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Nu fasas det gamla PISA-systemet ut. 
Tanken är att alla ska jobba till det är 

pensiondags. Inga undantag finns läng-
re för konstnärliga yrkesutövare. Det 
som oroar är att det inte finns någon 

plan för hur arbetet ska anpassas för de 
som av åldersskäl inte kan prestera på 

samma nivå och/eller i samma utsträck-
ning som sina yngre kollegor.

Arbetsmiljöverket ställer krav på att ar-
betsgivarna ska ta fram konkreta planer 

för hur anpassningen ska gå till.

 ”Det finns flera faktorer som kan 
påverka behoven av arbetsanpassning, 

till exempel arbetstagarnas kön och 
ålder, yrkesvana, etnisk bakgrund och 

eventuella funktionsnedsättningar.”

Det är inte så att scenkonsten kan 
strunta i detta. De här förutsättningarna 

ska gälla för alla anställda i Sverige. 
Kanske hoppas våra arbetsgivare på 
att musikers självbevarelsedrift ska få 
dem att säga upp sig självmant när 

yrkeskraven blir övermäktiga. Men det 
är nog mest en önskedröm, för rätten 
att arbeta ända fram till pensionering 

gäller alla.
Sångare och instrumentalister åldras 

inte annorlunda än andra anställda och 
rätten till ett anpassat arbetsliv gäller 

oavsett vilken bransch man tillhör.
Det är dags att tänka till och att göra 
rätt så att alla får bästa tänkbara möj-

ligheter till ett långt och hållbart yrkesliv!

Jonas Nyberg
Redaktör

Alströmergatan 21, 112 47 Stockholm 
symf@symf.se

Omslaget: Göteborgs Symfo-
nikers Vokalensemble  
Foto: Ola Kjelbye
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Vem vet, plötsligt händer det...

Att skriva en ledare är inte så lätt. 
Som musiker är man van vid att få   
 ett färdigt material framför ögonen. 

Plötsligt ökar respekten för tonsättare. (I 
alla fall för vissa). Nu ska det helt plötsligt 
skapas från grunden och helst något som 
ger ett budskap. För en ovan skribent som 
jag är det därför bra att läsa gamla skrifter 
från de som varit förbundsordförande före 
mig. Då visar det sig att år 2000 så skrev 
man om just det som jag så innovativt hade 
tänkt att skriva om 2018.  
”Den på musik- och teaterområdet allvar-
ligaste kritiken mot årets kulturproposition 
måste riktas mot urholkningen av anslagen 
till institutionerna… Fortsätter urholkningen 
kommer flera orkestrar och teatrar att gå i 
väggen på grund av ekonomiska svårighe-
ter”

Så skrev dåvarande ordförande Olav 
Gullbransson och inför valet i höst 
hade jag tänkt skriva något liknande. 

Olav tyckte också att det var positivt att 
regeringen övervägde en kartläggning 
av socialförsäkringsfrågor i förhållande till 
konstnärlig verksamhet. Och den utredning-
en blev ju verklighet. Det tog bara 18 år. 
Mer om det längre fram i tidningen.

När det gäller anslagen fick Olav del-
vis rätt. Vi har under åren förlorat några 
ensembler helt och i andra har antal tjänster 
minskat. Men det är tydligt att historien 
upprepar sig år efter år.

Jag var inbjuden till Svensk Scen-
konsts branschdagar. Där var det en 
paneldebatt mellan kulturpolitiker från 

kulturutskottet. Men det är svårt att få ihop 
det som sägs och vad som presenterats i till 
exempel budgetpropositionen och skugg-
budgetar. Alla pratar till exempel väl om 
kultursamverkansmodellen och dess fördelar 
men ingen tar det finansiella ansvaret. I 
stället tycker vissa att fler kulturområden ska 
omfattas. Jag kan inte se annat än en urvatt-
ning av anslagen som följd. Nuvarande 
regering har satsat stora pengar på kultur 
men en mycket liten del av den satsningen 
har träffat oss. Alliansen som drev igenom 
kultursamverkansmodellen är också, trots att 
de borde känna ett större ansvar, påfal-
lande passiva. Jag tror att det är dags för 
en grundlig utvärdering av samverkansmo-

dellen. Symf var inledningsvis positiv till 
grundidén men storregionerna, som låg som 
grund för samverkansmodellen, är ju helt 
borta från den politiska dagordningen. 

V  i tar självklart varje möjlighet vi får 
att berätta för de politiker vi möter 
hur vi uppfattar den ekonomiska 

verkligheten, nu senast i möten med Olof 
Lavesson (M) och Annie Lööf (C). Tidigare i 
vår träffade vi socialdemokraternas utveck-
lingsgrupp för en ny kulturpolitik. 
Efter valet till hösten har vi en ny regering 
och en ny chans för den kulturminister som 
utnämns att se till att vi får de nödvändiga 
uppskrivningarna. Vem vet, plötsligt händer 
det… 

Att få ersättning för utfört arbete via 
faktura är en ständig aktuell fråga. 
Jag uppmanar alla att inte faktu-

rera vid arbete på de arbetsplatser vi har 
kollektivavtal med. Hela processen är oren 
mot en mängd lagar och regelverk och du 
som fakturerar står svag i relationen mot 
din uppdragsgivare jämfört med de som 
är anställda. Det undergräver dessutom 
kollektivavtalets inflytande på anställningsvill-
koren. Arbetsskadeförsäkring är ett problem 
och utebliven rätt till retroaktiv lön en annan. 
Vem har till exempel ansvar för att skaffa 
vikarie om du blir sjuk? Det är ju med ditt 
företag som överenskommelsen om arbete 
är gjord, inte dig personligen. 
Men ibland går det inte att undvika kravet 
att fakturera. Då finns det turligt nog ege-
nanställningsföretag som med goda villkor 
och med goda avsikter sköter det praktiska. 
Eller?  

På nyss nämnda branschdagar höll 
ordföranden för Egenanställningsföre-
tagens Branschorganisation, tillika vd 

för Frilans Finas, en presentation hur deras 
verksamhet fungerar med efterföljande 
paneldebatt. Hade det varit en konsert 
skulle jag inte ha velat läsa recensionen av 
framträdandet. Min uppfattning är att man 
ställer ut löften om arbetsrättsliga villkor som 
man inte praktiskt kan leva upp till och med 
största sannolikhet inte ens är intresserad av 
att försöka fullfölja. Däremot är man nog 
intresserad av de 6 % på varje uppdrag 
som man sänker din lön med. 

Om du måste ha hjälp med att 
fakturera använd i stället AMA, Mu-
sikerförbundets faktureringsservice. 

Där finns det naturligtvis, som för branschen 
i övrigt, likartade problemställningar, men 
liksom för oss i Symf är huvuduppdraget för 
Musikerförbundet att värna och ta ansvar 
för arbetstagarnas intressen, inte tjäna 
pengar på dom. 

Sommaren närmar sig och för många 
väntar minst 5 veckor av Tacet. Men 
den innebär ju också en mängd 

olika festivaler, sommarscener och kanske 
kyrkokonserter. Viktiga arbetstillfällen för fri-
lansarna men kanske också en välkommen 
möjlighet för tillsvidareanställda att spela 
något annat än det man gör till vardags. 
Som medlem i Symf tycker jag att alla ska 
ta ett aktivt ansvar för helheten och för alla 
medlemmars väl. Så ni som har råd att 
ställa krav, hjälp till med att pressa löneni-
våerna uppåt. I tillfälliga ensembler med 
både frilansare och fast anställda så kan ni 
med månadslön i ryggen, genom att agera 
draglok för att höja lönenivåerna, vara till 
så stor hjälp och underlätta för frilansanas 
vardag.  

V i på Symfs kansli är självklart redo 
hela sommaren om någon behöver 
råd och stöd. På hemsidan kommer 

vi att annonsera om hur ni når oss. Låt mig 
därför önska oss alla en fin sommar så att 
vi med nya krafter kan ta oss an kommande 
utmaningar. n 

Gunnar Jönsson, 
förbundsordförande
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Ganska snabbt bestämde Symf, Tf, Musikerförbundet och Svensk 
scenkonst att gå samman och göra en enkätundersökning. Sifo 
anlitades och med deras expertishjälp skrevs en enkät undersökning 
ihop som skickades ut till närmare 13 000 arbetastagare inom 
scenkonstbranschen. Vi ville ha ett avtryck av hur läget ser ut idag, 
var sker trakasserierna och vilka drabbas mest? Är scenkonstbran-
schen värre än andra branscher? Frågorna vi ville ha svar på var 
många – nu får inga godtyckliga åtgärder ske, de åtgärder som 
sätts in ska ge resultat. 

