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Ett jämställdhetsuppdrag
för tre myndigheter
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2011 tilldelades Musikverket åtta miljoner kronor av regeringen för att
i samverkan med Statens kulturråd och Konstnärsnämnden stödja projekt som
på olika sätt kunde främja ökad jämställdhet inom musiklivet. I den här skriften
presenterar vi några av projekten som kunde genomföras tack vare satsningen,
samlar röster och tankar från ansvariga och deltagare och presenterar fakta och
bakgrund. För den som söker ytterligare information hänvisar vi till de rapporter
som respektive projekt lämnat in till Musikverket.

Femtastic youth, en workshopturné med syfte att inspirera
unga tjejer att hitta till den manligt kodade hip hop-genren.
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Å

r 2006 presenterades betänkandet
Plats på scen, något som ledde fram
till olika jämställdhetsprojekt inom
scenkonstområdet och senare en analys i Kulturrådets rapport På väg mot jämställd
scenkonst 2009. Där framgick det att könsfördelningen inom musikområdet fortfarande avvek
kraftigt från ambitionen om jämställdhet. Det var
mot den bakgrunden regeringen formulerade sitt
uppdrag till Musikverket som i samverkan med
Konstnärsnämnden och Kulturrådet fördelade åtta
miljoner kronor under fyra år till olika jämställdhetsprojekt inom musikområdet.
Uppdraget välkomnades av de tre myndigheterna
som redan tidigare var för sig verkat för ökad jämställdhet inom musiklivet.
– Att aktivt sätta fokus på ett mer jämställt musikliv genom ett riktat uppdrag från regeringen med
särskilda projektmedel är en bra metod för att
uppmärksamma och sträva mot målet om större
jämställdhet eftersom det engagerar musiklivets
företrädare att ta ställning till sin roll i frågan.
Jämställdhet är till stor del en fråga om inflytande
och makt; vem bestämmer, vem tillsätter, vem äger
arenan? Extra stimulansmedel gör att frågan lyfts
bland konstområdets aktörer, menar Ann Larsson,
Konstnärsnämndens myndighetschef.
ATT FLER A MYNDIGHETER samverkade kring
uppdraget ses positivt av myndigheterna.
– Dels för att utbyta erfarenheter, säger Staffan
Forssell, Kulturrådets generaldirektör, men även för
att skapa samsyn i frågan. Våra uppdrag ser olika ut
och det har också bidragit till en intressant diskussion och utveckling, där vi kan komplettera varandra
med olika perspektiv.
Första året, 2011, ägnades åt att skapa en handlingsplan för hur jämställdhetsarbetet skulle
bedrivas. Genom möten, samtal och dialog med det
fria musiklivet inom flera områden kartlades och
undersöktes behoven på bred front. Under det här
året skapades bland annat samtalsserien Musikliv
i balans, som arrangerades på olika platser i landet med bred representation från musiklivets olika
aktörer och dessutom en rad samarbetsprojekt.
– Den inledande analysen var betydelsefull, menar
Stina Westerberg, Musikverkets generaldirektör.
Den hjälpte oss senare under projektet att prioritera
bland det stora antalet projektansökningar.

FR ÅN OCH MED 2012 inleddes fördelningen av
jämställdhetsstöden, samtidigt som dialogen med
musiklivet fortsatte. Dels genom samtalsserien

Musikliv i balans, men också i en konferens under
samma rubrik som samlade 200 deltagare från hela
landet på Scenkonstmuseet, dåvarande Musik- och
Teatermuseet i Stockholm.
2012 inkom sammanlagt 89 ansökningar. Totalt
söktes 22 707 158 kronor. Cirka 43 procent av ansökningarna handlade om konsert, repertoar, evenemang och annan konstnärlig verksamhet som inte
tillhörde de sökbara kriterierna. Därför justerades
sökkriterierna ytterligare för att adressera rätt
sökande, så att långsiktighet, strukturellt förändringsarbete, geografisk spridning och relevansen
för barn och ungdomar vägdes in i bedömningarna.
Nio jämställdhetsprojekt fick stöd 2012 med sammanlagt 2 391 400 kronor.
– Det är positivt att bidragen har gått till strategiska
projekt som har bedömts kunna främja en långsiktig
utveckling mot ökad jämställdhet inom musikområdet. Tillfälliga projektmedel kommer inte att förändra
jämställdheten inom hela musiksektorn – för det
behövs mer långsiktiga integrerade insatser på flera
nivåer inom både utbildning, det offentligt finansierade och det privata. Men att bidrag gått till just strategiska satsningar gör att relativt lite medel under en
förhållandevis kort period ändå kan ge effekter, säger
Staffan Forssell.
2013 VAR ANTALET ansökningar 32, varav 27 uppfyllde kriterierna. Den sammanlagda sökta summan
var 8 283 047 kronor. Under året fördelades två
miljoner kronor till tio jämställdhetsprojekt, varav
sju var fleråriga och hade fått stöd även 2012.
2014 kunde antalet ansökningar räknas till 26.
Sammanlagt uppgick den sökta summan till 7 942
150 kronor. Tio projekt fick stöd det året med två
miljoner kronor. Sju av projekten var fleråriga och
fick stöd även 2013, varav fem hade fått stöd redan
2012. Under 2014 genomfördes också en andra och
avslutande del av konferensen Musikliv i balans som
samlade 151 representanter från hela musiklivet och
där också 38 föreläsare och musiker medverkade.
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Som ringar på vattnet …
Man kan alltid ha uppfattningar om saker och ting. Tro sig veta hur allt förhåller
sig. Men hur ser verkligheten egentligen ut? Som ansvarig för Musikverkets
jämställdhetssatsning ville generaldirektören Stina Westerberg tillsammans med
sina medarbetare inleda arbetet med en period av undersökande för att
säkerställa att pengarna användes på bästa möjliga sätt.

T

ill hjälp tog Musikverket Lina Nyberg,
jazzsångerska med stor erfarenhet från
musiklivet och arbetet som lärare på Södra
Latins musikgymnasium.
Efter åtskilliga möten, samtal och dialoger med
musiker, arrangörer och musikutbildningar inom
flera områden stod det klart att jämställdhetspengarna framförallt skulle riktas till huvudmän inom
det fria musiklivet – ideella organisationer, enskilda
firmor eller aktiebolag, gärna i samverkan med
kommuner, landsting eller utbildningsinstitutioner.
Prioriterade områden blev bland annat frågan om
hur resurser fördelas mellan kvinnliga respektive
manliga musiker, kvinnligt ledarskap, skapandet av
kvinnliga nätverk, tillgängliggörandet av repertoar
av kvinnliga tonsättare och barns och ungdomars
rätt till en jämställd undervisning. Projekten skulle
syfta till långsiktiga, strukturella och djupgående
förändringar för ett jämställt musikliv. Geografisk
spridning var viktigt, liksom relevansen för barn och
ungdomar.
En referensgrupp bestående av två ledamöter från
Konstnärsnämnden, två från
Statens kulturråd och två
från Musikverket granskade ansökningarna
och anlitade vid behov
expertis. Formellt beslut
fattades av Musikverkets
generaldirektör.

Stina Westerberg,
generaldirektör
Musikverket.
FOTO: STEFAN SEGOLSON
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Ganska snart kunde Stina Westerberg se att de
pengar som delades ut till de olika jämställdhetsprojekten skapade ringar på vattnet.
– Plötsligt startades debatter i media, folk pekade
bland annat på det orimliga i de ojämställda festival
scenerna. Det förekom diskussioner, inte minst i
sociala medier, om exempelvis operasexism. I Norge
inspirerades man till att kräva pengar till motsvarande jämställdhetssatsning, i Frankrike startade
kvinnliga jazzarrangörer ett projekt tillsammans
med svenska musiker och senast har England bjudit
in oss till samtal. Det här med att många aktörer
samstämmigt jobbar mot samma mål har stor betydelse för utvecklingen. Så jag tycker att vi flyttat
fram positionerna under de här åren, säger Stina
Westerberg.
EN GÅNG VAR Stina Westerberg en av få kvinnliga musiker i Berlinfilharmonikerna som då
ganska nyligen hade släppt kravet på enbart
manliga instrumentalister. Under sitt eget liv har
hon sett mycket hända när det gäller jämställdheten inom musiklivet. Ändå kan hon konstatera
att det fortfarande finns områden som är eftersatta. Hon pekar bland annat på dansbandsscenen där de kvinnliga musikerna är få. Men
också på tonsättarsidan och på det låga antalet
kvinnliga dirigenter på våra konsertscener.
Samspelet mellan aktörer som fördelar stöd till
kulturlivet och aktörer som bedriver offentligt finansierad verksamhet är centralt. Offentligt finansierad verksamhet har en möjlighet att på ett mycket
positivt sätt kunna driva förändring och utveckling
framåt, i synnerhet när det gäller jämställdhet.
Förmedlare av offentlig finansiering har en tydlig
förväntan på framför allt scenkonstinstitutioner och
orkestrar att de ska arbeta strukturerat också med
jämställdhet.
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Plötsligt startades debatter
i media, folk pekade bland annat
på det orimliga i de ojämställda
festivalscenerna. Det förekom
diskussioner, inte minst i sociala medier …
– Kanske behöver vi bli ännu tydligare i vår återkoppling till dem som får stöd. Alla som fördelar
offentligfinansierat stöd, skattepengar, ska fördela
stödet jämställt. Vi kan också bidra med uppföljning
av hur stödet fördelas och vilken effekt det får långsiktigt.
SAMHÄLLSDEBATTEN under de tre projektåren
har gått från att vara ganska uppgiven till att handla
om något som faktiskt kan förändras. Den förändrade attityden avspeglades med tydlighet i de båda
konferenserna Musikliv i balans, som inledde och
avslutade jämställdhetsuppdraget. 2011 års kon
ferens andades ilska och uppgivenhet medan avslutningen 2014 vibrerade av framtidstro, styrka och
konkreta resultat att visa upp.
– I dag finns det en tydlig skämsfaktor i att presentera en sommarfestival med enbart killar. Publiken

börjar dra öronen åt sig, förväntar sig något annat.
De har en nyckelroll i förändringen. När publiken
börjar kräva något annat av musikscenen kommer
den också att förändras, säger Stina Westerberg.
Musikverket är en jämställdhetsintegrerad myndighet och driver jämställdhetsfrågorna kontinuerligt, både internt inom myndigheten och utåt mot
allmänheten och musiklivet. Ett sätt är att satsa på
inköp och synliggörandet av fler kvinnliga tonsättare
på Musik- och teaterbiblioteket. Ett annat är den
ordinarie bidragsfördelning som Musikverket utför
genom Musikplattformen.
– När vi fördelar ekonomiskt stöd ställer vi alltid
frågor om hur stödet mellan kvinnor och män är
avsett att fördelas, något vi också följer upp. Att
oförtrutet ställa den här typen av frågor är vårt sätt
att påverka musiklivet och tala om att vi förväntar
oss att de som söker projektstöd från oss ska ha
reflekterat över jämställdheten. Som statlig myndighet kan vi gå i bräschen och driva förändring inom
olika värdegrundsfrågor, i allt från jämställdhet till
frågor om lika berättigande, jämlikhet och tillgänglighet. Det är ett fundament i vårt uppdrag, säger
Stina Westerberg. ■

Statistik från Jämställd festival – en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening som granskar festivaler,
presenterar sammanställningar och statistik av bland annat könsfördelningen av artister på festivalscenterna.
Tio festivaler undersöktes.
% Mansdominerade79
akter
% Kvinnodominerade akter

17 4

2012

19
76

24 3

5

2013

% Mixade akter
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73

29 4

2014

2015
67
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En tagg i foten
När det handlar om att förändra gamla invanda mönster gäller det att arbeta
väldigt konkret och handfast. Kvinnliga tonsättare bildade en ideell förening, vilket
också Sveriges kvinnliga dirigenter gjorde. Hos Blåsarsymfonikerna bestämde
man sig bara en dag för att skippa helskäggen och i stället dela repertoaren lika
mellan kvinnliga och manliga tonsättare.

