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Nu faller män som käglor ifrån sina
chefsposter. Orsaken är konstaterade
eller misstänkta sexuella trakasserier.
Det är toppen att de får gå! Men är det
ändå inte lite märkligt att chefer som
är uppenbart inkompetenta på andra
områden får sitta kvar?
Chefer som byter mot medbestämmandelagen, som drar på sina verksamheter 9 miljoner underskott eller kränker
sina anställda får stanna kvar fast de är
uppenbara belastningar.
Att vara maktfullkomlig eller bara
allmänt usel tycker jag borde räcka
för att straffa ut sig. Vi behöver fler
upprop! Mot konstnärliga trakasserier
till exempel!
Jonas Nyberg
Redaktör
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Vi har tagit över Aulos musik’s
notlager och kan nu erbjuda noter
för alla instrument.
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Från armslängds avstånd till att peka med hela handen

S

edan lång tid finns en princip som
säger att de som fattar beslut av offentligt stöd till kulturen inte kan eller
ska påverka den konstnärliga friheten. Begreppet ”armslängds avstånd” har varit den
formulering som man samlats runt. Kultur ska
vara oberoende och ska inte, och kan inte,
styras av politiker.
Det är dock inte hela sanningen. Exempel
på motkrav att sträva mot finns, uttalade
som outtalade. Tillgänglighet för en bred
publik, kravet på en jämnare könsfördelning, att kulturen är i rörelse för att spegla
hur samhället utvecklas.
I Sverige utbildar vi på våra högskolor dirigenter och kompositörer. Institutionerna förväntas därför ge dessa en chans att utöva
sina yrken. Det finns goda skäl till detta utan
att sätta det i konkurrens med den internationalisering som musiklivet egentligen lever
på sedan lång tid och som bidragit till att vi
i dag har orkestrar och artister i världsklass.

H

istorien har ju annars visat på ett
antal exempel runt om i världen där
den politiska ledningen har haft en
helt annan uppfattning om kultur. Antingen
har man strypt kulturen, eller styrt den för
politiska ändamål, alternativt kombinerat
dessa metoder. Vi har i vår demokrati varit
trygga i principen om armslängds avstånd.
Den har varit och den är fortfarande bra.
Men kan vi då vara trygga? Nej, inte helt
vill jag nog påstå. Ibland blir armarna
kortare och fingrarna längre.
Det finns i dag till exempel två riksdagspartier, normalt långt politiskt ifrån varandra,
som med en oväntad likhet tycks vilja nyttja
kulturen för andra politiska mål.
Sverigedemokraterna vill styra kulturbidragen till de ändamål som uppfyller deras
övergripande mål. ”Det som vi primärt inriktar oss på att bevara är dock sådant som
vi betraktar som tillhörande kärnan i den
svenska kulturen. Till denna kärna räknar vi i
första hand sådana företeelser som i särskilt
hög utsträckning har präglat vårt samhälle”.
Inga pengar till de verksamheter som inte
passar in i deras mall.
”Kvantifierade mångfaldsmål ska sättas
upp, med sanktioner och konsekvenser från
huvudmän om målen inte uppnås”.
Det citatet kommer från Miljöpartiets skrift
”Kulturen- det fjärde välfärdsområdet”.
Kulturministern har också uttalat att hon ser

kulturen som ett verktyg för att uppnå andra
politiska mål.

D

et är inte min avsikt eller mitt uppdrag att värdera om det är bra eller
dåliga politiska förslag. Men jag vill
peka på en tendens bort från en situation
som vi är vana vid. Kulturrådet föreslås få
uppdrag att bevaka hur de man beviljar
bidrag hanterar sexuella trakasserier. Vad
händer om arbetsmiljöverket inom gällande
lagstiftning kommer till en slutsats och kulturrådet till en annan om hur en arbetsgivare
hanterat sin arbetsmiljö? De som ska ha
avgörandet i sina händer är arbetsmiljöverket och rättsväsendet. Brister det i arbetsmiljöarbetet, och det gör det om trakasserier
och övergrepp får fortgå, är det VD som är
ansvarig och som ska drabbas av sanktioner, inte hela arbetsplatsen.
Att blanda in dagsaktuella politiska frågor
i villkor för anslagsgivning, hur angelägna
frågorna än må vara, är inte en lockande
tanke. Det är otroligt viktigt att under ett
valår som detta se längre än till september
2018 och fundera över vad en attitydförändring i dag kommer att innebära
i morgon. Inte minst med tanke på den
parlamentariska situation som kan uppstå i
kommun- och landstingsförsamlingar.
Det är de små, små stegen som är början
på en större förflyttning och att göra undantag för viktiga principer, som en armslängds
avstånd, kan vara första steget.

F

örslaget om höjd allmän pensionsålder till 69 år väcker en del frågor.
Inte minst den om hur vi skapar ett
arbetstidsavtal som från första anställningsdagen möjliggör ett längre yrkesliv utan
ökade förslitningsskador. Kravet på att
kunna producera mer inom befintliga ramar
ökar och vi ser att bland annat koristerna
får fler dagar med både dag och kvällstjänst. Att vara musiker är ett fysiskt ansträngande yrke och att i det kunna få möjlighet
till återhämtning är avgörande för hur länge
man håller när tunga produktioner staplas
på varandra. Både öron och muskler måste
få vila. (Och för all del även det som finns
mellan öronen.)
Det finns ett par för oss viktiga forskningsprojekt på gång. Ett om ett hållbart arbetsliv
och hur kroppens naturliga åldrande
inverkar på hur länge man kan arbeta (med

inriktning på korister )och ett annat om
stråkmusikers belastningsskador. Mer om
den senare längre fram i tidningen.

N

är vi tittar i backspegeln kan vi
vara nöjda med att överenskommelsen om SOK stiftelsen blev av. Med
en längre möjlig tid fram till pension för en
eventuell andra karriär kommer stiftelsen att
vara en trygghet för våra medlemmar.
Vad som inte får ske är att vetskapen om att
SOK stiftelsen finns medför att de nödvändiga förändringarna i arbetsmiljön inte blir
av och att SOK-avtalet blir ett verktyg för
att få individen att övertalas till att karriärväxla enbart utifrån arbetsgivarens intresse.
Där har både vi och Svensk Scenkonst ett
gemensamt ansvar. Vi kommer att ta vårt i
alla fall.

L

åt mig till sist hälsa Bryndis Bragadottir välkommen som ny ordförande
för vår största avdelning, avd 14
Frilans. Hon har lång erfarenhet av de
svårigheter men också möjligheter som följer
av att arbeta som frilans.
Det är också glädjande att medelåldern i
styrelsen sjunker och att en ny generation
frilansare är villiga att ta ansvar för att föra
arbetet vidare. Låt detta vara en vägvisare,
skriver en som är född tidigt på 60-talet. n

Gunnar Jönsson, förbundsordförande
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#metoo: Vad har hänt och vad händer nu?

För nästan exakt tre månader sedan startade metoo-rörelsen i Sverige. Sedan i början av november har minst 32
hashtagupprop med koppling till metoo släppts i Sverige. Den största kvinnorörelsen sedan rösträtten kom, påstås det.
Men vad har hänt sedan dess och vad händer nu? Kommer metoo upproren göra skillnad?
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Första #metoo upproret
Det egentliga startskottet för metoo gick i Sverige den 14 oktober
2017 då Lulu Carter lade upp en bild på instagram med texten
”Timell - TV4’s egen Harvey Weinstein” och efter skrev hon #metoo.
Den 8 november kom det första uppropet mot sexuella trakasserier,
#tystnadtagning, där 456 kvinnliga skådespelare gick ut och berättade om de sexuella övergrepp och trakasserier som de har bevittnat eller utsatts för i film- och teaterbranschen. Den 13 november
följde #visjungerut som 653 sångerskor stod bakom. ”Vi säger som
våra skådespelarsystrar: Institutionschefer, producenter, dirigenter,
regissörer, rektorer, lärare och politiker – ni har alla misslyckats. Det
är ert ansvar att se till att ingen blir sexuellt trakasserad på arbetsplatsen eller i skolan. Förövare ska sluta skyddas och vi kräver att
personer i ledande poster nu tar sitt ansvar!” Tätt följde sedan de
kvinnliga juristernas
upprop #medvilkenrätt
med 5965 underskrifter.
Det har sedan följts
av en rad upprop från
kvinnor inom olika
branscher: tekniker,
lärare, Svenska kyrkan,
byggarbetare, Svenska
försvaret, komiker,
läkare, cirkusartister och
många, många andra.
Detta visar på att det
inte bara är scenkonstbranschen som är
drabbad, utan att detta
är ett strukturellt problem
i samhället och att normen behöver ändras!
Symf – först med konkret åtgärdsplan
Cirkusartister är en av alla yrkesgrupper som har
Symf gick som första
publicerat ett upprop mot sexuella trakasserier
organisation ut med ett
pressmeddelande med förslag till en direkt åtgärdsplan för att motverka sexuella trakasserier inom scenkonstområdet. Pressmeddelandet fick stor uppmärksamhet i media. Ett av Symfs konkreta förslag
var bland annat att alla anställda, även gästande team, dirigenter,
solister, vikarier, ska personligen skriva under att man är införstådd
med den nolltolerans, de policyer och rutiner som finns på arbetsplatsen kring sexuella trakasserier. Vi kan se att flera institutioner tog
till sig våra förslag, bland annat Stadsteatern.
Under samma vecka som uppropet #visjungerut släpptes, bestämde
Nordisk Musiker Union, som då hade möte i Stockholm och där
Symf också ingår, för att ha #metoo som en stående punkt på
dagordningen och ha ett nordiskt samarbete mellan de fackliga
organisationerna inom scenkonstområdet för att motverka sexuella
trakasserier.
Många möten om metoo
Därefter följde många möten. De centrala aktörerna i Sverige bjöds
in till Kulturdepartementet där Kulturministern ville ”få en bild av vid-

