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SAMMANFATTNING 

 
 

   I det här arbetet har jag velat ta reda på om antalet kvinnliga tonsättare motsvarar mängden 
beställningar som riktas till kvinnliga tonsättare. Min uppfattning är att kvinnors musik blir allt 
mer intressant och uppmärksammad och jag har också velat ta reda på vad det beror på. Jag 
har hört av mig till FST (Föreningen svenska tonsättare), STIM (Svenska musikers 
internationella musikbyrå) och Konstnärsnämnden, gått in på deras hemsidor och hittat 
uppgifter som jag räknat på. Vidare har jag intervjuat tonsättare och administratörer på 
Rikskonserter och Statens Kulturråd. I mina resultat finns bl.a. redovisat att andelen 
kvinnliga medlemmar i FST är 12 % men även att de har ca 24-28 % (beroende lite på hur 
man räknar) av marknadens beställningar på nyskriven konstmusik. Jag har kommit fram till 
att denna siffra (24-28%) dels styrs av jämställdhetsmål hos administratörerna som 
tillhandahåller beställningarna och dels, vilket är viktigare, har sin förklaring i att de kvinnliga 
medlemmarna skriver så bra musik. Den senare förklaringen är de flesta av de intervjuade 
personerna överens om. 
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Kapitel 1 - Inledning 
 
 Jag är klassisk sångerska och rutinerad körsångare, med erfarenheter från barnkörer via 
amatörkörer till professionella dito. Båda mina föräldrar är kyrkomusiker och jag har sjungit i 
kör så länge jag kan minnas. Genom åren har det blivit tusentals toner av en mängd olika 
tonsättare, som i de flesta av fall varit av manligt kön. Några gånger har jag ändå stött på 
musik av kvinnliga tonsättare, framför allt senare i min karriär. ”Äntligen” utropar jag då i 
mitt inre, vad spännande! Men vad är det egentligen som är spännande med det? Tror jag att 
musiken ska vara annorlunda på grund av mäns sätt att komponera eller blir jag glad bara 
över att få se/höra kvinnor i en mansdominerad yrkeskategori? Kanske både och. 
Nuförtiden framförs det alltmer musik av kvinnliga tonsättare, man gör porträtt och har hela 
festivaler med enbart kvinnliga yrkesutövande tonsättare. Det kan nästan verka som att man 
ser, läser och hör talas om fler kvinnliga komponister idag och om deras nyskrivna musik än 
kollegornas med motsatt kön. Varför har det exploderat på det viset helt plötsligt och just 
nu? Kan det vara därför att man lyckats intressera fler kvinnor för yrket? Är det nya 
jämställdhetsmål på tapeten hos arrangörerna som styr? Kan det stämma att musiker, 
konserthus och festivalarrangörer får större statliga bidrag när de beställer musik av kvinnliga 
tonsättare? Vad säger tonsättarna själva och vad säger länkarna mellan tonsättarna och 
beställarna? Detta vill jag ta reda på. 
   
   Jag vill ta reda på om antalet kvinnliga tonsättare motsvarar mängden verk som beställts 
hos kvinnliga kompositörer 2007 eller om det åtminstone råder en rimlig balans däremellan. 
För att göra detta arbete greppbart har jag valt att inte gå in på ämnet ”Skiljer sig kvinnor sätt 
att tonsätta från mäns?” I stället skall jag försöka hitta uppgifter som kan ge en rättvis bild av 
hur förhållandena ser ut i dag vad beträffar könsfördelningen bland tonsättare. Det känns 
högst angeläget att jämföra den könsfördelningen med hur den könsmässiga fördelningen är 
då beställningsverk fördelas. Jag har i de flesta fall valt att begränsa mina undersökningar till 
året 2007. Eftersom mina frågeställningar kräver dagsfärska svar finns det inte mycket 
litteratur att tillgå.  
.  
 
Historisk bakgrund 
 
 Innan vi börjar med dagens tonsättare skulle jag vilja ge läsaren en liten bild av det kvinnliga 
tonsättandet ett par hundra år bakåt i tiden och fram till idag.  Eva Öhrström, nu professor 
och tidigare docent i musikvetenskap på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, har skrivit 
artikeln ”Den kvinnliga tonsättarrollen vid tre sekelskiften” (Prisma 2000) och därifrån har 
jag hämtat mitt material. 
    
   Man kan lätt tro att kvinnor endast i undantagsfall har fått musicera och komponera och 
att sådant har varit förbehållet män. Ja, kan man till viss del säga, när det gäller den musik 
som offentligt framfördes i 1800-talets europeiska konserthus, kyrkor och teatrar. Om vi 
däremot kliver in i någon av de mängder musiksalonger som förekom i de bättre ställda 
hemmen, framför i allt Tyskland och Frankrike, eller i hoven eller adeln, återfinns där en rad 
skickliga och välutbildade kvinnor på tonkonstområdet. Det fanns dock mängder med 
bestämmelser om vad kvinnor fick/kunde göra och inte. Spela cello t.ex. gick inte för sig för 
en kvinna, ”då måste man ju sära på benen”, inte heller att spel flöjt, ”då måste man truta på 
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munnen på olämpligt sätt”. Kvinnor skulle vara underhållande och det på ett vårdat sätt. De 
skulle få ”lagom” mycket musikalisk undervisning, så att det räckte just för att kunna 
underhålla internt. Det passade sig inte att en kvinna hade alltför utvecklade musikaliska 
färdigheter. Detta kunde man bland annat läsa om i 1784 års Musikalisches Almanach skriver 
Öhrström. 
 
   Syskonen Fanny och Felix Mendelsohn fick båda samma musikaliska utbildning övervakat 
av fadern men det hände att systerns ”highlightstycken” gavs ut i broderns namn eftersom 
det var opassande att ge kvinnan för mycket uppmärksamhet. Helst skulle ju också kvinnliga 
kompositörer hålla sig till kammarmusik, t.ex. romanser och pianosonater. 
Symfonikomponerande passade inte ”det andra könet”.   
    
   Det var alltså vanligare med välutbildade kvinnor vid hoven ute i Europa än i Sverige 
under 1700 och 1800-talen. 1854 öppnade Kungl. Musikaliska akademien portarna för 
kvinnor att studera, dock var könsmönstren – liksom skillnad i sätt att uppfostra – väl tydliga 
även här; kvinnorna var överrepresenterade i sångklassen men färre i pianoklassen och 
endast några enstaka kvinnor återfanns i harmoniska klassen och orgelklassen. Några 
tonsättarkvinnor bröts sig dock igenom i Sverige slutet på 1800-talet och bland dem finner vi 
Elfrida Andrée (1841-1929), Valborg Aulin (1860-1928), Laura Netzel (1839-1927) och 
Helena Munktell (1852-1919. Kanske är Elfrida Andrée den mest framgångsrika och hon 
blev 1867 Europas första kvinnliga domkyrkoorganist i Göteborg. Lätt var det inte för 
någon av dem. Elfrida Andrée fick aldrig uppmärksamhet för sina symfonier, varken hos 
kvinnliga eller manliga kollegor, eftersom det ansågs opassande för en kvinna att komponera. 
Nedan citeras ett samtal Elfrida Andrée hade med Jenny Lind när hon visade sin andra 
symfoni för den stora sångerskan och hennes make Otto Goldschmidt (ur brev till S. A. 
Hedlund): 
 
”Så t.ex. sade hon att en qvinnas hjerna omöjligen kunde passa för att förstå en orchester! Och att det borde 
finnas en gräns för vad en qvinna får göra och icke göra. Mitt blod började koka och förr än jag visste sjelv 
rusade jag upp och började hålla tal om rättigheterna att få arbeta med det hvar man har håg och kärlek och så 
slutade jag med att jag för min del när som helst ville visa att min hjerna räckte till att behandla orchestern!” 
(Öhrström, 2000 sid. 142) 
 
   Nog blev Elfrida Andrée en pionjär bland de sina och hon kom att betyda mycket för 
kvinnors framfart, inte bara tonsättares utan även andra yrkesarbetares! 
 