R

edan som barn och elev på Adolf Fredriks
musikskola fick Maria Lithell Flyg ofta höra
att hon sjöng så fantastiskt, hon borde
bli sångerska. Samtidigt gick hon och tog
pianolektioner, men ägnade sig hellre åt att hitta på
egna melodier än att öva på läxorna. Men ingen föreslog någonsin att hon borde bli tonsättare.
Ändå blev hon det till slut och som vuxen kan hon
se ett mönster.
– Som sångerska hade jag hur många kvinnliga
förebilder som helst. Men som tonsättare fick jag
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söka efter kvinnorna som gått före, säger Maria
Lithell Flyg.
Egentligen hade hon inte funderat så mycket över
sitt yrkesval ur ett könsperspektiv. Ända tills den dag
hon intervjuades i radio efter att ha skrivit ett verk på
beställning av Stockholms Blåsarsymfoniker.
– Jag är ju ingen genusvetare, men plötsligt krävdes det av mig att jag skulle kunna svara på alla de
här frågorna om kön och jämställdhet inom musiklivet. Det fick mig att lyfta blicken, att på allvar börja
se hur saker och ting hänger ihop, berättar Maria
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I ett förändringsarbete möter man så klart också en hel del motstånd och jag tror
att några uppfattade det som att vi kom och kritiserade dem.

I DAG SAML AR K VAST cirka 150 medlemmar,
både kvinnor och män, och genom åren har de fortsatt att föra statistik över andelen kvinnliga respektive manliga tonsättare på svenska konsertscener.
Men framför allt har de ägnat sig åt att skapa dialog
med landets orkestrar för att inspirera till andra val
och att bygga upp en lättillgänglig repertoarbank.
2013 fick Kvast viktig hjälp i sitt arbete av Musik
verkets jämställdhetspengar som innebar att de
kunde skicka ut en delegation till 19 offentligt finansierade orkestrar i landet.
Bemötandet bland orkestrarna var generellt sett
gott, liksom intresset, även om medvetenheten
varierade. I vissa orkestrar ansåg man att frågan om
jämställd repertoar var en ickefråga. I några andra
kom jämställdhetstänkandet ganska snart upp på
agendan efter besöket från Kvast.
– För oss var det viktigt att få upp frågan på bordet, att komma ut och starta en dialog. Berätta om
vår repertoarbank, erbjuda hjälp och rådgivning.
Men i ett förändringsarbete möter man så klart
också en hel del motstånd och jag tror att några
uppfattade det som att vi kom och kritiserade dem,
säger Maria Lithell Flyg.
Alla orkestrar de besökte spelar övervägande
historisk musik. Däremot visar statistiken att de
orkestrar som har en något högre andel nutida
musik på repertoaren får bättre siffror när det gäller
antalet kvinnliga tonsättare. Kvasts företrädare fick
ofta höra att de inte ställde musikens andel i relation
till tillgången på verksamma tonsättare nu och då.
– Det är klart att om man ska spela greatest hits,
då får man problem direkt. Men om man är beredd

FOTO: PETER ÖHLANDER

Lithell Flyg, ordförande i Kvast, Kvinnlig Anhopning
av Svenska Tonsättare.
Föreningen bildades 2008 på initiativ av tonsättaren Karin Rehnqvist. Samma år hade hon satt sig
ner för att gå igenom de svenska orkestrarnas generalprogram inför säsongen 2008/09. Där kunde hon
konstatera att 1,2 procent av musiken hade komponerats av kvinnor, 98,8 procent av män. Siffrorna
förändrades en aning när hon koncentrerade sig på
verk skrivna efter 1950. Då steg andelen kvinnliga
tonsättare till 6 procent.
Därmed var saken klar. Det svenska musiklivet
behövde en ideell förening vars huvudsyfte är att öka
både medvetenheten om kvinnliga tonsättare och
andelen kvinnliga tonsättare på repertoaren.

Maria Lithell Flyg, tonstättare
och ordförande i Kvast.

att lämna det slentrianmässiga och gå några extra
steg, så hittar man också fram till de kvinnliga tonsättarna. Det finns mycket mer än man tror, säger
Lena Haag, klarinettist och programrådsrepresentant i Blåsarsymfonikerna.
2010 BL ÅSTE ORKESTERN bokstavligen liv i
genusdebatten genom att lansera Skippa helskägg,
en säsongserie där hälften av verken hade skrivits
av kvinnor.
I pressen beskrevs deras satsning som ett ”radikalt jättekliv” och Blåsarsymfonikerna utnämndes
till den första orkestern i världen som infört prin
cipen att halva repertoaren skulle ha kvinnliga upphovspersoner. I själva verket blev det till och med
ett överskott av kvinnlig representation: andelen
kvinnliga tonsättare hamnade på 52 procent innan
säsongen var över.
Efter att först ha drabbats av ångest inför satsningen ”körde vi så det rykte”, berättar Lena Haag,
som var en av dem som började leta efter de kvinnliga tonsättarna. Från början hade hon nog trott att
det skulle bli svårt att hitta annat än sånger och
kammarmusik, men där fanns mycket mer.
– Jag använde mig av förlagskataloger och
Dictonary of Women Composers, men självklart också
av mina egna och andras kunskaper, skickade brev
till kvinnliga tonsättare, sökte överallt där jag kunde
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Blåsarsymfonikerna.

Det finns många aspekter att ta
hänsyn till när man sätter ihop en
repertoar, men att inte ta med
jämställdhetsaspekten känns inte längre
naturligt.
tänka mig att hitta något, säger Lena Haag, som
snart gjorde en upptäckt.
– Det har skrivits otroligt mycket musik av kvinnor
genom historien, inte bara av dem som var släktingar till de stora kompositörerna och vars namn därför
har bevarats. En del av de kvinnliga tonsättarna var
till och med mycket berömda och omtalade under
sin tid. Men det stora problemet är att så fort de
avslutar sin livsgärning försvinner de ur historien.
De skrivs helt enkelt ut.
EFTER SÄSONGEN MED Skippa helskägg kunde
Blåsarsymfonikerna inte längre gå tillbaka till den
gamla ordningen. Senaste säsongen utgjorde andelen kvinnliga tonsättare 30 procent av repertoaren.
– Det kommer alltid att finnas argument för att
inte spela musik skapad av kvinnor. Ofta handlar det
om publiken, att de vill ha det kända. Ibland tillskrivs
argumenten solister och dirigenter – att tillmötesgå
deras behov av att spela och framföra viss musik.
Där har vi en fördel, vi har inte råd att hålla oss med
stjärndirigenter och solister i någon större utsträck-
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ning. Det finns många aspekter att ta hänsyn till när
man sätter ihop en repertoar, men att inte ta med
jämställdhetsaspekten känns inte längre naturligt.
Om man slår in på den här vägen och skapar en
struktur för arbetet, blir det inte lika skrämmande
nästa gång. Samhället och strukturerna förändras
först när vi kräver och förväntar oss förändring.
Annars skulle det ju fortfarande se ut som på 1800talet, säger Lena Haag.

N

ej, längre har vi faktiskt kommit, men förändringen går för sakta.
Det tycker bland annat dirigenten
Merete Ellegaard, medlem i föreningen
Kupp – kvinnor upp på pulten.
Föreningen bildades 2012 för att stötta och aktivt
synliggöra kvinnliga dirigenter och verka för att de
regelbundet ska få ta plats i våra svenska professionella orkestrar.
Precis som Kvast strävar Kupp efter att få igång en
dialog med orkestrarna och operahusen.
– Vi fick verkligen en skjuts av pengarna från
Musikverket. Som en liten ideell förening hade vi
aldrig kunnat resa runt och träffa orkestrarna, bygga
en hemsida, delta på konferenser och mycket annat
på det sätt vi har kunnat göra under dessa år, säger
Merete Ellegaard, som gläds över den debatt om
den bristande jämställdheten på våra konsertscener
som blossat upp under sommaren 2015.
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Som enskild kvinnlig dirigent är det naturligtvis svårt att driva frågor av det här
slaget mot potentiella arbetsgivare. Men i föreningsform blir det hela enklare.