Samtidigt tillsatte också SvS och Tf en gransknings och åtgärdskom-
mission mot sexuella trakasserier. I mars var vi en liten skara som 
äntligen fick ta del av de svar som Kantar Sifoenkäten gett. I över 
två timmar ledsagade Kantars Sifo:s otroligt proffisiga statistiker oss 
genom resultaten. Skulle de stämma överens med alla röster från 
upproren? Det gjorde det. Och lite till. Det var med tunga steg vi 
gick från dragningen. 

Det vi befarade var sant – förekomsten av sexulla trakasserier inom 
scenkonstområdet förekommer i högre utsträckning än samhället i 
övrigt. Alla de som med sina röster i upproren satt ner foten och 
sagt att nu är det nog, de som tidigare försökt göra sig hörda men 
blivit nonchalerade, fick plötsligt en revansch. Där fanns siffrorna 
som verifierade upprorens röster i alla slags tänkbara statistiska 
staplar som skulle få den siste tvivlaren på #metoo-upprorens san-
ning att vika sig.

Tisdag 17 april, på en presskonferens i Konserthuset i Stockholm, 
redogjorde Sifo kantar resultatet av den gemensamma enkätun-
dersökningen och kommissionen mot sexuella trakasserier inom 
scenkonstområdet presenterade sin rapport. 

Undersökningens resultat pekar på några tydliga mönster när det 
gäller utsattheten för sexuella trakasserier.
• Kvinnor uppger i högre utsträckning att de utsatts än män
• Unga kvinnor uppger i högre utsträckning att de utsatts än äldre 
(under de senaste 12 månaderna)
• Tillsvidareanställning tycks ha en viss skyddande effekt mot utsatt-
het
• En överrepresentation av utsatthet vid gästspelsscen, privatteater 
samt film och tv
• Högst utsatthet för kvinnor är bland sångsolister, skådespelerskor, 
regissörer, korister och musikalartister samt yrkesverksamma inom 
ljus, ljud och mask.
• Högst utsatthet för män är bland sångsolister, skådespelare, 
korister, musikalartister, dansare och koreografer
• Bland administratörer, kommunikatörer, producenter, 
dansare,koreografer och instrumentalister finns en lägre utsatthet, 
totalt sett 

Kommisionen hade gjort en bra och fin sammanställning, som kom-
mer bli ett värdefullt underlag för kommande samtal, men det sakna-
des nytänkande i de förslag som kommissionen förslår. Kanske var 
förväntningarna på rapporten för höga. Det goda samtalet står i fo-
kus för förändring och det är bra, men det får inte stanna där utan 
förändringen måste flytta ut i verkligheten. Konkreta sätt att förhindra 
trakasserier i vardagen – även när en chef inte finns närvarande.  

Att ändra normer och strukturer tar tid. Det måste ges tid till att ar-
beta med förändringen. Ett samtal, en information räcker knappast. 
Framför allt handlar det om att skapa ett klimat på varje arbetsplats 
som gör att den som blir utsatt vågar anmäla utan tvekan – direkt. 
Utan rädsla föra att bli svartlistad från nya jobb för att man anses 
besvärlig som anmäler. Utan rädsla för att se himlande ögon eller 
få höra skratt bakom ryggen om man säger ifrån. Rätt att på sin 
arbetsplats bli respekterad om man säger stopp. 
Precis som vi idag gör riskanalyser inför varje produktion, ska risken 
för att bli utsatt för trakasserier också förebyggas, på samma sätt 
som vi idag gör med med starka ljudbilder eller svåra scenografier. 

Sommaren närmar sig med stormsteg. De omfattande och omskakande #metoo-upproren präglade helt klart detta spelår på många 
sätt, och i dess svallvågor börjar sakta men säkert normer och strukturer att ändras! Sällan har väl någon händelse genererat så 
många möten så snabbt, med annars så upptagna personer –  ända upp på regeringsnivå. Att sammanfatta allt som skrivits, sagts, 
vrålats,sjungits blir ett nästintill oändligt dokument. Det exploderade! Symf var ute med ett förslag på åtgärdspaket redan samma 
dag som uppropet #visjungerut kom – kaxigt, förstås! Men flera av våra ideér har faktiskt redan anammats av flera institutioner, 
och det är vi stolta över! 

#metoo – dags för nästa steg!

Anna-Karin Simlund, Symfs vice förbundsordförande
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Det finns alltid en längtan att mejsla i konsten,  hitta nya vägar, 
utforska  för att konsten hela tiden ska utvecklas och vara levande. 
Det divirgenta tänkandet kräver uttryck! Ångest över alla val som ska 
skapa verket. Det har varit ”no no” att gå in och störa processen när 
geniet skapar. Som att stå bakom en konstnär och helt plötsligt ta 
en pensel och måla dit lite extra på tavlan - kladda på någons verk. 
Inkräkta på den konstnärliga friheten, sätta gränser i den skapande 
processen. Men nu sätter vi gränser, inte för den konstnärliga frihe-
ten utan för hur vi skapar konst gemensamt.

Får en konstnärlig ledare slå en sångare eller musiker för att han 
inte är nöjd? Kolleger slå varandra? Såklart hen inte får, svarar nog 
de allra flesta, det är ju att gå över gränsen! Linjen är solklar, inga 
gråzoner! Bra! Vi lär våra barn att inte slåss, det får man inte göra. 
Ajabaja!  

Får en konstnärlig ledare kränka en musiker eller sångare? Kolleger 
kränka eller trakassera varandra? Här blir det genast tystare i leden. 
Någon höjer kanske en röst och säger att det var ett förbaskat tjat 
om kränkningar, nu för tiden känner sig alla människor kränkta. Slå 
någon på jobbet – det gjorde man ju förr, för 100 år sedan, när 
förmän och fina herrar fick göra som de ville. För 100 år sedan 
höjde säkert någon rösten och sa att det var ett förfärligt tjat om att 
man inte får slå sina anställda, lite får de väl tåla! 

I metoo uprorens spår ställs krav på ändrade normer. Krav på att 
kollegan eller den stora stjärnan, geniet, inte får betee sig hur som 
helst när hen skapar. Slå någon i sin omgivning, självklart inte, 
då skadar du ju någon. Kränka någon i sin omgivning. Tystnad 
igen. Någon säger jo, det skadar någon -  fast på insidan. Du 
slår någon – verbalt. Såret på insidan tar längre tid att läka än det 
på utsidan. Och se där - både att slå någon fysiskt och slå någon 
verbalt, kränka eller trakassera någon, är förbjudet enligt lag. 
Ändå har det  behövts ett uppror för att vi ska förstå lagen och ta 
den på allvar. Förstå att på en arbetsplats är vi alla anställda på 
lika villkor. Man kan inte gömma sig bakom den konstnärliga frihe-
tens sköld och på så sätt få ett frikort till ett beteende som kan vara 
kränkande eller trakasserande. Visst kan det tolkas som en begräns-
ning av den konstnärliga friheten att inte få slå någon, men vi har 
kommit längre än så när det gäller att respektera varandra. Idag 
utgör det inget hinder för skapandet. Tvärtom! Vi vill alla utveckla 
konsten, våga se den genom nya ögon, spegla samhället i olika 
konstarter, förstå vår värld genom konsten. Testa nya gränser, se nya 
kontraster, få utlopp för vårt behov av kreativitet. Men utan att slå 
någon – varken fysiskt eller verbalt. 

Nu behöver vi bli uppbackade av framför allt politiker så att vi på 
scenkonstinstitutionerna ges tid och utrymme till att åstakomma en 
förändring och se att det också har ett värde för institutionen på 
samma sätt som en lyckad och välsåld föreställning. 

Nu är det dags för nästa steg – att ändra normer och strukturer. Inte 
sen – nu! n

Anna-Karin Simlund, vice förbundsordförande

Notering: På Symfs hemsida finns länkar till : ”Ett tillfälle att ta vara på för 
att skapa förändring”, Rapport från Kommissionen mot sexuella trakasserier 
inom scenkonsten 2018 samt Kantar Sifo:s enkät i dess helhet. 

 

#metoo – dags för nästa steg!

