken är i ett utsatt läge. Det är
därför mycket positivt att Kulturrådet
fått i uppdrag att värna blåsmusikgenrens utveckling. Ett första möte har
genomförts och Symf var inbjudet. Vi
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HUGO ALFVÉN OCH SVENSKA ROMANSER
Mästarkurs för duos (sång & piano)
med Anne Sofie von Otter och Bengt Forsberg

www.pederkallman.se
MÄSTARKURS I UPPSALA, 18-20 OKTOBER 2022
Musicum vid Uppsala universitet arrangerar en mästarkurs i duos,
sång och piano, med två av vårt lands mest framgångsrika artister,
mezzosopranen Anne Sofie von Otter och pianisten Bengt Forsberg.

Amiralitetsgatan 20, 414 65 Göteborg. 070-325 21 39

www.akademiskakapellet.uu.se/masterclass

Premiär 29 oktober på Norrlandsoperan i Umeå

Hoffmanns äventyr
Musik: Jacques Offenbach
Libretto: Jules Barbier och Michel Carré
Dirigent: Henrik Schaefer
Regi, scenografi- och kostymdesign:
Bogdan Szyber & Carina Reich
Ljusdesign: Ronald Salas
Koreografi: Sara Ribbenstedt
Huvudsponsorer

Norrlandsoperans symfoniorkester

norrlandsoperan.se
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Debattinlägg

Ersättningsutredningen är ett haveri!
Digitaliseringen och nya globala affärsmodeller har kraftigt förändrat villkoren för Sveriges kulturskapare. Förbättrade
möjligheter att nå ut med sitt skapande har samtidigt resulterat i sämre möjligheter att få skäligt betalt. Sverige behöver
en moderniserad upphovsrätt och det brådskar med beslut som stöttar ett självständigt kulturliv där kulturskapare får en
rimlig del av frukterna av sitt arbete. Tyvärr är den nya Ersättningsutredningen ett haveri som inte ger beslutsfattarna någon
vägledning.
Den negativa spiralen med allt skevare villkor i kulturbranschen måste motverkas. Annars försvagas ytterligare
såväl enskildas försörjningsmöjligheter, som kulturbranschen som sådan. När ”Utredningen om vissa ersättningsfrågor på upphovsområdet” (Ju 2021:04) tillsattes var
förhoppningen därför stor att kulturskapare skulle ges möjlighet att få skälig ersättning när deras verk och prestationer
används i on demand-situationer, t.ex. i streamingtjänster.
Med utredningen gavs t.ex. möjlighet att föreslå en så kallad
oavvislig ersättningsrätt, en garanterad minimiersättning i
on demand-situationer som inte kan förhandlas bort.
Det är därför med stor besvikelse vi läser att utredningen
inte föreslår några verkningsfulla åtgärder för kulturskapare. Dessutom, vilket är särskilt anmärkningsvärt, saknas
en igenkännbar verklighetsbeskrivning, undersökningar och
djupare analyser. Detta trots att kulturbranschen presenterat såväl relevant data som rapporter med underlag om
de behov som finns. Utredaren lutar sig i stället mot fluffiga filosofiska och teoretiska resonemang om marknadens
funktion med svag eller ingen förankring i kulturskaparnas
situation. Utredningen liknar snarare en partsinlaga från de
stora tech-bolagen, än en statlig utredning.
Detta är ytterligare en missad chans att modernisera svensk
upphovsrätt. Inte heller i regeringens förslag till genomförande av EU:s upphovsrättsdirektiv (Ds 2021:30), läggs förslag
som säkerställer kulturskapares rätt till skälig ersättning
när deras verk och prestationer används i t.ex. streamingstjänster.
Förslag om en oavvislig ersättningsrätt eller andra verkningsfulla åtgärder har förts fram av organisationer som
arbetar med att tillvarata kulturskapares intressen på såväl
nationell som EU-nivå.
Detta eftersom de nya
streamingbaserade
affärsmodellerna har
vuxit fram och formats
mot bakgrund av svaga
regleringar i flera led
och en stor maktobalans. Effekten av detta
är att ersättningarna har
utvecklats på ett negativt
sätt. Behovet av att se
över ersättningarna är väl
belagt i svenska och internationella utredningar.
Kulturminister Jeanette Gustafsdotter.
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Rimligen borde utredningen ha valt mellan två sätt
att hantera ersättningsfrågan. Antingen bekräfta att
befintliga underlag utgör
ett tillräckligt beslutsunderlag, eller fördjupa analysen genom egna undersökningar . I stället valde
utredningen en tredje variant: att avfärda befintliga
utredningar som pekar på
behoven och i stället föra
teoretiska resonemang om
hur marknaden utopiskt
skulle kunna fungera. Det
duger inte.

Justitieminster Morgan Johansson.
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Och det finns fler problem. Utredningen skulle också undersöka behovet av alternativa tvistelösningsmodeller på
upphovsrättsområdet, men det har varit så bristfälligt att
det kan ifrågasättas om det ens utretts. Det här är en ytterst
viktig fråga. Om praxis kring vad som är skälig ersättning
ska utvecklas inom överskådlig tid, eller kanske alls, behöver
vi ett billigare och enklare sätt att få sådana tvister prövade.
Kulturbranschen är i stort behov av en modern upphovsrätt. Det kanske främsta hindret är att det utanför kulturbranschen, där lagstiftning och beslut sker, råder en grav
underskattning av problematiken och obalansen i branschen.
Alla som verkar i den lever dagligen med konsekvenserna av
detta.
Justitieminister Morgan Johansson och kulturminister Jeanette Gustafsdotter får inte låta denna havererade utredning
bli sista ordet i frågan om hur kulturskapare ska ersättas
och kunna ta tillvara sina rättigheter i den digitaliserade
värld som är allas vår vardag. Det vore ett stort svek mot
svensk kultur. Vår uppmaning till dem är; gör om, gör rätt.
Förpassa den senaste utredningen till ”runda arkivet” och
tillsätt omgående en helt ny och seriös utredning.
Undertecknat av: Åsa Berndtsson ordf Bildupphovsrätt i Sverige,
Sara Edström ordf Konstnärernas Riksorganisation, Josefine
Engströmordf föreningen Svenska Tecknare, Jan Granvik ordf
Svenska Musikerförbundet, Paulina Holmgren ordf Svenska
Fotografers Förbund, Ulrika Hyllert ordf Svenska Journalistförbundet, Gunnar Jönsson ordf Sveriges Yrkesmusikerförbund, Stefan
Lagrell vd Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation,
Grethe Rottböll ordf Sveriges Författarförbund.
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Fråga ombudsmannen: Arbetsskyldighet och semester

