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Inledning 

Kulturen är en av de arenor som kvinnor och män använder för att 
utöva sina demokratiska rättigheter. De jämställdhetspolitiska målen 
är särskilt angelägna på kulturområdet och har varit vägledande för 
innehållet i den här rapporten.  

I uppdragsbeskrivningen föreslås att uppgifter om vem som kon-
sumerar och vem som producerar kulturen ska ingå i analysen. Av 
dessa två frågor har störst fokus ägnats kulturproducenterna efter-
som det är där maktfrågan är belägen, vilket märks i analysen genom 
att störst vikt lagts vid frågan om kvinnor och mäns möjlighet till 
deltagande i och inflytande över kulturlivet.  

Analysen har organiserats utifrån två tematiska huvudspår: de 
jämställdhetspolitiska målens tillämpning och de statliga jämställd-
hetssatsningarnas genomförande. Dessutom beskrivs jämställdhets-
utvecklingen på kulturområdet, positiva resultat, utmaningar och 
målens utformande har analyserats samt förslag till förbättringar 
formulerats.  

På grund av uppdragets omfattning har ett antal avgränsningar 
varit nödvändiga. Rapporten avgränsar sig till att behandla film, teater, 
inklusive dans och musik, bild och form samt museer eftersom ett 
antal större jämställdhetspolitiska satsningar genomförts på dessa 
områden. Teater och musik är delvis överlappande kategorier, lik-
som bild och form och museiområdet. Här redovisas de dock separat. 
Det finns områden inom kulturen som inte alls kommer behandlas 
här, bland annat spelområdet som troligen är ett fält präglat av stor 
mansdominans eller konsthantverket som utmärks av kvinnodomi-
nans. Framtida analyser om kvinnors och mäns möjlighet till makt 
och inflytande inom dessa områden välkomnas.  

Av uppdragsbeskrivningen framgår att en särskild analys ska 
avse utvecklingen för utrikes födda kvinnor och män och att stati-
stik, i den mån det är möjligt, bör brytas ner och analyseras utifrån 
könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 
Dessa aspekter har utgjort en utgångspunkt för rapporten, men är 
dessvärre variabler som till stor del saknas i den officiella statistiken 
på området, vilket menligt påverkat omfattningen de kunnat när-
vara i belysningen. Vikten av att ett framtida jämställdhetsarbete 
omfattar fler maktaspekter än kön är en av slutsatserna i rapporten, 
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eftersom detta skulle leda till förbättrade analyser och strategier 
och de efterfrågade kunskaperna. 

Underlaget till rapporten utgörs av offentliga uppgifter från 
Konstnärsnämnden, Myndigheten för kulturanalys, Statens histo-
riska museer, Statens konstråd, Statens kulturråd, Svenska Film-
institutet samt ett stort antal rapporter, utredningar, propositioner 
samt andra initiativ till datainsamling som gjorts på kulturområdet 
under tioårsperioden som i huvudsak sträcker sig från 2003/04 till 
2013/14.  

På grund av uppdragets omfattning och tidsbegränsningar har 
årsredovisningar, med några få undantag, inte begärts fram och 
analyserats. I sådana publikationer kan ytterligare statistiska upp-
gifter förekomma. Kompletterande uppgifter har när det bedömts 
nödvändigt samlats in från tjänstemän på Myndigheten för kultur-
analys, Statens konstråd, Statens kulturråd och Statistiska central-
byrån. Rapportförfattaren tackar för den utbredda samarbetsvillig-
heten visad av dessa myndigheter.  

Rapportens disposition 

Ovanstående avsnitt har ägnats åt en beskrivning av uppdraget, dess 
genomförande och dess avgränsningar. Därefter följer ett stycke 
som beskriver några av de svårigheter som möter den som vill samla 
statistik på kulturens område. Därefter följer det analytiska huvud-
kapitlet om jämställdhetsutvecklingen på kulturens område. I detta 
kapitel analyseras uppdragets fråga huruvida jämställdhetspolitiken 
har genomförts på ett effektivt sätt med rätt stöd till berörda aktörer. 
Här diskuteras också vad rapporten kommer fram till är jämställd-
hetspolitikens centrala utmaningar; långsiktighet, kunskapsinsam-
ling, uppföljning och samordning. 