  

 

L U X U R Y V I O L I N S 
--- Den transparenta handelsplatsen för stråkinstrument --- 

 

_______________________________________________________________ 

 

Violin – J.B. Collin-Mezin – 52.000 SEK 

Violin – Peter Westerlund – 45.000 SEK 

Cello – Johann Klier – 65.000 SEK 

Cello – Philippe Dormond – 160.000 SEK 

Violinstråke – Charles Louis Bazin – 55.000 SEK 

Violinstråke – Sven-Erik Berg – 17.000 SEK 

 
________________________________________________________________ 

 

www.luxuryviolins.com 

Mussorgskijs opera Boris Goudonov sattes upp under våren-18 på Göte-
borgsOperan. Efter ett offentligt vredesutbrott sparkades regissören Peter 
Konwitschny och fick lämna sin anställning med omedlebar verkan. Det hade 
sannolikt inte hänt om inte #metoo rörelsen fått ett sådant stort genomslag. 
På bilden Mats Almgren som Pimmen. Foto: Mats Bäcker
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Starten för den mer intensiva delen av valrörelsen är den traditio-
nella politikerveckan i Almedalen i Visby på Gotland. Då brukar 
tonfallet skruvas upp och retoriken skärpas rejält. Det är då partile-
darna tittar landsfaderligt eller landsmoderligt ut över den presum-
tiva väljarskaran och berättar hur oerhört bra livet i Sverige kommer 
att bli om vi röstar på just dem. Det är vid dessa tal det presenteras 
vallöften. Det är en speciell sorts löften som politikerna inte alltid 
väljer att hålla. Det kan vara därför de kallas just vallöften.
För alla oss som tycker att kultur är ett viktigt politikområde kommer 
årets valrörelse, precis som alla tidigare valrörelser, säkerligen bli 
en besvikelse. Kultur är något som partiledarna sällan vidrör och 
om det sker går man sällan på djupet. Under Almedalsveckan 
2016 talade partiledarna i sammanlagt 246 minuter. Kulturen 
upptog 21 sekunder av den tiden. 

Kulturpolitiska talespersoner
Men det finns politiker som är genuint intresserade av kulturfrågor. 
Det är de som är partiernas kulturpolitiska talespersoner. De talar 
om vad partiet står för och vad deras kulturpolitiska program syftar 
till. Det är också dessa som svarar på enkäter och ställer upp i 
debatter.

Kulturvalet.se och Timbro
Inför det stundande valet har Symfoni läst partiprogram och letat 
efter enkäter och intervjuer. Det finns förvånansvärt lite matnyttigt att 

hitta. Två större sammanställningar hittade vi ändå. Kulturvalet.se 
är en sammanslutning av Sveriges viktigaste konstnärsorganisatio-
ner. De publicerade tidigt i år en partienkät som av naturliga skäl 
mest handlade om bild- och formkonstens hjärtefrågor. Den andra 
källan är, möjligen lite förvånande, tankesmedjan Timbro som drivs 
av arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv. Den har tidigare 
inte utmärkt sig för att vara överdrivet intresserad av kulturpolitik 
men under våren genomförde man riktigt intressanta intervjuer med 
samtliga riksdagspartiers kulturpolitiska talespersoner.

Enkäter och intervjuer
Om vi börjar med Kulturvalets enkät så framgår det att alla partier 
(inklusive F!) är häpnadsväckande eniga om det mesta. Samtliga 
tycker att kulturområdet ska vara en självklar del av välfärden och 
samhället ska tillhandahålla en kulturverksamhet av hög kvalitet. 
Man är också eniga att politiken ska ska besluta om målen och 
över anslagen men inte lägga sig i det konstnärliga innehållet. Hu-
ruvida de kulturpolitiska målen ska förtydligas med att kulturpolitiken 
ska bidra till ”skäliga ekonomiska och social villkor för konstnärer” 
har man olika åsikter om. F!, Vänsterpartiet, Moderaterna och 
Kristdemokraterna tycker det. Socialdemokraterna tvekar och 
Miljöpartiet, Centern, Liberalerna och Sverigedemokraterna håller 
inte med. Här finns ingen samsyn inom blocken vilket förvånar en 
aning. Med anledning av #metoo ställs frågan om myndigheter 
och kulturinstitutioner ska få i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för 

När det drar ihop sig till riksdagsval så går den politiska debattens vågor högre än under de år då den politiska maktfördelningen 
inte är lika konkurrensutsatt. Flyktingpolitiken, skatterna, försvaret, skolan, vården, polisen, miljön och bostadsbristen är ämnen som 
engagerar och polariserar. Än så länge, alltså nu i maj, håller sig debatterna på en hyggligt saklig nivå men det brukar gå över ju 
närmare valsöndagen i september man kommer. Symfoni har försökt ta reda på vad partierna står när det gäller kulturpolitik och 
om kulturen i år kan bli en valfråga.

Kulturen som valfråga?

Kulturminister Alice Bah Kuhnke (foto: Kristian Poh) och partiledarna Jonas Sjöstedt (foto: Denny Lorentzen), Jimmie Åkesson, Jan Björklund, Stefan Löfvén, 
Ebba Busch Thor, Ulf Kristersson (foto: Fredrik Wennerlund) och Annie Lööf.
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en nollvision mot hot, hat och övergrepp, och mot rasistiska och 
sexuella trakasserier. Här tvekar Liberalerna eftersom de är osäkra 
på hur detaljerna för ett sådanta arbete bör regleras och styras. 
Sverigedemokraterna tycker att det räcker med att återupprätta 
förtroendet för rättsväsendet. Övriga partier är positiva till tydliga 
åtgärdsplaner.

Bild och form på musikens bekostnad
Samverkansmodellen är som bekant den modell som finns för att 
samordna finansieringen av de flesta av landets kulturinstitutioner. 
Kommuner och landsting (eller regioner) samverkar med det lokala 
och regionala kulturlivet för att göra en kulturplan som sen förhand-
las med statens kulturråd som står för det nationella perspektivet och 
delar ut statliga medel. Nu har regeringen bestämt att det också ska 
satsas på bild och form inom ramen för modellen. Farhågorna från 
Symfs sida är att pengar till musiken kommer att minska till förmån 
för nya kulturområden. Därför är frågan om huruvida staten ska till-
föra mer pengar mycket relevant för oss. KD, L, MP, V och F! tycker 
att mer pengar ska tillföras modellen. S, C och M är tveksamma. 
SD säger nej.

Obligatoriskt med musik?
De estetiska ämnena på gymnasiet har i många år fört en tynande 
tillvaro. Kanske skulle det vara bra att göra minst ett estetiskt ämne 
obligatoriskt? Här är det röd-gröna blocket totalt positiva. Centern 
och Moderaterna tvekar medan Liberalerna, Kristdemokraterna 
svarar med ett samfälligt blankt nej.

Ett parti vill lägga ner världskulturmuseet
Timbros intervjuer med partiernas kulturpolitiska talespersoner ger 
en något mer djuplodande bild av var partierna står. Samtidigt 
är det slående hur eniga partierna är om vikten av kultur. Vid en 
noga genomläsning av vad de åtta riksdagspartierna säger är det 
egentligen bara Sverigedemokraterna som sticker ut, framför allt i 
synen på kulturarv. Där de andra partierna betraktar kulturarvet i 
en vid bemärkelse håller Sverigedemokraterna det svenska som det 
allra viktigaste. Dock framgår inte riktigt vad det egentligen är om 
man bortser från kyrkomiljöerna som ligger partiet mycket varmt om 
hjärtat. Sverigedemokraterna är också det enda parti som vill lägga 
ner Världskulturmuseet i Göteborg.

Försiktiga visioner
Socialdemokraterna framstår som mycket försiktiga i sina visioner för 
framtiden och det är kanske symptomatiskt för ett parti i regerings-
ställning. Att ha för vidlyftiga visioner kan bli besvärande om de 
måste förverkligas men de skulle ju också kunna vara ett otillräcklig-
hetsförklarande av den kulturpolitik man just nu genomför ihop med 
Miljöpartiet.

Ingen kanon
Annars är det mest semantik som skiljer de olika partierna från 
varandra även om det finns nivåskillnader i ambitionerna för vårt 
framtida kulturliv. Vänsterpartiet vill satsa mest och Sverigedemokra-
terna minst. Men mellan dessa yttre poler är man överens om det 
mesta. Inte ens Liberalernas idé om en litteraturkanon finns kvar som 
en vågdelare. Ingen verkar vilja ha det längre. Utom Sverigedemo-
kraterna som gärna vill ha en sådan förutsatt att den endast innehål-
ler svensk litteratur.

Fiender
Intressant är dock hur partierna pekar ut sina ärkefiender i kultur-
politiken. Det enda parti som inte har Sverigedemokraterna som 

sin huvudmotståndare i kulturpolitiken är Sverigedemokraterna. De 
i sin tur har miljöpartiet som sin onda nemesis. Egentligen är alla 
allianspartier motståndare till Miljöpartiet eftersom de har kulturmi-
nisterposten och alliansen är i opposition. Moderaterna, Liberalerna 
och Kristdemokraterna gillar inte vänsterpartiet och Vänsterpartiet 
gillar inte dem heller, särskilt inte Moderaterna. Centerpartiet tycker 
inte om Sossarna men inget av de andra partierna verkar ha något 
otalt med Centerpartiet. Socialdemokraterna gillar inte Moderaterna 
men alla dessa antipatier verkar mer bygga på gammal vana än 
på faktiska kulturpolitiska skillnader.