Rätt ska vara rätt!
Symfoni presenterar en ny sida i tidningen. Här kommer Symfs ombudsman Theo Caldwell svara på aktuell frågor som
kommit upp den senaste tiden. Vi börjar med fråor om arbetsskyldighet och om vad som gäller vid utlägg av semster. Har du
frågor till Theo? Mejla honom på theo.caldewell@symf.se.
Vad innebär arbetsskyldighet?
Begreppet arbetsskyldighet innebär kort och gott vilka
arbetsuppgifter som du som anställd är skyldig att utföra på
jobbet samt när och var du är skyldig att utföra arbetsuppgifterna.

Av § 12 i del I av Riksavtalet framgår att du som anställd är
skyldig att varje dag ta del av meddelanden som anslås på en
anslagstavla för personalen (digitala meddelanden gäller om
överenskommelse finns). Meddelanden som anslagits senast
kl. 16.00 anses ha kommit den anställde till del den dagen.

Arbetsdomstolen har i domen AD 1929 nr 29 utvecklat en
princip som kallas 29/29-principen som innebär att du är
skyldig att utföra allt arbete som

En fråga som har aktualiserats under senare tid är huruvida uppdrag som pedagog omfattas av arbetsskyldigheten.
Svaret är NEJ! Pedagogiska arbetsuppgifter ingår inte i
arbetsskyldigheten för musiker, korister och repetitörer,
utan sådana arbetsuppgifter ska utföras av personer med
pedagogisk utbildning.

1. omfattas av anställningsavtalet,
2. faller inom kollektivavtalets tillämpningsområde,
3. står i naturligt samband med arbetsgivarens centrala
verksamhet och
4. faller inom arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer.

Yrkesrollerna beskrivs under § 1 i respektive del (del II-IV) i
Riksavtalet. Utgångspunkten är att du som
anställd är skyldig att
delta vid all musikalisk verksamhet som
ligger inom ramen för
institutionens uppdrag
eller i övrigt bedrivs
inom företaget. Arbetsgivaren kan också
kräva att du deltar i
samarbete med andra
aktörer på kulturområdet.

Utöver deltagande i den rent musikaliska verksamheten är
du bl.a. skyldig att närvara på möten som arbetsgivaren kallar
till, exempelvis arbetsplatsträffar. En förutsättning för detta
är att du har blivit kallad till mötet på rätt sätt och i rätt tid.
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Foto: Frauke Riether

Theo Calwell, Symfs ombudman

Inom musikområdet är arbetsskyldigheten relativt snäv
jämfört med andra delar av arbetsmarknaden, och den regleras i Riksavtalet (det centrala kollektivavtalet mellan Symf/
Musikerförbundet och Svensk Scenkonst). Det finns inom
detta kollektivavtalsområde tre yrkesroller; musiker, korist
och repetitör. Utgångspunkten är att arbetsgivaren inte kan
beordra dig att utföra arbetsuppgifter utanför din yrkesroll.
Exempelvis är det inte möjligt för arbetsgivaren att beordra
en korist att tjänstgöra som solist. Däremot kan arbetsgivaren komma överens med koristen om att hen ska tjänstgöra
som solist för en viss produktion.

Vad innebär kransledighet?
Så kallad kransledighet innebär att du som regelbundet
arbetar på lördagar eller söndagar har rätt till ledighet en
eller två helger i anslutning till semestern. Om du har minst
19 dagar semester har du rätt att vara ledig de två veckoslut
som infaller omedelbart före och omedelbart efter semestern. Om antalet semesterdagar är minst fem och högst 18
har du rätt till ledighet under ett veckoslut, antingen omedelbart före eller omedelbart efter semestern. Kransledighet
regleras i 9 § semesterlagen (1977:480).

Exempel: Du har blivit beviljad fyra veckors semester, perioden 4-29 juli. Eftersom antalet semesterdagar överstiger
19 har du rätt att vara ledig de två angränsande veckosluten;
2-3 juli samt 30-31 juli. Du har därmed rätt att vara ledig
sammanlagt 30 dagar (inklusive lördagar och söndagar).
Om det finns särskilda skäl kan arbetsgivaren hindra dig från
att vara ledig angränsande veckoslut. Exempel på särskilda
skäl är när säkerheten på arbetsplatsen eller viktiga samhällsfunktioner (exempelvis sjukvård, kommunikationer och
annan samhällsservice) skulle äventyras av att verksamheten avbröts. Det är arbetsgivaren som ska bevisa att det
finns särskilda skäl.
Theo Caldwell
Ombudsman

Symf informerar

Har du reducerad medlemsavgift?
Om du betalar (eller vill betala) en avgift som är lägre än 320 kr i månaden som är den ordinarie avgiften måste du verifiera
detta. Det gör du genom att skanna och mejla, alternativt posta, ditt senaste slutskattebesked till oss på medlemsregistret.
Du hittar kontaktuppgifter på sidan 2 i tidningen eller på symf.se/kontakt. En tabell med medlemsavgifterna finns på symf.se
under fliken ”Om Symf”.
Från och med 1 juli i år kommer vi att sätta alla som inte verifierat sin inkomst till ordinarie avgift. Du behöver därför skicka
in ditt slutskattebesked för den 15 juni.
Du hittar ditt slutskattebesked på ”mina sidor” på skatteverket.se. Logga in med bank.id, skriv ut och skicka till oss. Du kan
också göra en skärmdump, men det får du lista ut själv hur du ska göra.
Medlemsregistret