I uppdraget efterfrågas också en analys av huruvida målen och 
indikatorerna fortfarande är relevanta. Till utmaningarna hör hur 
det intersektionella perspektivet ska omfattas av målformulering-
arna, hur fördjupad kunskap om fler maktaspekter skall komma till 
samt bristen på tydlighet i målens formuleringar. Dessa aspekter 
diskuteras i också detta analytiska kapitel. 

Därefter följer fem kapitel som behandlar respektive kultur-
område, varje kapitel avslutas med positiva effekter av jämställd-
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hetspolitiken och utmaningar för densamma. Rapporten avslutas 
med en sammanfattning av rapportens slutsatser tillsammans med 
förslag på förbättringar.  

Statistiska uppgifter på kulturens område 

Statistiska uppgifter är en utmaning för varje rapport som rör kultur-
området, oavsett jämställdhetsperspektiv eller inte. Organiseringen 
av kulturområdet är troligen ett av de mer invecklade politikområ-
dena. Här finns verksamheter som står under statens, kommunernas 
och landstingens ledning samt ett stort antal verksamheter som be-
drivs med offentligt stöd genom bidrag. Ungefär 60 myndigheter, 
stiftelser och bolag lyder i dag under Kulturdepartementet.  

Den statistikreform som genomfördes 1994 innebar att vissa 
statistikuppdrag flyttades från Statistiska centralbyrån till berörda 
myndigheter vilka bedömdes inneha den kompetens som krävdes 
för att bättre avgöra vad som var efterfrågad och relevant statistik. 
Statens kulturråd blev ansvarig myndighet på kulturområdet. Kul-
turrådet har genomfört sitt uppdrag genom att i första hand pro-
ducera skriftserien Kulturen i siffror, som samlat uppgifter för dans, 
teater, musik, bild och form samt museer. Kulturrådets ansvar för 
den officiella statistiken på kulturområdet kom att flyttas till Myn-
digheten för kulturanalys som sedan 2012 ansvarar för fyra statistik-
områden: museer, samhällets utgifter för kultur, studieförbund och 
kulturmiljövård. Myndigheten för kulturanalys har också i uppdrag 
att utveckla den officiella statistiken så att den innefattar kultur-
vanor, bild och form- samt scenkonstområdet. Detta arbete uppges 
vara under utveckling (Myndigheten för kulturanalys, 2015).  

Sedan 1998 har Konstnärsnämnden redovisat offentlig statistisk 
över bidrag och stipendier uppdelat på kön. Det har gjorts löpande 
i årsredovisningar men också i rapporter som Konstnärernas in-
komster – en statistisk undersökning av SCB inom alla konstområden 
2004–2005 (2009), Konstnärernas inkomster ur ett jämställdhetsper-
spektiv, (2010) och Konstnärernas inkomster, arbetsmarknad och för-
sörjningsmönster (2011). 

Efter mer än 20 år av decentraliserat ansvar för kulturstatistiken 
finns det anledning att diskutera hur systemet fungerar. Att kul-
turens statistikförsörjning är underutvecklad påverkar möjligheten 
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till kunskapsöversikt generellt och särskilt i frågor om jämställdhet, 
mångfald och andra diskrimineringsgrunder. Könsvariabeln går exem-
pelvis inte att följa regelbundet över tid på ett stort antal kultur-
områden, vilket gör att längre tidsserier inte går att observera, vilket 
menligt begränsat möjligheten att dra slutsatser om utveckling över 
tid.  

Just nu befinner sig kulturens kunskapsförsörjning i ett kritiskt 
skede eftersom framtiden för Myndigheten för Kulturanalys är 
oviss. Ansvarsförskjutning mellan myndigheter har hittills haft 
negativa konsekvenser för kunskapsöverblicken, fördjupningen och 
möjligheten till strategiskt arbete för jämställdhet på kulturområ-
det.  

Analys: Jämställdhetsutvecklingen på kulturens område  

En bakgrund 

Frågan om kvinnors och mäns lika makt är central för den svenska 
jämställdhetspolitiken. Betänkandet Kön, makt och statistisk (SOU 
2007:108) skiljer på tre sorters maktbegrepp; beslutsmakten, dag-
ordningsmakten och den diskursiva makten. Den som har besluts-
makt står i position att fatta beslut, den som har dagordningsmakt 
har möjligheten att påverka agendan och det politiska samtalet och 
den diskursiva makten innebär makt att påverka de tankesätt, världs-
bilder och kunskapsuppfattning som råder i samhället. Kulturen 
som befolkas av både beslutsfattare, agendasättare och kulturpro-
ducenter omfattas av alla tre maktbegrepp.  