BEMÖTANDET GENTEMOT Kupp från orkestrarna
runt om i landet var i stort sett positivt. Där fanns
ofta ett intresse, men också många hinder.
– Kvinnliga dirigenter är fast i ett moment 22. Det
finns orkesterchefer som säger sig vilja jobba med
instegsprogram som innebär att man som svensk
dirigent först jobbar med mindre orkestrar, kanske
gör en skolkonsert, sen en populärkonsert och en
rad mindre program och sakta men säkert kvalificerar sig för en konsert i generalprogrammet.
Problemet är att vi svenska kvinnliga dirigenter ofta
redan jobbar så, men ingen från de stora konsertoch operahusen kommer någonsin för att lyssna på
våra konserter, säger Merete Ellegaard.
Kupps statistik från spelåret 2013–14 talar sitt
tydliga språk. I de ordinarie programmen och föreställningarna i samtliga svenska professionella
orkestrar och operahus var andelen svenska dirigenter 44 procent. Motsvarande siffra för svenska
kvinnliga dirigenter var bara 3 procent. Där svarade
Folkoperan – den enda institutionen med en kvinnlig
chefdirigent – för drygt hälften.
Som enskild kvinnlig dirigent är det naturligtvis
svårt att driva frågor av det här slaget mot potentiella arbetsgivare. Men i föreningsform blir det hela
enklare.
Attityden gentemot svenska kvinnliga dirigenter
kommer till uttryck på många sätt, något Kupp
registrerat på sina resor till de svenska konsert- och
operahusen. Ett exempel som nämns är en orkester,
där de vid sitt första möte mottogs mycket positivt

och uppmanades att komma med ett förslag till en
programserie med fyra svenska dirigenter – alla
kvinnor.
Uppmaningen antogs och några av Kupp:s medlemmar ägnade ansenlig tid åt ett genomarbetat
förslag som skickades in till producenten. Förslaget
möttes av tystnad.
Senare sade sig samma orkester vilja ta itu med
underrepresentationen av kvinnliga dirigenter
genom att arrangera en tävling för enbart kvinnliga
dirigenter där första priset skulle vara att bli dirigentassistent till orkesterns manlige chefdirigent.
– Det är tufft för svenska dirigenter att få jobb i
Sverige. Och allra tuffast är det för kvinnor. För att få
en förändring till stånd måste vi målmedvetet jobba
på olika fronter. En är att förändra synen på dirigenter som råkar vara kvinnor. En annan är att vi måste
se över den starka ställning som utländska agenturer har inom svenskt musikliv. Det är naturligtvis
väldigt viktigt inför framtiden att svenska nutida
tonsättare och dirigenter får en tydlig plats på institutionerna runt om i Sverige. Det skulle skapa större
konstnärlig samverkan mellan nyskapande och
FOTO: PETTER HOLGERSSON

Debatten har förts på flera svenska kultursidor och bland annat handlat om en övergripande
struktur där utländska agenturer styr de svenska
konserthusens val på ett sätt som missgynnar såväl
jämställdheten som det svenska musiklivets möjligheter att växa både på hemmaplan och internationellt. Flera röster har höjts i diskussionen, som
naturligtvis bygger på olika och vitt skilda åsikter i
de aktuella frågorna.
– Men huvudsaken är ändå att frågorna debatteras, att problematiken blivit synliggjord. Jag kan inte
dra någon annan slutsats än att jämställdhetspengarna från Musikverket har haft betydelse där. Vi är
många som varit engagerade i olika frågor kring ett
jämställt svenskt musikliv i flera år nu genom olika
satsningar och jag tänker att det ger resultat, säger
Merete Ellegaard.

Merete Ellegaard, dirigent och medlem i Kupp.
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Kvast tittade på balansen mellan kvinnor/män, utländskt/svenskt samt tidsåldern för kompositionerna. Totalt framförd
musik bland de arton orkestrar som sammanställdes säsongen 2014/15 var 30 096 minuter.

kreativa begåvade artister och påverka institutionernas kvalitet positivt. Alla musiker som inte får jobba
är ju inget annat än en förlustaffär för det svenska
musiklivet, säger Merete Ellegaard.
För Kupp handlar framtiden om att fortsätta driva
frågorna gentemot musikinstitutionerna, bilda opinion och att i största allmänhet ”vara en tagg i foten
på den store giganten”.
– Jag tror att musiklivet har allt att vinna på att
släppa fram kvinnorna. Som dirigent har jag aldrig
stött på motstånd i orkestrarna, utan det mesta
handlar om attityder och strukturer i beslutsprocessen. Kvinnor har alltid hållits utanför musiklivet,
därför tror jag att vi är bra på att tänka utanför
boxen, något som skulle kunna gynna mötet med en
publik, val av repertoar och andra viktiga kvaliteter.
För precis som många beslutsfattare är vi inom
Kupp också väldigt upptagna av det här med kvalitet,
säger Merete Ellegaard.
ÄVEN PÅ K VAST tycker medlemmarna att utvecklingen skyndar allt för långsamt. I sin andra omgång
orkestersamtal 2015 gjorde föreningen en uppfölj-

Alla musiker som inte får jobba är
ju inget annat än en förlustaffär
för det svenska musiklivet.
ning med konkreta frågor om vad som förändrats
sedan sist, hur arbetet gått till i programråden, om
inställningen förändrats och om eventuella mål uppnåtts eller inte.
– Många orkestrar uttrycker att de behöver hjälp,
särskilt med den historiska repertoaren. Där gör
vi vad vi kan med våra små resurser. Fortsätter att
jobba med att bygga upp en repertoarbank på vår
hemsida som vi också översätter till engelska, samarbetar med Musikverkets bibliotek och en hel del
annat. Men problemet för oss är att vi är en ideell
förening och utan verksamhetsbidrag jobbar vi alla
gratis, säger Maria Lithell Flyg som under sin tid
som ordförande för Kvast knutit ett nära samarbete
med Föreningen Svenska Tonsättare.
Hon har förståelse för att det tar tid att ändra på
gamla traditioner, attityder och arbetssätt hos stora
institutioner. Ändå tryter hennes tålamod emellanåt.
– När jag som frilans söker pengar till olika projekt ställs det numer många frågor om huruvida
projektet är nyskapande och uppfyller olika jämställdhets- och mångfaldsmål. Då är de här frågorna plötsligt mycket viktiga. Den regeln tycks inte
gälla när det kommer till våra musikinstitutioner,
eftersom utvecklingen sker så långsamt där. Följden
blir att publiken får sig en mycket snäv världsbild till
livs, säger Maria Lithell Flyg. ■

För mer fakta om projektet se sidan 27.
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Systerskap på scenen
Inte ”kvinnor kan”. Men däremot ett musikliv i balans där kvinnor bereds
plats och fördelningen är 50/50. Det är utgångspunkten för projektet Systrarna
Gävleborg, ett av tre mentorprogram för unga kvinnor som fått stöd av Musik
verkets jämställdhetspengar.
FOTO: GABRIEL LILJEVALL

S

om musiker och saxofonist är Neta Norén
van vid att vara ganska ensam kvinna i
olika orkestersammanhang. Om man
undantar engagemanget i Rolling Phones,
en hundraprocentigt kvinnodominerad saxofonkvartett som firar 30-årsjubileum 2016.
Men egentligen var det först som producent på
Länsmusiken i Gävleborg, numer Kulturutveckling
Gävleborg, som hon blev medveten om obalansen på
våra scener.
En kväll på Fasching i Stockholm fick hon en idé.
På scenen arrangerades Chick Singers Night, där
kvinnliga låtskrivare och artister uppträdde och fick
inspiration av varandra.
– Jag tog med mig idén till jobbet där alla tyckte
att den var bra. När vi senare fick höra talas om att
Statens Musikverk hade riktade pengar till jämställdhet inom musiklivet slog vi till och formulerade
en ansökan, berättar Neta Norén.
PROJEKTET FICK NAMNET Systrarna och skapades gemensamt av Neta Norén och projektledaren
Annasara Dahrén-Formgren, också hon musiker.
Tanken var att samla unga kvinnliga singersongwriters i åldern 18–25 år, en tid när de befinner sig i glappet mellan kulturskolor och eventuellt
högre utbildningar.
– Valet av genre har att göra med att vi inte ville ha
det för spretigt, säger Neta Norén, som tillsammans
med Annasara Dahrén-Formgren startade projektet
med en audition som annonserades ut över hela
Gävleborg.
Där fick samtliga sökande framföra sin musik,
men också berätta om sig själva och vad de tänkte
om sin musik och sitt musicerande.
– För oss var det viktigt att betona allvaret i satsningen. Att delta i Systrarna innebar ett stort engagemang, inte bara från deltagarnas sida utan också
av mentorer, projektledning och finansiärer. De som
ville vara med fick tänka igenom om de verkligen
var beredda på att satsa den tid och energi som pro-

Neta Norén, producent på
Kulturutveckling Gävleborg.

Man kan mäta resultat på många
olika sätt, men framför allt tror
jag att alla har lärt sig mer om sig
själva och sitt skapande …
jektet krävde, säger Neta Norén, som också skrev
kontrakt med var och en.
I JANUARI 2013 började sammanlagt 20 deltagare
att tillsammans och under ledning av mentorerna
Kajsa Grytt och Isabel ”Syster Sol” Sandblom ge sig
i kast med sitt musicerande på allvar. Redan samma
höst satte den andra omgången Systrar igång, 15
deltagare under ledning av Maria Blom och Marit
Bergman. I september 2014 var det dags för den
tredje och sista gruppen deltagare – 12 personer
– att starta sitt mentorår under ledning av Nino
Ramsby och Marit Bergman.
I stort sett har upplägget varit detsamma genom
årskullarna. En kick-off-helg i början, följd av regel-
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De har tvingats prestera något varje vecka, något som skapat insikten att om
musiken är så viktig för mig räcker det inte att gå och vänta på inspirationen.
I stället måste man jobba på, anstränga sig. Är det musik man vill syssla med måste
man ge plats för den, trots allt annat som konkurrerar om tiden.
bundna träffar, både med och utan mentorer varje
vecka, en workshop varje månad och en avslutande
konsert efter nästan ett års utbildning.
Mellan träffarna har deltagarna fått olika uppgifter. Inte sällan har det handlat om att skriva en låt.
Men i kursen har det också ingått ljudteknik, scenisk
beredskap, röstträning och mycket annat.
– Man kan mäta resultat på många olika sätt, men
framför allt tror jag att alla har lärt sig mer om sig
själva och sitt skapande under sin tid i Systrarna,
säger Neta Norén.
I SYSTR ARNAS SLUTR APPORT till Musikverket
berättar mentorn Maria Blom bland annat om att
hon många gånger under de här åren har häpnat
och stärkts i sin insikt om hur mycket en knuff i rätt
riktning betyder för utvecklingen. ”På ett år har tjejerna gått från osäkra blyga individer med en ”kanske är mitt skapande något värt men förmodligen
inte”-attityd till tuffa, självsäkra artister som levererar sina egna skapade alster med stor övertygelse
och inlevelse”, skriver Maria Blom.
Projektledaren Annasara Dahrén-Formgren är
inne på samma linje.
– Från början tänkte jag att Systrarna skulle kunna
fungera lite som inspiration, men jag har verkligen
insett att det betytt mycket mer än så för deltagarna. Bara det att deras musik tagits på allvar av
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mentorerna. Men också för att de tvingats prestera
något varje vecka, något som skapat insikten att om
musiken är så viktig för mig räcker det inte att gå
och vänta på inspirationen. I stället måste man jobba
på, anstränga sig. Är det musik man vill syssla med
måste man ge plats för den, trots allt annat som
konkurrerar om tiden.
Självklart har mötet med mentorer och gästande
lärare varit betydelsefullt för deltagarna, men lika
viktigt tycks mötet de unga musikerna emellan ha
varit.
– Tjejerna har varit väldigt generösa mot varandra. Det har varit en glädje att läsa alla kommentarer på den slutna Facebook-grupp som följt varje
årgång Systrar. Där har de uppmuntrat varandra,
delat med sig av spelningar, givit varandra tips och
råd. Uttryckt ett systerskap helt enkelt, säger Neta
Norén.
PROJEKTLEDAREN Annasara Dahrén-Formgren
var noga med att ta med studieförbundet
Studiefrämjandet i samarbetet kring projektet. Det
visade sig vara ett klokt beslut som säkrar hållbarheten i projektet. Nu lämnar producenten Neta
Norén med varm hand över Systrarna till studieförbundet som från och med våren 2016 gör en nationell angelägenhet av det och permanentar det som
en egen utbildning över hela landet.
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TRE SYSTRAR