Ingen valfråg
Det är som från början var tänk att bli en frätande kulturpolitisk 
debattartikel där Symfoni skulle klä av de olika partierna med 
obönhörlig frenesi blev inte inte riktigt så. Till syvende och sist verkar 
svensk kulturpolitik att bli en behaglig och trevlig promenad, hand i 
hand, mot samverkan och kärlek över artgränserna. Eller inte. Men 
vi tror i varje fall att vi svarat på frågan om varför inte kulturen blir 
en valfråga i år heller. n

Jonas Nyberg
 

Bli inte rökt
Skydda ditt viktigaste instrument

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

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

annons-bellman-er-90-130-symfoni.indd   1 2016-04-06   10:19:08
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Kulturskapares villkor har inte utretts av regeringen på 15-20 år. 
1997 kom utredningarna Generella konstnärsstöd och Arbete åt 
konstnärer, och 2003 kom utredningen Konstnärerna och trygg-
hetssystemen. Den sistnämnda ledde inte till mycket annat än 
att Konstnärs-nämnden fick ett utvidgat uppdrag att bevaka och 
informera om konstnärliga yrkesutövares sociala och ekonomiska 
trygghet. Ett konkret resultat av det uppdraget är den så kallade 
Konstnärsguiden, en webbaserad informationstjänst om exempelvis 
socialförsäkringar och skatter för kulturskapare.
KLYS - som utgör en samlad röst för landets yrkesverksamma kultur-
skapare, där Symf också är medlem – har under en lång rad år 
efterlyst en mer offensiv svensk konstnärspolitik. Vid KLYS stora konst-
närspolitiska konferens som anordnades i Gävle i februari 2016 
uttalade kulturminister Alice Bah Kuhnke att ”konstnärspolitiken är ett 
utvecklingsområde”. Ett halvår senare tillsatte regeringen en konst-
närspolitisk utredning med socialdemokraten Ann-Christin Nykvist 
som utredare. Hon fick ett tydligt uppdrag att föreslå förändringar 
som kan förbättra möjligheterna att verka som professionell konstnär 
i hela landet.

Utredningen har under resans gång fördjupat sig i vissa frågor som 
digitaliseringens effekter på kulturskapares villkor, socialförsäkrings-
systemen i förhållande till konstnärlig verksamhet och konstnärspoli-
tik i andra länder, där sex länder runt om i världen undersökts. KLYS 

och konstnärsorganisa-
tionerna har varit aktiva 
när det gäller att bidra 
till och påverka utred-
ningen i rätt riktning, 
bland annat genom 
möten och prioriterings-
skrivelser. I slutbetänkan-
det har utredaren också 
hörsammat många av 
konstnärskollektivets 
förslag till åtgärder.
I utredningen föreslås 
flera intressanta sats-
ningar för att öka den 
sociala och ekono-
miska tryggheten för 
konstnärer, så som mer 
kompetensutveckling på 
de konstnärliga högsko-
lorna, fler residens för 

konstnärer, en nationell strategi för digitalisering av konst och kultur 
samt satsningar på centrumbildningarnas uppdragsförmedlande 
verksamhet. Särskilt positivt är att bristerna i den sociala tryggheten 
för kulturskapare lyfts fram och att konstnärernas pensioner föreslås 
ses över. 

Utredningen kommer också till slutsatsen att det behövs mer eko-
nomiska resurser till konstnärspolitiken. Området föreslås förstärkas 
med 225 miljoner kronor. Av dessa vill man till exempel satsa på 
det professionella kulturlivet och konstnärerna i regionerna med 25 
miljoner från 2020.  Det föreslås vidare att samtliga konstnärspo-
litiskt relaterade anslag ska omfattas av statens pris – och löne-

omräkning, vilket är mycket 
välkommet.
En kulturpolitik värd namnet 
måste aktivt medverka till 
att stödja de nu levande 
konstnärerna, brukar KLYS 
ordförande Marika B Lager-
crantz, skådespelare och 
regissör, säga. Genom de här 
förslagen läggs grunden till en 
mer offensiv konstnärspolitik i 
Sverige.

Men det finns mycket kvar 
att göra och det finns förslag 
till åtgärder som saknas i 
utredningen. Det behöver ges 
uppdrag till såväl Försäkrings-
kassan som Skatteverket om 
att inrätta särskild kompetens 
när det gäller villkoren för 
konstnärlig yrkesverksamhet 
för att få till stånd en mer rätt-
vis och rättssäker tillämpning 
av trygghets- och skattesyste-
men för kulturskapare. 
Konstnärspolitiken styrs också 
i stor utsträckning av andra 
politikområden såsom närings-, arbetsmarknads-, social- och 
upphovsrättspolitik. Om utredningens förslag ska kunna omsättas i 
praktiken krävs därför krafttag från politiker i regering och riksdag, 
inte bara från kulturområdet utan också från andra politikområden. 
En fungerande konstnärspolitik är inte bara ett ansvar för kulturpo-
litiken. Fler politikområden behöver ta ansvar och samarbeta, inte 
minst när det gäller frilansande kulturskapares sociala trygghet och 
möjligheten att få en rimlig utdelning av sin upphovsrätt.

Utredningen remitteras under våren och sommaren, och KLYS arbe-
tar nu för fullt med att samordna de olika kulturskapargruppernas 
synpunkter över betänkandet. I Almedalen i sommar ordnar KLYS 
tillsammans med TCO-förbunden Teaterförbundet och Journalistför-
bundet ett seminarium om utredningen, där vi låter politiker och 
kulturskapare diskutera och debattera dess förslag (3 juli kl 11.00-
12.15, stora scenen, TCO-landet, Strandvägen, Visby)

Den största utmaningen blir valutgången i september i år och ett 
eventuellt regeringsskifte. En annan regering kan ha en helt annan 
syn på behovet av att genom offentliga satsningar förbättra yrkes-
verksamma kulturskapares villkor, än den nuvarande. 
För att kunna leva upp till de nationella kulturpolitiska målen som är 
antagna av riksdagen krävs goda villkor för de konstnärligt yrkes-
verksamma. Det gäller nu att få politiker från olika partier att förstå 
att en offensiv konstnärspolitik är en grundförutsättning för en sann 
demokrati med en stark yttrandefrihet i vårt land. n

Ulrica Källén
Verksamhetsledare KLYS

Är vi på väg mot en ny svensk konstnärspolitik?
I mars överlämnades den konstnärspolitiska utredningen Konstnär – oavsett villkor? (SOU 2018:23) till kultur- och demokratiminis-
tern. Utredningen är unik i sitt slag och innehåller en bred kartläggning över de villkor som yrkesverksamma kulturskapare, t ex 
musiker och tonsättare, lever under idag. Den visar tydligt behovet av reformer och ekonomiska satsningar på det konstnärspoli-
tiska området.

August Rodins Tänkaren. Rodins verk förfalska-
des och kopierades i en sådan utsträckning att 
Frankrike tidigt stiftade lagar om upphovsrätt.

Artikelförfattren Ulrica Källén  
Foto: Madeleine Söder
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Flera  
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Tel 0523-22517

En utrednings förslag och slutsatser baseras självklart på insamlad 
information. Det är därför häpnadsväckande att utredaren Ann-
Christin Nykvist inte har kallat någon representant från varken Symf 
eller Musikerförbundet till intervju. Det är extra märkligt eftersom 
Ann-Christin Nykvist dessutom är ordförande i Musikalliansen. Jag 
kan dra slutsatsen att Teaterförbundet och Svensk Scenkonst har haft 
samtal med utredningen och att det är mycket av deras uttalan-
den som får stå som exempel för scenkonstbranschen. Sett till hur 
representationen ser ut i dag så blir det missvisande då Symf är det 
dominerande förbundet på våra musikaliska scenkonstinstitutioner 
gällande konstnärlig personal och Musikerförbundet med sina 
närstående organisationer för det fria musiklivet. 

Jag hade önskat att man valt att redovisa varje bransch för sig som 
man gör i Finland. I den nu presenterade utredningen används 
begreppet” konstnär” för alla. Det skapar en felaktig bild av en ho-
mogen grupp kulturskapare med samma förutsättningar för alla. Ett 
politiskt beslut som baseras på den förutsättningen kan slå mycket 
snett för vissa yrkesgrupper om man inte ser de skillnader som finns. 
När man skriver att” samverkansmodellen förstärks till nytta för 
konstnärer”, vilka yrkesgrupper pratar man om då? Och hur ska det 
finansieras? 

I utredningen föreslås att alla statliga bidrag ska löne- och prisom-
räknas. Det är bra, om jag utgår från att även samverkansmodel-
len omfattas. Men hur den stora satsningen på 225 miljoner, som 

utredningens förslag kostar, ska finansieras gör mig orolig. Om 
det ska göras inom befintlig kostnadsram som föreslås är enda 
chansen omfördelningar. Tänker man då att begreppet konstnär ska 
användas för alla blir gränserna mycket suddiga för vad samver-
kansmodellens del av budgeten ska användas till. Det måste till nya 
pengar för den här satsningen.