Tänk på det här när du bokar
SJ-resor i sommar!
Symfs medelemmar kan boka resor med SJ till rabatterat pris. Det är TCO som har förhandlat fram rabatten som är på 10%.
Här är information om vad som gäller.
Förut har det gått boka alla resor med rabatt. Nu tvingas man att ha större framförhållning. Tio dagar i förväg gäller för bokningar om du vill få ett rabatterat pris. Priser med rabatten är röda. Om de är svarta kan det bero på två saker: Det är mindre
än 10 dagar till resan eller att en annan operatör än SJ kör sträckan du valt.
Du bokar SJ-resor genom att logga in på Symfs medlemssidor. Har du problem att logga in? Hör av dig till Jonas eller Maggan
på kansliet så hjälper vi dig. Kontaktuppgifter finns i tidningen på sidan 2 och på symf.se
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Krigets spår i musiken
En kort tid efter Rysslands invasion av Ukraina stod det klart att kriget skulle bli utdraget. Internationella ekonomiska sanktioner sjösattes skyndsamt, med EU och USA som drivande parter. I takt med att krigsbrott uppdagades och bilder på den
humanitära katastrofen kablades ut i alla tänkbara medier höjdes röster för strängare sanktioner och omfattande bojkotter
mot Ryssland. Även den ryska kulturen har problematiserats. Ukrainska Institutet i Sverige manade till bojkott, eller i varje
fall en pausering, av rysk litteratur och musik. Det har skapat debatt och åsikterna har gått vitt isär. Hur har kriget påverkat
våra svenska konserthus och operors val av solister och repertoar?
Symfoni ställde tre frågor till ett antal konserthus och operor. Vi ville
få en bild av hur man diskuterade och vilka konsekvenser den
ryska regimens angrepp på Ukraina fått. Svaren som kom in tyder
på stor samstämmighet.

Gävle Symfoniorkester svarar att de tills vidare har valt att avstå
från att bjuda in ryska solister och dirigenter. Nordiska Kammarorkestern har valt att vid varje konsert spela något stycke av en
ukrainsk tonsättare.

Har frågan om kriget kommit upp i frågor om
programläggning?
Svaren är i stort sett samstämmiga. Samtliga tillfrågade säger att
de har diskuterat men att de ändå kommit till slutsatsen att man
inte anser att det finns anledning att undvika verk av ryska tonsättare. Däremot finns exempel på att man har avbrutit olika redan
planerade samarbeten.
– Vi samarbetar inte med statliga institutioner i Ryssland och
Belarus. Vid krigsutbrottet ställde vi därför omedelbart in danskompaniets turné till Moskva och St Petersburg som skulle ägt rum i
skiftet mellan maj och juni, svarar GöteborgsOperan.
Kungliga Filharmonikerna skriver att ”enbart artister från Ryssland
som tydligt och officiellt tagit avstånd från kriget och regimen är
välkomna att gästa Konserthuset under pågående krig i Ukraina”.

Har ni avbokat ryska solister och/eller dirigenter för
kommande engagemang?
För några var detta en ickefråga eftersom de inte hade några
inbokade men många har avbokat ryska musiker och dirigenter.
Ett medialt uppmärksammat fall självfallet Gergiev och Radiosymfonikerna.
– Redan på krigets första dag avslutade vi allt samröre med Valery
Gergiev. Därefter har vi valt att flytta fram någon artist som inte
tagit tydligt avstånd från den ryska regimen och figurerat i
sammanhang tillsammans med Vladimir Putin, svarar Berwaldhallen.
Malmö Opera har valt att behålla en rysk sångerska som är
kontrakterad.
– Vi har en rysk sångerska nästa säsong. Hon är ung, bor sedan
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Kyiv Soloists spelade i Stockholms Konserthus med Natalya Pasichnyk piano, Eric Ericsons Kammarkör och Adolf Fredriks Musikklasser Farsta. Foto: Yanan Li

tre år i Paris och har offentligt tagit avstånd från kriget. Hon
sjunger titelrollen i Roméo et Juliette.
I Helsingborgs Konserthus avbokade man en rysk pianist som
skulle ha spelat en recital inom ramen för deras pianofestival. Man
ställde också in ett turnégästspel av Moscow State Ballet.
Några konserthus har valt att ställa frågor till inbokade ryska
dirigenter och solister om deras inställning till kriget. Malmö Live
har avbokat några som inte lyckats svara tillfredställande på
frågorna. Kungliga Filharmonikerna har en policy som bland
annat lyder: ”Personlig kontakt skall tas med det fåtal ryska artister
som trots allt är bokade för att säkerställa deras avståndstagande
till kriget och regimen. Vid händelse av att artisterna vill, men av
säkerhetsskäl för sig själva eller sina familjer inte kan ta avstånd
från kriget eller regimen, så har vi i gott samförstånd med
artisterna enats om att flytta deras besök till Stockholms Konserthus
till kommande säsonger”.
3. Har din institution ändrat repertoaren och tagit bort
ryska kompositörers verk?
Samtliga musikinstitutioner utom en svarar att de inte har sett
någon anledning att ta bort ryska verk ur sina konsertprogram. Det
är bara Berwaldhallen som gjort annorlunda:
– Vi har inget principiellt beslut om att inte spela rysk musik, det
fortsätter vi med. Vi har dock valt att ta bort något enstaka verk av
en kompositör som stod den ryska regimen nära.
Helsingborgs Symfoniorkester har istället tillfört verk av den
ukrainska tonsättaren Valentyn Silvestrov i sin programsättning. I
Berwaldhallen har också verk av Silvestrov spelats.
• Har din institution manifesterat mot kriget och/eller
spelat en föreställning till stöd för Ukraina?
Det finns en utbredd vilja att visa solidaritet med Ukraina. Flera
orkestrar, som exempelvis Malmö Operaorkester och kör, har
spelat Ukrainas nationalsång och lagt ut den på sina sociala
plattformar. Helsingborgs konserthus har bjudit in Kyiv-baletten och
skänkt alla biljettintäkter till dem. Helsingborgs Symfoniorkester har