Vad har du gjort som musiker efter året med
Systrarna?
– Jag spelar piano, gitarr och sjunger och det
tänker jag fortsätta med. 2014 var jag med i
Melodifestivalen med en låt som jag skrev tillsammans med tre andra tjejer – Vanna Rosenberg, Åsa
Schmalenbach och Josefina Sander. De körade på
inspelningen, men under själva framförandet var jag
ensam på scenen. Vårt bidrag gick vidare till andra
chansen. Just nu är jag med i Glada Hudikteatern
där jag spelar och sjunger, därför tar jag det lite
lugnt med min egen musik för tillfället. Men jag tänker inte sluta.

FOTO: JOHANNA SYRÉN

Verksamheter som Systrarna har framtiden för
sig. I sommar har jag bland annat spelat på två festivaler. På den ena fördelades antalet akter jämt mellan kvinnor och män. På den andra utgjordes endast
tre av 30 akter av kvinnliga artister. Så Systrarna
behövs, säger Annasara Dahrén-Formgren.

Ellinore Holmer.

Ellinore Holmer, 25 år, Hudiksvall. Gick
första omgången av Systrarna 2013.
Hur kom det sig att du sökte till Systrarna?
– Jag hade en del kontakt med Studiefrämjandet i
Hudiksvall och där fick jag tips om att man kunde
söka till en audition. Där skulle man bland annat
framföra en egen låt, jag som knappt hade skrivit
något alls. Men kvällen före satte jag mig ner och
fick ihop en låt som jag framförde.
Vad har Systrarna betytt för dig?
– Det har betytt jättemycket. Där fick jag lära mig
massor som jag har nytta av, vi fick kunskaper om
branschen, om ljudteknik, röst och mycket annat.
För mig var det också viktigt att få skriva musik kontinuerligt. Vi skrev ofta utifrån teman, vilket gjorde
att alla låtar blev olika. Det var intressant att se.
Mentorerna var också väldigt viktiga, bara det att
de var så olika varandra gav mycket. Att lära känna
de andra systrarna var också betydelsefullt, jag fick
många vänner där.
Vilka är de viktigaste lärdomarna?
Efter året med Systrarna har jag lättare att tycka om
mina egna låtar och numer vågar jag utgå mer från
mina åsikter när det gäller min egen musik.

Nadja Olofsson.

Nadja Olofsson, 20 år, Bollnäs. Gick andra
omgången av Systrarna 2013–14.
Hur kom det sig att du sökte till Systrarna?
– Jag var med i en grupp som vann regionfestivalen
av Musik Direkt vilket kvalificerade oss till riksfestivalen där jag träffade projektledaren Annasara
Dahrén-Formgren som berättade om Systrarna för
mig. Jag spelar piano och sjunger, då hade jag mest
suttit hemma och spelat och sjungit covers för mig
själv och aldrig skrivit en låt. Men Annasara stod på
sig, sa att sätt dig ner och skriv och sök! Så då gjorde jag det. Utan hennes uppmuntran hade jag aldrig
gjort det, den tanken hade aldrig slagit mig.
Vad har Systrarna betytt för dig?
– Massor. Dels att vi tvingades lägga tid på vår egen
musik, att vi fick uppgifter varje vecka som gjorde
att det bara var att sätta igång, i stället för att sitta
och vänta på inspiration. För mig som verkligen
befann mig i upptäckarstadiet var det väldigt viktigt.
Sen alla workshops som vi hade, jätteintressanta
och nyttiga. För att inte tala om all feedback vi fick,
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Vilka är de viktigaste lärdomarna?
– Att jag började ta mig själv på allvar som låt
skrivare och artist, det är grundläggande. Att jag
började förstå att jag kan beröra folk på ett sätt som
ingen annan kan, utifrån min egen unika person.
Där har mentorerna Maria Blom och Marit Bergman
betytt mycket. De kom alltid med feedback på det
jag gjorde, men samtidigt var de noga med att vi
alla skulle våga lita på vår egen röst, på vårt eget
uttryck.
Vad har du gjort som musiker efter året med
Systrarna?
– Tack vare Systrarna insåg jag att jag ville syssla
med musik och att jag ville fortsätta skriva musik.
Den tanken hade aldrig slagit mig förut, trodde inte
alls på den delen av mig själv. Trots att jag gillar att
sjunga och tycker att det är kul med ord och musik.
Därför sökte jag in på Musikmakarna, en yrkeshögskoleutbildning för låtskrivare i Örnsköldsvik,
där jag nu går mitt andra år. Här jobbar vi i team,
en producent och en låtskrivare, och gör egna låtar
som branschfolk sedan kommer upp och lyssnar på.
För en tid sedan kom en förläggare och tog med sig
en av mina låtar till tv-programmet Top DJ i Italien,
där den blev en av finallåtarna. Jag tycker mig ha
landat i vad jag vill göra som artist och kommer att
fortsätta att jobba på.

Rosanna Hultberg, 23 år, Gävle. Gick tredje
omgången av Systrarna 2014–15.
Hur kom det sig att du sökte till Systrarna?
– Det var faktiskt en slump. Jag såg en annons på
Facebook, men scrollade förbi. Men sen dök den
upp tillräckligt många gånger för att jag skulle bli
intresserad. Tänkte att det kanske betydde något
ändå. Jag hade aldrig skrivit någon låt, men just den
sommaren skrev jag tre stycken. Så jag hade ju lite
material och tyckte mest att det var en kul grej och
bestämde mig för att söka.

FOTO: JOHANNA SYRÉN

både från mentorer och från varandra och gästande
lärare. Sen var det också betydelsefullt att vara
tillsammans med människor som tänkte ungefär
likadant.

Rosanna Hultberg.

kunde tidigare. Att jag dessutom lärt mig det av
människor som kan en massa saker och som säger
att jag också kan. Det var riktigt häftigt att få jobba
nära mentorerna Nino Ramsby och Marit Bergman.
De är inte bara duktiga och framåt, utan dessutom
genuint snälla. De lade mycket tid på oss och det har
känts värdefullt.
Vilka är de viktigaste lärdomarna?
– Att jag börjat tro på mig själv och på min musik. Att
inte behöva förklara mig, att stå för det jag gör och
att ta mig själv på allvar.
Vad har du gjort som musiker efter Systrarna?
– Vi slutade ju i våras, så jag har inte hunnit göra
så mycket på scen efter det. Men under året med
Systrarna fick vi bland annat jobba med ljudteknik och jag tyckte att det var hur kul som helst.
Jag pluggar heltid till hälsopedagog vid högskolan
i Gävle, men nu har jag faktiskt sökt en distanskurs
i ljudteknik som jag ska försöka hinna med parallellt
med mina andra studier. Vi får se vad det ger, framtiden är öppen. Men jag fortsätter spela gitarr och
sjunga och skriva. Även om jag aldrig blir musiker
på heltid så kommer det jag lärde mig hos Systrarna
alltid att vara värdefullt för mig. Det vet jag. ■

För mer fakta om projektet se sidan 27.

Vad har Systrarna betytt för dig?
– Jag är så himla glad att jag fått vara med där. Att
få vara en del av den gemenskapen har givit mig
mycket. Sen handlar det också om min personliga
utveckling, att jag lärt mig en massa saker jag inte
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Att vara kvinnlig
tablaspelare,
tablaspelare i Europa
och att syssla med
indisk musik i Europa gör
mig till minoritet, säger
Moa Danielson Grimstad.

Moa Danielson Grimstad, slagverkare, är
projektledare för mentorprogrammet EPOS.
FOTO: ANNA LAMBERG

Ett nätverk för jäm
ställdhet och mångfald
När Moa Danielson Grimstad fick höra talas om mentorprogrammet Ta plats,
tyckte hon att det vände sig direkt till henne. Ofta har hon upplevt sig som en
minoritet. Men inte i första hand för att hon är kvinna och slagverkare.

D

et var Riksförbundet för folkmusik och
dans (RFoD) som startade mentors
programmet Ta plats 2008 och Moa
Danielson Grimstad blev en av adepterna.
När RFoD senare sökte pengar från Musikverket
för att fortsätta att utveckla mentorsprogrammet
utsågs hon till projektledare. Ungefär samtidigt
startades EPOS (Equality and Plurality on Stage),
från början ett öppet nätverk, sedan våren 2015 en
förening.