Det finns mycket mer att säga. Att stipendier blir pensionsgrundan-
de, ett tjänstepensionssystem, är självklart bra men att ha ett yrkesliv 
baserat på stipendier håller inte. Utredningen tycks sätta stor tilltro 
till detta. Man pratar om konstnärliga produktionshus för ungdomar. 
50 miljoner. Hur skall dessa verka i förhållande till kulturskolorna 
och blir det framtida dragkamp om pengar?

När man pratar om en samlad strategi för digitaliseringen av 
offentligt finansierad konst blir jag orolig på allvar. I linje med 
utredningens terminologi framgår inte vilken konst som avses. Men 
en påverkan på våra kollektivavtalslösningar kan inte uteslutas. Inte 
heller risken för att andra penningstarka organisationer än Svensk 
Scenkonst, skivbolagen, kan påverka i frågor som musikerorganisa-
tioner driver. Exempelvis Fair Internet. Detta får inte bli en verklighet.

Avslutningsvis kan sägas att det finns mycket i utredningen som är 
bra för Sveriges kulturutövare som helhet och Symf missunnar själv-
klart ingen förbättringar och bättre livsvillkor. Men min och Symfs 
uppgift är att bevaka våra medlemmars intressen. Om det innebär 
att vi inte kan gå i takt med andra kulturorganisationer så får det bli 
så. n

Gunnar Jönsson

Ordförande Jönsson om den konstnärspolitiska utredningen:

Stora frågetecken i utredningen
Alla inom kultursverige tror jag har väntat på den konstnärspolitiska utredningen Konstnär – oavsett villkor? (SOU 2018:23). Vi är 
inte bortskämda med så omfattande utredningar inom kulturpolitiken. Men att den gjordes är välkommet och den har fått ett blan-
dat mottagande. Utredningen är på runt 500 sidor och det krävs att man läser både en och två gånger. Symf och Musikerförbundet 
har kommit överens om att avge ett gemensamt remissvar och utan att föregripa de kommande formuleringarna finns det ändå 
vissa delar som bör kommenteras redan nu. Utredningen lämnar några stora frågetecken.

Utredaren Ann-Christin Nykvist presenterar den konstnärs-
politiska utredningen
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Göteborgs Symfonikers Vokalensemble består av 12 professionella 
korister. Anledningen till att den startades var för att den skulle höja 
kvaliteten i Göteborgs Symfoniska kör som är en ideell kör. Johan 
Nordin är orkesterchef och numera också körchef. Han menar att 
Göteborgs Symfonikers utveckling till en orkester av mycket hög 
klass behövde matchas av en konserthuskör med både högre 
högstanivå och högre lägstanivå.
– Orkestern har varit med om en framgångsutveckling med sina 
tidigare chefdirigenter Neemi Järvi, Gustavo Dudamel och Kent 
Nagano. Göteborgs Symfoniska kör med sina ideella förmågor 
behöver hänga med i den utvecklingen. Därför tog vi beslutet att 
anställa professionella korister, säger Johan Nordin.

Med vokalensemblens korister som fundament kunde man 
stimulera och utmana sångarna i den stora kören och komma upp 
en nivå eller fler. Man ville att kören skulle få ett lyft och att dess 
attraktionskraft skulle öka så att ännu fler begåvade sångare sökte 
sig till Göteborgs Symfoniska kör.
– Det var inte självklart att det skulle få den effekten men nu ser 
vi att det har blivit en tydlig skillnad. Det bekräftar också våra 
dirigenter, våra solister och våra egna musiker, säger Johan.

För att rekrytera till Göteborgs Symfonikers Vokalensemble kall-
lade man till provsjungningar under hösten 2016. Elin Lutecki, 
Hilkka Ylinärä och Mikael Englund är tre av dem som efter 

provsjungningar fick anställning i Göteborgs Konserthus. De tillhör 
de yngre i vokalensemblen och är i slutfasen på sina respektive 
musikutbildningar. Elin läser till sångpedagog, Hilkka slutför sin 
master i musikdramatisk gestaltning medan Mikael blir klar med 
sina operastudier. De går alla på Högskolan för Scen och Musik 
vid Göteborgs Universitet.
– Efter att jag hade sökt in på programmet såg jag att de sökte 
korister på 20-procentig anställning . Jag tyckte det var fantastiskt. 
Det är ju perfekt när man studerar, säger Hilkka Ylinärä som kom-
mer från Helsingfors.

Det är inte varje år det föds en ny professionell tillsvidareanställd musikensemble i Sverige. Det hör också till ovanligheterna att 
Symf får en ny avdelning. Nu har båda dessa båda saker hänt i Göteborgs Konserthus. Göteborgs Symfonikers Vokalensemble 
har bildats och Symfs avdelning 21 har startat sin verksamhet. Visserligen i blygsam omfattning - de 12 anställningarna är på 20 
procent av en heltid – men ändå!

Göteborgs Symfonikers Vokalensemble

Koristtrion Elin Lutecki, Hilkka Ylinärä och Miakel Englund

Göteborgs Symfonikers Vokalensemble är Symfs allra färskaste lokala avdelning. Foto: Ola Kjelbye
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– Jag blir klar i vår och programmet är mycket självständigt. Därför 
passar det bra ihop med anställningen, säger hon.

Anställningen, även om den är ganska liten, blir en grund att 
stå på men den är inte tillräcklig för att försörja sig på. Mikael 
Englund inser också att det kan bli svårt och tycker att det är 
knepigt att få andra sångarjobb. Kanske är det tur att han också 
är utbildad massör.

– Jag frilansar 
lite och jobbar 
ibland med 
textmaskinen på 
Göteborgsope-
ran. I Stockholm 
hade jag vikariat 
i Radiokören och 
i Eric Ericsons 
Kammarkör, säger 
han.

Elin Lutecki instäm-
mer att det kan 
vara svårt att få 
ekonomin att gå 
ihop med enbart 
frilansjobb som 
sångare och att 
det också avspeg-
lar sig på hur de 
andra i vokalen-
semblen försörjer 
sig vid sidan av 
anställningen i 
Konserthuset.

– I ensemblen finns sånglärare, röstmassör, musikpsykolog och en 
som importerar champagne och håller på med IT, berättar hon.
 Körchefen Johan Nordin är också införstådd med att det kan vara 
svårt att få livet vid sidan av deltidsanställningen att gå ihop. 
– Det var faktiskt en korist som tackade nej till erbjudandet om an-
ställning eftersom att hon insåg att det skulle vara svårt att ”ära” sin 
anställning om erbjudanden om andra engagemang skulle dyka 
upp, säger Johan Nordin.

Tillsammans med i Göteborgs Symfoniska kör gör vokalensem-
blen två till tre produktioner per termin. Och utvecklingen går verk-
ligen framåt. Det är stor skillnad nu jämfört med när de startade för 
ett drygt år sedan.
– Det märks också en positiv skillnad i bemötandet från Göteborgs 
Symfonikers musiker. De har nog fått en tydligare bild av vad vi 
gör och de har märkt att kören har utvecklats och blivit bättre, 
säger Elin Lutecki.
De menar alla att det finns en pedagogisk utmaning i att förmedla 
till instrumentalisterna vad det innebär att vara professionell korist. 
Det är lätt att det annars finns kvar en attityd om att alla kan 
sjunga och att alla kan bli sångare.
– Men vi har faktiskt samma nivå av utbildning som instrumentalis-
terna och precis som de presterar vi bättre om vi har bra förutsätt-
ningar, säger Hilkka.

Utöver arbetet med kören gör vokalensemblen egna projekt 
inom ramen för Konserthusets verksamhet. Det har blivit fyra olika 
hittills. De har även fått uruppföra ett beställningsverk. I januari år 
framförde de Ulrika Emanuelssons Dans på kraterns rand på en 
konsert där de jobbade ihop med några av orkesterns instrumen-

talister. De egna produktionerna är viktiga för vokalensemblen, det 
tycker inte bara koristerna. Kör- och orkesterchef Johan Nordin är 
inne på samma linje.
– Det är viktigt att de gör sina egna konserter i Stenhammarssalen 
och ihop med GSO:s musiker. Det utvecklar dem och stärker deras 
roll som förebilder, inte bara för den stora kören utan också i barn- 
och ungdomsverksamheten, säger han.
Arbetstidsplaneringen kommer bli en av uppgifterna som den nya 
avdelningsstyrelsen för Göteborgs Symfonikers Vokalensemble 
kommer att få jobba med.
– Det händer att vi har sju timmars sångrepetitioner under en dag, 
säger Elin Lutecki som är den nybildade avdelningens ordförande.
– Vi kan först ha en egen repetition med vokalensemblen för att 
sedan repetera med konserthuskören.

Hon menar att de som förebilder måsta ta ansvar för sina instru-
ment och visa att det inte går att schemalägga på det viset.
– Rösten ska ju hålla dagen efter också, säger Elin.

