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Fyra av tio musik-/ kulturskolor har besparingskrav, 
14 skolor hotas av nedläggning. Sveriges ”grundmusik-
utbildning” står inför stora nedskärningar som påverkar 
våra verksamheter även i nästa led. Sveriges Orkester-
förbund genomförde en enkät i samarbete med 
Kulturskolerådet i juni-juli. Skolorkestrarnas antal 
minskar från 2013:s 5.0 till 4,7 orkestrar per skola. På 
helheten gör detta ca 70 orkestrar med i snitt 20 unga 
musiker d v s 1 400 unga musiker får inte lära sig att 
spela orkester. I enkätens ser vi att skolorna är i stort sett 
eniga om att lärarande på sitt instrument och lärande i 
samspel i orkester är saker som är nödvändiga för ett 
gott resultat.  
 
Jag blir ledsen och upprörd när så många skolor/ 
rektorer efterlyser fortbildning för lärare, dirigenter av 
den ideella rörelsen. Det saknar vi resurser för och borde 
vara en naturlig del i fortbildning inom musik-/ 
kulturskolan. Förbundet kommer dock att fundera på 
hur vi kan hjälpa till och söka externa medel för detta. 
 
Skolinspektionens tolkning att musikundervisning inte 
kan ske på skoltid får redan negativa effekter. Några 
skolor vittnar om att de lagt ner orkestrar då eleverna 
åker hem med skolskjuts och inte har möjlighet att åka 
till sin skola igen på kvällen. På inlägg på Facebook går 
det att utläsa en stor frustration bland många lärare 
runtom i landet för att de förlorar möjligheten att 
undervisa dagtid. Föräldrars extra insatser med skjuts 
fordras på många håll där det saknas kollektivtrafik. 
 
Gislaved är kommunen som pekas ut av 
skolinspektionen och detta har skapat en hälsosam 
debatt om hur landets musikelevers villkor ser ut. 
Sveriges Orkesterförbund driver frågan om att villkoren 

måste se ut som tidigare. Politikerna bör se över lag-
stiftningen. 
 
Bor du t.ex. någon mil utanför Västerås har du ingen 
buss att ta på kvällen till en orkesterrepetition eller 
komma hem igen efter repet. I mindre kommuner är det 
längre avstånd och ännu svårare.  
 

Orkestrarnas branchorkesterforum  
träffades i september och talade om helheten på 
orkesterområdet i Sverige. Bra utbyte av information och 
erfarenheter. Alla deltagare ser behovet av att stärka 
utbildning, förutsättningarna för olika nivåer och hitta 
nya lösningar på rekryteringsproblemen i vår tid.  
Vi har kommit överens om en kartläggning av söktrycket 
på musikhögskolorna som förbundet kommer att hjälpa 
till med.  
 

Sveriges Orkesterförbund har varit med och bildat 
många paraplyer på kultursidan, vi tror att samarbete är 
bra för alla. Självklart lämnar vi en organisation som vi 
inte upplever arbetar för våra intressen. Därför har vi 
lämnat ”Kulturorganisationer i samverkan” (ax) som vi 
var med och stiftade 1996, ofta med styrelseuppdrag. 
 
Grundtanken var att skapa en organisation som samlade 
såväl ungdoms som ideella riksorganisationer, en tydlig 
företrädare för den breda kultursektorn.  
 
Det kommer fler och fler önskemål om samarbete med 
förbundet, för besök av BAM eller Med Öra för 
orkester. De önskar då utbildning. En positiv trend.  
 
Magnus Eriksson/ Förbundsdirektör 
magnus@orkester.nu 
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MEDLEMMAR – DISTRIKTEN – VERKSAMHET 
 

Medlemmar 

Falu Blåsorkester 50 år, sept., Dalarnas 
Orkesterförening 100 år, okt, Nykvarns Musikkår 
150 år, okt, Sala Blåsorkester 90 år, nov, 
Mössebergs Musikkår 100 år, nov, Skutskärs 
Musikkår 75 år nov/ Nya medlemmar Norrköpings 
Symfoniorkester, Lunds kammarsolister 

Personal 

Sofia Nygren, verksamhetsutvecklare, 
sofia@orkester.nu /Andreas Forsman, 
projektledare BAM, andreas@orkester.nu/ Maria 
Sjögren, ergonom BAM / Louise Hellbom, mental 
coach BAM 

www.orkester.nu  

Distrikten 
Förbundet är indelat i 13 distrikt med egna styrelser. 