– Många ansåg att uttrycket ”ta plats” förenklade problemet. Därför bytte vi namn till EPOS,
något som mer förklarar vad det hela handlar om:
jämställdhet och mångfald på scenen, säger Moa
Danielson Grimstad.
Mentorprogrammet har genomförsts i fem
omgångar, totalt har 67 adepter deltagit i
programmet. Två och två har deltagarna parats
ihop med en passande mentor, som erbjudits
särskild mentorutbildning. Förutom regelbunden
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kontakt med mentorerna har adepterna under året
genomfört ett antal nätverksträffar med teman som
genrekunskap, projektledning, ekonomi, ljudteknik,
marknadsföring och entreprenörskap. Avslutningen
har skett genom en konsert, där alla redovisat något
av allt de jobbat med under året inför publik och
specialinbjudna gäster, samt i anslutning till det
panelsamtal med aktuella gäster kring teman om
jämställdhet inom kulturlivet.
– Vi trodde kanske att marknaden skulle mättas
efter några år, men tvärtom. Vi fick in fler och fler
ansökningar, berättar Moa Danielson Grimstad som
varit noga med att ha en stor spridning av uttryck
bland deltagarna.
– Vi har inte bara valt musiker och absolut inte
samma slags musiker. I stället har vi ansträngt oss
för att hitta adepter med olika slags kompetenser:
musiker, dansare, producenter, arrangörer.
ANLEDNINGEN ÄR uppenbar. Förutom att utbilda
vill EPOS bygga nätverk över hela landet. Tanken på
samarbete är väsentlig för deras tänkande.
– Alla blir viktiga kontakter för varandra.
Tillsammans kan de skapa gemensamma projekt,
ge varandra jobb, utbyta erfarenheter och samarbeta i största allmänhet, säger Moa Danielson
Grimstad.
Genom åren tycker hon sig ha identifierat något
av det som är gemensamt för alla deltagare: tidsbrist, den känsla av splittring som alla delar inför
att tvingas göra allt själv – allt från att skapa idéer,
till att söka jobb, formulera ansökningar, sätta sam-

man en budget, samla ihop samarbetspartners,
boka lokaler, marknadsföra och sälja biljetter. Tiden
som borde användas till att på allvar formulera en
vision kring sitt eget musicerande och att öva på sitt
instrument finns sällan.
– I den här branschen är var och en sin egen allti-allo. Det är som om en lokförare samtidigt som
hon kör skulle behöva lägga rälsen hon ska köra på,
säger Moa Danielson Grimstad.
Många vittnar om att det är svårt att prioritera.
Den som blir erbjuden jobb tar ofta alla jobb som
finns för att få in pengar. Det är svårt att hitta den
rätta balansen mellan att formulera sin egen vision
och att tjäna pengar.
– Kompmusiker har det oftare lite lättare. De kan
hoppa in i olika ensembler, göra sitt jobb och gå
därifrån, de behöver inte skapa sina egna jobb på
samma sätt. Men eftersom kvinnor oftare än män
är verksamma som sångare och solister driver
de i högre utsträckning sina egna projekt med allt
merarbete som det innebär, säger Moa Danielson
Grimstad, som anser att Musikverkets pengar haft
en enorm betydelse för jämställdhetsarbetet inom
folkmusiken, världsmusiken och dansen.
– Här kom en statlig myndighet och uppmuntrade
oss att söka pengar för en verksamhet som vi redan
hade startat, utvecklat och slitit mycket för. I den
här världen handlar det annars ofta om att vi ska
formulera något nytt och spektakulärt, men här fick
vi utgå från något som vi redan gjorde och tyckte var
viktigt.
Som adept i mentorprogrammet lärde hon sig
bland annat att professionalisera det hon redan
sysslade med som musiker. Hon försågs med viktiga
kunskaper och verktyg och ett kontaktnät av betydelse.
– Självklart vill vi ha en fortsättning på mentorprogrammet. Den här typen av utbildningar är inte bara
efterfrågade. De är också viktiga. ■

För mer fakta om projektet se sidan 27.
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Befrielsen är nära
Nästan ner på partikelnivå. Så djupgående måste var och en granska sina egna
normer för att komma underfund om sig själv, sitt tänkande och agerande, inte
minst i en pedagogisk situation. Det anser musikläraren Josef Eriksson, en av dem
som arbetat med projektet Kulturskola på lika villkor.

D

et var Impra – en förening och ett nätverk
till stöd och synliggörande av kvinnliga
musiker inom jazz- och improvisationsmusikområdet – som tillsammans med
Kulturskolerådet (som då fortfarande kallades
Sveriges musik- och kulturskolor, SMOK) tog initiativet till projektet.
Impras Anna Lundqvist, med lång erfarenhet från
undervisning i kulturskolan, var en av dem som
satte sig ner och formulerade innehållet.
– För mig är det självklart att vi måste börja
genusarbetet på en grundläggande nivå. Vårt syfte
var att bryta ner förlegade idéer om att flickor och
pojkar ska uttrycka sig på olika sätt. Att befria eleverna, ge dem fler möjligheter och därmed skapa en

bättre undervisning med högre kvalitet, säger Anna
Lundqvist, som tillsammans med Josef Eriksson
blev projektledare för Kulturskola på lika villkor.
Tillsammans med Kulturskolerådet gjordes planerna upp för ett omfattande projekt för att öka
medvetenheten om ett genusmedvetet och normkritiskt arbetssätt i kulturskolan. Det första året
ägnades åt en föreläsningsserie i fem städer, där
500 pedagoger samlades för att öka sina kunskaper
i genusfrågor inom musik- och kulturlivet.
Tanken var att därefter under två års tid erbjuda
kulturskolor runt omkring i landet en exklusiv
utbildning där man med hjälp av coacher och lärare
skulle arbeta mycket grundläggande med lärarna på
deras arbetsplatser.
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Den som säger ’jag behandlar alla lika’ har förmodligen inte funderat särskilt
mycket på det här med jämställdhet.
– Långsiktigheten var viktig för oss när vi formulerade projektbeskrivningen. Förändring tar tid, inte
minst när det gäller frågor om genus och normer,
och kulturskolorna är centrala för framtidens professionella musikliv. För att komma tillrätta med
problemen krävs det ingående kunskaper och vi såg
ett stort värde i att arbeta självreflekterande med
pedagogerna på plats i deras vardag, säger Anna
Lundqvist.
I STÄLLET FÖR en exklusiv utbildning på hemma
plan samlade Kulturskola på lika villkor under sitt
andra år tio av landets kulturskolor – lärare, ledare,
rektorer – till fyra seminarier med olika teman i
Stockholm för att fördjupa kunskaperna. De som
deltog i seminarierna utrustades också med hemläxor som krävde hela kollegiets deltagande.
– Vi utgick hela tiden från ett självreflekterande
förändringsarbete där syftet var att få syn på sin
egen praktik och se hur makt och normer kommer till uttryck i undervisningssituationer. Den som
säger ”jag behandlar alla lika” har förmodligen inte
funderat särskilt mycket på det här med jämställdhet, säger Josef Eriksson som tillsammans med
Anna Lundqvist försökte arbeta väldigt nära undervisningen projektet igenom.
– Hur genus och kön hör samman med den pedagogiska situationen, är en av våra övergripande
frågeställningar som vi också har försökt koppla
till forskning och teori på ett rimligt sätt under
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seminarierna. I hemläxan ingick bland annat kollegieobservationer, där uppgiften var att titta på hur
kön gestaltas i praktisk handling i undervisningssituationen.
– Det är inte förrän man ser hur man är och jämför
med den man vill bli, som förändring kan genomföras, menar Anna Lundqvist. Att analysera sig själv är
ofta en smärtsam process och en hel del av arbetet
under dessa intensiva dagar ägnades åt att hantera
känslor hos de medverkande.
Som kulturskolepedagoger kunde både hon och
Josef Eriksson dela med sig av sina egna misstag.
Anna berättar bland annat om hur hon missat signaler och pressat duktiga elever att prestera, Josef om
hur han genom att bli filmad av en kollega insåg att
han talade på olika sätt beroende på om han pratade
med killar eller tjejer i klassrummet.
– Till killarna delade jag ut snabba instruktioner
medan jag talade med mjuk och beskyddande röst
till flickorna. Det kan verka omtänksamt, men det
bekräftar samtidigt deras identitet. Dessutom blir
det till slut också en konstnärlig utsaga eftersom
jag också kunde höra och se hur elevernas faktiska
toner, deras repertoar och uttryck påverkades av det
sätt jag tilltalade dem på, säger Josef Eriksson.
Ett annat exempel handlar om flickan som skulle
delta i en antirasistisk konsert, men som hoppade
av. Hon höll visserligen med om allt som skulle
sägas och framföras under konserten, men hon
orkade inte med att stå där på scenen och vara så
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arg. Hon var en glad tjej och kände sig inte bekväm
med situationen.
– Jag hade alltså berett en plats som var helt
omöjlig för henne att kliva in i, säger Josef Eriksson.
MEN ATT TRO att man kan göra rätt hela tiden är
en felaktig utgångspunkt, anser han. I stället handlar det om att inse att olika val skapar olika resultat.
Det är den medvetenheten som måste eftersträvas.
– Bristerna i jämställdhet skapar en ofrihet.
Tjejerna utestängs i praktiken från vissa instrument,
genrer och uttryck. Killar från andra. Ett sätt för oss
att närma oss problemet är att vi ofta talar om att
det saknas kvinnliga förebilder inom popvärlden, till
exempel. I stället borde vi kanske ställa oss frågan
varför inte de manliga förebilderna fungerar för
flickorna. Om en manlig gitarrlärare inte tillmäter
de kvinnliga elevernas musikaliska intresse någon
särskild betydelse kan det mycket väl vara så att
flickorna speglar sig i gitarrläraren, medan han i sin
tur speglar sig i någon rockstjärna. I stället borde
gitarrläraren kunna hitta ett sätt att identifiera sig
med flickan. Det där är en sak som jag själv funderat mycket över. Jag tror att en av vägarna till
förändring går från att identifiera ett problem, till att
beskriva det och att sedan våga gissa sig fram till ett
annat sätt att jobba på, säger Josef Eriksson.
Projektet ansökte om två miljoner och beviljades
950 000 kr fördelat på tre år. Trots att projektet
Kulturskola på lika villkor inte kunde genomföras
riktigt på den nivå det var tänkt från början är Anna
Lundqvist ändå försiktigt positiv till resultatet.
– Vi har varit ett väloljat team som gjorde det bästa
för pengarna. Jag som aktivisten och Josef som
akademikern, medan Kulturskolerådet har stått för
tryggheten och stabiliteten. Nu har vi ett upplägg
som vi kan fortsätta att jobba utifrån i framtiden.
När ögonen öppnas kan man inte gå tillbaka till
den gamla ordningen. Men förändringen tar tid och

Josef Eriksson och
Anna Lundqvist.

måste ses som ett långsiktigt projekt. Och för att
lyckas måste kulturskolornas ledning vara med,
det har visat sig vara väldigt viktigt, säger Anna
Lundqvist.
Ett sätt att lyfta upp frågan om jämställdheten på
kulturskolornas chefsbord är den handbok som nu
presenteras från Kulturskolerådet. Handboken bygger på de samlade erfarenheterna från projektet
Kulturskola på lika villkor och blev en del av arbetet
under projektets tredje år.
– Under projektets första två år blev det väldigt
tydligt för oss att arbetet med jämställdheten ute
på kulturskolorna i mångt och mycket är en ledarskapsfråga. Därför bestämde vi oss för att skapa
en handbok som våra ledare lätt kan ta till sig
och som innehåller både ett metodmaterial til�lämpat för kulturskolan och fakta om ämnet, säger
Torgny Sandgren, generalsekreterare i Sveriges
Kulturskoleråd.
EN AV SLUTSATSERNA efter de två första åren av
projektet Kulturskola på lika villkor var att det fanns
tecken på att kulturskolorna kunde bidra till att
upprätthålla och i vissa fall också förstärka könsrollerna. För att förändra krävs kompetens och kunskap och ett långsiktigt och tålmodigt arbete, anser
Torgny Sandgren.
– De första åren i våra liv präglar våra normer och
värderingar, därför är kulturskolorna viktiga när det
gäller arbetet för ett jämställt musikliv. Jag tycker
att det var olyckligt att jämställdhetspengarna till så
stor del begränsades till att omfatta enbart det professionella musiklivet. Utmaningarna är så många
och stora. För att ändra på det krävs ett mycket
långsiktigt arbete, tre år av en särskild projektsatsning räcker inte. ■

För mer fakta om projektet se sidan 27.
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När ögonen öppnas kan
man inte gå tillbaka till
den gamla ordningen. Men
förändringen tar tid och måste
ses som ett långsiktigt projekt.