Självklart kommer löneförhandlingar och arbetsmiljön bli frågor 
som kommer att sysselsätta de förtroendevalda. Koristlönerna är 
tyvärr inte i nivå med instrumentalisternas rent allmänt och Göte-
borgs Konserthus utgör inget undantag från den regeln.

Johan Nordin är medveten om att deltidsanställningen är proble-
matisk och på frågan om det på sikt går att utöka anställningen 
svarar han:
– Vi vill gärna öka tjänstegraden men just nu har vi inte sådana 
resurser. Men ambitionen finns där.

Ett av problemen med koristernas arbetsmiljö utgår ifrån det 
faktum att Göteborgs Konserthus inte har någon körläktare. Det 
blir därför riktigt trångt när Göteborgs Symfoniska Kör ska trängas 
med orkestern på podiet. Körgradänger som byggs upp saknar 
ryggstöd och det är långt ifrån optimalt.
– Det är viktigt att vi får plats både musikaliskt och rumsligt. Nu 
sitter vi ofta trångt som packade sillar, vilket påverkar vår möjlighet 
att både lyssna och sjunga, säger Hilkka Ylinärä.

– Ja, det är en verklig utmaning med arbetsmiljön i ett konserthus 
från 1935. Det var knepigt att få plats med egna skåp till koris-
terna, erkänner Johan Nordin. 

Han tror att det blir svårt att göra stora förändringar på podiet, det 
kommer alltid att bli en kompromiss. Johan menar ändå att både 
vokalensemblen och den stora kören har fått en helt annan plats i 
huset än vad som var fallet tidigare.
– Förr fick kören repetera på podiet i stora salen om den råkade 
vara ledig. Nu har vi vänt på det och bokar salen för sångrepeti-
tioner varje tisdag hela säsongen, säger han.

Nu går den här säsongen mot sitt slut och bara två produktioner 
återstår. Det årliga konserten i Slottsskogen på nationaldagen 
och Side by Side:s festivalkonsert med El Sistema. Och redan 
nu blickar de tre medlemmarna i vokalenseblen fram emot nästa 
säsong och framför allt mot tre konserter i december. Då kommer 
Barbara Hannigan och gör Stravinskys Rucklarens väg med sång-
solister, Göteborgs Symfoniker och med Göteborgs Symfonikers 
Vokalensemble. Det blir grejer det! n

Jonas Nyberg

Vokalensemblens Elin Lutecki repeterar Mahler’s trea



Under året har jag blivit insatt i de löpande frågorna på FS-möten, 
haft samtal med de olika avdelningarna och blygsamt startat upp 
vårt branschråd på nytt. Jag hoppas på att få träffa förtroende-
valda korister på vårt Förbundsmöte 28 maj, då vi förhoppningsvis 
får möjlighet att utbyta tankar om hur vi bäst får igång rutiner för 
återkommande dialog, om vilka frågor förbundet skall driva för att 
skapa bättre arbetsvillkor för professionella sångare.
 Alla är naturligtvis välkomna att kontakta mig framöver under min 
mandatperiod.

Vem är jag?
För att ni ska få en öppning att lära känna mig tar jag här tillfället i 
akt att presentera mig. Det började redan 1978 innan årsskiftet då 
jag blev antagen som extrakorist på Stora Teatern i Göteborg. Jag 
var bara 19 år och operaverket hette Peter Grimes av Benjamin 
Britten. Premiären skedde 11 mars och nästa år firar jag  förhopp-
ningsvis 40 år på scen. Efter produktionen följde två års vikariat 
och därefter blev jag tillsvidareanställd i Stora Teaterns kör som 
1994 blev GöteborgsOperans kör efter att vi flyttat in i det nya 
operahuset i hamnen.

Jag har varit fackligt aktiv i långa perioder sedan 80-talet. När jag 
anställdes var vi medlemmar i Musikerförbundet men från 1984 har 
jag varit medlem i Symf.
 Intresset att fördjupa mig i olika frågor har varit stort. Som 20-åring 

var jag mest bestört över den låga lönen som startade på under 
5000 kr i månaden och löneutvecklingen var så dålig att när vår 
lokala fackordförande räknade ut löneutvecklingen i procent bör-
jade jag gråta! Numera gråter jag inte, jag kämpar.

Arbetstider har varit en annan klurig fråga. Att kunna planera sitt liv, 
delvis som ensamstående med barn, har inte varit lätt.
 I det nya operahuset engagerade jag mig mycket i jämställdhet- 
och mångfaldsfrågor och jag är sedan 16 år tillbaka en av två 
kontaktpersoner på företaget för sexuella trakasserier och kränkan-
de särbehandling. Jag har lärt mig mycket under åren när det gäller 
medling under svåra samtal.
 
Under de senare åren, innan jag valdes in i FS-styrelsen har jag 
varit sekreterare och ordförande i Symf avd 13 GöteborgsOperans 
kör. Det vill jag kalla en uppbyggnadstid då vi lokalt fick stöd från 
förbundet att återskapa det fackliga samarbetet med arbetsgivaren 
efter att det strandat helt under ett år.
 Under den perioden var vi en liten kärntrupp som tillsammans med 
Jonas Nyberg från Symf centralt skapade former för samverkansmö-
ten och veckoförlagda möten om arbetstider.

Förutom olika förtroendeuppdrag började jag leda olika konsertpro-
jekt. De mest inspirerande var när jag samarbetade med Svenska 
Demensförbundet i olika kulturprojekt inom vården. Många sångare 

Facket – framför allt!
För snart ett år sedan blev jag invald i Symf:s förbundsstyrelse som körernas representant. Det var något jag själv önskade och jag 
såg det som en möjlighet att dela med mig av många års erfarenheter som operakorist och som förtroendevald på lokal nivå. Att 
bredda mina kunskaper om våra medlemmars arbetsplatser ute i landet lockade mig också.

GöteborgsOperans kör i Macbeth från 2016. Längst ner till höger i bilden står artikelförfattaren Lisbeth Pettersson. Foto: Mats Bäcker



13

Steinway flygel från 1976 säljes  
A-modell, 188 cm. 

Flygeln är välskött och i mycket gott skick. 
Endast en ägare som själv varit musiker. 

Kontakta mig för mer info. 
Maria: +47-99623761 

mariadegerfors@hotmail.com

KRALL ENTERTAINMENT PRESENTERAR

TAUBE 
SJUNGER 

TAUBE
SVEN-BERTIL TAUBE och 

NORRKÖPINGS SYMFONIORKESTER
dirigent PETER NORDAHL

BORGHOLMS SLOTTSRUIN
LÖRDAG 21 JULI

BILJETTER: kalmarsalen.se
För personlig service ring 0480-42 10 10

DNAB

GP

Oboe d’Amore, Marigaux  
10 000 kr

Anders Berglund: 

0705-181656

och musiker på GöteborgsOperan medver-
kade i konserter både på operan och andra 
scener för att belysa kulturens betydelse 
inom vården. Som en konsekvens av detta 
började jag vidareutbilda mig parallellt med 
mitt ordinarie arbete. Först till projektledare, 
sedan en längre administrativ utbildning till 
koordinator och sist en diplomutbildning till 
personaladministratör.

I dessa utbildningar fick jag bland annat 
läsa om svensk arbetarhistoria och personal-
arbetets utveckling. I personalutbildningen 
läste jag arbetsrätt.

Utbildningarna ledde till praktik på både 
marknadsavdelningen och personalavdel-
ningen. Men hela tiden slog förstås hjärtat 
för scenen, sången och musiken.

Varför facket och vilka frågor brinner jag för?
Att facket har haft och har en stor betydelse 
för vårt yrkes utveckling är självklart för 
mig. Eftersom jag kan relatera till ett långt 
yrkesliv och har haft kolleger som börjat sin 
sångarkarriär så tidigt som på sextiotalet har 
jag sett många positiva förändringar som 
naturligtvis är självklara för oss idag.
Men det fanns en tid då korister inte hade 
semesterlön utan fick extrajobba på somma-
ren, det fanns en tid utan särskild veckovila, 
det fanns en tid med urusla löner och dåliga 
röstvårdsbidrag och framförhållningen vad 
gäller planeringen var också sämre än idag.
 Just nu finns det fortfarande arbetstidsfrågor 
som är viktiga. Återhämtning är otroligt 

viktigt, särskilt eftersom vi nu skall arbeta 
längre och hålla kvalitetsmässigt upp till 65 
års ålder.

När jag började var det en tvingande regel 
att gå i pension vid 55 års ålder och sedan 
följde en lång tids vakuum då vi inte visste 
hur länge vi fick arbeta även om rätten till 
arbete till 67 års ålder fanns lagenligt. Det 
fanns ju ändå ingen plan för hur vi skulle 
hålla eller riktig dialog med arbetsgivaren.
 Jag undrar, i vilket annat yrke lägger man 
ner så mycket energi på att tänka på sin 
framtida pensionering och yrkesväxling som 
hos oss sångare?
 Det skall också bli intressant att följa de 
yngre som ingår i SOK-systemet.