tagna åtgärder efter den senaste tidens debatt och vittnesmål samt
en diskussion om ytterligare gemensamma behov och insatser för
att arbeta bort sexuella trakasserier och övergrepp.” Efter det följde
möten med Kulturutskottet och Kulturdepartementet. Strax innan Lucia
hölls ett frukostmöte med Ewa Nordmark, TCO:s ordförande, och
kulturministern. De fackliga organisationerna men också sakkunniga
på riksdagen var där.
Gemensam enkät
SvS, Symf, Tf och Musikerförbundet beslutade under hösten om att
göra en gemensam enkätundersökning med hjälp av Sifo för att få
en bättre bild av när och var sexuella trakasserier inträffat. Insatserna mot sexuella trakasserier får inte vara godtyckliga och vi hoppas
att enkätundersökningen ska hjälpa oss vidare i arbetet.
Under hösten tillsatte också Tf och SvS en gransknings- och åtgärdskommission som ska slutrapportera i april 2018.
På Luciadagen presenterade kulturminister Alice Bah Kuhnke tio
åtgärdpunkter för att motverka sexuella trakasserier. Som enda fackförbund fick Symf uttala sig i pressen om åtgärdspunkterna.
Alla vill agera - men struktur och ordning behövs!
Nu vill alla agera, vilket är bra och positivt. Att vi behöver göra
betydligt mer än vad som hittills gjorts för att stoppa sexuella trakasserier är också klart. Men det är viktigt att arbetet med att motverka
sexuella trakasserier blir strukturerat och samordnat. Symf ställer sig
positiv till att regeringen vill göra något för att förbättra arbetsmiljön,
men vi reagerade särskilt på att Kulturministern föreslog att Statens
kulturråd ska lyfta frågan om regionernas arbete mot sexuella trakasserier i deras samtal om anslag till samverkansmodellen.
Vilket regelverk ska gälla för att man ska få pengar från Kulturrådet?
Det finns redan en lagstiftning som man förväntas följa men nu ska
det läggas ännu mera vikt på att motverka sexuella trakasserier för
att få stöd från Statens kulturråd. Det behövs en tydligare precisering från Statens kulturråd om vilka förväntningar som ska infrias för
att man ska få deras stöd.
Alla måste ta sitt ansvar
Och det är oerhört viktigt att varje arbetsplats nu jobbar utifrån
sina förutsättningar och med sina specifika problem. Först då kan
vi också se vilka lagar och föreskrifter som det finns behov av att
ändra. Det är inte bra att myndigheter, i sin iver att agera, blandar
sig i varandras uppdrag utan tydliga riktlinjer, Det är inte rimligt att
statens kulturråd tar över den roll som arbetsmiljöverket och diskrimineringsombundsmannen har.
Törs du ge din kollega
en kram?
En stor utmaning är att
skapa ett samtalsklimat
som ger trygghet och
förtroende så att alla
vågar använda den
lagstiftning som finns.
Att motverka sexuella
trakasserier och ändra
normer kommer att ta Vad går gränsen för vad som är sexuella trakasserier?
Kan en oönskad kram vara nog?

tid och förändringsarbetet behöver bli en del
av vardagen. Vi måste tänka och agera på
samma sätt som vi gör med arbetsmiljörarbetet i det övrigt.
Det finns en osäkerhet om vad man törs
säga och göra, har flera av våra medlemmar
berättat. Var går gränsen? Vad är skillnaden
mellan sexuella trakasserier, trakasserier och
kränkande särbehandling? Vad har arbetsgivarna för ansvar när de får kännedom om att
trakasserier har förekommit eller om det finns
risk för trakasserier? Om jag blir trakasserad
i samband med arbetet exempelvis på en
premiärfest på jobbet - har arbetsgivaren ett
ansvar då? När kan det bli ett polisärende?
Det är viktigt att du som arbetstagare får
tydlig information av din arbetsgivare och
att du alltid vet till vem du ska vända dig på
arbetsplatsen om du blir utsatt för sexuella
trakasserier. Men framför allt är det viktigt
att vi vågar prata öppet om vad som gäller
på arbetsplatsen – alla ska ju trivas och må
bra. Hur är klimatet hos dig? Kan du säga till
en kollega som drar ett grovt skämt i hissen
utan att bli bemött med himlande ögon eller
en kommentar om att du borde ta en annan

hiss? Törs du ge en kollega en kram?
Nu börjar arbetet med att förändra!
Även om #metoo-uppropen från olika branscher har mattas av så har kraften och viljan
till förändring sannerligen inte falnat – tvärtom! Ständigt uppmärksammas upproren med
konserter, demostrationer och manifestationer.
Den förändring som redan påbörjats kommer
fortskrida.
Även Symf fortsätter att jobba aktivt med frågan. Under våren hoppas vi, efter att enkäten
och utredningar är klara, att gemensamt med
arbetsgivarna kunna presentera en plan med
tydliga och strukturerade åtgärder. Kortsiktiga
och långsiktiga mål behövs för att i framtiden
stoppa sexuella trakasserier och oönskade
beteenden. Har du blivit utsatt för trakassaserier på din arbetsplats, men inte vill prata
med någon där om det? Hör av dig till oss
på Symf om du är vår medlem. Vi finns här
för dig. Vi lyssnar och hjälper dig. n
Anna-Karin Simlund
vice ordförande och jämställdhetsombud

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

Mer info och kontakt:
www.rabioka.se

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
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Susanna Palmgren dirigerar Stockholms Läns Blåsarsymfoniker.
Foto: Ann-Charlotte Rugfelt Ferm/Kultur i Väst

Dirigentkurs för unga kvinnor
8

Det finns för få svenska kvinnliga dirigenter och det är alldeles för få kvinnor som söker in på dirigentutbildningarna på svenska
musikhögskolor. Utvecklingen mot bättre genusbalans på dirigentpulten som såg så lovande ut för tio år sedan har nu stannat av.
Kultur i Väst startade en kurs 2014 för att erbjuda unga kvinnor en möjlighet att fördjupa sig i dirigentyrket. I höstas startade en andra kursomgång. Åtta tjejer med dokumenterad kompetens på sina respektive instrument får här utbildning i dirigering och praktik i
orkestrar. I februari var det Stockholms Läns Blåsarsymfoniker som kursdeltagarna fick öva sig på med Cathrine Winnes, orkesterns
chefdirigent, som handledare.
– Målet är att den här kursen inte ska behövas, säger Anette
Andersson Huber, producent och ansvarig för utbildningar på Kultur
i Väst.
När Kultur i Väst planerar sina verksamheter in i alla de konstområden som de jobbar med i Västra Götalandsregionens 49 kommuner ställer de frågan: Är det tillgängligt, är det jämställt och är det
mångfald? Hela verksamheten ska harmoniera med de frågorna.
Anette Andersson Huber menar att det är bakgrunden till projektet
Dirigent! Som startade första gången 2014.
– Jag tog kontakt med KUPP, Kvinnor upp på pulten. Dirigenten Merete Ellegaard och jag diskuterade vad vi kan göra för att vända
utvecklingen. Statistiken är bedrövlig vad gäller andelen svenska
kvinnliga dirigenter, säger Anette.
De kunde konstatera att vad gäller kvinnliga musiker i orkestrarna
så har utvecklingen varit mycket positiv. Men på dirigentsidan kan
man inte se samma utveckling. Med detta som bakgrund startade
man sin första kursomgång och nu alltså en andra.
Det var 60 sökande till åtta platser den här omgången. De intervjuades och de var tvungna att kunna dokumentera att de var bra
på sitt huvudinstrument.
– Annars hinner man inte tillgodogöra sig kursinnehållet. De måste
vara bra på att läsa partitur och de måste ha en musikalisk grundnivå att stå på, säger Anette.
Det fanns inga krav på att de skulle ha dirigerat tidigare även om
det blev så att häften av dem faktiskt hade gjort det. Deltagarna
har under läsåret 11 kurstillfällen. Merete Ellegaard är huvudlärare
och vid varje praktiktillfälle tas det in en gästlärare.