Alltsedan 1974 års kulturpolitik har formuleringar om delaktig-
het och demokrati varit övergripande mål för kulturpolitiken, 
särskilt riktat till de med offentligt finansierade verksamheter. 1996 
års kulturpolitiska mål syftade bland annat till allas möjligheter till 
kulturupplevelser och eget skapande, att kulturen skulle vara en 
dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället samt att kul-
turell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet skulle främjas 
liksom internationellt kulturutbyte mellan olika kulturer ͒inom landet 
(1996/97:KrU1).  

I de senaste kulturpolitiska övergripande målen, som antogs 2009, 
formulerades strävan efter brett deltagande på detta sätt: Kulturen 
ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrande-
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friheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Krea-
tivitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveck-
ling (Prop. 2009/10:3). 

Målen är nationella och ska styra den statliga kulturpolitiken 
samt vägleda politiken i kommuner och landsting. Målen kräver 
allas deltagande på lika villkor. Jämställdhet och mångfald är således 
en förutsättning för att målen ska kunna nås.  

Vid sidan av att kulturpolitiken utvecklades under 1970-talet blev 
jämställdhet en del av den etablerade politiken. Till en början be-
rörde jämställdheten främst arbetsmarknadspolitiken, men utökades 
så småningom till att ha inverkan på fler politikområden. Av an-
ledningar som kan härröras från idéer om armlängds avstånd och 
kulturens särställning kom kulturområdet tyvärr att ligga vid sidan 
om de nationella jämställdhetspolitiska målen när de formulerades.  

I den jämställdhetspolitiska utredningen Makt att forma sam-
hället och sitt eget liv (Prop. 2005/06:155) skriver utredarna att kopp-
lingen är svag mellan de jämställdhetspolitiska målen och de mål och 
återrapporteringskrav som formulerades inom andra politikområden. 
Utredningen noterar att övriga politikområden förefaller utveckla 
ett eget jämställdhetspolitiskt förhållningssätt. Detta är ett förhållan-
de som gäller också på kulturområdet.  

I Makt att forma samhället och sitt eget liv (Prop. 2005/06:155) 
var kulturområdet inte särskilt högt prioriterad, men i och med att 
jämställdhetsintegrering fastslogs som strategi för alla politikområ-
den kom kulturområdet ändå också att ingå i målsättningen. Sedan 
2006 tilldelas alla statliga myndigheter och institutioner på kultur-
området regleringsbrev med uppdraget att integrera jämställdhets- 
och mångfaldsperspektiv i verksamheten. Valet av jämställdhets- och 
mångfaldsintegrering ska säkerställa att perspektiven ingår i de över-
gripande verksamhetsmålen och inte blir uppdrag vid sidan om 
ordinarie verksamhet (Prop. 2005/06:155). År 2009 infördes en rad 
lättnader i den statliga styrningen som gav myndigheterna större flexi-
bilitet i fråga om genomförande och återrapportering (Ds 2013:37). 
Det innebar en större frihet för myndigheter och institutioner som 
inte behövde fokusera på återrapportering av måluppfyllelser i samma 
utsträckning, men också att regleringsbreven blev det viktigaste 
kommunikationsmedlet mellan kulturdepartement och mottagarna 
av de offentliga medlen.  
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Metoden jämställdhetsintegreringen har fått ytterligare stöd med 
tiden. Inom ramen för Jämställdhetsintegrering i myndigheter tilldela-
des 18 myndigheter ett särskilt regeringsuppdrag att arbeta aktivt 
med jämställdhetsintegrering under 2014 och 2015. Syftet var att 
verksamheterna skulle utvecklas för att ännu bättre bidra till det 
jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt 
att forma samhället och sina egna liv. Under 2015–2018 har upp-
draget utökats till att nu omfatta sammantaget 41 statliga myndig-
heter. Av dessa lyder sex under Kulturdepartementet; Diskrimine-
ringsombudsmannen, Konstnärsnämnden, Riksutställningar, Statens 
konstråd, Statens kulturråd och Statens musikverk. Myndigheterna 
ska ta fram en plan för jämställdhetsintegrering för perioden 2015–
2018, vilket är en förstärkning av det redan befintliga uppdraget 
med ett tydligare krav på återrapportering. Ett liknande initiativ för 
mångfaldsintegrering har inte initierats, men det skulle otvivel-
aktigt bidra till en utveckling i positiv riktning för detta uppdrag 
som annars riskerar att försummas.  