   Det var en allmän uppfattning 1998 att något radikalt höll på att ske i den svenska 
tonsättarvärlden. Då fanns helt plötsligt åtta kvinnor i kompositionsklassen på Kungl. 
Musikhögskolan i Stockholm och i genomsnitt på landets musikhögskolor var en tredjedel 
kvinnor. I FST hade sedan föreningens bildande år 1918 endast 11 av 302 medlemmar varit 
kvinnor (3.6 %), men under 1998 var sju av 190 kvinnor (3,7 %). (Öhrström, 2000 sid. 146) 
En marginell skillnad kan tyckas, men inte mycket förändrades under de 90 åren. Den 
markanta förändringen skedde mellan 1998 och 2008. Min undersökning visar att andelen 
kvinnor i FST idag är 12 %. Framför allt har nog förändringen sin förklaring i att man inte 
längre ser kvinnan som enbart det ”estetiska”, som Immanuel Kant uttryckte sig i början av 
1800-talet. (Öhrström, 2000 sid. 152). Kant ansåg att kvinnor bara kunde konsumera konst. 
Hennes vackra själ och kropp kompenserade det hon saknade i geni. Ett halvsekel senare 
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hade fördomarna mildrats en aning i samband med Hans von Bülows1 föreställningar om att 
kvinnor kunde bli skickliga musiker men likväl var de ingalunda tillräckligt begåvade för att 
kunna ägna sig åt tonkonsten.  
 
   I slutet av sin artikel skriver Eva Öhrström om Opus 96, som är en grupp kvinnliga 
tonsättare som bildades 1996 av sex kvinnliga studerande i kompositionsklassen på KMH: 
Ylva Q. Arkvik, Carin Bartosch, Victoria Borisova-Ollas, Catharina Palmér, Ylva Skog och 
Paulina Sundin, senare anslöt sig också Catharina Backman. Gruppen blev till ett 
samarbetsforum för det annars ganska solitära yrkesvalet kompositör och dessa kvinnor 
kunde diskutera och hjälpas åt att hitta vägar för att bryta denna påtagliga mansdominansen i 
yrket och krossa gamla fördomar. En viktig skillnad från den s.k. Måndagsgruppen (enbart 
bestående av män och bildad på 1940-talet) är att medlemmarna i Opus 96 ofta har vitt 
skilda sätt att komponera och se på saker och ting medan Måndagsgruppens medlemmar 
hade flera estetiska liknande nämnare. (Öhrström, 2000 sid. 147). År 2007 återfinns alla 
nämnda Opus 96-medlemmar i FST. 
 
 

Kapitel 2 - Syfte och metod: 
 

   Syftet är att ta reda på om antalet kvinnliga tonsättare motsvarar mängden verk som 
beställts hos kvinnliga kompositörer 2007 eller om det åtminstone råder en rimlig balans 
däremellan. Jag vill också i ett genusperspektiv jämföra de arbetsstipendier som man som 
yrkesutövande konstnär kan söka från Konstnärsnämnden, närmare bestämt de stipendier 
som gäller tonkonstområdet. Jag vill även bilda mig en uppfattning om insatta personers, 
d.v.s. tonsättares och konsertarrangörers känsla för hur marknaden i dag ser ut och varför 
den ser ut som den gör. 
 
   I första hand vill jag ge mig in i statistikens värld, samt höra berörda personers åsikter och 
uppfattning om beställningar av kvinnliga tonsättare. Då står det klart att intervjumetoden 
får en central del i arbetet. Min intervjusession har omfattat 7-10 frågor som jag vanligen 
skickat per e-post till berörd person i förväg. Jag har sedan tagit med mig en minidisk och 
begivit mig till platsen för intervjun för att spela in. Hemkommen har jag i lugn och ro 
avlyssnat inspelningen och skrivit ner svaren, ibland efter att ha redigerat bort vissa delar 
som varit irrelevanta för ämnet. Detta gäller för alla intervjuer utom den med Tomas 
Löndahl som var en kort telefonintervju. 
 
   Så gick jag för att börja min resa i denna för mig både välkända och samtidigt nya 
tonsättarvärld, välkänd därför att jag har sjungit mycket nyskriven musik och ny eftersom jag 
aldrig förut tittat ”bakom kulisserna”. Jag fick en tid hos Kungl. Musikhögskolans rektor 
Johannes Johansson. Den intervjun ledde mig vidare till att på egen hand söka på nätet efter 
tidigare aktuella data/fakta. Jag började med FST:s hemsida och valde att räkna på antal 
kvinnor i föreningen och i styrelsen, på antal framförda verk (och vilka av dem som varit 
uruppföranden). Jag läste även i FTS:s tidskrift ”Tonsättaren” för att få lite kunskap om vad 
tonsättarna själva just nu diskuterar och slåss för. Nästa hemsida blev STIM, där jag räknade 
på alla anslutna och registrerade konstmusikkomponister; de är  långt fler än gruppen som 

                                                
1 Hans von Bülow, tysk dirigent, kompositör och pianist levde 1830-1894, källa: Wikipedia 
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återfinns som medlemmar i FST. Vidare inne på Rikskonserters hemsida hittade jag alla 
beställningsverk och från skärmen räknade jag vilka av verken som är tonsättningar av 
kvinnor år 2007. Direkt efter det jämförde jag med Kulturrådets beställningar av ny musik, 
där jag genomgick samma procedur. 
 
   Jag blev också nyfiken på vad som hände på skivutgivningsfronten år 2007. Jag kontaktade 
Phono Suecia (STIMs egna skivbolag) och fick tipset att gå vidare och kontakta CDA 
skivdistribution. (CDA distribuerar skivor till mindre skivbolag samt möjliggör egna 
utgivningar för privatpersoner.) På deras hemsida hittade jag alla skivbolag av intresse, 
nämligen de med specialisering på konstmusik/klassisk musik.  
 
  Även om huvuddelen av denna uppsats handlar om beställningsverk så blev jag ändå 
nyfiken på de stora arbetsstipendierna som tonsättare (bland andra konstnärer) kan söka. 
Beslut om vilka konstnärer som skall tilldelas dessa stipendier grundar sig på aktiva val gjorda 
av referensgrupper. Även här utnämnde jag mig till förste Detektiv och letade upp en ny 
hemsida, närmare bestämt Konstnärsnämndens. 
 
 

Kapitel 3 - Ingång i materialet 
 

 Efter tips från Johannes Johansson i min första intervju gick jag alltså in på FSTs hemsida. 
Jag kunde, februari 2008, hitta 32 kvinnor bland 270 aktiva medlemmar d.v.s. 12 %. Jag 
fortsatte med att gå in under fliken ”Kalendarium 2007”, där man kan hitta all framförd 
musik som är komponerad av FSTs tonsättare. Jag räknade och fann att antalet 
framföranden år 2007 av sådana kompositörer var 403 och av dessa hade 50 komponerats av 
kvinnliga tonsättare, d.v.s. 12 %. Av dessa 403 uppföranden var 162 uruppföranden, varav 
22 hade komponerats av kvinnor eller 14%. 
 