– I dag är det Cathrine Winnes som är gästlärare. Innan jul hade
vi operatema och då var det Marit Strindlund som var lärare. I
augusti hade vi en engelsk dirigent, Alice Farnham som gäst. Hon
startade en nästan identisk likadan kurs samtidigt som vi startade
2014, säger Anette.
Det är ingen slump att det bara är kvinnliga lärare på kurstillfällena.
Anette menar att förebilder och identifikation är mycket viktigt.
– Har man inte sett en kvinnlig dirigent kommer man inte på tanken
att bli dirigent själv om man är kvinna, säger hon.
Det har varit oerhört viktigt för deltagarna att få lyssna på de olika
gästlärarna som har berättat om sina karriärer och om vilka problem de har brottats med under åren.
Det är ett nytt tema vid varje kurstillfälle och då får de undervisning,
inte enbart i dirigering utan om ämnen så som genus, orkesterpsykologi och även användbar information om vilka sökbara utbildningar som finns internationellt.
De orkestrar som deltar i projektet är Göteborg Wind Orchestra,
Stockholms Läns Blåsarsymfoniker och Dalasinfoniettan. Dessutom
kommer man att jobba med ungdomssymfoniorkestrar inom ramen
för Göteborgs Symfonikers ungdomsmusikprojekt Side by Side.
Sveriges orkesterförbund, SOF, bidrar också med praktikorkestrar
bland sina medlemsorkestrar under kursens andra del. Hos en del
av orkestrarna finns också ett intresse av att följa upp deltagarna
och använda dem som praktikanter.
Tre av kursdeltagarna, som tidigare under dagen på Musikaliska i
Stockholm har dirigerat Blåsarsymfonikerna, tar sig tid att dela med
sig av sina upplevelser. Suvi Tönkyrä Runsteen är 29 år och violinst.

– Jag har tagit några lektioner i slagteknik så att jag
klarar mig i mitt yrke som fiollärare. Jag har också jobbat
lite som konsertmästare och
jag tyckte att det vore kul att
lära mig mer om att leda en
orkester, säger hon.
Hon berättar att under den
första praktiken i Göteborg
Wind Orchestra var hon så
nervös så att det stod helt
stilla i huvudet.
– Idag kändes det jättekul
och jag kände att jag kunde
styra och påverka. Tekniken
börjar bli bättre, säger Suvi.

Suvi Tönkyrä Runsteen på pulten. Foto:
Ann-Charlotte Rugfelt Ferm/Kultur i Väst

Till skillnad från Suvi har
Gabriella Wetter Burman
ingen tidigare erfarenhet av
dirigering. Hon är 21 år
och spelar fiol. Hon lyser av

entusiasm och hon gillar partitur.
– Jag får hela tiden aha-upplevelser av att förstå hur instrumenteringen hänger ihop med hur musiken låter ut. Jag tycker om att
analysera formen och harmoniken. Det blir som ett recept på musik,
säger hon.
– Första gången var det en chock att inse att det satt en massa kompetenta musiker som jag skulle styra. Nu kände jag att jag kunde
kontrollera på ett bättre sätt. Det som jag har i huvudet kan jag på
ett bättre sätt få att komma fram och att det förstås av musikerna.
Inte bara att det händer utan att jag förstår varför.
En av kursdeltagarna som har rejäl erfarenhet av dirigering är
Susanna Palmgren. Hon studerar kördirgering vid Musikhögskolan i
Göteborg. Hon är 27 år och har piano som huvudinstrument.
– Jag har aldrig haft instrumentalister framför mig tidigare. Det är
roligt men också lite smärtsamt att upptäcka hur annorlunda det är
att stå framför en orkester. När jag jobbar med körer finns det ingen
som kan syna mig. Orkesterns musiker vet hur det ska låta, de kan
musiken och jag behöver inte lära dem det. Det ställer helt andra,
och mycket högre, krav på mig, säger Susanna.
De tre unga musikerna är överens om hur viktigt det är att få kvinnliga förebilder. Suvi Tönkyrä Runsteen erkänner att hon inte kunde
namnet på en enda kvinnlig dirigent innan hon började den här
utbildningen.
– Finska kvinnliga dirigenter känner jag till, men inga svenska. Det
känns viktigt att få träffa de här dirigenterna och förebilderna. Det
är häftigt att Susanna Mälkki blivit chefdirigent i Los Angeles. Det
visar att det finns en chans och att vi är likvärdiga. Många av de
dirigenter vi har mött har berättat om vilka hinder de har mött på
vägen. Det rustar oss
för framtiden men visar
på nödvändigheten
att förändra synen på
kvinnliga dirigenter,
säger hon.

Gabriella Wetter Burman dirigerar GWO Foto:
Ann-Charlotte Rugfelt Ferm/Kultur i Väst

Gabriella Wetter
Burman håller med och
menar att förebilderna

Cathrine Winnes ger tips till dirigentdeltagaren Andrea Lidman
Foto: Ann-Charlotte Rugfelt Ferm/Kultur i Väst

är helt avgörande.
– Det är häftigt att få träffa dirigenter och människor som man kan
identifiera sig med. Då blir dirigering plötsligt något som är möjligt.
Då blir det inte en dröm om en resa till månen utan en resa som jag
faktiskt kan ta. Det är en fantastisk inspiration att få möta alla våra
föreläsare och lärare, säger hon.
Susanna menar att fördelen med att bara ha kvinnliga handledare
på kursen är att alla vet vad det innebär att vara kvinna.
– Det är ungefär som om alla vore klarinettister. Då behöver man
inte snacka om vad ett rörblad är. Det vet alla. Jag har gått på
kulturskola sedan jag var fem år och har spelat två instrument.
Men jag har aldrig någonsin tänkt tanken att jag skulle dirigera
en orkester. Fast jag spelade i tre olika orkestrar visste inte lärarna
mitt namn. Min brors namn kunde de. Det är inte så konstigt om
jag kände att jag inte var värd att minnas och ännu mindre tro att
jag skulle ha ett mandat att stå framför en ensemble och bestämma
saker, säger Susanna.
Merete Ellegaard som är huvudlärare för, och en av initiativtagarna
till, kursen ansluter sig till samtalet och berättar lite om vad som
hände efter den första kursens avslut.
– Jag håller kontakt med dem som gick ut den förra kursen. Framför
allt de som jag känner fortfarande vill ha kontakt, säger hon.
Den första gången hade lite andra parametrar och urvalet till
den kursen skiljer sig från den som nu pågår. Ungefär hälften av
deltagarna ville satsa vidare. De har hon mycket kontakt med. Hon
menar att med den här kursens deltagare ser det annorlunda ut.
– I rekryteringen till den här kursen var ett av urvalskriterierna en uttalad vilja att bli dirigent. Förra gången var det mer den musikaliska
bakgrunden som var avgörande och om de var nyfikna på vad det
innebär att dirigera. Nu vill vi helst höra: Jag har alltid drömt om att
bli dirigent, säger hon.
När hon själv sökte till dirigentutbildningen på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm var andelen kvinnliga sökande i princip lika stor
som den manliga.
– Efter det har vi sett en tydlig svacka i antalet kvinnliga sökande till
dirigentutbildningarna. Visserligen ökar andelen kvinnliga dirigenter
som dirigerar svenska orkestrar men inte andelen svenska kvinnliga
dirigenter. Det här är ett positivt sätt att försöka göra en skillnad
istället för att gå till dessa orkesterchefer och bara klaga. Det har
jag redan gjort. Jag är klar med det, avslutar Merete. n
Jonas Nyberg
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GöteborgsOperan AB söker

Växeltrombonist
Tenor/Bas till
GöteborgsOperans Orkester
Tillträde hösten 2018.
Sista anmälningsdag 8 april.
Provspelning:
måndag-tisdag
16-17 april.