Från att jämställdhet setts som något som inte ska, bör eller kan 
beröra kulturen har insatserna ökats för att integrera jämställdhet 
och mångfald i kulturpolitikens utformning och myndigheternas 
utövning. Det är en positiv utveckling eftersom frågan om kvinnors 
och mäns tillgång till makt och möjlighet att forma samhället och 
sina liv i allra högsta grad är en maktfråga som också gäller kultur-
området.  

Utvecklingen på kulturens område  

Det generella mönstret på kulturområdet under den undersökta 
tioårsperioden liknar utvecklingen i samhället i stort. En horisontell 
och vertikal könssegregering går att iaktta också på kulturområdet. 
Horisontell segregering innebär att kvinnor och män arbetar i olika 
sektorer, branscher, har olika yrken eller återfinns på olika arbets-
platser. Vertikal könssegregering innebär att kvinnor oftare åter-
finns på lägre positioner i hierarkin medan män agerar högre upp i 
hierarkin (Holgersson, Wahl, Höök och Linghag, 2011).  

Enskilda förbättringar har skett på området under tidsperioden, 
men utvecklingen utmärks också av en oroande brist på framsteg. 
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Villkoren på kulturområdet har visat sig vara svårföränderliga. En 
undersökning av tidsperioden ger följande nedslag:  

Upphovspersoner 

• Filmen har gått från en lång period av oförändrad representation 
av kvinnliga upphovspersoner på runt 30 procent till något mer 
jämställda siffror framförallt under det nya filmavtalets första år, 
2013. De högsta noterade siffrorna för kvinnor uppnåddes detta 
år då 38 procent kvinnor regisserade, 46 procent skrev manus och 
60 procent producerade långfilmer som tilldelades stöd av Svenska 
Filminstitutet.  

• Inom teatern är män i högre grad representerade som teater-
regissörer och dramatiker i de resursstarka formaten, det vill säga 
vuxenproduktioner på stora scener. Uppgifter visar att manliga 
regissörer är benägna att i högre utsträckning regissera manliga 
dramatiker och endast i sällsynta fall regissera kvinnliga dramatiker. 
Kvinnor gör likadant.  

• Givet kvinnodominansen inom dansen har en anmärkningsvärd 
stor andel av de prestigefyllda institutionsuppdragen gått till man-
liga korografer.  

• Musiken utmärks av en bristande jämställdhet. På landets orkester-
hus pågår ett musikaliskt samtal som kvinnor i princip inte tillåts 
delta i. Trots att det går att observera en ökning av kvinnliga 
tonsättare över tid uppgick kvinnors verk till sju procent under 
spelåret 2013–2014. En manlig tonsättare, Beethoven, uppnådde 
ensam den siffran samma år.  

• På bild- och formområdet har kvinnor sedan 1970-talet utgjort 
en majoritet på utbildningarna, men återfinns inte samma ut-
sträckning representerade på landets konstmuseer. Konstnärs-
nämndens stipendiefördelning märks av en relativ jämställdhet, 
men i Konstakademins stipendiefördelning skedde ett trendbrott 
för första gången år 2006 då fler kvinnor än män tilldelades 
stipendier, men också 2006 fick män betydligt högre stipendie-
summor än sina kvinnliga kollegor. Antagning av elever med ut-
ländsk eller arbetarbakgrund är låg på de svenska konstnärliga 
högskolorna. 
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• Museer: Det generella och samlade kunskapsläget om könsrepre-
sentationen i utställningar på de svenska museerna är oerhört lågt. 
Ingen systematiserad utställningsstatistik över tid med könsper-
spektiv har hittats, endast sporadiska uppgiften finns att tillgå 
och då sällan från officiellt håll.  

Personal 

• Samtliga kulturinstitutioner med offentligt stöd. Enligt upp-
gifter från 2005 uppgick personal med bakgrund i västvärlden till 
93 till 98 procent. I de sällsynta fall då personer med utländsk 
bakgrund var anställda på institutioner återfanns de oftast på 
befattningar längst ner i organisationen, som butikspersonal, lokal-
vårdare, receptionister eller tekniker.  