Musikhistoria på nytt

F

ör Skap är det ingen hemlighet att musikområdet är eftersatt när det gäller jämställdheten.
– Tittar man till exempel på de hundra
kompositörer som tjänar mest, utgörs bara cirka tio
procent av kvinnor, säger Mårten Karlsson, administrativ chef på Skap där 24 procent av medlemmarna
är kvinnor.
Under ett år lanserade föreningen därför 2014
projektet Skapelsen som bland annat resulterade i
en hemsida (Skapelsen.com), podserien Skaparna
– 20 avsnitt innehållande intervjuer med låtskrivare
och artister – och inspirationsfilmen Skapelsen.
Projektledare var Lina Thomsgård.
Internt resulterade projektet Skapelsen också i ett
omfattande dokument som bildar utgångspunkt för
ett pågående och kontinuerligt förändringsarbete
inom den egna organisationen.
– Inom Skap jobbar vi på bred front med mångfald
och jämställdhet, försöker lyfta dessa frågor på olika
sätt beroende på sammanhang. För våra medlemmar handlar det bland annat om utbildning. Mot
branschen och politiker handlar det om att sam
arbeta med andra aktörer i musikbranschen och att
fortsätta orka driva på förändringsarbetet, säger
Mårten Karlsson.
Filmen Skapelsen finansierades bland annat med
100 000 kronor från Musikverkets jämställdhets
satsning och gjordes under ledning av Lina
Thomsgård, producenterna Maja Asperö Lind och
Engeli Broberg och med regi av Laerke Herthoni,.
En effektivt berättad kortfilm på några minuter där
flera ur den svenska artisteliten tackar sina kvinnliga förebilder.
FÖRST UT ÄR Robyn som talar om musik som frihet och en plats där hon kan uttrycka sig som hon
vill och där hon kan förstå andra människor. En plats
som inte är styrd av sociala mönster på samma sätt
som verkligheten.
– Valet av Robyn är naturligtvis ingen slump. Med
den här filmen vill vi nå yngre kvinnor, gärna redan
innan de hunnit bli verksamma i branschen. Bland

20

Sister Rosetta
Tharpe.

artisterna börjar det bli ganska jämställt, men tittar
man på antalet låtskrivare och producenter ser det
sämre ut. I dag handlar branschen mindre om att
bara spela instrument och sjunga, produktionsdelen
blir allt viktigare. Därför är det viktigt att också tjejer
börjar intressera sig för teknik och produktion och
där är bland annat Robyn en förebild på många sätt,
säger Mårten Karlsson.
MED SITT KORTA format är filmen Skapelsen enkel
att visa i skiftande sammanhang och på bara tre
månader efter lanseringen i september 2014 hade
den laddats ner nästan 13 000 gånger på internet via
olika forum. Uppmärksamheten i media har också
varit stor.
– Inspirationsprojekt har betydelse, liksom att
flera olika aktörer börjar samarbeta. Men förändring
av det här slaget tar tid och effekterna märks inte
omedelbart i statistiken. Inom Skap har vi inte möjlighet att genomföra projekt som det här varje år.
Däremot fortsätter vi vårt arbete för ökad jämställdhet. Självklart internt, men också genom att hitta
samarbetsformer med branschen och mot myndigheter. ■

För mer fakta om projektet se sidan 27.
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Om man skriver om musikhistorien, vem tycker du platsar? Det var en av många
frågor som Skap, Sveriges kompositörer och textförfattare, ställde under sin
årslånga satsning på Skapelsen – ett projekt för ökad jämställdhet och mångfald
inom musikbranschen.

Anna Jirstrand Sandlund, programchef
Kultur i Umeå kultur, har gått
ledarskapsutbildningen Spela jämnt.
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Dags att spela jämnt
Kan jämställdheten stärkas genom att fler kvinnliga ledare tar plats inom musik
området? Frågeställningen ledde Svensk scenkonst fram till satsningen på
Spela jämnt – en ledarskapsutbildning för kvinnligt ledarskap inom svenskt musikliv.

N

ågra år in på 2000-talet arrangerade
Svensk scenkonst tillsammans med
Teaterförbundet en ledarskapsutbildning
för att öka antalet kvinnor i ledande positioner inom den svenska scenkonsten. Utbildningen
blev mycket uppmärksammad och resulterade
i rekryteringen av flera kvinnliga scenkonstchefer
över hela landet.
Detta fick Svensk scenkonst att gå vidare med
planerna på en ledarskapsutbildning för kvinnor
riktad mot musiklivet. Med stöd av pengar från
Musikverkets jämställdhetsuppdrag arrangerade
de därför 2013 ledarskapsutbildningen Spela
jämnt – jämställdhetsprojekt för kvinnligt ledarskap
inom svenskt musikliv. Utbildningen syftade till att
stärka och lyfta fram kvinnligt ledarskap genom
kompetenshöjande insatser i sex block under två
säsonger.

Utbildningen vände sig till kvinnor med en bakgrund i musikvärlden som hade erfarenhet av en
arbetsledande funktion. De sökande kunde vara
tillsvidareanställda, visstidsanställda, frilans eller
egenföretagare. Eftersom utbildningen var tänkt att
leda till långsiktig förändring i branschen vände sig
Svensk scenkonst till sökande under 55 år.
ETT SJUTTIOTAL K VINNOR sökte utbildningen,
tjugo kallades till intervju och nio valdes till slut ut
av en rekryteringsgrupp bestående av chefer inom
musiklivet som gjorde urvalet efter fastställda kriterier. De antagna kom från olika delar av landet och
hade arbetat både i offentligt finansierade verksamheter och inom det fria musiklivet.
Utbildningen startade i februari 2013 och avslutades med diplomering den 25 november samma
år. Under året möttes deltagarna vid tolv utbild-
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ningstillfällen för att studera kulturpolitik, styrning
av offentligt finansierade verksamheter, ledarskap,
arbetsrätt, ekonomistyrning och genus- och jämställdhetsfrågor.

Kulturens hus i Luleå, som gjorde att jag fick det här
jobbet. Men jag märkte ett stort intresse för ledarskapsutbildningen under rekryteringsprocessen,
den kändes som en dörröppnare.
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TRE LEDARE
Anna Jirstrand Sandlund,
programchef Kultur i Umeå kultur.
Varför sökte du ledarskapsutbildningen?
– Jag kände några av deltagarna i Svensk scenkonsts tidigare ledarskapsutbildning och hade hört
mycket positivt om den. De ledarskapsutbildningar
jag tidigare hade gått riktade sig till olika yrkesgrupper. Här fick jag en möjlighet att gå en ledarskaps
utbildning med andra som hade likartade jobb inom
en konstnärlig bransch. Det var viktigt för mig, liksom att utbildningen var nationell. För oss som lever
och verkar runt omkring i landet är det betydelsefullt att skapa kontakter på en nationell nivå.
Vad har utbildningen betytt för dig?
– Förutom att vi hade en otroligt professionell kursledare i Inger Rosell så hade vi också fantastiska
lärare med spetskompetens inom sina respektive
kunskapsområden. Kursinnehållet var i och för sig
inte nytt för mig som gått ledarskapsutbildningar
tidigare, men i detta sammanhang föll allt på plats
på ett annat sätt än det gjort tidigare. Här kunde vi
ägna oss åt branschspecifika frågor och fick många
möjligheter att på djupet diskutera väldigt konkret.
Där betydde också gruppen mycket, vi var väldigt
öppna mot varandra och bjöd på de erfarenheter vi
hade. Med en annan gruppsammansättning hade
det kanske blivit annorlunda, oavsett om det varit en
könsblandad grupp eller inte. En av poängerna med
att rikta en ledarskapsutbildning inom musikområdet till kvinnor är framför allt att visa branschen att
det finns kvinnor som vill bli ledare.
Vad jobbar du med nu?
– När jag gick utbildningen jobbade jag som
programchef på Kulturens hus i Luleå. Jag har en
bakgrund som musiker och pedagog, är utbildad på
Musikhögskolan, men har också studerat ekonomi,
marknadsföring och projektledning med mera på
universitetet. Innan jag kom till Kulturens hus arbetade jag som producent på Norrbottensmusiken
och vd på Festspelen i Piteå. I februari 2015 bytte
jag jobb och är numera programchef på nyöppnade Väven i Umeå. Självklart är det mina tidigare
erfarenheter, inte minst att jag var med om att
bygga upp en ny programverksamhet i nyöppnade
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Malin Gjörup.

Malin Gjörup, producent
på Gävle Symfoniorkester.
Varför sökte du ledarskapsutbildningen?
– Svensk scenkonsts tidigare ledarskapsutbildning
för kvinnor kände jag till. Den var ju väldigt omskriven och gav också ett önskat resultat. Jag är utbildad i sång på Musikhögskolan och har bland annat
jobbat som agent på Svenska konsertbyrån, men
saknar formell administrativ utbildning. När jag fick
höra talas om Spela jämnt hade jag precis börjat
arbeta som producent på Gävle Symfoniorkester.
Jag tyckte att utbildningen verkade passande med
tanke på mitt jobb och min bakgrund, så jag sökte
och blev glädjande nog utvald bland alla sökande.
Vad har utbildningen betytt för dig?
– Den har varit väldigt värdefull på många plan.
Kunskapsmässigt var det mycket som skulle in på
kort tid och för mig handlade det mer om att bli
orienterad i den mängd kunskapsområden som man
konfronteras med som chef. Det gjorde att jag insåg
vad jag måste fördjupa mig i för att kunna utöva ett
bra chefskap. Förutom viktiga inblickar i organisationsformer och de mekanismer som formar vårt
musikaliska landskap i Sverige och mycket annat
matnyttigt, handlade en stor del av utbildningen om
personlighet, drivkrafter bakom viljan att bli ledare
och insikter i hur jag själv fungerar. Jag tycker att
man måste vara oerhört ödmjuk om man ska leda
en stor grupp människor, inte minst inom skattefinansierade organisationer. Då måste man känna sig
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Jag tycker att man måste vara oerhört ödmjuk om man ska leda en stor grupp
människor, inte minst inom skattefinansierade organisationer. Då måste man känna
sig själv och vara medveten om vad som driver en att vilja axla det ansvaret.