  Jag lämnar FST så länge och fokuserar lite på STIM i stället. Det finns ju långt fler 
registrerade konstmusiktonsättare än de som är invalda i FST. Närmare bestämt finns 1031 
stycken och av dem är 82 kvinnor eller 8,4 %. Jag försöker få ihop bilden med hur 
efterfrågan anses vara. Inte heller när jag räknar på antalet anmälda och beställningsbara 
(som du och jag kan beställa hem) tonsättarmanuskript 2007 blir siffrorna annorlunda: Av 
318 anmälningar var 18 gjorda av kvinnor, d.v.s. 10%. Innan jag lämnade STIM hittade jag 
lite andra siffror. Där visade det sig att 4 av 21 stipendiater 2007 var kvinnor vilket utgör 19 
%.  
  
   Kan det verkligen vara så att marknaden ser annorlunda ut och vad betyder i så fall det? Är 
det p.g.a. att institutionerna är slavar under jämställdhetsmålen och att man måste ”tvinga” 
fram de kvinnliga tonsättarna genom särskilda porträtt och tillägna dem tonsättarfestivaler 
för att uppmärksamma dem? Tankarna snurrar i huvudet och jag bestämmer mig för att 
uppsöka Rikskonserter och söka svar. Rikskonserter är en organisation med statligt anslag 
som bl. a. utgör länken mellan beställarna av ny musik och tonsättare samt finansierar kalaset 
helt eller delvis. Beställarna kan vara enskilda musiker, fria musikgrupper eller mindre 
orkestrar. (Rikskonserter erbjuder nästan uteslutande kammarmusik; stora orkestrala 
beställningar går ofta via Kulturrådet.) 
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   Sedan klickade jag mig in på Rikskonserters hemsida. Där fann jag utlagt alla under 2007 
beställda verk. Av 30 beställningar från fria grupper, enskilda musiker och kammarorkestrar, 
var 7 riktade till och komponerade av kvinnor. Det utgör 23 %. Fortfarande vet jag inte 
exakt vad som styr denna siffra; jämställdhetssträvan, allmänt kvinnointresse eller längtan 
efter riktigt bra musik oavsett kön hos musikskaparen. Kulturrådet ståtar med ungefär 
samma andel; av 63 beställningar var 15 kompositioner gjorda av kvinnor eller 24 %. 
 
   I min lilla skivbolagsundersökning hittade jag bolagen: Acoustica, Caprice, Dafne, db 
Productions, Flauto con Forza, Phono Suecia samt BIS. De verkar vara de enda eller 
åtminstone de ledande skivbolagen på aktuellt område. Kriteriet för denna undersökning var: 
Skivinspelningar gjorda eller påbörjade 2007 där nu levande svenska tonsättare medverkar. Jag kunde 
hitta 13 skivreleaser med nyskriven konstmusik och sammanlagt 26 kompositioner. Av de 26 
kompositionerna var fyra eller 15,4 % gjorda av kvinnor. 
 
   Inne på Konstnärsnämndens hemsida kom 2007 års följande fakta till min kännedom; när 
det gäller de ettåriga arbetsstipendierna var 18 av 64 stipendiater kvinnor,  
28 %. Två stycken femåriga arbetsstipendier delades ut, ett till en man och ett till en kvinna. 
Av totalt 105 utdelade stipendiater vid Konstnärsnämnden var totalt 27 kvinnor, 26 %. (Mer 
information, se bilaga 2) 
 
 
 

Kapitel 4 - Intervjuer 
 
Följande personer har intervjuats i angiven ordning: 
 

- Johannes Johansson, rektor Kungl. Musikhögskolan och tonsättare 
- Björn Stålne, direktör Rikskonserter 
- Lotta Bystedt, producent Rikskonserter 
- Ulrika Lind, Kulturrådet avd. tonsättare 
- Anna Klerby, jämställdhetstalesman Kulturrådet 
- Karin Rehnqvist, tonsättare 
- Kjell Perder, tonsättare 
- Tomas Löndahl, vd Helsingborgs konserthus (obs telefonitervju) 
- Paulina Sundin, tonsättare 

 
Dessa intervjuer finns arkiverade i utskriven form. 
 
(Intervjufrågor, se Bilaga 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

Intervju med Johannes Johansson 
 
   Johannes Johansson, rektor på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, har suttit i Rikskonserters 
beställningsverksgrupp och i Konstnärsnämndens referensgrupp för upphovsmän på tonkonstområdet samt är 
själv medlem i FST, Föreningen Svenska Tonsättare 
    
   Det första jag ville ta reda på är hur det går till när ett beställningsverk tillkommer. Kan 
tonsättarna själva ansöka om att få en beställning eller måste de hoppas på att få en? 
Johannes Johansson säger att man inte kan ansöka, utan det är etablerade grupper och 
institutioner som lämnar förslag på typ av verk och önskemål om val av en särskild 
tonsättare.  
    
   Eftersom denna intervju blev det allra första initiativet i uppsatsen och mina kunskaper i 
ämnet relativt små, var jag mycket spänd på svaret på frågan hur könsfördelningen bland 
dagens tonsättare ser ut? Johannes Johansson svarar att det fortfarande är en väldig 
mansdominans men den är på väg att brytas. Han ger mig fördelningssiffrorna kvinnor-män 
och anger relationen till ca 10-90 % i FST och ca 30-70 % ute på övriga marknaden. 
Johannes Johansson uppger att han tror att denna skillnad beror på att konsertarrangörer 
och institutioner vill vara med i sin tid och inte alltför ”gubbiga”. På frågan ”Finns det ökat 
statligt bidrag att få vid anlitande av kvinnliga tonsättare?” svarar han att han inte har hört 
talas om att det skulle vara på det viset men säger att Rikskonserter skulle få svårt att få 
statliga anslag om de inte beaktar jämställdhetsaspekter i sin verksamhet. Vad gäller beställare 
av ny musik och deras hänsyn till jämställdhetssynpunkter, svarar Johannes Johansson: Jag 
tror att en orkester som två gånger i rad haft ett lyckat samarbete med en manlig 
huskomponist nog gärna vill fortsätta samarbetet, men känner att man inte även nästa gång 
kan välja en man utan och därför troligen bestämmer sig för en kvinna. 
 
   Sedan får jag veta att man blir invald i FST genom att FTS:s medlemmar lämnar förslag på 
namn och beslut om att godta förslaget tas på årsmötet. Tydligen kan man inte bli invald om 
man kommer direkt från kompositionsklassen utan den som skall väljas in behöver ha en 
”rimlig verksamhet”, d.v.s. erfarenhet som yrkesman av kompositionsverksamhet. De 
nyinvalda är oftast drygt 30 år gamla. 
    