• Teatern har gått från en betydande mansdominans bland chefer 
till en jämn könsfördelning under tioårsperioden. 

• Dansen präglas av internationella samarbeten och en hög andel 
verksamma med utländsk bakgrund. Ungefär en tredjedel av de 
personer som erhöll ett stipendium eller bidrag från Konstnärs-
nämnden inom dans hade utländsk bakgrund. 

• Musikens anställningar visade en tydlig mansdominans på chefs-
positionerna, vilket kommit att förändras något över tid.  

• Anställningarna inom museisektorn visar att de exekutiva 
toppositionerna som museichef och VD besattes av ungefär hälft-
en kvinnor, medan det på länsmuseerna fanns många fler manliga 
länsmuseichefer än kvinnor under 2007. Av personalen domine-
rade kvinnor stort i kategorier som utställning, förmedling, peda-
gogisk verksamhet och kommunikation medan män dominerade 
störst i kategorierna IT och teknik, enligt en rapport från 2012.  
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Publik 

• Kvinnor är de största kulturkonsumenterna på alla områden (för-
utom i kategorin eget musikaliskt skapande), alldeles oavsett 
mansdominans i repertoar, utställning- och orkesterprogram. 

• Personer med rörelsenedsättning är avsevärt mindre kulturaktiva 
än personer med full rörelseförmåga. 

Har jämställdhetspolitiken genomförts på ett effektivt sätt  
med rätt stöd till berörda aktörer?  

Det statliga jämställdhetspolitiska arbetet på kulturområdet har 
genomförts utifrån framförallt två strategier; särskilda satsningar 
och förstärkning av befintliga regelverk. Fördelen med särskilda 
satsningar är att synligheten och kunskapen ökar, att opinion bildas 
och att projekt blir gjorda. En del av jämställdhetsutvecklingen är 
beroende av en förändring av attityder och inställningar och till detta 
kan särskilda satsningar bidra. Men det behövs också att ett längre 
perspektiv kommer till för jämställdhetspolitiken på kulturområdet.  

Enligt Myndigheten för kulturanalys, som analyserade statliga 
jämställdhetssatsningar på kulturområdet 2011–2014, är de gene-
rella utmaningarna för jämställdhetspolitiken genomförande och 
effektivitet; långsiktighet, kunskapsinsamling, uppföljning och sam-
ordning. Dessa utmaningar möts bäst i både förstärkning och för-
ändring av det befintliga regelverket. Denna analys är giltig också 
för det genomförda jämställdhetsarbetet under hela tioårsperioden. 
Den här rapporten visar att följande utmaningar som bör mötas:  

Långsiktighet – på politisk nivå. Det måste till ett längre perspek-
tiv i politiken. Under tioårsperioden har ett antal initiativ kommit 
att avslutas i förtid i och med regeringsskifte, myndigheters ned-
läggning eller omorganisering av uppdrag. Jämställdhet och mång-
fald är perspektiv som behöver säkra strategier för att överbrygga 
sådana eventualiteter. Det gäller den samlade jämställdhetspolitiken, 
enskilda jämställdhetsprojekt liksom ansvaret för statistiskförsörj-
ningen på kulturområdet.  

Långsiktighet – på myndighetsnivå. Svårigheten med att hitta sam-
ordnade statistiska uppgifter tyder på att insatserna på jämställdhet 
och mångfald på kulturområdet hittills varit otillräckligt systema-
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tiskt organiserade. En långsiktighet måste till också i myndig-
heternas arbete. Satsningar på jämställdhet och mångfald bör vara 
strukturinriktade för att uppnå en systematisk förändring. En tyd-
lig struktur för hur detta arbete ska genomföras saknas i dag.  

Kunskapsinsamling. Myndigheters samordning och kunskapsöver-
lämning kan i framtiden förbättras. Myndigheten för Kulturanalys 
påpekar dock i Bland förebilder och föreställningar att enbart ökade 
kunskaper inte räcker. En ensidig betoning på kunskapshöjande jäm-
ställdhetssatsningar skymmer ett maktperspektiv, eftersom jäm-
ställdhet inte enbart är en kunskapsfråga utan lika mycket en fråga 
om maktrelationer och politisk vilja till förändring (Myndigheten 
för Kulturanalys, 2014). Statistikansvariga myndigheter skulle vara 
behjälpta av ett samordnat uppdrag att fördjupa, utvärdera och analy-
sera hur de nationella jämställdhetspolitiska målen uppnås på kultur-
området. 