tillfört verk av den ukrainska tonsättaren Valentyn Silvestrov i sin
programsättning. I Berwaldhallen har också verk av Silvestrov
spelats.
Nordiska Kammarorkestern spelar vid varje konsert ett stycke av
ukrainska tonsättare till stöd för det ukrainska folket. Göteborgs
Symfoniker spelar i vita överdelar som ett ställningstagande för
fred och mot förtryck. Det kommer de att fortsätta med tills kriget är
över.
– Tillsammans med flera andra kulturinstitutioner samarbetade vi
med ukrainska Kyiv Soloists vars medlemmar blev strandade i
Italien där de befann sig på turné när kriget bröt ut. De tillbringade en veckas residens hos oss, genomförde en egen stödkonsert
och spelade tillsammans med Göteborgs Symfoniker vid tre
ordinarie konserttillfällen. Under veckan samlades det in närmare
450 000 kronor till Unicef och deras arbete med barn som
drabbats av kriget i Ukraina, skriver de i sitt svar.
Kungliga Filharmonikerna stöttade också ensemblen Kyiv Soloists
och i ett nationellt orkesterupprop via Kungliga Musikaliska
Akademien och Unga Tankar Om Musik (UTOM) har de medverkat till att visa sin solidaritet med Ukraina och det ukrainska folket.
I det samarbetet ingick bland annat Gävle Symfoniorkester.
Sammanfattningsvis visar de svenska musikinstitutionerna en
samfälld vilja att utrycka sin solidaritet med Ukraina. Det spelas en
mängd stödkonserter för Ukraina och det görs insamlingar till stöd
för ukrainskt kulturliv och till hjälporganisationer som verkar i
Ukraina.
Att den ryska musiken ändå står kvar, ohotad, på repertoaren
är kanske inte förvånande. Några skriver att den är en del av vårt
gemensamma kulturarv. På sikt kanske den inställningen kommer
att ändras. Svaren tyder på att man i nuläget inte är benägen att
blanda ihop politik och konst. Samtidigt väljer man på grund av
den politiska situationen att lägga till ukrainska verk i sina
konsertprogram. Det skulle kunna tyckas vara en smula motsägelsefullt.
Jonas Nyberg
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På flykt från krigets Ukraina
De flydde från kriget i Ukraina. Pianisten Olesia Pupina och tonsättare Eshan Tavakkol, maka och make, med bara det allra
mest nödvändiga i var sin ryggsäck. De tog sig över gränsen till Polen och kom först till Warszawa. Sedan vidare till Mölndal.
Nu har migrationsverket flyttat dem till Örebro där de försöker få kontakter och jobb.
När Ryssland anföll Ukraina befann sig Olesia Pupina i Kiev
hos släktingar. Hennes man Ehsan Tavakkol var kvar hemma
i Charkiv. De trodde, som så många andra, att anfallet skulle
vara över på några dagar och att det bara var militära anläggningar som skulle bli attackerade.
– Många av våra utländska vänner sa åt oss att fly. Men vi
lyssnade inte. Vi trodde inte det skulle vara någon fara för
oss vanliga människor, men angreppen var synkroniserade
och riktade mot bostadshus och civilbefolkning, säger Olesia.
Vi träffas på ett café i centrala Örebro. Olesia har just kommit från en kyrka en bit bort där hon fått låna en flygel att öva
på. Ehsan kommer också och slår sig ner. De berättar om
flykten från kriget. Ehsan tog sig till Kiev där Olesia befann
sig. Det var svårt att ta sig dit. Vägarna var blockerade och
det var mycket farligt eftersom bombningarna pågick för
fullt. Han lyckades ta sig fram och de gav sig tillsammans till
centralstationen.
– Det var kalabalik på tågstationen och folk försökte desperat ta sig in i vagnar som redan var överfulla. Plattformarna

var fulla med skor, leksaker och olika prylar som folk hade
tvingats lämna kvar. Vi hade bara våra ryggsäckar men vi var
oroliga för att vi inte skulle komma med något tåg, berättar
de.
Mot gränsen
De hittade till slut ett tåg men visste inte vart det var på väg.
De frågade en kvinna om tåget skulle gå till västra Ukraina
och hon sa att det skulle det. Det fanns bara ett ledigt säte i
tåget och där slog de sig ner. De åkte länge med tåget. Efter
en lång natt anlände de till staden Yahodin, nära den polska
gränsen.
Där var det en 20 km lång bilkö till gränsövergången. Olesia
och Esahan gick till fots. När dekom fram till gränsövergången fanns där massor av människor, mer än etthundra, som
väntade på chansen att få plats i ett fordon. Det gick inte att
gå till fots över gränsen. Det visade sig vara en gränsövergång där bara fordon släpptes igenom.
Layan och Sabirin förbereder sig för en av sina insatser
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– Vi satte oss ner och väntade men alla bilar var fulla. Vi
funderade på vad vi skulle göra för att komma över gränsen.
Men vi hade tur. Vi såg en förare som återvände från andra
sidan gränsen och bilen var tom. Han var polack och jag
förstår polska lite. Vi bad honom ta oss med och han hjälpte
oss, säger Olesia.
Effektiv flyktingmottagning
Den polska mannen körde dem till en polsk stad en liten
bit från gränsen. Han visade dem var flyktingmottagningen
fanns. Där fick de hjälp.
– De organiserade allt på fem minuter. De presenterade
oss för en man som skulle köra oss till Warszawa. De fixade
fram förnödenheter till oss och mannen som skulle köra oss
berättade att han var volontär. Han hade följt utvecklingen på
TV och sett allt det hemska som hände. Han ville verkligen
hjälpa till. Eftersom han hade en bil bestämde han sig för att
köra flyktingar från gränsen till Warszawa. Han hade väntat
sedan klockan två på eftermiddagen och nu var klockan tio
på kvällen. Ingen hade velat åka med honom på hela dagen,
berättar de.
En repris från 2014
Volontären körde dem hela vägen till Warszawa. De kom
fram sent på natten. Väl framme togs de emot av en kvinna
som visade dem till en ny och fin lägenhet.
– Kylen var full med mat och dryck. Hon började genast laga
mat oss trots att det var klockan ett på natten. Det var helt
otroligt. Polackerna visar en sån fantastisk solidaritet med
oss flyktingar från Ukraina. De är så generösa, säger Olesia.
Alla sa att det här skulle gå över på två dagar. Det kunde ju
omöjligt fortsätta. Det var därför vi stannade i Warszawa i tre
dagar. Vi skulle ju återvända hem så fort det lugnade ner sig.
Åtta år tidigare, år 2014, hade vi förlorat vårt hem i Gorlivka i
Donbass. Det här var som en repris, säger Olesia.
Till Mölndal
Men inget tydde på att kriget skulle gå fort över. Ehsan Tavakkol har släktingar i Göteborg och de hade varit där två år
tidigare. De beslöt sig för att ta sig dit för där visste de att det
fanns folk som väntade på dem.
– Vi var i Göteborg i en månad. Sedan bestämde sig Migrationsverket att flytta oss hit till Örebro. Det är tydligen något
de gör. Jag känner ukrainare som har blivit förflyttade fyra,
fem gånger på en månad. De verkar försöka sprida ut alla
ukrainare över hela Sverige, säger Olesia.
Ologiskt system
De berättar att de har försökt analysera och förstå logiken i
systemet men inte lyckats med det. De bodde i Mölndal först.
Det tyckte det var så vackert med sjöarna och naturen runt
omkring.
– De sa till oss att vi kommer att få stanna där i åtminstone
sex månader men istället blev vi förflyttade till Örebro.
I Mölndal bodde de tillsammans med 30 ukrainska familjer och det blev som ett campus. Tillsammans ordnade de
svenskundervisning och aktiviteter för barnen. Det kände sig