CHEFSDIRIGENT
PETER DIJKSTRA
SÖKER
TVÅ SÅNGARE PÅ 50%
ALT2

PROVSJUNGNING 4 & 5 JUNI 2018
Ansök senast den 22 april 2018
radiokoren.se

För mer information
och anmälan se
opera.se/jobb
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FIOLINIST

Musikkselskapet Nordvegen AS (Munor) i Haugesund, Norge,
søker etter fiolinist i 100% stilling fra 1/8 2018. Stillingen er i
hovedsak en utøverstilling, primarius i et ensemble på 5 musikere (2 fioliner, cello, obo og klaver) + konsertmester i Harald
Hårfagre kammerorkester og Nord-Rogaland Symfoniorkester. Det kan også være aktuelt med pedagogisk virksomhet
begrenset til 30% av stillingen.
Vi søker en fiolinist med høyt faglig instrumentalnivå, stor
musikalsk oversikt, instrumental allsidighet, gode samarbeidsegenskaper, personlig skikkethet og med interesse for
å bidra til videreutvikling av det lokale musikklivet. Det er
ønskelig med formell godkjent utdanning både instrumentalt
og pedagogisk, men ikke et krav.
Søknad og CV sendes Munor, Postboks 136, 5501 Haugesund,
Norge, eller bernhard@munor.no innen 27.feb 2018 (KORT
FRIST!)

Prøvespill i Haugesund 4.-5 april
Kontaktperson: Daglig leder
Bernhard Gismervik,
+47 90980433/52743464
For utfyllende opplysninger og
prøvespillsrepertoar, se www.
symf.se

Varför ska jag betala medlemsavgiften?
Maggan Strid är ansvarig för Symfs medlemsregister och den som har koll på att alla medlemsavgifter kommer in.
Det är Maggan som påminner de som av någon anledning har missat att betala in avgiften och riskerar att förlora sitt
medlemskap.
Hur fungerar medlemskapet och medlemsavgifterna?
Det bygger på att ett
avtal mellan dig och
Symf som börjar gälla
när du blir medlem. Du
blir medlem mot att du
betalar in avgiften till
Symf centralt. Om du är
frilansare placeras du i
Frilansavdelningen och
om du har en anställning kommer du att
Skäll inte på andra om du har missat dina betal- tillhöra avdelningen som
ningar. Det är du som har ansvaret. Ingen annan!
finns på din arbetsplats.
Men avdelningen har ingenting att göra med din medlemsavgift.
Det är viktigt att komma ihåg.
Vad händer när jag inte betalar min medlemsavgift?
Först och främst riskerar du att förlora ditt medlemskap. Då kommer du inte få hjälp av Symf när du behöver det. Det fungerar på
samma sätt som om man slutar att betala sin hemförsäkring. Har du
inte betalat din försäkringspremie får du heller ingen ersättning från
ditt försäkringsbolag. Ditt medlemskap fungerar på samma sätt. Det
är en försäkring som löser ut när du behöver hjälp. Men betalar du
inte så gäller inte längre den försäkringen.
Vad gör du när du ser att jag har missat att betala?
Jag skickar påminnelser till dig. Jag skickar både brev, e-post, sms
och jag ringer upp dig om det behövs. När jag får kontakt så pratar vi om hur du ska betala ikapp. Enklast är att bara swischa över
det som saknas i betalningsväg.

Om jag har hamnat långt efter med medlemsavgifter, kan jag få
en betalningsplan?
Absolut! Då går vi igenom hur mycket det är som fattas och så gör
vi upp en plan så att det går smidigt och lätt.
Om jag misstänker att jag har missat att betala, vad ska jag
göra då?
Då tar du kontakt med mig. Jag ger dig ett utdrag ur registret på
dina betalningar så att du får se vilken eller vilka avgifter du inte
har betalat. Sen får du betala ikapp.
Vilket är det bästa sättet att betala sin medlemsavgift?
Autogiro är det allra smartaste. Då är du garanterad att det bokförs
i vårt register samma dag som pengarna kommer in till oss.
Vad är det sämsta sättet att betala på?
Inbetalningskort är inte att rekommendera. Det är lätt att glömma
bort att betala och inbetalningskort kan tappas bort. Förr var det ibland problem med autogiro men den tekniken har förändrats och nu
är det det allra säkraste och smidigaste sättet. De som fortfarande
betalar med inbetalningskort lever kvar i tron att det är osäkert men
det är det inte längre.
En del betalar via löneavdrag. Vad är faran med det?
Ett löneavdrag är något som din arbetsgivare sköter. Då dras betalningen till oss från din lön innan lönen sätts in på ditt konto. Det är
alltså inte samma sak som autogiro som istället sköts av din bank.
Nackdelen med löneavdrag kan vara om du är föräldraledig och
inte får lön från din arbetsgivare. Då kommer inte din medlemsavgift in till oss och du riskerar att hamna efter med betalningen. Det
är viktigt att ha koll på det! n

Sveriges Radios Symfoniorkester & Kungliga Filharmonikerna
inbjuder till 26:e upplagan av

Masters of Symphonic Golf

LJUDKABIN

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

Tävling för musiker och administratörer som spelas måndagen 25 och tisdagen
26 juni 2018. Bana är i skrivande stund ej bestämd. För mer info gå in på på
facebook, och sök gruppen ”Masters of symphonic golf”

Tel 0523-22517

Sparta System AB

www.spartasystem.se
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Göteborgsoperans repetitör och pianist Joakim Kallhed. Foto: Tilo Stengel

om att leva med fokal dystoni

När fingrarna inte lyder
Joakim Kallhed är pianist och jobbar som repetitör på Göteborgsoperan. För tre år sedan märkte han att tre fingrar på högerhanden började kröka sig inåt när han spelade. Från början förstod han inte alls hur det kom sig och han trodde att det skulle gå
över om han övade mer. Det hjälpte inte alls utan det snarare förvärrade problemen. Så småningom om fick han diagnosen fokal
dystoni. Det blev en lång väg tillbaka.
Joakim har arbetat på Göteborgsoperan sedan 1992. Han är
v en slump fick Joakim Kallhed reda på att en kollega i
utbildad vid Musikhögskolan i Göteborg och har spelat piano i
Göteborgs Symfoniker samma problem. Han satt i futten
princip hela sitt liv. Problemen med högerhanden började för tre
på Göteborgsoperan när en altviolinist berättade om en
år sedan, först i liten skala men de eskalerade undan för undan.
musiker som hade fokal dystoni, men mycket värre.
– Jag har aldrig haft några problem tidigare. Jag blev långsam
– Efter det googlade jag och kunde läsa mer. Det stämde klockoch fingrarna krampade ihop. Ett år efter att symptomen visade
rent in på mina symptom. Jag ringde upp kollegan i Symfonikerna
sig det bli så besvärande att det var svårt att spela.
och fick av henne reda på att det fanns en terapeut i Toronto som
var specialiserad på fokal dystoni och sysslade med något som
oakim gick till en handkirurg efter att naprapaten på operan
hette retraining.
hade sagt att det skulle kunna vara triggerfinger (som egentligen är ett låsningsfenomen). Naprapaten trodde att det
Läkarna på neurologen på Sahlgrenska kände till att det fanns
skulle kunna vara en inflammerad sena som gjorde att fingret drog alternativa behandlingsmetoder men de själva utförde bara den
ihop sig.
medicinska behandlingen, alltså injektionerna med botox. De
– Handkirurgen var ganska tveksam till den diagnosen men gav
visade honom material med olika staplar där det framgick att med
mig en kortisonspruta. Det hjälpte inte.
botox kunde man komma tillbaka till cirka 75 procents funktionalitet medan man med retraining kunde komma tillbaka till 90-95
Han gick tillbaka dit igen lite senare. Då var det en annan läkare
procent.
som tog emot. Han trodde inte att det var trigger finger.
– Jag kontaktade den här killen i Toronto. Det var en väntelista på
– Han sa att jag tror att det här är dystoni. Det hade jag aldrig
ett och ett halvt år. Det visade sig att musiker från hela planeten
hört talas om. Läkaren kallade in en handterapeut. Hon höll med.
kommer till doktor Joaquin Farias.
Trots att hon var expert på handens rörelser hade hon inte koll den
specifika grejen som jag hade råkat ut för. Hon gav mig ett par
övningar. Det var ingenting som hjälpte.

A

J

Joakim fick genomgå en sorts spegelterapi. Genom speglar lurar
man hjärnan att tro att vänsterhandens rörelser görs av högerhanden. Sånt fungerar utmärkt på patienter som har fått en hjärnblödning. På Joakim gav spegelterapin inget positivt resultat alls. Han
fick då en remiss till neurologen på Sahlgrenska.
– Det finns ett medicinskt sätt att behandla det här. Man letar
upp de muskelgrupper som styr den ofrivilliga rörelsen och sedan
sprutar man in små mängder av botox där. Då slipper man de
sammandragningarna.