   Flera gånger under intervjun hävdar Johannes Johansson bestämt att de kvinnor som 
kommit fram och är etablerade tonsättare har gjort det på grund av den toppkvalitet deras 
verk har, och inte av genusskäl. Han beskriver att det bästa sättet att bibehålla gamla 
strukturer är att i klassisk diskrimineringsteknik säga: ”Vi pratar inte om jämställdhet utan 
om kvalitet”. Johannes Johansson fortsätter: Sådana uttalanden förekommer fortfarande 
bland män som känner sig undanskuffade av kvinnor. Vissa kan tycka det är orättvist att 
gruppen 10 % kvinnliga tonsättare i praktiken har det lättare att slå sig fram än gruppen 90 % 
manliga. De kvinnliga kompositörerna är inte sämre men för att andelen 10 % ska öka 
behövs mekanismer som gör det lättare för dem. Sådant kan det knorras om bland manliga 
tonsättare, säger han. Med glimten i ögat och med viss sanning avslutar Johannes Johansson: 
”Problemet är inte att det finns för få kvinnor, problemet är att det finns för många män”. 
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Intervju med Björn Stålne och Lotta Bystedt 
 
Björn Stålne är direktör och Lotta Bystedt är producent på Rikskonserter. Rikskonserter är en statlig 
kulturell organisation som fungerar som en länk mellan musiker och tonsättare. Man kontaktar 
Rikskonserter om man vill ha ett stycke av en viss tonsättare skrivet för sig eller sin grupp. Organisationen 
anordnar också turnéer och konserter i egen regi, bl.a. på Nybrokajen 11 i Stockholm.  
 
   Den första som möter mig är en stressad Björn Stålne som ber så hemskt mycket om 
ursäkt för att han är trippelbokad. Oväntade obligatoriska möten dyker upp titt som tätt, 
förklarar han. Det är inte svårt att förstå att Björn Stålne är en viktig medarbetare på sin 
arbetsplats. Han har i alla fall några minuter för att berätta om Rikskonserters 
jämställdhetsmål och han säger: En statlig utredning som kom för ca ett år sedan ställer krav 
på att relationen kvinnor-män i olika sammanhang inte får avvika åt något håll från 40-60 %, 
annars måste myndigheten ”förklara sig”. Genom att iaktta den regeln kan man undgå att få 
anslag eller bidrag indragna. Han gör en karikatyr över Rikskonserters ”förklaring” och pekar 
på genusrelationen i manskör som omöjligt kan vara 40-60 %. 
 
   Björn Stålne fortsätter: Han anser att beställningsverken är det område som är mest 
intressant för Rikskonserter vad gäller jämställdhet. Det styrs ju helt av hur många bland 
tonsättarna som är manliga respektive kvinnliga och uppgift om det anges i 
årsredovisningarna. Han tycker att jämställdhetsmålen i princip inte är svåra att efterleva. I 
programplaneringen finns en stark medvetenhet om målen. Han har aldrig hört talats om att 
man skulle kunna få större statligt bidrag om man anlitar en kvinnlig kompositör. Björn 
Stålne tackar för sig och springer till andra möten.  
 
   Ordet går över till Lotta Bystedt. På frågan vem det är som bestämmer vilka tonsättare 
som skall anlitas säger Lotta Bystedt att det är musikerna och de fria gruppernas egna val. 
Hon fortsätter: Eftersom Rikskonserter inte kan bevilja alla ansökningar görs det ett urval 
när det skall beslutas om vilka projekt som skall genomföras och då finns där möjlighet att 
påverka könsfördelningen. De kvinnor som får beställningar får dem givetvis därför att 
musikerna tycker att de skriver bra musik. Namn som hon tycker återkommer är bl.a. Karin 
Rehnqvist, Marie Samuelsson, Paula af Malmborg Ward. Även en uppstickare vid namn 
Anna Eriksson har återkommande fått beställningar den senaste tiden. Lotta Bystedt har 
ingen känsla av att det finns beställningar som har gjorts hos kvinnor men som i stället 
”borde” ha gått till män, det är kvinnorna som nu kommer med sådan framfart. 
 
 
Intervju med Ulrika Lind och Anna Klerby 
 
Ulrika Lind ansvarar för tonsättaravdelningen på Kulturrådet och Anna Klerby är jämställdhetstalesman 
på samma institution. Eftersom både Rikskonserter och Kulturrådet i min uppsats är intressanta som 
beställare av nykomponerad musik, ställer jag samma frågor till dem.  
 
   Här får jag träffa Ulrika Lind först och börjar med att fråga henne hur de själva upplever 
fördelningen könsmässigt vad gäller deras beställningar av verk. Hon uppger: Av de 
ansökningar som kommer in gäller största delen manliga tonsättare. I fjol (2007) gällde 
ungefär 28 % av ansökningarna kvinnliga tonsättare. Kulturrådet har inte något att göra med 
vilka tonsättare de fria grupperna och orkestrarna väljer. Kulturrådet ska inte gå in och rota i 
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sådana konstnärliga frågor. Det finns ett jämställdhetsperspektivet med i all bidragsgivning. 
När en ansökning granskas tas hänsyn till om det är en kvinna eller man, ung eller gammal, 
och hur könsfördelningen ser ut i övrigt i projektet, i ensemblen, bland solister och ev. 
koreografer. Detta blir extra tydligt när det gäller tonsättningsbidragen eftersom de är en del 
av tonsättararvodet. 
   
  Om de statliga bidragen berättar Ulrika: De bidrag som ges är inte villkorade på något sätt, 
d.v.s. man kan inte få större bidrag om man anlitar kvinnor, men det finns särskilda anslag 
till speciella jämställdhetsprojekt. Kulturrådet hämtar också in uppgifter från orkestrar och 
länsmusikorganisationer för att kunna se hur dessa förhåller sig till jämställdhetsplaner 
utfärdade av deras regionala eller kommunala huvudmän som ofta finns med i bilden. 
   
 Ulrika berättar också om den referensgrupp som gör en sakkunnig och kvalitativ bedömning 
av ansökningen: Jämställdhetsperspektivet finns med men egentligen tittar man inte separat 
på relationen kvinnor-män i det sökta projektet. Som Kulturrådsrepresentant vill hon helst 
inte nämna några kvinnliga tonsättarnamn som ofta förekommer i ansökningarna utan 
hänvisar i den delen till Kulturrådets bilaga som avser fjolårsstatistiken. 
 
  Slutligen säger Ulrika: Hon litar helt på att referensgruppen gör en riktig bedömning av 
ansökningarna och tror därför inte att det är några män som borde ha fått beställningar som 
gått till kvinnor. 
    
   Nu är det dags för Anna Klerby att ge sina svar: Kulturrådets jämställdhetsmål går ut på att 
jämställdhetsperspektivet skall integreras i verksamheten, närmare bestämt de politiska 
jämställdhetsmålen vad gäller maktinflytande och ekonomiska fördelningar. Det svåra är att 
omsätta detta i konkret arbete. Det finns absolut inga kvoteringstankar, t.ex. krav på att 
könsrelationen ska vara 50-50 men jämställdhetsaspekten skall till 100 % vara en integrerad 
del i arbetet, det är åtminstone målet. Den största frågan som diskuteras beträffande 
könsperspektiv är jämställdhetsförhållandet i det konstnärliga arbetet och den konstnärliga 
processen, friheten och kvalitén. Det är alltid svårt att på förhand veta vilka steg som 
kommer att främja jämställdhet. 
 