Uppföljning. Ett fungerande uppföljningssystem är avgörande 
för jämställdhetspolitikens genomförande, så också på kulturområ-
det. Utredningen Makt att forma samhället och sitt eget liv (SOU 
2005:66:155) konstaterade för tio år sedan att uppföljningen av jäm-
ställdheten var bristfällig, vilket gjorde det svårt att bedöma i vilken 
mån de jämställdhetspolitiska målen faktiskt uppnåddes. Denna 
svårighet bedöms fortfarande vara en realitet på kulturområdet. I 
Ett uppföljningssystem för jämställdhetspolitiken konstateras dessutom 
att de uppföljningar som hittills gjorts har lagt betoning på utvärde-
ring av särskilda satsningar, snarare än på effekterna i relation till den 
övergripande samhällsordningen (Ds 2013:37). Uppföljning behöver 
utvecklas för att säkra långsiktighet och det strategiska arbetet. Upp-
följning och utvärdering bör systematiseras, fördjupas och förbättras 
för bättre genomförande och effektivitet.  

Samordning. Förslag om en samordnande part för jämställdhet 
på kulturområdet har presenterats av flera aktörer under tioårs-
perioden på kulturområdet. Genus på museer (Ds 2003:61) föreslog 
ett ansvarigt resurscentrum på museiområdet, Historiska museets 
satsning Jämus rekommenderade en koordinerande part för jäm-
ställdhet inom museisektorn (Statens Historiska museer, 2013) och 
Plats på scen (SOU 2006:42) förordade att Statens Kulturråd skulle 
bli sektorsansvarig för jämställdhetsintegrering på scenkonstom-
rådet. Dessa förslag, framlagda vid olika tillfällen under tio år, visar 
på behovet av samordning och systematisering av arbetet. Att in-
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rätta en särskild myndighet kan leda till att några av de utmaningar 
som rör långsiktighet, kunskapsinsamling, samordning och upp-
följning faktiskt möts. En sådan myndighet bör i sådana fall också 
få uppdrag som innefattar mångfaldsintegreringsuppdraget och låta 
det intersektionella perspektivet vara vägledande för verksamheten.  

Är målen och indikatorerna för uppföljning av politiken relevanta 
eller bör de revideras? 

Denna rapport visar med tydlighet att kulturen är ett politikområde 
i stort behov av att belysa och ta fram kunskap om de jämställd-
hetspolitiska målen som syftar till lika makt och inflytande, eko-
nomisk jämställdhet, jämställt ansvar för det obetalda arbetet och 
respekt för den kroppsliga integriteten. Kulturen har otvivelaktigt 
skäl att arbeta för att uppnå dessa mål. Det är därför av vikt att 
kulturområdet tydligare bör inbegripas i de nationella jämställdhets-
politiska målen. Jämställdhetsmålen behöver dock utvecklas och 
fördjupas för att vara relevanta i framtiden. Till utmaningarna hör 
hur det intersektionella perspektivet ska omfattas av målformule-
ringarna, hur fördjupad kunskap om fler maktaspekter skall komma 
till samt bristen på tydlighet i målens formuleringar.  

Målen speglar inte den intersektionella verkligheten. Om jämställd-
hetsarbetet hittills präglats av en bristande övergripande struktur, är 
situationen än allvarligare för frågor som rör det intersektionella 
perspektivet. De jämställdhetspolitiska målen i dag synliggör inte 
hur olika maktordningar interagerar. Det finns ett tydligt samband 
mellan målformuleringarnas utformning och avsaknaden av både 
kvantitativ och kvalitativ kunskap om hur och andra maktordningar 
samspelar. Statistik som härstammar från de jämställdhetspolitiska 
målen saknar generellt uppgifter om andra diskrimineringsgrunder 
än kön. Det generella förhållningssättet förefaller vara antingen 
jämställdhetsstatistik eller mångfaldsstatistik. I det avseendet skulle 
en utvecklad och mer inkluderande jämställdhetspolitik kunna 
bidra till att fler diskrimineringsgrunder uppmärksammas och jobbas 
med tillsammans med jämställdheten. När jämställdhetspolitikens 
mål och indikatorer omfattar fler maktaspekter blir kunskapen mer 
beskrivande och användbar till fördjupade analyser och strategier. 