Tänk om all energi och pengar jag själv lagt 
ned på andra utbildningar under åren lagts 
på just sången? Hade jag höjt min sångliga 
kvalitet då? Omöjligt att besvara men att 
hänga i luften så som vår åldersgrupp fått 
göra är nog svårt att finna sin motsvarighet 
till inom andra yrkesgrupper ute i samhället. 
Att inte säkert veta hur yrkeslivet skall avslutas 
och inte heller självklart få stöd i fasta före-
byggande utvecklingsplaner skapar mycket 
oro och stress i ett kollektiv.

Nej, jag tror att vi behöver ett starkt fack nu 
lika väl som när jag en gång började den 
här banan. Jag vill att vårt yrke utvecklas 
kontinuerligt och att våra arbetsförhållanden 
skall bli bättre. Jag vill att dialogen med 
arbetsgivaren skall bli bättre. Jag vill att kun-
skapen om röster och intresset för att hålla 
rösten fräsch länge skall öka både på vår 
sida och hos arbetsgivaren. 

Jag tror att fackets roll är lika stor nu som 
när vi byggde upp vår bransch till att likna 
övriga yrkesområden med likartat god 
arbetsmiljö och tillsvidareanställningar. Vi 
behövs för unga och äldre, oavsett pensions-
avtal, för att säkerställa ett utvecklande och 
tryggt arbetsliv och för att ge så kvalitativ 
upplevelse som möjligt för publiken.
 Och till sist ensam är aldrig stark! n

Lisbeth Pettersson
Korist på GöteborgsOperan                                                               

 

 

Lisbeth Pettersson, korist i GöteborgsOperans kör. 
Foto: Tilo Stengel 
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Frilansavdelningen

Frilanstelefon: 08-693 03 36 (telsvar) 
E-post: frilans@symf.se

Frilanskollegor!
Temat i denna krönika är, som tidigare 
utlovat “Styrelsen presenterar sig”.

Chiara Re: Jag är en 30 år gammal 
trumpetare som har frilansat sedan 

2015. Jag hoppas kunna bidra med de 
nyutexaminerades perspektiv. Hoppas att vi 
ska nå ut bättre till unga med vad Symfgör 
och varför facklig anslutning är viktig även 
för frilansare.

Fredrik Dickfeldt: Jag har jobbat i Dalas-
infoniettan och var ordförande för fack-

klubben i orkestern. Jag har även jobbat på 
Göteborgsoperan, också där ordförande i 
fackklubben. Jag har nu frilansat i cirka
12 år och suttit i styrelsen för SYMF frilans i 
cirka 10 år. Vi vill minska skillnaderna mel-
lan fast och tillfälligt anställd personal, för-
bättra möjligheter för oss frilansare och öka 
antalet medlemmar i frilansavdelningen.

Håkan Svedell: Jag bor i Stockholm 
och jobbar som frilansande violinist i 

opera-, symfoniorkestrar och kammarmusik. 
Det kan vara rätt slitigt med mycket resande 
och osäker planering, men det roliga med 
alla kollegor och olika sammanhang man 
kan hamna i uppväger besväret. I SYMF 
frilans styrelse har jag varit kassör i ca 10 
år. Det har varit lärorikt att jobba med de 
fackliga frågorna och förhoppningsvis har 
jag kunna bidra något till att vi som frilan-
sare ska ha rimliga villkor när vi jobbar. Det 
roligaste med det fackliga jobbet är när 
man lyckas få igenom förändringar i avtal 
som kan vara många frilansare till nytta. 
Ibland är det också frustrerande att lägga 
mycket tid på att få arbetsgivare (och även 
ibland lokala fackliga avdelningar) att följa 
de avtal som vi redan har. Något som jag 
tycker borde vara en självklarhet. När jag 
inte ägnar mig åt jobb eller facklig verksam-
het så tillbringar jag gärna tiden i huset på 
landet.

Ivan Jurkovic: Jag påbörjade min utbild-
ning på Musikhögskolan i Belgrad, 

Serbien 2003 och fortsatte på Kungliga 
Musikhögskolan i Stockholm 2004 där jag 
har gått kandidat och mastersutbildning. 
Sen 2009 frilansar jag runt om i Sverige på 
både modern och tidstrogen fagott. Som 
styrelsemedlem hoppas jag kunna bidra till 
att frilansande musiker kan få bättre tillgång 
till sociala tjänster.

Sigrid Granit: Frilansande kontrabasist, 
mest i symfoni- och kammarorkestrar. Jag 

vill jobba för att få mer jämbördiga villkor 
mellan frilansare och fast anställda på 
produktioner i orkesterinstitutionerna.

Sofie Almroth: Sofie Almroth har frilansat 
som operasolist och professionell korist 

sedan 2011 men har även varit arbetstaga-
re och arrangör parallellt, bland annat inom 
Opera på Gotland, som hon varit med och 
drivit sedan starten 2012. Hon har också 
undervisat, varit producent för Rebaroque, 
varit programledare i SR P2 och sedan 
årsskiftet är hon även producent för en scen 
i Stockholms Kulturfestival.
Eftersom det blir allt vanligare att frilansare 
utökar sin verksamhet till att även arrangera 
så hoppas hon att hennes erfarenheter från 
olika sidor av branschen ska vara till gagn 
för styrelsens arbete.

Thomas Lindgren: Ledamot i frilans-
styrelsen sedan 2010 och även dess 

sekreterare. Har frilansat som hornist i över 
20 år. Styrelsearbetet har inneburit en större 
insyn i frilansade musikers vardag. Mycket 
handlar om avtalet, som är vårt viktigaste 
redskap. Att kunna påverka det och att kon-
trollera att det följs är vår främsta uppgift. 
Att allting inte är så lätt att förändra och inte 
går så snabbt som man hoppas, är något 
man ofta fått erfara.

Bryndís Bragadóttir: Jag har frilansat 
som violist och barockviolist i framför 

allt Öresundregionen i över 20 år och bor 
i Malmö. Varit ledamot i frilansstyrelsen 
lika länge som Thomas och är nu styrelsens 

ordförande. Frågor som gäller avtalet är 
ständigt aktuella för oss frilansare och behö-
ver bevakas noga, men frilansbranchen har 
ändrats mycket sedan jag valde frilansvä-
gen, och många är de frilansare som aldrig 
eller sällan arbetar mot institutioner. Att få 
företräda oss alla, professionella, hårt ar-
betande och oerhört skickliga sångare och 
musiker ser jag som mitt främsta uppdrag. 
Jag är numera också ordförande för det 
relativt nybildade Musikcentrum Syd som är 
en icke vinstdrivande organisation för fria 
professionella musiker i södra Sverige. 
När jag inte jobbar cyklar jag, gärna långt 
och snabbt!

En liten påminnelse: Instrumenttillägget 
höjdes med 2 procent den 1 april 

2018. Kontrollera gärna era lönespecifika-
tioner. 

Till sist vill jag önska alla en lång, solig och 
härlig sommar, och påminner om att vi är 
anträffbara hela sommaren. n

Bryndis Bragadottir
ordförande avdelning 14, Frilans! 
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Behöver du anställa  
professionella musiker?

De hittar du i Frilanskatalogen  
www.symf.se 

 S T R Å K S T U D I O N
VIOLINATELJÉ

Violinbyggarmästare
Michael Wallmo

Tegnérvägen 5b
802 67 Gävle
073-5150992

michael@wallmo.com
wwwww.thebowstudio.com

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

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

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

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

Musik i Ladan
Skifsladan, Uppsälje, Dala-Järna

17:e
året

Ny komisk kammaropera av
Anders Emilsson

Libretto Daniel Viklund
Hovsångerskan Ingrid Tobiasson mezzo, 

Viktor Rydén baryton, Linnéa Törnqvist sopran,
Anna Eiding mezzo mfl

Musiker ur bl a Kgl Hovkapellet 
regi Nigel Harvey

Midsommardagen lör 23 juni 16.00
& sön 24 juni 16.00

förköp & info: www.musikiladan.se
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LÄS MER PÅ GSO.SE/JOBB Göteborgs Symfoniker – en del av

SVERIGES NATIONALORKESTER SÖKER 

TRUMPET tutti
Tillsvidareanställning med provår enligt överrenskommelse. Provspelning äger rum 24-25 augusti 2018 i  
Göteborgs Konserthus. Ansökan med CV skall vara oss tillhanda via mail senast 24 juli 2018 till: trumpet@gso.se

KONTRABAS stämledare 
Tillsvidareanställning med provår enligt överrenskommelse. Provspelning äger rum 21-22 september 2018 i Göteborgs 
Konserthus. Ansökan med CV skall vara oss tillhanda via mail senast 21 augusti 2018 till: kontrabas@gso.se

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

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

I Gruppförsäkringen ingår livförsäk-
ring, olycksfallsförsäkring, sjukför-
säkring och barnförsäkring. Alla 
försäkringarna har bra villkor och 
låga premier.