Vad jobbar du med nu?
– Jag jobbar fortfarande som producent på Gävle
Symfoniorkester och trivs mycket bra. Tillsammans
med min kollega arbetar jag aktivt med programsättning, något som är viktigt för mig. Jag kan
absolut tänka mig ett chefsjobb, men är noga med
vad jag söker. För mig är det viktigt att få jobba med
innehåll, så därför är jag lite sparsmakad. Jag har
sökt några chefstjänster, visserligen inte kommit
ända fram, men ganska långt. Å andra sidan har det
varit ganska tunga tjänster och jag ser det som ett
tecken på att mitt deltagande i Spela jämnt betyder
något, naturligtvis tillsammans med mina erfarenheter och mitt renommé.

Marit Strindlund, musikalisk ledare
och chefdirigent på Folkoperan.
Varför sökte du ledarskapsutbildningen?
– Den hade ett innehåll som gjorde mig nyfiken.
Bara det att det var en ledarskapsutbildning inom
det konstnärliga fältet, det är ovanligt i sig. Att den
sen vände sig till kvinnor och handlade om konstmusik gjorde det ännu mer intressant för min del.
Dessutom kände jag ju till Svensk scenkonsts tidigare ledarskapsutbildning för kvinnor, tillsammans
gjorde det att jag bestämde mig för att söka.
Vad har utbildningen betytt för dig?
– Den har betytt flera saker. Jag kom in som deltagare med erfarenhet av att leda orkestrar och
ensembler i produktion. Däremot hade jag inga erfarenheter av att leda en konstnärlig institution under
ett längre tidsspann. Där fick jag många insikter
genom utbildningen. Som musiker och dirigent var
jag inte heller särskilt orienterad i kulturlandskapet
i Sverige, kunde inte mycket om de finansieringsoch maktstrukturer som råder, det lärde jag mig
mycket om. Jag fick också en djupare insikt i mitt
eget ledarskap, som var värdefull. Gruppen betydde
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själv och vara medveten om vad som driver en att
vilja axla det ansvaret. Sedan var det mycket givande
att få vara en del i den här gruppen, som hade mycket fin sammanhållning, och som bestod av individer
från olika håll i landet med skilda bakgrunder och
erfarenheter. Det har gett mig ett nätverk att falla
tillbaka på och dessutom vänner.

Marit Strindlund.

också mycket, utan de andra deltagarnas kvaliteter
hade inte utbildningen blivit lika bra. Dessutom fick
jag under kursens gång träffa väldigt starka och
betydelsefulla kvinnliga förebilder i form av olika
gästföreläsare, vilket var mycket bra. Vi som gick
utbildningen blev synliggjorda på ett sätt som jag
upplevde som viktigt, inte minst inför framtiden.
Vad jobbar du med nu?
– Nästan samtidigt som jag började utbildningen
inleddes processen med att rekrytera en ny musikalisk ledare och chefdirigent på Folkoperan, ett jobb
som jag hade sökt. Därför kan jag inte säga att jag
hade hjälp av Spela jämnt just i det fallet. Ändå tror
jag att det hade en viss betydelse för Folkoperans
rekryteringsprocess att jag var en av dem som visat
intresse och antagits till utbildningen. Vid sidan av
mitt jobb på Folkoperan fortsätter jag att frilansa
som opera- och orkesterdirigent. Dessutom sitter
jag numera med i Musikverkets konstnärliga råd.
Där kan jag tänka mig att mitt deltagande i Spela
jämnt har haft betydelse vid sidan om mina andra
meriter. Jag tror som sagt att utbildningar av det
här slaget som vänder sig till kvinnor synliggör oss,
vilket gör det svårare att upprepa gamla mönster
och bara ta dem man redan känner till. I min roll
som chefdirigent och musikalisk ledare skulle jag
önska mig en ledarskapsutbildning som handlar
specifikt om konstnärligt ledarskap och frågor som
kräver avvägningar mellan konstnärliga aspekter
och resurstillgång. ■

För mer fakta om projektet se sidan 27.
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Linnéa Carell håller en ljudteknik
workshop för tjejer. Mars 2015.
ILLUSTRATION: JENNY SOEP
INSTAGRAM.COM/JENNYSOEP

De vill ta makten
över musiken
Vem har makten över musiken när de ledande och kreativa jobben inom musik
branschen till största delen innehas av män? Den frågan fick arrangörsföreningen
Fritz’s Corner i Stockholm att ta initiativ till projektet Makten över musiken.

R

edan innan Elin Trogen hade fått frågan,
anmälde hon sig som mentor när Makten
över musiken drog igång sitt mentorprogram 2012.
– För mig var det självklart att ställa upp helt
ideellt. Dels eftersom jag såg nätverkets möjligheter. Men också för att jag har kunskaper att dela
med mig av, inte minst mina misstag. Det hade varit
skönt att ha någon att prata med där i början av
karriären. Inom musikbranschen behövs det kvinnliga förebilder, säger Elin Trogen.
Efter en lång karriär på en rad olika bolag driver
hon numera tillsammans med Linn Delin producentbyrån Fifti i Stockholm. Under Makten över musikens tredje år gick de båda in som projektledare,
efter initiativtagaren Lisa Lundgren.
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Under tre år har Makten över musiken årligen
samlat mellan 15 och 20 unga kvinnliga adepter som
parats ihop med lika många mentorer för ett årslångt program. Förutom regelbundna mentorträffar
har programmet också innehållit seminarier och
workshops i olika ämnen. Seminarieprogrammet
har varit öppet även för andra intresserade.
FÖRSTA ÅRET formulerades inbjudan till adepterna väldigt brett, vilket ledde till att en del av dem
som sökte saknade branschkunskap. För dem blev
mentorprogrammet mer ett sätt att skaffa sig kunskap om branschen i stort.
– Därför skärpte vi kraven inför de följande åren.
De som sökte skulle ha minst ett års bransch
erfarenhet och dessutom kunna formulera en tydlig
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En jämställd musikbransch är
ingen kvinnofråga, den omfattar
ju i allra högsta grad även män.

ut, men samtidigt skickar det också signaler att
jämställdhet är en fråga för oss alla att ta på allvar,
säger Elin Trogen.
Elin Trogen, en av projektledarna för Makten över musiken.

målsättning med utbildningen. För oss var det ett
sätt att kvalitetssäkra programmet och det gav
mycket goda resultat, säger Elin Trogen, som inför
år tre kunde räkna in 50 sökande till 20 platser.
Ambitionen att ta med adepter från hela landet
har visat sig svårt. Utan möjligheter att erbjuda
deltagarna resebidrag har det varit svårt att regelbundet samla alla adepter till sammankomster i
Stockholm.
Därför har Makten över musiken drivit frågan
om lokala mentorprogram i Malmö och Göteborg,
ett arbete som fortfarande pågår i samarbete med
lokala aktörer.
– Intresset är stort och mentorprogram av det här
slaget behövs verkligen. På ett år får adepterna en
rejäl kompetensutveckling och dessutom tillgång till
ett viktigt nätverk som liksom växer organiskt med
åren. Genom ett projekt av det här slaget får man
mycket för pengarna, det öppnar helt enkelt dörrar,
säger Elin Trogen.

T VÅ GÅNGER HAR Makten över musiken dessutom lagt resurser på att kartlägga fördelningen
mellan män och kvinnor på ledande och kreativa
positioner inom populärmusikbranschen. Och även
om undersökningen breddats till fler aktörer 2015
jämfört med 2012, så ser Elin Trogen ingen större
skillnad i statistiken.
– Förändring tar tid och just därför är det viktigt
att fortsätta med jämställdhetsarbetet. Pengarna
från Musikverket har vi inte längre, men vi fortsätter
att söka finansiering för våra mentorprogram, här i
Stockholm, men också i Göteborg och Malmö. Vi är
helt övertygade om att en mer jämställd och heterogen musikbransch kommer att leda till en bredare
och mer representativ musikscen för alla. ■

För mer fakta om projektet se sidan 27.

Ljudteknik workshop
i mars 2015.
ILLUSTRATION: JENNY SOEP
INSTAGRAM.COM/JENNYSOEP

I MARS 2015 startade Makten över musiken
också ett ledarskapsprogram med sikte på
en position som vd. Fem mentorer, höga
chefer inom musikbranschen, leder
under ett år lika många adepter
som alla är över 30 år och har minst
fem års yrkeserfarenhet bakom sig.
Ledarskapsprogrammet pågår fram
till mars 2016 och finansieras även
det till delar av medel från Musikverkets
jämställdhetssatsning.
– En jämställd musikbransch är ingen kvinnofråga, den omfattar ju i allra högsta grad även män.
Den här branschen är liten i Sverige och det finns
inte så många kvinnliga vd:ar. När det är dags att
välja en ny person till den posten tittar man gärna
över axeln och ser en annan man. I vårt ledarskapsprogram arbetar vi med fyra manliga mentorer och
en kvinnlig. Dels avspeglar det hur branschen ser
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Vi har flyttat fram positionerna