Saknad kunskap och fördjupad maktanalys. Kunskapen om hur 
jämställdhets- och mångfaldsintegrering verkar tillsammans är gene-
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rellt låg på kulturområdet. Medan den generella tolkningen av jäm-
ställdhetsmålet är relativt överensstämmande för de flesta aktörer 
utmärks uppdraget om mångfald av en osäkerhet kring både tolk-
ning och användning. Det har gjort att ett praktiskt genomförande 
generellt inte formulerats utifrån detta uppdrag. En ökad kunskap 
om mångfaldsbegreppet och det intersektionella perspektivets behövs 
i utvecklandet av en framtida jämställdhetspolitik på området.  

Otydlighet i målen. Rapporten Tid för mångfald visade något an-
märkningsvärt, att otydliga mål gav en högre känsla av måluppfyllelse 
– särskilt gällande uppdraget om mångfaldsperspektiv. Majoriteten 
av respondenterna i studien upplevde att deras institutioner upp-
fyllde såväl de nationella kulturpolitiska målen som de övriga mål 
som finns i regleringsbrevet när det gäller mångfaldsarbete (Pripp, 
Plisch och Printz Werner, 2005). Otydligheten i målen om jäm-
ställdhets- och mångfaldsintegrering leder till ett ökat intryck av 
måluppfyllelse, vilket underminerar den politiska vilja som krävs för 
att ett förändringsarbete ska kunna genomföras. Tydligare målbe-
skrivning och utvärderingskrav skulle stärka och rikta arbetet med 
dessa uppdrag.  

Filmområdets tio år 

Sedan år 2000 har ett av de övergripande målen för statens filmstöd 
varit att förbättra kvinnliga filmskapares villkor. I oktober 2004 
presenterade filmavtalets arbetsgrupp en avsiktsförklaring angående 
den filmpolitik som skulle komma att gälla i och med att det nya 
filmavtalet trädde i kraft 1 januari 2006. Ett av målen för 2006 års 
filmavtal var att förbättra kvinnliga filmskapares villkor och att 
avtalet skulle genomsyras av ett tydligt genusperspektiv, vilket skulle 
ge Svenska Filminstitutet både tydligare riktlinjer för fördelningen av 
de olika stöden och övergripande målformuleringar (Prop. 2005/06:3). 

Det var ett klargörande jämfört med tidigare filmavtal som be-
gränsat jämställdheten till en isolerad paragraf gällande rekrytering 
av konsulenter: vid tillsättande av konsulenterna skall styrelsen 
sträva efter en jämn könsfördelning (Svenska Filminstitutet, 2002). 

I rapporten Hur svårt kan det vara? Filmbranschen, jämställd-
heten och demokratin (Svenska Filminstitutet, 2004) konstaterades 
att filmbranschen var könssegregerad och att det rådde en mans-
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dominans i fördelningen av majoriteten av stöd som Filminstitutet 
fördelade, framförallt i genren långfilm för vuxna vilket är den 
branschdominerande filmkategorin med störst produktionsresur-
ser, publikandelar och kommersiella intäkter.  

Rapporten visade att även i de kategorier där kvinnor var mer 
jämställt representerade, såsom kort- och novellfilm, dokumentär-
film, barn- och ungdomsfilm, gynnades män ändå ekonomiskt. 
Kvinnor beviljades lägre andelar av medlen än sina manliga kollegor 
(Svenska Filminstitutet, 2004). 

Rapporten rekommenderade tydligare riktlinjer till konsulenterna 
samt könskvotering av medlen; minst 40 procent till ettdera könet i 
kategorierna manus, regi och producent. Detta förslag kom att 
överensstämma med inriktning för filmpolitiken formulerad i pro-
positionen Fokus på film – en ny svensk filmpolitik som fastslog att 
stödet till filmproduktion, räknat i antalet projekt som får stöd, 
senast ett år före avtalsperiodens slut borde fördelas så att ettdera 
könet var representerat till minst 40 procent inom kategorierna 
manusförfattare, producent och regissör (Prop. 2005/06:3). 