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

Läs mer i detalj  om de olika försäk-
ringarna på Symf hemsida 
www.symf.se 
Frågor om Symfs medlemsförsäk-
ringar besvaras av Direct på telefon 
026-614100 eller på symf@direct.se.

Betalar du rätt avgift?
Symfs medlemsavgifter 

Fullvärdigt medlemskap:       varav frilansavgift

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

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

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

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

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

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

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

Vid föräldraledighet från första dagen och vid sjukskrivning mer än tre månader är 
avgiften reducerad. Tänk på att för avgiftsnivå II-III krävs intyg. 
Kontakta medlemsregistret så får du veta hur du ska gå till väga.
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www..olaffaren.se                                      

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

z

25/5 börjar det nya regelsystemet om hantering av personupp-
gifter att gälla, GDPR. Som en följd av detta uppdaterar Symf 
villkoren för hur medlemmars personuppgifter hanteras och 
skyddas under den tid som vi har tillgång till personuppgifterna.

Rätten att hantera personuppgifter har lagligt stöd i ett ansökt 
och beviljat medlemskap i Sveriges Yrkesmusikerförbund. De nya 
uppdaterade villkoren kommer även att publiceras på hemsidan. 
Där kommer det också att finnas uppgifter om vem/vilka som är 
personuppgiftsansvarig samt dataskyddsombud.

Följande villkor gäller:
Sveriges Yrkesmusikerförbund är ansvarig för behandlingen av de 
uppgifter som lämnas i och med att du ansöker och har beviljats 
medlemskap i Sveriges Yrkesmusikerförbund. Sveriges Yrkesmu-
sikerförbund kommer att använda sig av denna information för 
att kunna fullgöra uppgiften att tillvarata dina intressen likväl som 
organisationens intressen rörande avtal respektive lagar i enlig-
het med syftet för Sveriges Yrkesmusikerförbunds verksamhet. För 
de angivna ändamålen kan uppgifter även komma att lämnas till 
annan för behandling, såsom exempelvis vid administration av 
medlemsregister. Det innebär också att Symf kan utväxla uppgifter 
rörande dina anställnings- och lönevillkor. Det kan även förekomma 
att personuppgifter lämnas ut till organisationer och myndigheter 
Symf samarbetar med.

Den rättsliga grunden härför är artikel 6.1b i dataskyddsförordning-
en. I de fall laglig skyldighet därtill föreligger, kan uppgifter komma 
att lämnas till exempelvis skattemyndighet. Den rättsliga grunden 
härför är artikel 6.1c i dataskyddsförordningen. Dina personuppgif-
ter kan även komma att användas av Sveriges Yrkesmusikerförbund 
för att framställa lönestatistik för dess medlemmar. Den rättsliga 
grunden härför är artikel 6.1e i dataskyddsförordningen. 
Sveriges Yrkesmusikerförbund kommer att gallra dina personupp-
gifter löpande, men kan komma att bevara dina uppgifter under 
tiden som den allmänna preskriptionstiden i 2 § preskriptionslagen 
(1981:130) löper för att kunna fastställa, göra gällande eller 
försvara rättsliga anspråk även om du begärt utträde ur förbundet 
och avtalsförhållandet mellan dig och Sveriges Yrkesmusikerförbund 
upplösts. 

Uppgifter kan även komma att sparas så länge behovet bedöms 
finnas för fullgörande respektive värnande av individuella som 
kollektiva intressen grundat på avtal eller lag vad avser angelägen-
heter grundat på yrkesutövandet eller motsvarande.

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av 
personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Du 
har vidare rätt att invända mot behandling samt rätt till datapor-
tabilitet. Sveriges Yrkesmusikerförbund vill också upplysa dig om 
din rätt att inge klagomål till Datainspektionen rörande Sveriges 
Yrkesmusikerförbund behandling av dina personuppgifter. Sveriges 
Yrkesmusikerförbund är angelägen om att de personuppgifter som 
behandlas är riktiga. Oriktiga uppgifter kommer att rättas snarast 
möjligt. För att kunna ge dig som medlem bästa möjliga service 
är det därför viktigt att du meddelar Sveriges Yrkesmusikerförbund 
eventuella förändringar. n

Uppdaterade regler för behandling av personuppgifter
EU:s nya direktiv kring datalagring: GDPR
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GöteborgsOperan AB söker

Viola tutti 
till Göteborgs- 
Operans Orkester 

Tillträde hösten 2018. 
Sista anmälningsdag 3 juni.

Provspelning: 
onsdag-torsdag 
13 & 14 juni.

För mer information  
och anmälan se  
opera.se/jobb

Västerås Sinfonietta 
söker musiker

• Oboe 
 Sista ansökningsdag 14 augusti.

• Fagott
 Sista ansökningsdag 5 oktober.

För information och ansökan se
www.vasterassinfonietta.se

KUNGLIGA OPERAN
Söker

Stämledare

TRUMPET 
till 

KUNGLIGA  
HOVKAPELLET 

Mer information finns på
www.operan.se/jobb

Stolta partners till Kungliga Operan
KPMG   MasterCard   Nordea

Samarbetspartner
Savana   Wallenius Lines

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 
musiker får hörsel-
problem och det vill 
vi ändra på.

Vad kostar 
dina öron?

Med öra för orkester, 
som drivs av Sveriges 
Orkesterförbund, erbjuder 
föreläsningar, råd till  
drabbade, ljudmätningar, 
m.m. Läs mer på  
www.orkesteröra.nu  
eller kontakta oss  
på 070-5611050.



Fredrik Tiger, stämledare för slagverket i Göteborgsoperans 
orkester, har i januari hastigt och oväntat lämnat oss.  

Beskedet kom som en chock, trots vetskapen om att var och 
en av oss kan drabbas när som helst. Att det måste ta slut en 
gång är visserligen en av livets förutsättningar, men kanske 
den vi håller längst ifrån oss. Våra tankar går till de efterle-
vande, inte minst till hans två döttrar.  

Vi saknar honom mycket som musiker, och i samma mått 
som medmänniska och medarbetare. Förlusten drabbar 
orkestern direkt, men berör också hela den storfamilj som är 
Göteborgsoperan. I Fredriks fall är det ovanligt påtagligt, 
under sin tid som projektledare hade han direkt kontakt med 
snart sagt alla husets avdelningar. Han sökte sig även utanför 
huset, under en period arbetade han som administratör på 
SNOA och GSO.  

Fredrik hade lätt för att skapa kontakt. I diket stod han ofta 
placerad långt åt ena sidan, men han var alltid lätt att nå 
med en blick. Han ställde sig med båda fötterna mitt i det 
musikaliska flödet, drev och bromsade vid behov, ofta med 
ett leende på läpparna.  

Hans lätt tillbakalutade driv i spelet gjorde honom också till 
en omistlig del i bandet ”Blues Operators”, som han bildade 
med två kollegor ur orkestern.  

Han var mån om oss, sina kollegor. Sammanhållningen och 
stämningen i orkestern var viktig för Fredrik. Hans engage-
mang ledde rent praktiskt till att han var med och organise-
rade två orkesterresor, ett arbete som tog hans egenskaper 
och tid i fullt anspråk.  

Han kunde verkligen sätta guldkant på tillvaron, det kom 
hela orkestern till del när det stod en liten flaska Prosecco vid 
var plats på flyget vid den senaste orkesterresan. 

Som medmänniska var han lågmäld och lyhörd, helgjuten 
och humoristisk, okomplicerad och öppen i sitt sätt att  
kommunicera. Tack vare de egenskaperna kunde man tala 
med Fredrik om komplicerade saker, han var inte rädd för att 
låta det bränna till i ett samtal.  

Humorn, skärpan och vänligheten är det som ständigt  
poängteras av kollegorna.  

Nu har det hunnit gå en tid sedan dödsbudet, och den mest 
akuta smärtan har hunnit klinga av. Men saknaden vill inte 
ge med sig, den har sitt eget resonansutrymme.  

Tack Fredrik, för att vi fick vara dina medmusikanter och 
medmänniskor ett tag! 

Göteborgsoperans orkester genom Jonas Albrektson

Fredrik Tiger 20 april 1968 – 13 januari 2018
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Posttidning B
Adress vid eftersändning:
Symfoni, Alströmergatan 21
112 47 Stockholm

Expertis, värderingar och handel.

Violoncell av mästaren Johann Öhberg d.ä. 1759.
Sebastian Skarp Violinateljé, 

Regeringsgatan 72, 111 39 STHLM. Tel: 08-22 24 20. 
www.sebastianskarp.se