_____________________________________________________________ 

Verksamheter 
CHECK ARRANGÖRSUTBILDNING 
UPPSALA* Årets utbildningar inom 
arrangörsområdet arrangerande av Musikarrangörer 
i samverkan (MAIS) sker detta år i Uppsala den 19-
20 oktober. Gott samarbete med Uppsala kommun 
och deras bolag. Årets tema är ”Sponsring och 
hållbarhet”. Vänder sig till både unga som ideella 
arrangörer.  

http://www.mais.se/check-2019-uppsala/   

ENKÄT OM ORKESTRAR PÅ MUSIK- / 
KULTURSKOLORNA* Förbundet har 
genomfört en enkät till alla Sveriges musik- / 
kulturskolor i juni månad. Skedde som en 
uppföljning av liknande enkät 2013. Vi ser då att 
antalet orkestrar minskar på skolorna från snittet 5.0 
till 4,7/skola. Kan tyckas vara lite men utslaget på 
alla skolor handlar detta om ca 70 orkestrar, ca1400 
elever som går miste om denna del av skolningen.   

Några skolor säger att de tvingats ta bort orkestrar 
då undervisningen inte längre sker under skoltid. 
Extra skolskjutsar för barn som bor en bit bort gör 
att de inte får detta och inte längre kan spela 
orkester. Rapporteras stora skillnader på intresset 
för orkesterinstrumenten men det övergripande 
intresset minskar. Övergripande intrycket är att 
många skolor jobbar hårt för att motverka minskad 
rekrytering av orkesterinstrument. 

Rapporten presenterades på branchorkesterforum 
den 27 september på Kungliga Musikhögskolan. I 

Enkäten besvarades av 102 skolor av 230 möjliga. 
Genomfördes i samarbete med Kulturskolerådet.  

I vårt ”orkesterbranchforum” kom vi överens om 
att Sveriges Orkesterförbund skulle genomföra en 
enkät till alla musikhögskolor om söktrycket de 
senaste fem åren.  

SVENSKA MÄSTERSKAP FÖR 
BLÅSORKESTRAR LINKÖPING 14 SEP* 
Uppsala Blåsarsymfoniker blev Svenska mästare för 
tredje året i rad och skall representera Sverige i 
Europeiska mästerskapen i Frankrike maj 2020.  
Stort GRATTIS med 96 poäng (av 100) och till 
Hemvärnet i Göteborg med 88 poäng som knep 
andraplatsen. 39 orkestrar deltog på festivalen från 
stora delar av Sverige.  

https://www.uppsalablasarsymfoniker.se/  

SKOLINSPEKTIONEN* Har kommit med 
beslut om vite för Gislaveds om de inte bl.a. tar 
bort ungdomars möjlighet att få musikundervisning 
på sina grundskolor dagtid. Musikskolan riskerar att 
tappa en massa elever, ungdomar får det svårare at 
kunna få undervisning och lärarna kan inte delta i 
musiklivet då de alltid jobbar kvällstid med 
undervisning. 

KULTURENS BILDNINGSVERKSAMHET - 
FOLKHÖGSKOLA* Studieförbundet har ansökt 
om att få starta folkhögskola 2020 och Folkbil-
dningsrådet behandlar vår ansökan i november. 
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Styrelsen består av Patrik Andersson Tideman 
(Malungs folkhögskola, Sveriges Spelmans-
förbund), Anders Åström (f d ledamot i flera 
folkhögskolestyrelser), Cathja Mörner (f d rektor 
Musikhögskolan Ingesund, Kammar-
musikförbundet) och ordförande Magnus Eriksson 
(f d ledamot Kungl. Musikhögskolan, f d ordf. 
Länsmusiken i Stockholm, Sveriges Orkester-
förbund) 

Vi har bildat en rådgivande grupp med ett antal 
lärare vid olika folkhögskolor med bred kompetens 
från mänskliga rättigheter till jazz.  

Kulturens har fått en ny medarbetare i Anna Åhlin 
Orwin som blir kontakt nationellt för alla 
medlemsorganisationer. Anna kommer närmast från 
Hemslöjdens Riksförbund. Sveriges Orkester-
förbund har haft möte i oktober om vår 
handlingsplan för 2020 med Anna. 

 

Fotografi Kulturens Bildningsverksamhet 

Finns tre ansökningar från nya riksförbund om att 
bli medlemmar i Kulturens Bildningsverksamhet.  

www.kulturens.se/  

 

JÖNKÖPING* Våra medlemsorkestrar i 
Jönköping berättar att de inte har råd att vara i 
konserthuset ” Kulturhuset Spira”. De ideella stängs 
då ute från bra lokaler med hyror på 50 000 kr för 
en kväll.  Jönköpings kommun har dock startat ett 
försök med en egen lokal som kommer att prövas 
under hösten.   