D

et fungerade ganska bra men med den metoden når man
inte hela vägen fram. Sidoeffekten blir att man blir ganska
svag i handen.
– När man har fått en sån här injektion har man svårt att till
exempel öppna en konservburk-. Jag kunde inte ens knäppa med
fingrarna men jag hade ändå tillräckligt med kraft för att spela.
Dosen som ges måste vara mycket exakt. Är dosen för kraftig kan
patienten bli temporärt förlamad i den muskeln som får ta emot
injektionen. Behandlingen måste göra om var tredje månad. Och
det är mycket smärtsamt.
– De mäter upp var muskeln sitter och går sedan in med en nål
kopplad till en elektrisk dosa. När jag böjer fingrarna ska den
reagera om de har hittat rätt muskel. Har de inte hittat rätt så får
de dra ut nålen och sen försöka på ett annat ställe. Man sitter där
och har ont. Det är sex ställen som det ska sprutas in i. Sist jag
var där så svimmade jag faktiskt. Behandlingen tar en och en
halv timme. Att utsättas för så mycket smärta under så lång tid gör
att hjärnan stänger av. Min hjärna tyckte i varje fall att nu fick det
vara nog och stängde ner.

Dystoni i handen kan ge ofrivilliga rörelser i fingrarna. Foto: Fotoakuten

J

oaquin Farias är världsledande inom dystonibehandlingar
genom rörelseterapi. Han har en doktorsexamen i biomekanik och andra examina i fysioterapi och ergonomi. Dessutom är han pianist. Han har utarbetat en metod som gör att hans
patienter har stora chanser att rehabiliteras.
– Jag anmälde mig till honom i maj 2017 och det var mycket
lång väntetid. Tidigast oktober 2018 skulle jag få komma till
honom. Men jag stod på en återbudslista och det dök upp en
återbudstid i november. Min chef på operan, Anders Ottosson, sa
att det var självklart att jag skulle få åka dit.
I november förra året åkte Joakim alltså till Toronto och fick träffa
Joaquin Farias. Han ställde frågor, undersökte Joakim och utifrån
det analyserade han vad som var felet och vad som behöver
åtgärdas.

fortsättning på nästa uppslag
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– I mitt fall handlar det om att hjärnan skickar signaler till musklerna
som ska göra jobbet. Men andra muskler får också signalen att
hjälpa till. Det gör att fel muskler lägger sig i och motverkar rörelsen. Det är då de ofrivilliga sammandragningarna uppstår.

B

ehandlingen går ut på att få signalerna tillbaka till rätt musklergrupper. Det är i grunden mycket enkla övningar. Joakim
visar hur han med ett finger trycker ner en tangent ett antal
gånger och sedan byter till nästa finger. Enkla upprepade rörelser i
början och sedan snabbar sekvenser av rörelser. När doktor Farias
övade med honom i Toronto fick Joakim ta paus var tionde minut
– Jag var helt slut i hjärnan. Det bara kokade i huvudet.

pianister som har dragits med åkomman. Enligt honom hade både
Glenn Gould och Horowitz fokal dystoni.
– Man kan se på gamla inspelningar med Horowitz hur han spelar
på ett normalt sätt. Men om man tittar på senare filmklipp när han
är gammal ser man hur han sträcker ut fingrarna så att det är nästan helt raka. Antagligen var det ett sätt att försöka lindra effekten
av dystonin.

Farias menade att det var helt naturligt eftersom hjärna måste lära
sig att skicka rätt signaler och det kräver en stenhård koncentration.
Joakim fick en hel verktygslåda med övningar med sig hem. Han
fick dessutom med sig anvisningar om hur han ska tänka när han
gör övningarna.
– Han sa till exempel att om jag spelar en skala på pianot så ska
jag inte tänka på att trycka ner tangenterna utan jag ska tänka på
att släppa upp den föregående tangenten. Jag hade aldrig tänkt så
tidigare men det var jag nu tvungen att göra.

N
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u gör Joakim sina övningar innan han börjar repetera eller
spelar föreställningar. Han jämför det med en pilot som går
igenom checklistan före start. Det ställer krav på planering
och framförhållning.
– Om det blir stressigt och jag inte hinner göra övningarna så
fungerar det inte. Då drar fingrarna ihop sig eftersom hjärnan inte
har ställt in sig på att göra rätt.
Joakim har på den korta tiden, knappt tre månader sedan besöket i
Toronto, kommit upp i en nivå som gör att han klarar av jobbet på
Göteborgsoperan.
– Det hade jag inte gjort om jag inte hade fått träffa Joaquin Farias
och fått de här övningarna och fått lära mig det här sättet att tänka.
I februari 2017 såg Joakim ett tv-program som hette Den enarmade
pianisten. Det handlade om Pianisten Paul Wittgenstein, bror till filosofen Ludwig Wittgenstein, som hade förlorat sin högerarm under
första världskriget. Paul Wittgenstien beställde av Maurice Ravel en
pianokonsert som han framförde tillsammans med Wienerfilharmonikerna 1932. I programmet sades att man inte behöver ha förlorat
armen för att spela verket, Pianokonsert i D-dur för vänsterhand och
man tog upp tre exempel av pianister som hade drabbats av fokal
dystoni, bland dem den amerikanske pianisten Leon Fleisher. Joakim
började söka på nätet och hittade många fler pianister som sannolikt har drabbats av dystoni. Även Joaquin Farias hade exempel på

Legendariske Vladimir Horowitz kan ha lidit av fokal dystoni som på äldre dar
tvingade honom att spela med raka fingrar. Foto: Deutsche Grammophon

D

et är dock inte bara pianister som har problemen utan Joakim
har hittat flera andra sorters musiker med samma symptom.
Han tror att det kan vara betydligt vanligare än man skulle kunna
tro.
– Jag tror att många musiker kan lida av det här utan att veta vad
det är. Man kanske bara konstaterar att det inte funkar att spela
längre och inte vet vad man ska göra åt det.
Fokal Dystoni behöver inte bara drabba musikers händer. Det finns
exempel på hur det kan angripa annan muskulatur som till exempel
läppar.
– Joaquin Farias kommer att ha en kurs i sommar där han samlar
brassmusiker för att arbeta med dem och deras embouchyr. Han
har tidigare hjälp många trumpetare och trombonister med att
komma tillrätta med sina varianter av fokal dystoni.
Joakim berättar att han självfallet inte hade önskat att han hade fått
de här besvären men att han ändå har lärt sig massor på vägen.
Han framstår som osannolikt positiv.
– Man har ju fan inget val! Jag måste ju tro på att det ska gå bra.
Jonas Nyberg

Uppåt för Västerås Sinfonietta
Västerås Sinfonietta har åkt berg- och dalbana de senaste fem åren. Efter decennier av halvtidstjänstgöring fick de 2013 äntligen
ökad tjänstgöring. 60 procent med sikte på heltid. Så blev det inte. Istället fick man klä skott för hela Västmanlandsmusikens ekonomiska underskott och tvingades gå tillbaka till halvtid igen år 2016. Nu går åter färden uppåt. Från och med i år höjs tjänstgöringen. Först till 55 procent och senare i år, i juli, tillbaka till 60 procent.
Det har varit
turbulenta år i
Västerås Konserthus allt sedan den
tidigare länsmusikchefen Dag Celsing
under hösten 2015
först förordade en
nedläggning av
Västerås Sinfonietta
men sedan tvingades backa och
istället skar ner på
musikernas tjänstgöringsgrad. Celsing
fick så småningom
sluta sin anställning
i förtid och nu har
den lokala Symfavdelningens arbete
för att få tillbaka sin
förlorade tjänstgöringsgrad gett
resultat.
Västerås Sinfonietta går frammåt
– Jag är fantastiskt
Foto: Jonas Bilberg
glad att vi kan
komma tillbaka till det vi hade för två år sedan, säger Rikard Gateau, konstnärlig verksamhetschef för Västmanlandsmusiken.