 
Intervju med Karin Rehnqvist 
Tonsättare 
 
   Jag möter Karin Rehnqvist i en stökig vänthall på T-centralen och vi sätter oss i ett café för 
en halvtimmes pratstund. Hon berättar: Det är inte svårt att tala om hur många av hennes 
verk som är resultatet av beställningar eftersom de utgör i stort sett hundra procent. Även 
om inte alla varit beställningar från början så har påbörjade arbeten slutat som det, sedan 
initiativ till beställning tagits av henne själv. Numera får hon mestadels orkestrala 
beställningar, framförallt verk för kammarorkestrar, även om vokalmusiken, som hon kanske 
är mest känd för, ligger henne varmast om hjärtat. Dock innehåller orkestermusiken ofta 
vokala inslag. Karin Rehnqvist har under fyra år varit hustonsättare hos Skotska 
kammarorkestern och Svenska kammarorkestern i Örebro i samarbete. Utöver det har hon 
skrivit musik för bl.a. Sveriges Radios Symfoniorkester och Kungl. Filharmonikerna. Hennes 
musik framförs numera mest i konserthus men hon har skrivit några ”körhitar” som hon 
tror framförs mest i kyrkor. 
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      Med gott självförtroende berättar Karin Rehnqvist vidare: Hon upplever sin position 
som oerhört stark, både hos kvinnliga och manliga kollegor. Hon känner att hon har en 
karriär som få tonsättare i Sverige, men tror sig som kvinna definitivt ha fått kämpa mer för 
den än om hon skulle ha varit en man. Hon tror också att hennes rötter i folkmusiken – i 
vilken det finns starka kvinnor - har bidragit till hennes position. I början av hennes karriär 
verkade folk inte förstå om musiken hon skrev var bra eller inte. Den var annorlunda och 
svår att förhålla sig till. 
 
   Karin Rehnqvist skiner upp och tycker det är väldigt roligt med de siffror jag presenterar 
för henne (12 % kvinnor i FST, ca 25 % kvinnlig musik av beställningsverken 2007): Den 
sista siffran var en glad nyhet för henne. Hon har i 20 år pratat om just detta men ser först 
nu en stor förändring. Hon tror att en bidragande orsak till förändringen är att de som har 
makten nu har förstått att kvinnorna inte längre kan negligeras samt att kvinnorna kommer 
med något nytt. Hon tycker hon att 12 % kvinnor i FST är en alldeles för liten andel och att 
det är bedrövligt få kvinnor som söker till kompositionsutbildningarna.  
 
   Slutligen frågar jag om hon har upplevt ”gnissel” från manliga kollegor som kanske känner 
sig undanskuffade bland framfarten av kvinnliga tonsättare. Karin Rehnqvist svarar bestämt 
nej: Hon har inte känt mycket avundsjuka. Hon tror att hon vann stor respekt när hon fick 
rakt igenom lysande kritik på sin tonsättarfestival på Stockholms Konserthuset. Den fina 
kritiken  det tog loven av alla fördomar. Likadant var det när hon släppte sin första skiva, 
”Davids ninn”, som bara fick bra recensioner. Hon tror att anledningen till att hon känner 
sig respekterad beror mycket på att hon har fått chansen att verka utomlands. Det är inte 
förrän man har lyckats i andra länder som man kan bli riktigt etablerad på hemmafronten, 
avslutar Karin Rehnqvist. 
 
 
Intervju med Kjell Perder 
Tonsättare 
 
   På en varm inglasad balkong på Kungl. Musikhögskolan äger mitt möte med Kjell Perder 
rum. Vi börjar prata om hans beställningsverk och Kjell Perder berättar: Ungefär hälften av 
hans verk är resultat av beställningar, det är lite svårt att ange exakta antalet eftersom han 
inte har fört något riktig statistik. Han är glad att inte alla verk är beställningsverk eftersom 
det är skönt att också kunna skriva när man inspireras, utan att vara bunden av någon 
tidsram. Det är mest körmusik som beställs men också kammarmusik och musikdramatik. 
Beställningar har kommit från Sveriges Radios Symfoniorkester, Kungl. Operan och 
Rikskonserter. Hans musik framförs påfallande ofta i kyrkor. Han tror att det beror på att 
den tacksamma akustiken i kyrkor passar hans verk och att där finns en publik som tilltalas 
av hans verk. 
 
   När vi börjar prata om mina siffror (12 % kvinnor i FST, 24-28 % kvinnlig musik på 
marknaden) har Kjell Perder många funderingar: Det kan verka mycket med att kvinnliga 
kompositörer får var tredje beställning trots att de är så få. Han tror dock att statistiken 
ljuger lite eftersom långt ifrån alla manliga FST-invalda är aktiva. Skulle man plocka fram och 
även beakta de 12 % av männen som är mest aktiva skulle man säkert få en jämn fördelning 
könsmässigt. Han tycker därför inte att det ligger någon våldsam orättvisa i relationen som 
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de aktuella siffrorna utvisar. Däremot kan han och (uppger han) flera av hans manliga 
kollegor känna att de som varande medelålders vita män verkligen är ”fel”. Detta om man 
ska söka något som känns politiskt korrekt för den som beställer, menar Kjell Perder. 
    
   Han fortsätter: Man kan ifrågasätta vissa tillvägagångssätt som idag används för att gynna 
tillväxten av det underrepresenterade könet. Han tar Nordiska Musikdagar på Island härom 
året som exempel; man bestämde sig för att skicka merparten kvinnliga representanter från 
FST. Det blev ett bottenskrap bland kvinnorna eftersom de är så få och väldigt bra verk av 
män kunde inte bli aktuella eftersom män inte platsade. Det finns en risk att kvinnliga 
tonsättare börjar ses lite över axeln, som man gjorde på 1800-talet, och säger: ”Okej, ni får 
vara med här därför att……..., inte för att musiken är tillräckligt bra.” Kjell Perder 
understryker dock att den musik av kvinnor som idag framförs i regel är den bästa, men att 
man måste gå varligt fram och endast framföra den bästa musiken om unga begåvningar ska 
inspireras. 
 
   Kjell Perder berättar vidare: Idag anses det vara mer politiskt korrekt att välja musik som 
tonsatts av kvinnor eller av personer med annan kulturell bakgrund än musik som tonsatts av 
svenska män. Han tar exemplet med tonsättarfestivalerna på konserthuset; det ska dock till 
ett namn som Karin Rehnqvist för att det ska vara ett fullständigt odiskutabelt. Ingen 
tvekade när hon fick sin festival och han tror att sådant gynnar jämställdheten. Den s.k. 
”Karin – effekten” på 80-talet fick många andra unga kvinnor att söka sig till yrket och som 
enda kvinna i kompositionsklassen fick Karin Rehnqvist all uppmärksamhet redan innan hon 
hade hunnit producera någonting. Kjell Perder längtar till dagen då det inte längre är så 
märkvärdigt med kvinnliga tonsättare och då det kan bli en jämn könsfördelning på naturligt 
sätt. Anledningen till att det idag beställs allt mer musik av kvinnliga kompositörer är 
antagligen att det väcker uppmärksamhet. Man vill ha något speciellt och det finns lite god 
vilja hos beställarna att vara politiskt korrekt och välja t.ex. en kvinnlig tonsättare. Han har 
själv tittat på Konstnärsnämndens stipendieutdelning och sett att det på alla konstområdena 
är väldigt frekvent idag med ”varannan damernas”, även inom de områden där 
könsfördelningen bland yrkesutövarna inte är sådan. Även om han personligen inte gynnas 
av detta kan det vara bra genom att det underlättar för det underrepresenterade könet. 
 