Olesia Pupina berättar, med såväl värme och humor som sorg,
om flykten från Ukraina och om mottagandet i Sverige.

glada och hade gjort sig hemmastadda. I Örebro kände de
ingen alls.
– Men nu har vi träffat Katarina Pilotti och hennes man Ulf
Wiger. Jag berättade för dem att jag inte hade kunnat öva på
en hel månad. När jag kom hem efter att ha mött dem för
första gången så ringde hon bara efter en timme och bad
oss komma ner. Då stod de där med ett elektriskt piano. Det
passade precis in på en tom yta i vårt lilla hotellrum, säger
Olesia.
Zuzuki-metoden för piano
Olesia Pupina arbetade som assisterande professor på
avdelningen för kammarmusik på Charkivs universitet. Vid
sidan av det arbetet har hon intresserat sig för zuzuki-metoden.
– Jag förälskade mig i metoden och för tre år sedan startade jag en Zuzukiundervisning för små barn, så små som
två-åringar. Vanligtvis startar man vid 3 och ett halvt års
ålder.
– Sen kom Corona-pandemin och under åtta månader hade vi
bara online-undervisning. Men det fungerade bra, tack vare
föräldrarna. Jag lär ut till dem först och sen lär de barnen.
Det bildar en mycket stark triangel, berättar hon.
Antikrigsverk
Ehsan Tavakkol kommer ursprungligen från Iran och har
bott i Ukraina i ungefär 14 år. Han har studerat komposition
i både Kiev och Charkiv. 2014, året för Maidan-revolutionen,
den efterföljande ryska annekteringen av Krim och konflikten
fortsättning på nästa uppslag
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Medlem av:
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Sveriges Violinbyggarmästare

Bli inte rökt

Skydda ditt viktigaste instrument

Läs mer och ansök på
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Hörseln gör ingen comeback. Gör som
Sveriges musiker- och artistelit. Skydda
din hörsel med Bellman ER. Formgjutna
hörselskydd med kompromisslös ljudkvalitet och oslagbar passform.
Tel 031 748 37 50
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Olesia Pupina och Eshan Tavakkol längtar efter ett eget boende i Sverige. Olesia tycker om blommor ville ha dem med på bilden.

i Donbass skrev han sitt examensverk. Det blev en rapsodi,
ett antikrigsverk. Han är också musiker med en bakgrund i
persisk musik.
– Jag spelar sitar, rubab, tambor men alla mina instrument
är kvar i Charkiv, säger han.
Få ukrainska musiker i Sverige
De har inte fått kontakt med andra ukrainska musiker i Sverige.
– Jag vet att det finns ukrainska musiker i Tyskland, i Spanien, i Rumänien men vi har inte fått kontakt med några här i
Sverige.
Det viktigaste nu är att hitta arbete och att hitta ett ställe att
bo på, ett eget permanent boende.
– Jag kan jobba som pianist eller pianolärare, för små barn
och för studenter. Jag kan jobba som ackompanjatör. Jag kan
diska också, säger Olesia.
Pappan på sjukhus och mamman på flykt
Olesia berättar att hennes pappa ligger på sjukhus i Dnipropetrovsk. Han har opererats efter ett benbrott och har fått en
metallplatta.
– Jag är hans assistent och håller kontakt med hans läkare.
Jag stör doktorn dagligen, säger hon.
Nu är det viktigaste att han får en bra rehabilitering så att
kan ansluta till mamman som befinner sig i Hamburg. Hon
lyckades ta sig dit efter fruktansvärda umbäranden. Hon ville
först inte fly tillsammans med Olesia och Ehsan. Hon stannade ensam kvar i Charkiv. Hon tillbringade två dagar under
jord i en tunnelbanestation och gick sedan till fots i tunnlarna
under flera timmar för att ta sig till en järnvägsstation. Men
tågen var överfulla och det gick inte att komma med ett tåg.
– Jag sa åt henne att gå ut. Några av mina studenter hjälpte
henne att ta sig till en kyrka som organiserade transport

med minibussar. Hon fick övernatta i källaren under kyrkan och sedan fick hon åka till Poltava. Det tog åtta dagar
att ta sig till Tyskland. Vid gränsen till Polen fick hon vänta
i 10 timmar i kön till övergången. Det var minusgrader på
natten. Kvinnor med små barn som frös och det var helt
galet. Människor förlorade medvetandet av nedkylning. Men
mamma klarade sig och befinner sig nu i trygghet i Hamburg
tillsammans med föräldrarna till en av mina studenter.
Behöver jobb och kontakter
Den närmaste framtiden för Olesia och Ehsan är osäker. De
behöver jobb och många fler kontakter i svenskt musikliv.
Några ljuspunkter finns dock.
– Jag har fått en inbjudan av en ukrainsk organisation som
finns i Göteborg för att spela en konsert med musik av ukrainska tonsättare. Nu förbereder jag mig för den konserten
som är i slutet på maj. Och kanske kan det bli en konsert
med den underbara sångerskan Katarina Pilotti, säger
Olesia.
Ryssar i släkten
De vet inte om det någonsin är möjligt att flytta hem. Kriget
pågår för fullt och det går inte att se ett slut på det. Frågan är
om såren efter kriget någonsin kommer att läka.
– Min pappas släkt är ryssar och min mammas släkt är från
Ukraina. Så ser det ut för de flesta i Ukraina. Det gör det
ännu mera fruktansvärt. De dödar ju sitt eget folk, säger
Olesia Pupina.
Jonas Nyberg