istället att få dubblera en del av sina konserter och spela dem i
andra orter i Västmanland.
– Jag har alltid sett orkestern som en resurs som borde användas
mer. Tidigare var det tre separata ekonomier uppdelade på länsmusiken, konserthuset och sinfoniettan. Det var ganska vattentäta skott
mellan de olika delarna av verksamheten. När vi dubblerar konserter ute i länet kan vi koppla på andra aktiviteter som exempelvis
clinics i kulturskolorna med Sinfoniettans musiker.
Rikard menar att det är klockrent att låta musikerna göra produktioner för barn och unga i länet och medverka i Kultur i vården. Han
tror inte att det nödvändigtvis blir mer orkestermusik.
– Vi har ju våra abonnemangsserier med torsdagskonserter och
lördagskonserter. Förr hade vi en konsertserie som hette Klassiskt
efter jobbet med tidigarelagd starttid. Det är möjligt att vi kan köra
den serien igen. En sak är klar. Våra musiker kommer att få jobba,
avslutar Rikard Gateau. n
Jonas Nyberg

HÅLLBAR MUSIK
Thomas Jennefelt
Nocturnal Singing
FRCD 099

Körmusik av Thomas

Det har skett en hel del förändringar. Organisationen har slimmats.
Rikard Gateau som tidigare var orkesterchef blev ansvarig för hela
den konstnärliga verksamheten i och med att länsmusiken och Sinfoniettan slogs samman till en konstnärlig avdelning.
– Vi sparar in pengar och låter orkestern göra vissa av uppdragen
inom länsmusiken. Lite just nu men mer i framtiden, säger han.
För att få pengarna att räcka har man dessutom satsat på att producera intäktsbringande konserter.
– Till exempel gjorde vi konserter med Weaping Willows. De blev
riktiga succéer och gav ett viktigt överskott, säger Rikard.
Han menar att kommersiella konserter är en viktig framgångsfaktor.
– Innan hyrde vi bara ut till Lena Philipsson. Nu producerar vi Lena
Philipsson själva i huset. Säljer vi ut ett fullt konserthus så gör vi
vinster.
Rikard Gateaus roll som konstnärlig chef innebär att han kombinerar två tjänster. Men även Mikael Käck som är verkställande
direktör har axlat dubbla roller. Han har förutom vd-tjänsten kvar
sin roll som administrativ chef. Det har sparat in en hel del pengar.
Dessutom beviljade Västerås stad en miljon kronor extra för att höja
Sinfoniettans tjänstgöring.
Västerås Sinfonietta har en stor och trogen publik. De gör ungefär
40 konserter per säsong i sitt konserthus. Det är en nivå som Rikard
Gateau tror kommer att bibehållas framöver. Sinfoniettan kommer

Jennefelt: Nocturnal Singing
med Radiokören och Sveriges
Radios Symfoniorkester,
dirgent Andrew Manze; Fyra
operakörer med Eric Ericsons
Kammarkör och Marinens
Musikkår under ledning av
Fredrik Malmberg.

KONDENS
My Eklund
Lisa Oscarsson
Goldberg 1.5
FR 097

Ett urval av Bachs Goldberg
variationer från 1741 och
nya variationer av svenska
kompositörer, i arrangemang
för orgel och flöjt.
DIGITAL RELEASE

Läs mer, lyssna, beställ: footprintrecords.com
Distribution: Naxos Sverige
Vi finns på Spotify och iTunes
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Frilansavdelningen
Frilanstelefon: 08-693 03 36 (telsvar)
E-post: frilans@symf.se

14

Frilanskollegor!
“Frilans= person som är verksam på
arbetsmarknaden genom att ta eller utföra
uppdrag utan fast anställning, som visstidsanställd eller egenföretagare”

hur vi kan stötta våra medlemmar i relation
till skatt, a-kassa, sociala försäkringar med
mera. Det kändes som en bra start, fortsättning lär följa.

O

P

ch där sitter jag igen – med skägget i brevlådan. Nyvald ordförande
för avdelning 14 Frilans och har precis
fått veta att jag har fem dagar på mig att
skriva min första krönika. Då plingar det i
mobilen: Vi har sjukdom i stämman, kan du
komma imorgon? Jag i Stockholm, stämman i Malmö, sista flyget har redan lyft från
Bromma. Det blev nattåg och minimalt med
sömn, inte det lättaste programmet heller,
men förbaskat roligt med bra solist och
dirigent.

D

e flesta frilansare känner säkert igen
sig, alla har vi varit med om liknande.
Ingen vecka är den andra lik och det blir
inte alltid som man tänkt sig. De tvära kasten i planeringen och variationen i uppdrag
och arbetsplatser är det som en gång för
länge sen fick in mig på frilansbanan, ett
beslut jag sällan eller aldrig har ångrat.

S

ällan ångrat, skriver jag, för det är inte
alltid lätt eller enkelt att vara frilansare.
Osäkerhet med jobb och inkomst är bara
en del av de problem vi för jämnan stöter
på. Vad gör vi om vi blir sjuka? Om barnen
blir sjuka? Om vi ska vara föräldralediga?
Vilka är våra rättigheter? Pension? Relativt
enkla frågor att svara för den som bara
arbetar som löntagare i Sverige, men
problemen hopar sig för oss som avviker
från det.

A

tt starta eget företag och fakturera har
blivit allt vanligare i vår branch. Det
är dock inte oproblematiskt alla gånger.
De nordiska musikerförbunden träffades
på ett seminarium i Malmö 1:a februari för
att diskutera de utmaningar det innebär att
organisera egenföretagande musiker och

å seminariet snuddades en aning vid
de återkommande problem vi gränsgångare ständigt har. Vårt skattesystem,
a-kassa och socialförsäkringssystem tar
inte med i beräkningen att det är fullt
möjligt att arbeta i två länder samtidigt,
till och med på samma dag. Musiker och
musiklärare beskattas olika trots liknande
gränsgångsarbete. Allt måste utredas, att
ha skatterättsligt hemvist i Sverige är ingen
självklarhet, vilken socialförsäkringskassa du
tillhör är inte heller givet trots att du både
bor och verkar i Sverige, a-kassan har olika
beräkningsgrunder i olika länder och så
vidare. Krångligt regelverk och godtyckliga
tolkningar av lagar och regler är vardag för
oss Öresundspendlare.

D

en här problematiken rör i princip
bara oss utan fast anställning och för
att kunna hörsammas måste vi stå tillsammans. En stor och stark frilansavdelning har
sällan varit viktigare än nu och för att växa
ytterligare måste vi ständigt rekrytera fler
medlemmar.

V

årt fackliga arbete fortskrider som
vanligt. En arbetsgrupp inom avdelning
14 kommer att fortsätta sitt arbete med att
utvärdera effekterna av det nya lönesystemet för frilansarna.

S

ommaroperorna bevakas ständigt och
frågorna är många kring gager och hur
man hanterar kraven på eget företag och
fakturering.
Tveka inte att kontakta oss om frågor och
oklarheter uppstår.

M

usikens Hus i Stockholm har utvecklats
vidare och Symfs ordförande Gunnar

Jönsson bevakar frågan och för vår talan.
Glädjande är också att kulturförvaltningen
i Malmö har inlett ett arbete med att se
över de lokalmässiga förutsättningarna för
det fria musiklivet i Malmö, med fokus på
arbetslokaler för konstnärlig verksamhet. En
referensgrupp är tillsatt och kommer att träffas två gånger nu i mars. Referensgruppen
kommer att bestå av fem eller sex personer
från det fria musiklivet med olika kompetenser, roller och nätverk inom varierade
genrer.

J

ag hyser goda förhoppningar om att
den nytilträdda styrelsen för Frilansavdelningen kommer att presentera sig närmare
i nästa nummer av Symfoni. Tills dess finns
alla kontaktuppgifter på Symfs hemsida.
Frågor, idéer, ris och ros tas tacksamt emot.
Ansök gärna om medlemsskap i vår
Facebook-grupp Symf frilans. Där går det
självklart också att ställa frågor och diskutera allt mellan himmel och jord.

O

ch vad var det där med skägget i
brevlådan? Ja, här sitter jag, kvart i
deadline och skriver den där krönikan jag
skulle ha haft så gott om tid att formulera!
Bryndis Bragadottir
ordförande avdelning 14, Frilans!

STRÅKSTUDION
VIOLINATELJÉ
Violinbyggarmästare
Michael Wallmo

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

Behöver du anställa
professionella musiker?
De hittar du i Frilanskatalogen
www.symf.se

Kunskap ger pengar!
Är du medlem i Unionens a-kassa är det bra att veta följande:
Om du har ett arbete just nu - bra!
Be din arbetsgivare om ett kontrakt eller avtal och skicka en kopia till oss.
Du har precis avslutat ett arbete - ok!
1. Gå till Arbetsförmedlingen och anmäl att du söker nytt arbete.
2. Gå in på vår hemsida unionensakassa.se och logga in på Mina sidor
för att fylla i en ansökan om ersättning. En att göra-lista hjälper dig
att få din ansökan komplett. Tjänsten kräver att du har BankID.
Ring oss om du inte kan använda Mina sidor.
3. Din arbetsgivare behöver fylla i ett arbetsgivarintyg. I Mina sidor kan
du skicka ett förifyllt mejl till din arbetsgivare med en länk till
www.arbetsgivarintyg.nu.