   Kjell Perder förklarar vidare: Missunnsamheten bland tonsättare är ganska utbredd. En 
kollegas vunna pris eller mottagna stipendium eller beställning är alltid en förlust för en själv. 
Det är inte könsbetingat. Han försöker motarbeta sin egen avundsjuka så gott det går 
eftersom han tror att avund är den sämsta utgångspunkten för konstnärligt arbete. En gång 
har han personligen känt sig undanskuffad av kvinnliga tonsättares framfart och det var när 
Filharmonin skulle på turné till Balkanhalvön och de hade tänkt ta med ett stycke av honom 
som de redan hade framfört en gång. Arrangörerna på Balkanhalvön ville hellre ha ett stycke 
skrivet av en kvinna. Det kändes inte så kul eftersom de inte ens hade sett stycket. 
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Intervju med Paulina Sundin 
Tonsättare 
 
   Jag träffar Paulina Sundin på KMH och inleder den sista direktintervjun för denna uppsats. 
Paulina Sundin berättar: Hon är kanske mest känd för sitt elektroakustiska tonsättande men 
de senaste åren har hon fått mer och mer beställningar på instrumentalmusik, vilket hon 
tycker är väldigt roligt. Jämställdhetsfrågan ”bränner” och är ett högst angeläget men väldigt 
hett ämne. I början av sin karriär, i början av 90-talet, som enda kvinnlig studerande på EMS 
(Elektroakustiska musikstudion) kände hon sig otroligt ensam bland många manliga kollegor. 
Det var en näst intill trakasseriartad situation där kränkande kommentarer och snedtittning 
förekom som vardagsmat. T.ex. kunde hon, när hon fick särskild uppmärksamhet för sin 
musik, få höra från kollegorna att det bara var för att hon var kvinna, inte för att musiken var 
bra. Detta var en tuff tid som var svår att hantera då hon kände sig oerhört objektifierad. 
Skulle hon göra ett samarbete med någon i klassen kunde hon inte vara ensam med denne 
inne i studion utan att det gick rykten om vad som ”försiggick” därinne. Paulina Sundin tror 
ändå inte att det var med flit eller ont uppsåt männen behandlade henne på detta sätt, snarare 
var det av en enorm osäkerhet och ovana inför en kvinna som helt plötsligt befann sig på 
”deras” territorium. De visste helt enkelt inte hur de skulle bete sig och osäkerheten tog då 
form i mer eller mindre omedvetna kvinnoförnedrande handlingar. Idag har hon ett större 
självförtroende. Hon är en väl ansedd tonsättare och vet idag med säkerhet att det är för att 
musiken är bra, inte för att hon är kvinna.  
    
   Liksom Kjell Perder nämner Paulina Sundin avundsjukan som ett faktum bland tonsättare: 
Eftersom det finns så otroligt lite pengar att tjäna blir det lätt så att man tittar snett när det 
går bra för någon annan, oavsett kön. Kvinnliga tonsättare kan kanske lätt vara en grupp att 
bli avundsjuk på när den nu kommer med sådan framfart. Hon nämner de arbetsstipendier 
som finns att få hos Konstnärsnämnden. När den lilla potten med pengar nu omfördelas för 
att räcka till även yngre begåvningar blir äldre tonsättare, i de flesta fall män, av med de årliga 
bidrag de fått i decennier. Sådant väcker naturligtvis missnöje hos vissa av dem. Yttranden 
som att det varje år utbildas för många komponister är då vanliga. 
 
   Vi fortsätter med att prata om de siffror jag har kommit fram till. Paulina Sundin vill 
understryka viktig detalj: Det är stor åldersskillnad mellan männen och kvinnorna i FST. 
Man borde titta på män och kvinnor i samma ålderskategori (t.ex. 60- och 70-talister) och 
jämföra hur många verksbeställningar som görs hos män respektive kvinnor i den kategorin. 
Det skulle ge en mer rättvis bild. Onekligen är det ju så att yngre tonsättare kommer med 
”något nytt” och det väcker ofta stort intresse hos musiker, beställare och publik.  
 
   När jag avslutar med att fråga om hon idag känner något gissel från manliga kollegor säger 
Paulina Sundin; ”Jajamen, det händer allt som oftast”. 
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Telefonintervju med Tomas Löndahl 
vd för Helsingborgs konserthus och symfoniorkester. 
Sedan 1 juli 2007 är Paula af Malmborg Ward hustonsättare åt Helsingborgs symfoniorkester. Åtagandet 
innebär tre verk som specialskrivs för orkestern och som uruppförs under kontraktstiden. 
 
   Det märks att Tomas Löndahl är nöjd med valet av hustonsättare, åtskilliga gånger under 
vår korta telefonintervju understryker han att Paula Malmborg af Ward är en tonsättare av 
klass. Han förklarar vidare: Paula Malmborg af Ward har absolut inte valts genom någon 
form av kvinnokvotering utan endast för att hon är en ”toppenbra” tonsättare. Hon skriver 
också varierad musik som passar den nivå och besättning som finns i Helsingborgs 
symfoniorkester. Han betonar dock att det finns ett jämställdhetsperspektiv med i allt arbete, 
bl.a. vid varje tillsättning av tjänst inom Konserthusets ramar (kanslist, solist vid konsert 
etc.). Han tror att det kan bli farligt om jämställdhetsperspektivet tillåts helt styra ett val, t.ex. 
då en hustonsättartjänst ska tillsättas. Då kan man falla i fällor som att välja kvinnor bara 
därför att de är kvinnor, och det även om inte kvaliteten räcker. Det skulle slå tillbaka som 
ett hån inte minst mot den kvinna som blir vald vid ett sådant tillfälle. Det gynnar inte 
jämställdheten. Vidare tror han att det numera finns ett större och mer övergripande sätt att 
tänka jämställt, vilket naturligtvis har bidragit till en ökad andel kvinnor på arbetsplatser 
generellt. Tack vare det kan man välja kvinnor utan att bry sig om deras kön. 
 
 

Kapitel 5 - Resultat 
 
Resultat undersökningar 
 
   Mitt syfte i den uppsats var följande fråga: Motsvarar antalet kvinnliga tonsättare mängden 
verk som beställs hos kvinnliga kompositörer eller råder åtminstone en rimlig balans 
däremellan? De frågorna kan jag härmed svara Nej på. Jag kan nu, efter mina undersökningar 
och beräkningar, konstatera att 24 % av den musik som beställdes i Sverige år 2007 via 
Rikskonserter och Statens Kulturråd, komponerades av kvinnor. De kvinnliga, etablerade 
kompositörerna får avsevärt fler beställningar än vad som svarar mot deras numerär på 
marknaden, vilket uppgår till 12%. Frågan om balansen åtminstone kan betecknas som 
rimligt är svår att besvara men det finns anledning att känna stor tvekan.  
 
   110 av de 440 stipendieansökningar som 2007 kom in till Konstnärsnämnden gällde 
kvinnliga tonsättare, d.v.s. 25 %. 27 av de därefter 105 utdelade stipendierna tillföll kvinnor, 
d.v.s. 24%.  
 
 
Resultat intervjuer 
 
 De personer som jag har intervjuat har alla haft en gemensam känsla av att något hänt de 
senaste åren/året, beträffande könsfördelningen bland tonsättare. Efter mina intervjuer har 
jag kommit fram till att det finns lite olika anledningar till varför kvinnors musik beställs allt 
mer. Min generella uppfattning av Tomas Löndahl och Lotta Bystedts åsikter tillika Johannes 
Johanssons och Karin Rehnqvists är att det enligt dem tveklöst i första hand beror på att 
aktuella kvinnor idag skriver bra musik, i andra hand att det finns ett jämställdhetsperspektiv 
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med i bilden som gör att valet i en valsituation gärna faller på en kvinnlig tonsättare. Ulrika 
Lind på kulturrådet hänvisar till att hon litar på att referensgruppen gjort en sakkunnig 
bedömning i urvalen.  Däremot säger Kjell Perder ingenting om att det beror på att musiken 
är bra utan förklarar att det väcker mer uppmärksamhet hos publiken när musikerna framför 
musik av kvinnliga tonsättare samt att han tror att beställarna känner press på sig att välja det 
som är ”politiskt korrekt”.    
   Onekligen är det ju så att kraven på iakttagande av jämställdhetsaspekten har skärpts med 
tiden och att det finns en mycket större medvetenhet om detta i bidragsgivandet idag än för 
bara några år sedan. Visst finns det också fler kvinnor i yrket men eftersom de är relativt 
överrepresenterade bland stipendiater och beställningsmottagare så är det ökande kvinnor 
tonsättare inte en tillräcklig eller ens godtagbar förklaring till förändringen. 
   Hur kan administratörerna/arrangörerna kan gå in och sätta en jämställdhetsprägel på 
arbetet, utan att köra över beställarnas val av tonsättare? Jag har kommit fram till att det sker 
när de måste göra ett urval av alla de ansökningar av beställningsverken de får. De tittar på 
helheten i projektet, däribland också på könet av tonsättare. Detta har jag fått bekräftat från 
både Rikskonserter och Kulturrådet.  
 