Enligt Martin Söderberg, bransch strateg på Arbetsförmedlningen, har bara 400 ukrainare av de cirka 36 000
(15/5) som kommit till Sverige skrivit in sig på arbetsförmedlningen. Ingen av dessa finns under Kultur Media.
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Frilansavdelningen ǀ E-post: avd14@symf.se

Kära frilansare
Oavsett om vi är helt nya på arbetsmarknaden eller har arbetat i många
år så delar vi alla en viktig erfarenhet: känslan av oförutsägbarhet inför
framtiden. Erfarna frilansare erfar att
arbetstillfällena blivit färre och lönerna lägre. För våra yngre kollegor är
problemet oftare att lyckas ta sig in på
arbetsmarknaden ordentligt.
Symf ligger just nu i förhandlingar om
att höja lönerna och förbättra villkoren för extrakorister. Som frilansande
sångare kan känslan av oförutsägbarhet vara ännu mer påtaglig än för
instrumentalister. För sångarna finns
ytterligare en aspekt: att rösten åldras.
Även om förutsättningarna förändras
för alla musiker när kroppen åldras, så
är det extra tydligt för sångare som ofta
måste provsjunga hela sitt yrkesliv.
I dagsläget så är det ett faktum att
extrakorister får mindre förberedelsetid, färre repetitioner och lägre löner än
motsvarande musiker. En anledning till
detta kan vara att koristyrket var sist
att professionaliseras. Länge var det

så att flera av operakörernas sångare
inte hade någon formell utbildning som
motsvarande musiker i orkestern. Den
tiden är förstås sedan länge förbi.
Nu är läget ett annat. De flesta av
dagens sångare har lika lång utbildning
som instrumentalister och konkurrensen om jobben är minst lika tuff. Ändå
visar många arbetsgivare ett stort mått
av oförstående inför extrakoristernas
situation. Vissa av Svensk Scenkonsts
förhandlare verkar hysa föreställningen att det ”bara” är att ställa sig att
sjunga. Det kan också vara en fråga
om att de vet att man som sångare tar
ansvar för att produktionen ska bli bra
och gör den förberedelse som krävs,
oavsett om tiden är är avlönad eller
inte. I vilket fall tyder det på en kortsiktighet och sångarnas arbete måste
börja värderas högre.

oss, antingen via mejl (avd14 @ symf.se),
eller per telefon. Våra kontaktuppgifter
finner ni på Symfs hemsida.
Med detta vill jag och styrelsen för frilansavdelningen önska er alla en trevlig
sommar,
Nils Carlsson, ordförande avd. 14.

I vårt senaste nyhetsbrev från frilansavdelningen efterlyste vi erfarenheter
från er frilansande sångare och korister. Vi tackar dem som hört av sig och
vill samtidigt uppmana fler att kontakta

Behöver du få tag i professionella musiker?
Du hittar dem i Frilanskatalogen!
www.symf.se
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www..olaﬀaren.se

Allt för stråkmusikern!
Strängar, tillbehör, noter,
etuier och presenter
Följ oss gärna på
Instagram: @@olaﬀaren

Trevlig
sommar
önskar
Symf

Tobaksspinnargatan 4, 117 36 Stockholm
08 - 668 13 15 Öppettider se hemsidan

www.pv9.net
Stig Hedbom
Certifierad Reparatör och
Professionell Flöjtist.
Flöjtateljé med utställning
i Järfälla, 2 mil norr om
Stockholm.
Reparationer och renoveringar,
även antika flöjter.
Pv9 Flute Workshop Stockholm
Pionvägen 9, 17674 Järfälla
Tel 070-270 48 08 • pv9@telia.com

Visste du att du har medlemsförmåner?
Logga in på medlemssidorna!
www.symf.se

Vi tycker att det är viktigt att du
känner dig trygg när du letar nytt jobb!
Vi försäkrar det mesta - hem, bil, båt och djur.
Inte för att vi förväntar oss att det ska hända
något, utan för att ha råd om något händer.
Av samma anledning är det viktigt att du försäkrar din inkomst; inte för att du förväntar dig att
bli arbetslös, utan för att du ska ha råd att vara
mellan två arbeten.
Vi kan din bransch
För dig som är kulturarbetare kan försäkringen
kanske upplevas som extra komplicerad. Vi på
Unionens a-kassa kan din bransch och hjälper
dig att förstå regelverket.

Det kostar 140 kronor per månad att
vara med och det är lätt att bli medlem
Skicka in en ansökan om medlemskap för att bli
medlem. Det gör du enklast genom att klicka på
Bli medlem på vår hemsida.
Gå med idag!
För att ha rätt till inkomstbaserad ersättning
måste du bland annat ha varit medlem i tolv
månader. Därför är det viktigt att du försäkrar
din inkomst i god tid.

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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Peter Arnoldsson – koristen som gick sin egen väg och hamnade i München. Foto: Michael Bennati-Schou

Det går att göra internationell karriär!
En fast anställning i en professionell operakör är för många en dröm. När en sångare har sjungit sig till en sådan position
finns all anledning att hålla fast om den. Så tänker de flesta, men inte alla. Peter Arnoldsson lämnade sin tjänst i Göteborgsoperans kör och gav sig ut på äventyr. Symfoni träffar honom i München där han nu sjunger i operakören på Bayerische Staatoper.
Vårsolen gassar över Münchens historiska kvarter i mitten
på mars när Peter Arnoldsson lotsar fram till en uteservering passande för en intervju. Folklivet har återvänt till
staden när nu pandemin ebbar ut så sakteliga. Det är dock
masktvång i butiker och köpcentra.
– Vi testas fortfarande för Covid-19 två gånger i veckan,
säger Peter.