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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Stråkmusiker i ny studie
Under våren kommer ett nytt forskningsprojekt på musiker sjösättas. Teresia Nyman är ergonom och forskare inom arbets- och miljömedicin vid institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet . Hon kommer att leda studien
som ska titta på fysisk belastning i nacke, skuldror, armar och händer på professionella stråkmusiker. Man vill också få
reda på varför belastningsskador är vanligare hos kvinnor än hos män och man vill hitta metoder som kan förebygga
dessa. Det finns anledning att tro att studiens resultat och slutsatser kan komma att röra om i en bransch som historiskt
sätt visat begränsad vilja att förändra musikers arbetsmiljö.
Teresias Nymans intresse för musikers ergonomi startade vid
Lundgrenska stiftelsens kurs för unga violintalanger i Kall. På kursen
fanns Lisbeth Vecchi, violinpedagog från Göteborg. Hon hade
sedan länge jobbat med ergonomi för stråkmusiker. Teresia deltog
som pianist och tyckte att ämnet var så intressant att hon, efter ha
gått kammarmusikdiplomutbildning på Kungliga Musikhögskolan i
Stockholm, utbildade sig till sjukgymnast.
Teresia och hennes forskargrupp har fått erfara att det är svårt att
få forskningsanslag för att göra studier på musiker som yrkesgrupp.
– Det är lite märkligt. Man kan få anslag för att gör studier på
sotare. De är en mindre yrkesgrupp än vad professionella musiker
är, säger hon.
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Det har alltid legat musiker i fatet att de jobbar med vad andra
uppfattar som en hobby. I arbetsmiljöforskning har man inte heller
sett musikerprofessionen som varken ett manuellt yrke eller som ett
mekaniskt yrke
– Med den bakgrund som jag har i medicin kan jag med bestämdhet hävda att supraspinatus-muskeln (den sitter i axeln) inte ser
skillnaden på om det är en borrmaskin eller en fiol man håller i.
Både svensk och internationell forskning finns, där har man ofta
fokuserat på att komma tillrätta med besvären och man har jobbat
med musiker på individnivå. Det har alltså handlat om att hitta sätt
att arbeta förebyggande med kroppen.
– Det som är spännande med det här projektet är att vi nu får
möjligheten att forska på musiker på ett sätt som vi tidigare har gjort
med många andra yrkesgrupper. På så sätt får vi dels en legitimitet
för forskningen på musiker och dels får vi en möjlighet att jämföra
musiker ur belastningsperspektiv med andra yrkesgrupper.

Inom den här
forskningsgruppen
som Teresia arbetar
med har det gjorts
forskningsstudier
på städare, på
flygplanslastare, på
sopåkare och på
alla andra möjliga
sorters branscher.
– Det betyder att vi
nu får möjlighet att
jämföra musiker med
dessa grupper.
Man vet att kvinnor
har mer besvär i
nacke och skuldror
än vad män har. Det
kan all statistik visa
men man vet inte
Teresia Nymanhar tagit initiativ till att studera
stråkmusiker och deras belastningsskador
vad det beror på.
– Vi vet alltså inte om det är någon skillnad i hur kvinnor arbetar
i jämförelse med män. Och vi vet heller inte om kvinnor är särskilt
känsliga jämfört med män eller om arbetstekniken skiljer. Om vi får
jämföra violinister i en orkester så har vi faktiskt män och kvinnor
här som utför exakt samma arbetsuppgift. Det gör det möjligt, med
den typen av väldigt detaljerade tekniska mätningar vi tänker göra,
att se om det finns något som skiljer.
– Eftersom vi tänker följa dem genom tekniska mätningar och dessutom följa dem nära över lång tid för att se om de får symptom av
besvär eller trötthet. Vi kan då se om det finns en skillnad efter att
man har jobbat väldigt mycket och väldigt intensivt och hur mycket
återhämtning man behöver. Det är inte säkert att de skillnaderna
finns. Problematiken kanske ligger någon helt annanstans men då
har vi åtminstone visat att den inte ligger där.
Teresia Nyman menar att finns väldigt dåligt med statistik
generellt sett i Sverige på arbetsskador och ännu sämre vad det
gäller musiker. Anektodiskt, alltså när man pratar med musiker, kan
man se att ett samband mellan instrumentets storlek och den egna
kroppens storlek.
– För att citera en orkesterchef angående altfioler: Har du ett dasslock på armen behöver du också långa armar.

Gävle Symfoniorkester kommer att delta i studien. Foto: Alexander Lindström

Där kanske det handlar mer om storleken på instrumentet och det
faktum att kvinnor ofta är kortare än män.
– Anektodiskt framstår det troligt att kvinnor oftare har problem med
axlar och skuldror än män. Men som forskare vill jag undersöka det
systematiskt och därför kan jag inte säga att det är sant. Men jag
kan anse det troligt.

Den här forskningen ska ställas i relation till all fysisk belastningsforskning som finns.
– Vi tänker att det inte alltid är tillräckligt för hela gruppen musiker
att individer skyddas mot sina individuella besvär. Vi vill titta på det
här ur en organisatorisk aspekt. Är det verkligen rätt sätt så som
repetitioner är upplagda? Hur ser det ut med återhämtning mellan
repetition och konsert? Om du har en dirigent som kommer och
börjar repetera på måndag innebär det att du ska ha lärt dig dina
stämmor inför den repetitionen. Det innebär sannolikt att du har
använt tiden mellan konserten på lördag och repetitionsstarten på
måndag till att lära in dina stämmor istället för att återhämta dig.
Det kan alltså handla om hur man lägger upp repetitioner och
konserter under en säsong men kanske också hur man tänker kring
repertoar. Hur kan man varva krävande repertoar med lättare
program.
– Det här är en ganska konservativ bransch. Som chefdirigent har
du i varje fall tekniskt sätt en möjlighet att delta i ett systematiskt
arbetsmiljöarbete men som gästdirigent förväntar du dig att allt
bara är på plats. Du ska ju leverera en produkt, en konsert. Och
du har de medarbetare du har för att få fram den här produkten på
tre till fyra dagar. Du köper konceptet dit du kommer och även om
du är en innovativ dirigent kanske du inte har så stora möjligheter
att vända upp och ner på allt under dessa få dagar.
Det kan med andra ord finnas anledning att ha ett större ovanförperspektiv. Forskarna kommer att följa musikerna under en hel
säsong och de kommer att få musikerna att själva uppskatta komplexiteten och hur fysiskt krävande stycken är under olika veckor.
Samtidigt ska de rapportera in om de har mer eller mindre besvär.
– Via den dokumentationen kan vi kanske se om det finns urskiljbara mönster i det här. Med studien kan vi kanske bidra med att se
om det finns bättre eller sämre sätt att lägga upp arbetet.
– Du spelar ju inte en hel premier league-match med samma elva
killar utan du tar in avbytare. I de större orkestrarna har du i viss
mån möjlighet att göra något motsvarande men i de mindre orkestrarna har man inte den möjligheten. Finns möjligheten att ändra
besättningen under en konsert kanske det skulle ge ökade möjligheter till återhämtning.
Under våren 2018 kommer en pilotstudie genomföras. Forskarna
har kontakt med flera olika orkestrar men vilken orkester som kommer att göra vad vet de inte ännu. Gävle Symfoniorkester är klar
för studien men vilka de andra är kommer att bestämmas nu under
februari. Under våren ska de se om de här tekniska mätningarna
är möjliga att göra, att inte mätutrustningen hindrar musikerna att
spela.
– Jag gjorde ett försök för mer än 10 år sedan men den utrustningen som fanns då, med långa sladdar och lagringsdosor på
ryggen, gjorde det svårt att spela.
De kommer att mäta muskelaktivitet i underarmar, framför allt i
stråkarmen. De kommer även att mäta nackrörelser och nackposition och armar samt handledsvinkelhastigheter. Det är en av de variabler som man har mått på hos andra yrkeskategorier. Man vet att
ju snabbare handledsvinkelhastighet man har, i grader per sekund,
desto större risk är det att få besvär. Det är också delvis kopplat till
hur länge man utsätts för det.