   Mitt påstående om att man skulle kunna få större statligt bidrag om man beställer musik av 
kvinnliga tonsättar, har inte kunnat bekräftas. När jag tog upp frågan hos Johannes 
Johansson och hos representanterna på både Rikskonserter och Kulturrådet hade ingen av 
dem hört talats om att det kunde vara på det viset. 
 
 

Kapitel 6 – Diskussion 
 

   När jag nu är klar med min undersökning snurrar en del frågor fortfarande i huvudet. Även 
om andelen 24 % av kvinnor komponerad musik inte riktigt motsvarar de 30%, som jag efter 
den första intervjun hade förväntningar om, är den ändå bra mycket högre än vad den 
någonsin har varit. Varför har det blivit en sådan förändring just nu? Man kan tänka sig att 
den ström av kvinnliga tonsättare som dök upp i slutet av 90-talet nu har etablerat sig eller 
håller på att etablera sig. Det kanske inte är förrän nu som de kan börja skörda frukten av 
vad de en gång sådde. Men räcker det som förklaring? Jag anser att kvinnors musik inte är ett 
dugg sämre i kvalitet än mäns och att mångfalden är just det som många utövare och 
lyssnare idag efterfrågar men jag har ändå en liten tanke kring förändringen; 
    
   Kulturrådet hade 18 ansökningar av kvinnlig musik och 16 av dessa blev beviljade d.v.s. 89 
% (enligt Ulrika Lind) och jag fick reda på i mina intervjuer att det är de fria grupperna och 
musikerna som själva styr valet av tonsättarna. Ja men om nu dessa grupper och orkestrar vet 
med sig att det procentuellt är större chans att de får ansökan beviljad om den avser en 
kvinnlig komponist, kan det då vara en bidragande orsak till att man gör det valet?  
 
   Eller vill de helt enkelt vara ”politiskt korrekta”. Jo, för all del men i första hand ser man 
till nog till sitt eget bästa och är angelägen om att få igenom det projektet man ansöker om.  
Även om den tanken av någon anledning inte känns så munter kan man konstatera att dessa 
statliga organisationer i så fall verkligen lever upp till sina jämställdhetsmål, vilket är väldigt 
positivt i det hela. Jag håller med Johannes Johansson, för att få bort gamla och hårt 
fastsittande könsmönster måste man hjälpa utvecklingen lite på traven och då är 
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ovanstående, enligt mig, ett lysande exempel på det. Politiken bäddar för att marknaden så 
småningom skall kunna sköta sig själv, under jämställdhet, genom att möjliggöra för kvinnor 
att nå ut med sin musik. Genom att smyga in det så att det faktiskt utåt sett ser ut som att 
beställarna hela vägen styr och väljer precis vilken tonsättare de vill ha (och vilket de ju 
faktiskt gör!), har man också kringgått det som ingen vill ha; den STORA uppmärksamheten 
på KVINNLIGA komponister bara för att de är kvinnor.  
 
   Självklart tror jag också att nyfikenheten är stor, ”få se nu vad den här omtalade unga 
tonsättaren har med i sitt bagage som gör att hon skriver så intressant musik..” Man hungrar 
efter nya sätt att höra, spela och uppleva musik och vad skulle mer kunna bredda det svenska  
kompositionsspektrat än att se till att det finns musik av mer än ett kön. 
 
   Diskussionen behövs och bara för att det ser ut på detta viset idag finns inget som talar för 
att det fortsätter så, om man inte aktivt fortsätter verka i denna positiva riktning. Bättre kan 
också vara att se till att den utveckling som skett först och främst bibehålls än att gapa efter 
hela stycket på en gång. Jag tror inte att exakt 50-50 i alla sammanhang alltid är det mest 
eftersträvansvärda. Vad gäller konst så måste just konstens kvalitet få avgöra. Det är när inte 
alla med kvalitativt utövande, oavsett kön, får möjlighet att visa upp sig som vi har ett stort 
problem. Då har vi ingen mångfald. I jämställdhetsperspektiv handlar inte konst om kön, det 
handlar om varje konstnärligt begåvad individs rätt att få utöva sin profession. Dystert men 
sant blir det tyvärr en könsfråga när kvinnan i all tid fått stå tillbaka, som ”det andra könet”.  
 
 
   Jag undrar hur stor betydelse åldersskillnaden bland tonsättarna har. Genomsnittsåldern på 
de aktiva manliga tonsättarna är betydligt högre än hos de aktiva kvinnliga.  Säkert har bilden 
av dagens moderna och mer självständiga, yrkesarbetande kvinna med armbågar varit 
betydelsefull för de kvinnor som lyckats slå sig fram i en mansdominerad bransch som 
denna. Vi pratar om tonsättande kvinnor födda på 60-talet (vilket årtionde är bäst 
representerat bland kvinnor i FST, enligt mina undersökningar). Samtidigt kan kanske 
kvinnliga tonsättares ökade framgångar reta de äldre män som har den förlegade synen att 
kvinnor inte alltid räcker till (de blir som tur är, färre och färre!). Jag är inte förvånad att 
dagens kvinna sticker ut armbågarna mer, eller att det är just nu som det sker förändringar, 
hon har helt enkelt blivit bättre på att ta sin självklara plats i det hon än väljer att syssla med, 
precis det som Elfrida Andrée slogs hela sitt liv för.  
 
   Jag funderar också på varför Kjell Perder pratade om ett ”bottenskrap” när han beskrev 
situationen då fler kvinnliga tonsättare än män var representerade från Sverige vid Nordiska 
musikdagar på Island. Jag måste säga att det gav intryck av missunnsamhet och lite av den 
avundsjukan han själv ganska ingående beskrev i vår intervju. Enligt min studie är de flesta 
av dessa 12 % kvinnor högst etablerade och efterfrågade tonsättare och därför skulle jag inte 
själv använda mig av ordet ”bottenskrap”. De är ju trots allt drygt 30 stycken och jag gissar 
att det handlade om att skicka iväg högst 5-10 kvinnor till detta symposium. Det kan väl 
knappast betecknas som ett bottenskrap? 
 