Han kom till Bayerische Staatoper under 2020 då Europas
scenkonst i mycket stängdes ner.
– När jag kom till München repeterade vi men gav inga föreställningar. Det är först från januari i år som publiken har fått
komma in i huset, säger han.
Peter Arnoldsson operabana började i Örebro där han studerade sång på Musikhögskolan. Det var inte hans förstahandsval men det var där han kom in. Han säger att det är
lätt att försvinna om man inte direkt platsar bland de allra
bästa i Malmö, Göteborg eller Stockholm. Men så blev det
inte för honom.
– Vi hade en riktigt bra sånglärare i Örebro. Under mina fyra
år där gjorde vi flera riktigt bra produktioner, säger han.
Efter Musikhögskolan i Örebro fick ha anställning på Göteborgsoperan, ungefär då det nya operahuset stod färdigt.
I åtta år sjöng han där men sedan gjorde han något som få
vågar göra. Han sade upp sig och började frilansa. Så småningom sökte han sig till Det Kongelige i Köpenhamn.

Peter Arnoldsson med operakoristkollegor i Tannhäuser på Det Kongelige
Teater. Foto: Per Morten Abrahamsen
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Under tiden i Köpenhamn började han sjunga i Bayreuths
operakör på somrarna och när de produktionerna var klara

HUVUD, AXLAR, KNÄ OCH TÅRAR
jobbade han ibland extra i München innan han återvände till
Det Kongelige igen på hösten. Men det året han fyllde 56 var
det dags att säga farväl till Köpenhamn.
– Då var jag tvungen att sluta och få dansk pension. Jag tycker att deras pensionssystem fungerar perfekt. Nu jobbar jag
här i München och får dessutom regelbundet lite pengar från
den danska drottningen, säger Peter.
Vad är då skillnaden mellan att jobba i Danmark och Sverige jämfört med i Tyskland? Peter Arnoldsson menar att det
finns väsentliga olikheter.
– Premisserna vid de skandinaviska husen är egentligen
mycket bättre. Man har bättre regissörer och man är bra på
att ta vara på folk och låter korister utvecklas genom att de
får sjunga småroller, säger han.
– I Tyskland är det mer hierarkiskt och mer konservativt.
Och det är lite mer av industri här och man matar på med
föreställningar. Det här är en repertoaropera. Vi har tre, fyra
operor igång samtidigt och över spelåret blir det cirka 35,
kanske 40 olika operor. I Köpenhamn var det bara fem eller
sex operor. Produktionstakten är hög. Kommer det upp en
opera som Peter inte har sjungit förut betyder det en hel del
eget instuderingsarbete.
– Man kan säga att jag har gått från att jobba halvtid till att
jobba heltid, menar han.
Operakören på Bayerische Staatoper är stor. 104 korister är
anställda och med så många fungerar kören på samma sätt
som en stor orkester. Man altererar och det finns reserver
till alla positioner.
– I Sverige om någon blev sjuk sjöng man med en person
mindre. Här håller man antalet uppe, säger Peter.
Till skillnad mot Danmark där sångare har en lägre pensionsålder är här pensionsåldern samma som för alla andra
på arbetsmarknaden.
– I Tyskland sjunger
folk till de är 68 år.
Jag är 58 så jag har
tio år kvar här. Jag
tycker att lönen är
bra. Det är ett annat
system med en hel
del tillägg. Man får
bland annat extra
betalt för att sjunga
på utländska språk,
säger han.

Peter Arnoldsson, pressbild från Det Kongelige
Teater i Köpenhamn.

Lönen ligger strax
över 5 000 euro i
månaden när tilläggen är inräknade. Det
finns planer på att
ändra lönesystemet
och göra en ”allt-iett-lön”. Orkestern

- en workbook för kulturutövare
Mer än 100 tips och
övningar som rör
kroppen, tanken,
prestation, nervositet,
lärande m.m.

Uppge "Symfoni"
under övrig
information vid
beställning så bjuder
vi på ett par
hörselskydd!

Läs mer och beställ på
www.bodyartmind.se

som har cirka 140 musiker har redan infört ett sådant system
och de tjänar betydligt mer.
Något annat som skiljer sig från den svenska arbetsmarknaden är den tyska hierarkin. Kören har en kormästare med
två assistenter som fungerar mer som regiassistenter. Över
dem finns en ensemblechef som är chef för både kören och
orkestern.
– Det finns ingen hierarki inom kören men i allt annat. Här
heter jag inte Peter utan tilltalas Herr Arnoldsson. Det får
man vänja sig vid. Och man går inte ut och tar en öl med
chefen, säger han.
Rent musikaliskt är nivån hög. Bayerische Staatoper gästas
regelbundet av stora världsartister. Det är en rolig miljö men
också tuffare tempo.
– Det är en internationell kör men med sångare från flera
länder. Jag har bara en svensk kollega i kören. Det är ytterst
få svenska korister som har tagit den här vägen som jag har
tagit, säger han.
Sverige har som bekant en stolt körtradition och producerar
mängder av kompetenta korister. Ändå är det inte många
svenskar som provat sina vingar utomlands. Men Peter Arnoldsson har gjort det och han är glad över sina vägval.
– Det går faktiskt att göra sig en internationell karriär som
operakorist, säger han.
Jonas Nyberg
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Anna Dagberg Persson med blommor i handen efter sin sista konsert med Helsingborgs Symfoniorkester. Foto: Morgan Pålsson