BODY ART MIND* Vi har fått med ytterligare 
en kulturskola med i projektet, Nacka Musikskola, 
väldigt roligt. Kollegorna har varit i Växjö på 

lärarseminarium för 200 lärare och talat om 
kunskaperna i vårt projekt. Vi arbetar nu med olika 
utbildningsmaterial för de fyra skolorna i Huddinge, 
Botkyrka, Österåker och Nacka. Stöds av Allmänna 
Arvsfonden. 

Andreas, Louise och Maria har även startat en blogg 
där lärare och elever skall kunna ge uttryck för sina 
tankar. https://bodyartmind.se/blog/  

http://bodyartmind.se/  

MED ÖRA FÖR ORKESTER* Kommer allt fler 
förfrågningar om detta projekt som lever vidare. 
Andreas Forsman skall inom kort ha seminarium 
med Norrköpings Symfoniorkester och senare även 
ha utbildning i Malmö. Den 5 september kom 
äntligen den utbildningsfilm vi arbetat med om 
hörsel som erbjuds skolor, TV m fl. ”Man kan inte 
blunda med öronen”, ses på Med öra för orkesters 
YouTube-konto samt på www.blundamedöronen.se 
 

FÖRBUNDSSTYRELSEN* Vår 
förbundsordförande slutat på Norrbottensmusiken 
och flyttat från Luleå till Märsta. En ny uppgift är 
ett jämställdhetsprojekt med för storband på 40 %.  

 

Walter Brolund, bild Norrbottensmusiken  

  
ORKESTERAKADEMIN* Har ett flertal digitala 
utbildningar om kulturpolitik, rekrytering m m.  

BLÅSMUSIKENS DAG 2020 9 MAJ * De 
professionella blåsorkestrarna, Kungliga Musikaliska 
Akademin, Sveriges Orkesterförbund m fl. gjorde 
en satsning för 2019. En gemensam dag att 
manifestera blåsare av olika slag i hela landet. Det 
blev hela 246 orkestrar som spelade i 68 kommuner, 
imponerande.  

https://blasmusikensdag.com/ 
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Övriga nyheter 
SEMINARIUM OM SVENSK 
MUSIKPOLITIK* Ordnas av Socialdemokraterna 
och Liberalerna i november. Ett svar på bl.a 
uppropet ”Ett musikliv för alla” och Musikar-
rangörer i samverkans (MAIS) arbete. Vi välkomnar 
detta och kommer naturligtvis att vara på plats i 
gamla riksdagssalen.  

http://www.ettmusiklivforalla.se/Ett_musikliv_for
_alla%21/Uppropet.html 

KULTURORGANISATIONER I 
SAMVERKAN (AX)* Sveriges Orkesterförbund 
lämnade organisation för en tid sedan och 
även ”Svensk Musik med Mission” (SMM) och 
Hemslöjden avslutade sitt medlemskap i ax.  

ARELDATA AB – KÖPTES AV 
KULTURENS* Sveriges Orkesterförbund har 
samarbetat med ArelData i över 20 år, Kulturens 
sedan starten för 10 år sedan och företaget har gott 
renommé för sin hantering av ekonomitjänster. Nu 
har Kulturens Bildningsverksamhet köpt bolaget för 
att erbjuda en effektivare serviceorganisation för 
Kulturens, medlemsorganisationer och andra en 
billigare ekonomihantering. Redan 2020 kommer 
bolaget att använda ett modernt automatiserat 
system.  

ArelData är ett familjeföretag i tre generationer. 
Samtliga 8 anställda tas över av de nya ägarna. 

 

Verksamhetschef Kenneth Lundmark Kulturens 
Bildningsverksamhet Malte Johansson ArelData, VD Michael Bäck 
ArelData, Förbundsordförande Magnus Eriksson Kulturens 
Bildningsverksamhet, Ulla Bergkvist ArelData och Madelene 
Karmehag ArelData.  

HANDELSHÖGSKOLAN + 
FILHARMONIN* Nytt samarbete inom 
orkesterområdet.  

https://www.mynewsdesk.com/se/chamber/pressr
eleases/nytt-samarbete-banbrytande-
musikteknologi-ska-tonsaetta-framtidens-
stockholm-2918214  

KVINNLIGA KOMPOSITÖRER* KVAST 
kommer med läget på institutionerna nyligen. Deras 
rapport kan laddas ner här. 
https://kvast.org/repertoarstatistik-2016-2019-21-
svenska-musikinstitutioner/ 

_____________________________________________________________________________________ 

Sveriges Orkesterförbund följer GDPR och vill du inte ha detta informationsbrev e-postar du detta till info@orkester.nu Mer om 
förbundet hanterande av GDPR finns på hemsidan. https://www.orkester.nu/om-sveriges-orkesterforbund/integritetspolicy/ 