  Allra mest berörd blev jag av Paulina Sundins berättelse om hennes karriär. Jag är benägen 
att tro henne när hon säger att hon inte själv tror att det var med flit, ont uppsåt hos de 
männen som behandlade henne oförsvarbart. Många kan skriva under på att människan 
handlar annorlunda när man blir osäker. Jag är också helt övertygad om att även kvinnor i 
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Paulinas situation, där en enda kvinna antas bland flera män på en utbildning, uppträder med 
viss osäkerhet och handlar därefter. Vi bidrar väl egentligen alla till könsstereotypa mönster, 
även om jag inte tycker att det på något sätt var Paulinas eget fel att hon blev behandlad på 
det viset. Jag tror att vi kan hjälpas åt att bryta dessa mönster genom att utsättas för fler 
liknade scenarios så vi lär oss att handskas med vår osäkerhet och därmed kan undvika en 
chockartad reaktion när det ”andra” könet återfinns på arbetsplatser som är över-
representaterade av det ena könet (åt båda hållen jmf. t.ex. män på sjuksköterske- eller 
förskolearbetsplatser). 
 
Fortsatta studier 
   Vad jag skulle vilja fortsätta med i den här uppsatsen är att forska kring åldersskillnaden på 
dessa 12% kvinnor jämfört med de aktiva männen. Som Paulina Sundin tipsade om, att se på 
den motsvarande åldersgruppen män och deras verksamhet och jämföra med kvinnornas. 
Kanske skulle uppsatsen då få ett annat slut. Jag hade också gärna hunnit presentera de 
skivinspelningar som gjorts 2007 med namn på tonsättarna. Vidare hade ännu fler intervjuer 
med både tonsättare och musiker kunnat ge ett än mer djuplodat resultat. 
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BILAGA 1 
Sammanställning av statistik:  (enligt Elin Skorups efterforskningar) 

 

FST- Föreningen Svenska Tonsättare 

297 medlemmar varav 270 aktiva och av dem är 238 män och 32 kvinnor. Det utgör 12 % kvinnor. 

• I kalendariet för 2007 har det gjorts 403 framträdanden med svenska tonsättare 

under året. Av dessa 403 har kvinnliga tonsättare medverkat på 50=12%. 

• Antalet uruppföranden 2007 är 162 och av dessa är 22 kvinnliga tonsättare= 14% 

STIM-registrerade tonsättare 

• Av 1031 är 87 kvinnor=8,4% 

Födelseår STIM-registrerade kvinnliga tonsättare 

• Av 87 kvinnor är 30% födda på 1960-talet 

• ------”-----------    22% födda på 1950-talet 

• ------”-----------    14% födda 1970 eller senare 

STIM-anmälda tonsättningar/manuskript 2007 

• Av 318 anmälningar var 31 av kvinnor=10% 

Stipendier STIM 2007 

• Av 21 konstmusikstipendiater 2007 var 4 kvinnor=19% 

Stipendier konstnärsnämnden 

• Av 105 stipendiater var 27 kvinnor=26% 

Rikskonserters beställningar 2007 

• Av 30 beställningar var 7 kvinnor=30% (arvode enligt regler och bestämmelser 

Kulturrådets beställningar 2007 

• Av 63 beställningar var 15 kvinnor=24% 

• Av 18 inkomna beställningar av kvinnliga tonsättare, beviljades 16= 89% av de 

kvinnliga tonsättningarna blev beviljade. 

Skivinspelningar gjorda eller påbörjade 2007 där nu levande svenska tonsättare medverkar. (Info samlad 

från 7 klassiska skivbolag i Sverige) 

• 13 skivutgivningar med nyskriven konstmusik har gjorts med totalt 26 

kompositioner. 

• Av 26 kompositioner är 4 av kvinnor=15,4% 
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BILAGA 2 
Konstnärsnämndens stipendier 2007 
 
Antal ansökn.             

 Kvinnor  i %  Män  i%  Totalt 
 110 25% 330 75% 440 
Arbetsstip. 1 år                
 Kvinnor  i %  Män  i%  Totalt 
 18 28% 46 72% 64 
Arbetsstip. 5 år                
 Kvinnor  i %  Män  i%  Totalt 
 1 50% 1 50% 2 
Målinriktade 
arbetsstipendier 

            

 Kvinnor  i %  Män  i%  Totalt 
 1 100% 0 0% 1 
Bidrag 
beställningsverk 

              

 Kvinnor  i %  Män  i%  Totalt 
 6 23% 20 77% 26 
Tillfälligt 
tonsättarstip. 

              

 Kvinnor  i %  Män  i%  Totalt 
 1 8% 11 92% 12 
Samtliga bidrag o 
stip.  

              

 Kvinnor  i %  Män  i%  Totalt 
 27 26% 78 74% 105 
 
 
Samtliga bidrag 
och stip. i Milj Kr 

              

 Kvinnor  i %  Män  i%  Totalt 
Tonsättare  1.409  

milj. kr 
24% 4.354 

mkr 
76% 5.763 

mkr 
Musiker och 
sångare  

1.920 
mkr 

43% 2.595 
mkr 

57% 4.515 
mkr 

Totalt  3.329 
mkr 

32% 6.949 
mkr 

68% 10.278 
mkr 

 
Direkt hämtat från www.konstnarsnamnden/bidrag 
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BILAGA 3  
Intervjufrågor: 
 
Johannes Johansson 
 

1. Hur får tonsättarna reda på när och vilka beställningar som skall göras i Rikskonserters 

beställningsverksgrupp? Kan man ”söka” sig till ett beställningsverk? 

2. Hur ser könsfördelningen ut beträffande dagens tonsättare? 

3. Vad beror denna plötsliga förändring på tror du? 

4. Stämmer det att det finns extra statliga bidrag att få om man gör beställningar av kvinnliga tonsättare? 

5. Hur blir man invald i FST? 

6. Tror du att även beställarna av ny musik tänker i jämställdhetstermer? 

7. Vad är det för ålder ungefär på de nyinvalda i FST? 

8. Upplever du att man har lagt fokus på kvinnliga tonsättare genom att t.ex. säga ”Nu ska vi lyfta fram 

just den här kvinnliga tonsättaren”? 

9. Hur är det med könsfördelningen på dem som får konstnärsnämndens stipendier? 

10. Blir det inte orättvist i längden att det ska vara lättare för kvinnorna att få stipendier? Knorras det inte 

bland manliga tonsättare? 

11. Är det mest unga som får stipendier samt hur ser stipendierna ut? 

 

Rikskonserter och Statens Kulturråd 

1. Vilka är Rikskonserters/Kulturrådets jämställdhetsmål? 

2. Är det svårt att efterleva dem? 

3. Ges rikskonserter mer statligt bidrag i fall man anlitar en kvinnlig kompositör? 

4. Hur upplever ni själva fördelningen könsmässigt vad gäller beställningsverken?  

5. Är det musikerna och de fria grupperna eller ni som styr vilka tonsättare som anlitas? 

6. Vilka kvalitéer är det som gör att just de kvinnor som får beställningar, får dem? 

7. Finns det män som borde ha fått beställningar? Varför borde de i så fall ha fått? 

 

Karin Rehnqvist/Kjell Perder/Paulina Sundin 

1. Hur många av dina verk är beställningsverk? 

2. Vilken typ av musik är det du oftast får beställning på? 

3. Var framförs verken?  

4. Hur upplever du din position bland främst manliga kollegor? 

5. Hur ser du på siffrorna 12% kvinnor i FST och ca 25% av beställningsverken som görs idag är av 

kvinnliga tonsättare? 

6. Upplever du ”gnissel” från dina manliga kollegor som kanske känner sig undanskuffade? (Karin 

Rehnqvist och Pauilna sundin)/Har du någon gång känt Dig ”undanskuffad” på grund av kvinnliga 

kompositörers framfart? (Kjell Perder) 
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Thomas Löndahl 

1. Varför valde ni Paula Malmborg af Ward som hustonsättare? 

2. Fanns det någon jämställdhetsprägel på valet? 

 

 

 