Stråkmusiker drabbas ofta av besvär i rygg, nacke och skuldror.
På bilden: Västerås Sinfoniettas violinister och Malin Broman

– Det här kan vi mäta när de repeterar på podiet men vi är också
intresserade av att veta vad som händer när de övar. Vi kan ju inte
följa musikerna dygnet runt men vi vill väldigt gärna veta när fiolen
är aktiv. Så nu laborerar vi med mycket små accelerometrar som
mäter vibrationer. De kan man fästa på instrumenten. Mina kollegor
som är mer tekniskt intresserade tyckte att vi väl bara kunde limma
fast givarna på fiolen men jag sa att jag inte trodde det skulle vara
så populärt.
Däremot kan de plocka upp vibrationerna via stödet eller
möjligtvis fästa accelerometrarna på snäckan eller stränghållaren.
Någonstans där det inte påverkar tonen.
Pilotstudien under våren är mest avsedd för att se att mätningarna
är möjliga att göra. Forskarna behöver också skapa en kategorisering av komplexiteten hos olika musikstycken.
– Om man sätter fyra violinister att spela Nu tändas tusen juleljus så
kommer de sannolikt tycka att det är mycket enkelt att spela och det
kommer ge låga utslag av exponering. Om samma musiker istället
spelar ett verk av Sven David Sandström kommer vi sannolikt att få
mycket högre utslag. De kommer troligtvis att säga att det här är
mycket svårare. Om vi be dem gradera svårighetsgraden från ett
till fyra skulle antagligen sandströmstycket bli en fyra. Vi kan på det
sättet över längre tid få fram ett sätt att kategorisera olika stycken
utifrån komplexitet och hur krävande det är att spela dem.
Vid tidigare pilotstudier på trumpetare och klarinettister har Teresia sett att olika komplexitetsgrad ger olika utslag på mätningarna.
Det kan dels handla om att man spänner sig när det är komplicerad musik men också av det faktum att det är svårt att spela. I vissa
fall behöver det inte vara likhetstecken mellan att det är tekniskt
svårt och att det är fysiskt jobbigt.
– Jag vet att när Kristina från Duvemåla gick på Storan i Malmö var
det många violinister som blev sjukskrivna och det hade antagligen inte med att det var tekniskt svårt att spela men det var fysiskt
ansträngande. Att spela långa stråk under flera timmar kan också
bli fysiskt jobbigt.
Genom att göra studien på liknande sätt som man har gjort på
andra yrkeskategorier får man fram forskningsdata som går att
jämföra.
– Det finns en väldigt hög förekomst av fysiska besvär hos musiker.
Tittar vi mot andra yrkesgrupper med lika höga förekomster av befortsättning på nästa uppslag
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EN HELDAG
FÖR DINA
ÖRON

RE:SOUND
- en dag för dig och alla musikers hörsel

FÖRELÄSNINGAR, ARTISTER & UTSTÄLLARE
Föreläsningar med expertis inom områden
som tinnitus och hörselskador, ljudmätning,
akustikanpassning och forskning med mera.
Programmet innehåller också livemusik,
och ni kan besöka våra utställare.
Eventet är samnordiskt och arrangeras av:
Med öra för orkester, NOMU och KMH.

Västerås Sinfonietta
söker musiker
• Violin 2 tutti
• Kontrabas alt. stämledare
För information och ansökan se
www.vasterassinfonietta.se

Moneybrother, Agnas Bros, Jakob Koranyi

- 10:e mars -

Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

- Boka din gratisbiljett på kmh.se -
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Mer info: orkesteröra.nu

KUNGLIGA OPERAN

Söker

VIOLIN I tutti
Två tjänster
till

KUNGLIGA
HOVKAPELLET

CHEFSDIRIGENT
DANIEL HARDING
SÖKER
STÄMLEDARE TRUMPET

PROVSPELNING 1 JUNI 2018

Mer information finns på
www.operan.se/jobb

Stolta partners till Kungliga Operan

Savana Wallenius Lines

Ansök senast den 9 april 2018
via srso.se

DALASINFONIETTAN SÖKER

STÄMLEDARE FAGOTT
Tjänsten är en tillsvidareanställning med provår.
PROVSPELNINGSREPERTOAR
• W A Mozart Fagottkonsert, sats 1 och 2 (utan
kadenser)
• C Saint-Saëns Fagottsonat, Op. 168, sats 1 och 2
• Orkesterutdrag kommer att finnas tillgängliga
för nedladdning senast 1 månad innan provspelningen.
Provspelning äger rum måndag 23 april efter
personlig kallelse.
Stråkhandens rörelser kommer att mätas i studien som inleds i år

svär hamnar vi hos fysiskt krävande repetitiva jobb inom exempelvis
tillverkningsindustri och styckningsbranschen. Då undrar man om
det är den rent fysiska belastningen för musiker som ligger bakom
detta eller om finns det andra faktorer.
Ungefär 25 till 30 musiker kommer att ingå i studien. De ska
helst komma från två olika orkestrar. Det ska vara första- och andrafioler samt altfioler. Exakt hur många musiker som man behöver ha
med beror på hur de lyckas med pilotmätningarna under våren, på
de åtta personer som de behöver till det.
I den tekniska mätningen kommer man att använda sig av små och
trådlösa givare. Det är samma sorts givare som sitter i aktivitetsarmband och i mobiltelefoner, de som gör att man kan spela labyrintspel och dylikt.
– Vi planerar att mäta två produktioner på hösten och två på våren.
Om det är möjligt att få lika bra data genom att musikerna får
skatta hur fysiskt belastande stycken är kanske det räcker med att vi
vet hur länge de spelar. Då kan vi mäta färre produktioner för man
ska inte sätta på folk mätutrustning i onödan. Vi behöver också
fånga upp musikernas reaktioner kring trötthet efter dagens slut och
över längre perioder via korta sms-enkäter.
Studien kommer att bestå av teknisk mätning, självskattning och
klinisk undersökning. Man kommer att använda en standardiserad
undersökningsmetod som används som en medicinsk kontroll vid
ergonomiskt belastande arbete där det finns referensdata från mer
än fyrtio andra yrkesgrupper.
– Det är det som är det fina i studien. Att vi kan se hur musikeryrket
placerar in sig i förhållande till andra vedertaget fysiskt krävande
arbeten. Jag tror att vi kommer att få se att musikeryrket är betydligt
mer belastande än vad gemene man tror.
–Det är oerhört viktigt att vi börjar behandla musiker inom arbetslivsforskningen som vilken annan profession som helst. Det är därför
avgörande att studien görs så att mätresultaten är kompatibla med
studier på andra yrkesgrupper. Det är så vi bygger legitimiteten i
studiens resultat.
Studien finansieras av Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv
och välfärd. Den kommer att pågå i tre år. Det första 18 månaderna kommer att ägnas åt att samla data och den resterande tiden till
att färdigställa studien. n
Jonas Nyberg

Vi vill ha din ansökan och CV via mail senast
tisdag 3 april.
Skicka ansökan till: eva.erdman@musikidalarna.se
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR LÄMNAS AV
Orkesterchef Eva Erdman 070–360 70 92
eller SYMF-representant Anders Norén 070-734
41 56
Om du vill veta mer om Musik i Dalarna och Falun
så besök gärna musikidalarna.se och falun.se
OM DALASINFONIETTAN
Dalasinfoniettan sätter Dalarna på den kulturella kartan. Varje år erbjuder orkestern och dess
28 musiker ett rikt och varierat konsertutbud till
samtliga dalakommuner. I samband med den
internationella kammarmusikfestivalen Vinterfest
musicerar Dalasinfoniettans musiker med världsartister som Janine Jansen, Benjamin Schmid, Daniel Raiskin, Vilde Frang, Torleif Thedéen, Malena
Ernman och Leif Ove Andsnes och orkestern får
regelbundet förfrågningar om att spela runtom i
Sverige och utomlands.
Till tidigare meriter hör bland annat ”Orchestra
in Residence”-uppdrag vid Festspelen i Bergen,
uppsättningarna av musikalen Oliver tillsammans
med Dalateatern och den kritikerrosade uppsättningen av Wagners Rhenguldet i Dalhalla.
Sedan hösten 2015 är Daniel Blendulf Dalasinfoniettans chefdirigent och konstnärlige rådgivare.
Läs mer om Dalasinfoniettan och Daniel Blendulf:
dalasinfoniettan.se
facebook.com/dalasinfoniettan
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Posttidning B
Adress vid eftersändning:
Symfoni, Alströmergatan 21
112 47 Stockholm

1 1 0 9 8 0 1 0 0

MALMÖ OPERA SÖKER

Violin tutti – i första violingruppen
PROVSPELNINGSDATUM

7 & 8 juni 2018

Alternerande stämledare viola
PROVSPELNINGSDATUM

11 & 12 juni 2018
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