R

österna från projekten som fått stöd inger
förhoppningar inför framtiden. Det finns
många glädjande prognoser och resultat
och projekten är goda förebilder för fortsatt arbete för ett mer jämställt musikliv.
Ett exempel är det stora söktrycket till mentorpro
grammen och framgångarna för de adepter som har
deltagit. Ett annat är handboken om jämställd mu
sikundervisning som alla kulturskolor nu får del av.
Flera organisationer som Popkollo, Femtastic,
Kulturutveckling Gävleborg och Folkkollo World, har
arbetat med att utbilda och stödja unga kvinnor i
deras musicerande.
Det finns nya sökvägar och möjligheter att komma
åt kvinnliga tonsättares musik både via databaser
och via nyeditioner. Orkestrarna har börjat jobba
med något mer jämställda program både vad gäller
repertoar och valet av dirigenter.
Jazzarrangörer i hela Europa har fått tillgång till
ett handledningsprogram i att boka jämställt och 28
europeiska länder deltar nu i nätverket Europe jazz
network.
På de svenska pop- och rockfestivalerna jobbar
man aktivt med jämställdhetsfrågan och nu är även
de stora bokningsbolagen med på tåget.
Men det finns mycket kvar att göra.
UTBILDNINGSDEPARTEMENTET har stora
möjligheter till påverkan för ett jämställt framtida
musikliv. Det är via utbildningssektorn de flesta
blivande musiker fostras och formas och det är
oftast under utbildningstiden som val av instrument
och karriär görs. Det är också då som de flesta
kvinnor hoppar av.
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Här måste man tänka långsiktigt; en satsning på
Kulturskolan kan förväntas ge mätbara resultat i
det professionella musiklivet först efter 20–40 år.
Jämställdhetsarbetet behöver omfatta både dagens
musikliv och utbildning för framtidens musikliv,
både på professionell nivå och på amatörnivå.
De offentliga skattefinansierade musikinstitutionerna behöver öka takten och ligga i framkant när
det gäller jämställdhet. Genom att ta ledningen i
jämställdhetsarbetet kan de driva utvecklingen och
fungera som lok för resten av musiklivet.
Vissa delar av den kommersiella musiken nås inte
av offentlig bidragsgivning. Det behövs ett jämställdhetsarbete även i denna del av musiklivet som de
flesta människor möter i sin vardag.
DE TRE SAMVERK ANDE myndigheterna är överens om att en tillfällig punktinsats, åtta miljoner
kronor att fördela under fyra år, inte enskilt kan ge
utvärderingsbara resultat i form av ökad jämställdhet i musiklivet. De förändringar som kan noteras
under åren 2011–14 behöver relateras till tidigare
arbete och övrigt statligt arbete för ökad jämställdhet inom musikområdet. Men den tidsbegränsade
åtgärd som jämställdhetsuppdraget var har skyndat
på utvecklingen och kompletterat och stärkt det
långsiktiga arbetet. Konstnärsnämnden, Kulturrådet
och Musikverket ingår nu även i regeringens långsiktiga satsning på jämställdhetsintegrering i
myndigheter, JiM, och har i uppdrag att jämställdhetsintegrera hela sin utåtriktade verksamhet.
Tillsammans har vi flyttat fram positionerna. ■
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FAKTA OM PROJEKTEN SOM FÅTT STÖD:
SK APELSEN – inspirationsfilm om kvinnor
i musikhistorien. SKAP – Sveriges kompositörer
och textförfattare – ville förändra bilden av
musikhistorien genom en opinionsbildande kortfilm
där världskända musikartister inom olika genrer
lyfter fram kvinnor som inspirerar dem.
Skapelsen producerades 2014 och beviljades
100 000 kronor från Musikverket.
Projektägare: SKAP.

SPEL A JÄMNT – Jämställdhetsprojekt för
kvinnligt ledarskap inom svenskt musikliv. En
ledarskapsutbildning riktad mot musiklivet med
nio deltagare med syfte att stärka och lyfta fram
kvinnligt ledarskap genom kompetenshöjande
insatser.
Projektet genomfördes 2013 och beviljades
460 000 kronor.

KUPP! – Kvinnor upp på pulten: Under tre års tid
besökte representanter för KUPP! alla professionella orkestrar i Sverige med målet att informera
och påverka dem till en bättre könsfördelning på
dirigentpulten. I projektet ingick också att bygga
upp en hemsida och skapa ett nätverk för kvinnliga
dirigenter.
Projektet pågick under tre år och beviljades
sammanlagt 280 000 kronor från Musikverket.
Projektägare: Föreningen KUPP!

EPOS – Epos nätverk och mentorprogram. Projektet
syftar till att fler kvinnor ska ta plats på scenen inom
folk-, världsmusik- och dansgenren samt på ledande
positioner i kulturlivet.
Epos pågick under tre år och beviljades sammanlagt 750 000 kronor från Musikverket.

Projektägare: Svensk scenkonst Servicebolag.

Projektägare: Riksförbundet för folkmusik och dans
(RFoD).

KULTURSKOL A PÅ LIK A VILLKOR – Utbild
ningsprogram i ett fördjupat utvecklingsarbete med
fokus på genus för Kulturskolornas personal och
ledning. Förutom två utbildningsår har projektet
också resulterat i en handbok som vänder sig till
kulturskolans ledare.

MAKTEN ÖVER MUSIKEN – Ett mentorprogram
som syftar till att bygga upp ett kvinnligt nätverk
för att få fler kvinnor att driva egna skivbolag, bokningsbolag och musikförlag samt att få fler kvinnliga
A&R:s, direktörer och agenter anställda på de stora
bolagen.

Kulturskola på lika villkor pågick under tre år
och beviljades sammanlagt 950 000 kronor från
Musikverket.

Makten över musiken pågick under tre år
och beviljades sammanlagt 630 000 kronor från
Musikverket.

Projektägare: Kulturskolerådet (tidigare Sveriges
musik- och kulturskoleråd).

Projektägare: Fritz’s Corner.

JÄMSTÄLLD REPERTOAR – Projektet syftade till
att öka andelen kvinnliga tonsättare på de svenska
konsertscenerna. Förutom att besöka orkestrar och
föra samtal om repertoaren samt erbjuda rådgivning
har Kvast under projektåren byggt upp en hemsida
som översätts till engelska och som bland annat
innehåller en repertoarbank med verk av kvinnliga
tonsättare.
Projektet pågick under två år och beviljades
sammanlagt 450 000 kronor från Musikverket.

SYSTR ARNA GÄVLEBORG – Ett mentorprogram där unga kvinnliga musiker i åldern 18–25 år
utbildades under ledning av kvinnliga professionella
musiker, artister, skivbolagsdirektörer och ljud
tekniker.
Systrarna Gävleborg pågick under tre år
och beviljades sammanlagt 950 000 kronor från
Musikverket.
Projektägare: Kulturutveckling Gävleborg.

Projektägare: Föreningen KVAST.
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Femtastic youth inspirerar unga tjejer att
hitta till den manligt kodade hip hop-genren.
FOTO: JOAKIM JOHANSSON

FAKTA OM PROJEKTEN SOM FÅTT STÖD:
FOLKKOLLO WORLD – att lyfta fram unga kvinn
liga folkmusiker. Projektet utvecklade och verkställde Folkkollo World, ett läger för musiker på
Nordiska visskolan i Kungälv som syftar till att
få fram fler kvinnor som spelar kompinstrument
i genren. Tolv unga kvinnor deltog och mötte musik
och musiker från olika länder.

HAN HETER MARIT – STEG 1 – Projektet syftade
till att få fler kvinnor på ledande och avgörande
funktioner inom festivalsfären, både på och bakom
scenen. Ambitionen var också att påverka produktionsbolagen och andra aktörer till ett mer jämställt
utbud. Namnet är en hyllning till artisten Marit
Bergman som drivit denna typ av frågor.

Projektet genomfördes 2015 och beviljades
180 000 kronor från Musikverket.

Projektet pågick under 2013 och beviljades
120 000 kronor.

Projektägare: Deep Imprint/Petter Wickman.

Projektägare: Folkets hus och parker.

FEMTASTIC YOUTH – En workshopturné för att
inspirera unga tjejer att hitta till den manligt kodade
hip hop-genren och vidare in i Studiefrämjandets
musikverksamhet för att få tillgång till studio, handledning och scentid.

HAN HETER MARIT – STEG 2 – En fortsättning på
Han heter Marit – steg 1 som drevs av Folkets hus
och parker med samma syfte.

Projektet genomfördes 2014 och beviljades
250 000 kronor från Musikverket.

Projektet genomfördes 2014–15 och beviljades
170 000 kronor från Musikverket.
Projektägare: Livemusik Sverige.

Projektägare: Femtastic.
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FAKTA OM PROJEKTEN SOM FÅTT STÖD:
EUROPE JAZZ BAL ANCE – Nordic pilot. Projektet
är en fortsättning på ett samarbete med Musik
verket inom jämställdhetsuppdraget som startade 2011. Projektet syftade till att etablera ett
webbaserat handledarprogram om normkritiskt
perspektiv för nordiska musikarrangörer. På
europeisk nivå vill projektet initiera ett långsiktigt
jämställdhetsarbete inom jazzområdet och påskyn
da jämställdhetsutvecklingen hos den europeiska
jazzens beslutsfattare.
Projektet påbörjades 2013 och avslutades 2015
och beviljades 200 000 kronor från Musikverket.
Projektägare: Riksförbundet Svensk jazz.

K VINNLIGA TONSÄTTARE I SVERIGE. Projektet
ska synliggöra verken av de 71 kvinnliga tonsättare
från 1800-talet och tidigt 1900-tal som finns i Musikoch teaterbibliotekets arkiv.
Projektet pågick 2012 och 2013 och beviljades
sammanlagt 398 000 kronor från Musikverket.
Projektägare: Kungliga Musikaliska akademien.

EN SMAK AV POPKOLLO – Organisationen
Popkollo som anordnar musikläger för unga tjejer
vill skapa lokala mötesplatser för unga musik
intresserade flickor genom att erbjuda En smak av
popkollo på platser där Popkollo inte fanns. I praktiken erbjöds deltagarna en nedkortad variant av
Popkollo. En smak av popkollo arrangerades på sju
platser, vilket resulterade i fem nya arrangörer, av
vilka fyra hade provat på den nedkortade varianten.
Projektet genomfördes 2012 och beviljades
300 000 kronor av Musikverket.
Projektägare: Riksorganisationen Popkollo.

DIALOGSEMINARIER FÖR ETT JÄMSTÄLLT
MUSIKLIV I NORRBOTTEN – Projektet syftade till
att genom kunskapshöjande dialogseminarier synliggöra och problematisera musiklivets jämställdhetsfrågor i regionen.
Projektet pågick 2012 och 2013 och beviljades
sammanlagt 163 533 kronor från Musikverket.

MER STATISTIK:
www.musiksverige.org
www.kvast.org
www.musikalliansen.org,
www.konstnarsnamnden.se,
www.jamstalldfestival.se

LÄNKAR:
www.musikverket.se
www.konstnarsnamnden.se
www.kulturradet.se
www.musikalliansen.org
www.musiksverige.org
www.europejazzbalance.net
www.kvast.org
www.femtastic.se
www.kuppdirigenter.se
www.impra.se
www.jamstalldfestival.se
www.rfod.se
www.skap.se
www.kulturskoleradet.se
www.fritzscorner.se
www.deepimprint.se
www.livemusiksverige.se
www.svenskjazz.se
www.musikaliskaakademien.se
www.nll.se/Kultur/Musik/Norrbottensmusiken
www.popkollo.se
www.fhp.nu
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Projektägare: Norrbottensmusiken/Norrbottens
läns landsting.

RAPPORT OM MUSIKVERKETS JÄMSTÄLLDHETSUPPDRAG 2011–2014

29