Skratt och gråt - men framför allt ny energi
Vid 55-års ålder bestämde sig Anna Dagberg Persson för att börja studera till sjuksköterska. Bakom sig lämnade hon en lång
karriär som violinist där hon bland annat jobbat i 25 år för Helsingborgs symfoniorkester.
– Jag har både skrattat och gråtit sedan jag beslutade mig
för att lämna musikkarriären och studera till ett helt nytt
yrke. Men det som utmärker den här perioden i mitt liv är
all den energi jag har fått av att satsa på en ny karriär, säger
Anna.
När Anna blev klar med sina studier på Musikhögskolan i
Malmö i början på 90-talet började hon arbeta som violinist.
Hon frilansade i några år innan hon fick en fast tjänst på
Helsingborgs symfoniorkester.
– Under åren som frilansare fick jag en inblick i vilka orkestrar som jag ville jobba för och gick på några olika provspelningar. Jag fick till slut en fast tjänst på Helsingborgs
symfoniorkester och har jobbat där sedan 1994. Under dessa
år har jag haft många duktiga dirigenter och varit på flertalet
turnéer. Det har varit väldigt utvecklande i min musikerbana,
berättar Anna.
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Förslitningsskador och operationer
De många åren på orkestern innebar mycket jobb och Anna
ådrog sig förslitningsskador som ledde till operationer i
axlarna. Det var under rehabiliteringen som Anna började
fundera på om hon ville göra något annat än att spela violin i
resten av yrkeslivet.
– Efter min första operation 2009 fick jag genomföra en strikt
rehabilitering likt en elitidrottare och arbetade bland annat
med handbollslandslagets sjukgymnast. När jag till slut var
redo att börja spela violin igen så kändes det underbart. Men
samtidigt hade jag börjat få en del tankar om att göra något
annat än att vara musiker. Jag gjorde högskoleprovet och
läste upp matematik men det blev inte mer än så den gången,
säger Anna.
Några år senare råkade Anna ut för ytterligare en förslitningsskada och fick opereras på nytt. Tankarna på att ändra

yrkesbana dök upp igen och när en rådgivare från SOKstiftelsen besökte hennes arbetsplats för att prata om karriärväxling blev det ett startskott för Anna.
– Det kändes som att rådgivaren från SOKstiftelsen pratade direkt till mig trots att hon höll en presentation för hela
personalen. Jag blev verkligen peppad av att få höra att det
faktiskt går att jobba med något helt annat trots att jag endast hade erfarenhet som musiker.
När Anna hade tagit ett enskilt samtal med SOKstiftelsens
rådgivare bestämde hon sig för att studera till sjuksköterska.
Hon läste upp ämnen som behövde kompletteras och skickade in sin ansökan.
– När jag läste upp mina ämnen insåg jag att jag verkligen
tyckte om att studera och tog kontakt med SOKstiftelsen
igen. Min rådgivare gav mig tips och kopplade ihop mig med
en studievägledare. Jag var 55 år gammal då och tänkte att
jag egentligen var för gammal för att börja studera på högskola och byta yrkesbana. Men jag fick höra att det absolut
fungerar att göra en karriärväxling i min ålder och kände mig
verkligen motiverad att studera, berättar Anna.
Ny energi
Trots att det var vemodigt att säga upp sig från en arbetsplats efter 25 år kändes det ändå som rätt beslut menar
Anna.
– Orkestern var som en familj för mig så det var självklart
läskigt att lämna den arbetsplatsen och alla fina kollegor.
Men samtidigt fick jag så mycket energi av att börja studera
och satsa på en annan karriär. När jag hade gjort min sista
konsert en helg för cirka tre år sen så satt jag i skolbänken
redan följande måndag.
I januari 2022 tog Anna sin sjuksköterskeexamen och har nu
fått en tjänst på Helsingborgs lasarett.
– Jag ska jobba på en njuravdelning där och ser verkligen
fram emot att få sätta igång att arbeta med mina nya kollegor och ingå i ett team. Numera känner jag mig mer som en
sjuksköterska än en musiker och det känns både underligt
och bra, säger Anna.
Erfarenhet är en tillgång
En insikt som Anna har fått under de senaste åren är att den
erfarenhet som hon har samlat på sig som musiker är en
värdefull tillgång även inom andra yrken.
– Både när jag varit på praktik och anställningsintervjuer
har jag gång efter annan fått höra vilken tillgång det är med
min långa arbets- och livserfarenhet. Min farhåga var att
arbetsgivare inte skulle vilja satsa på äldre jobbsökare men
i realiteten har arbetsgivare uppskattat min erfarenhet trots
att den inte är direkt kopplad till rollen som sjuksköterska,
berättar Anna.
Våga ta steget
Att växla karriär kan kännas svårt och ibland otänkbart men
Anna menar att när du väl ritar upp vägen och tar stöd av
rådgivare inser du att den resan faktiskt inte är omöjlig att
genomföra även när du har passerat 50 år.

Anna utanför Högskolan i Kristianstad på sin examensdag. Foto: Privat

– Jag visste att jag ville studera till sjuksköterska och behövde egentligen ingen hjälp med att lista ut vad jag ville göra i
stället för att spela violin. Men jag var vilsen när det gällde
hur jag skulle göra karriärväxlingen. Där klev min rådgivare
på SOKstiftelsen in och hjälpte mig att inse hur jag skulle gå
till väga, säger Anna och fortsätter:
Utöver att jag har fått ett ovärderlig hjälp i form av stöd,
motivation och rådgivning från SOKstiftelsen så har de även
bidragit ekonomiskt under min studieperiod. Jag hade nog
inte klarat av att göra den här karriärväxlingen utan stödet
från SOKstiftelsen och jag är väldigt tacksam för den hjälp
jag har fått längs vägen.
Anna tipsar alla som funderar på att lämna en lång karriär
bakom sig för att satsa på något nytt att verkligen våga lita
på sig själv och ta steget.
– Jag tror att det är många som fungerar lite på samma sätt
som jag själv gjorde och inte riktigt inser vilka förmågor och
vilken disciplin som krävs för att exempelvis vara musiker i
så många år. Det är egenskaper som är mycket värdefulla
och användbara både när du ska studera och arbeta inom
andra områden. Om du vill göra en karriärväxling så våga
ta steget och lita på dig själv och all den erfarenhet du har
samlat på dig, säger Anna avslutningsvis.
Text: Rawaz Karim, SOKstiftelsen
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