Att målet i avtalet formulerades som en rekommendation, borde 
fördelas, medförde att resultaten uteblev. Svenska Filminstitutets 
uppgifter om andelen kvinnliga mottagare av konsulentstöd för långa 
spelfilmer 2000 till 2012 visar att stödet till kvinnliga filmare ökat 
succesivt under perioden, men utan att nå målsättningen på 40 pro-
cent. Under perioden 2000 till 2005 tilldelades 19 procent kvinnliga 
regissörer, 26 procent kvinnliga manusförfattare och 28 procent 
kvinnliga producenter stöd för lång spelfilm. Under perioden 2006 
till 2012 tilldelades 26 procent kvinnliga regissörer, 37 procent kvinn-
liga manusförfattare och 35 procent kvinnliga producenter filmstöd 
till lång spelfilm (Svenska Filminstitutet, 2014a).  

En betydande uppgång märks för första gången år 2013 då 38 pro-
cent kvinnor regisserade, 46 procent kvinnor skrev manus och 
60 procent kvinnor producerade (Svenska Filminstitutet, 2014b). 
Det är det direkta resultatet av det nya filmavtal som trädde i kraft 
1 januari 2013 hade skärpta jämställdhetsmål. Produktionsstöden 
ska nu fördelas jämnt mellan kvinnor och män och vid utgången av 
2015 ska summan av de utdelade stöden under avtalsperioden ha 
gått till 50 procent kvinnor och 50 procent män inom var och en av 
de tre yrkeskategorierna regissör, manusförfattare och producent 
(Kulturdepartementet, 2012).  



SOU 2015:86 Kultur 

389 

Det kan också noteras att Svenska Filminstitutet 2014 intensi-
fierat sitt arbete med mångfald bland upphovsmän. Under rubriken 
Black is the New Black anordnades ett heldagsseminarium och en 
manustävling med det uttalade syftet att stödja filmer och konst-
närskap som bröt med stereotyper om Afrika. Vinnaren tilldelades 
150 000 kronor i utvecklingsstöd och prissumman gick till en film 
med tre manliga upphovsmän (Svenska Filminstitutet, 2015a).  

Satsningar 

År 2010 publicerade Filminstitutet rapporten 00-talets kvinnliga 
debutanter och jämställdheten vars huvudsakliga slutsats var att den 
sneda könsfördelningen inom filmregiyrket börjar redan i unga år 
och att det är nödvändigt med satsningar på unga kvinnliga filmare 
för att underrepresentationen ska brytas (Svenska Filminstitutet, 
2010).  

Mot bakgrund av denna slutsats, samt insikten att jämställdhets-
rekommendationen i filmavtalet inte såg ut att nås före avtalets slut, 
satsade regeringen 1,1 miljoner kronor till unga kvinnliga filmare i 
växthusprojekt under hösten 2010 och 2011. Skälet till beslutet 
angavs vara att utvecklingen inte gick lika fort överallt och det är 
fortfarande långt kvar till en jämställd svensk filmproduktion, i 
synnerhet när det gäller regi av lång spelfilm (Kulturdepartementet, 
2010). 

2011 följdes satsningen upp med 6,5 miljoner kronor under 
perioden 2011–2014. I september 2011 fick Filminstitutet ytterligare 
750 000 kronor för projektet vilket gjorde att satsningen totalt 
bestod av drygt 8,3 miljoner kronor under åren 2010–2014 (Myndig-
heten för Kulturanalys, 2014). Det långsiktiga målet var att bidra 
till en ökad balans mellan kvinnor och män i fördelningen av stöd 
till svensk filmproduktion. 

Större delen av de inledande två årens växthusstöd kom att 
satsas på unga kvinnliga filmare via 19 regionala resurscentrum för 
film och video, detta för att använda ordinarie kanaler och för att 
nå ut till en så stor målgrupp som möjligt för att få ett genomslag 
för satsningen. Satsningen ledde till växthusstöd, talangutveckling 
och forskning.  
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Fokus låg på åldersspannet 15–26, med särskild inriktning på 
åldrarna 15–20 år. Valet att ställa dessa åldersgrupper i centrum var 
en strategi tänkt för att bryta mönster som sattes i unga år. Detta 
kom med tiden att kritiseras av de som tilldelades medel, eftersom 
de menade att ålderskategorin motverkade syftet att stödja kvinn-
liga filmare. Under satsningens andra år hade betoningen på de 
särskilda ålderskraven minskat.  

Positiva effekter av jämställdhetspolitiken på filmområdet 

Kortsiktiga effekter. Filminstitutet menar att de särskilda satsningar 
har gett en mängd kortsiktiga effekter som har påverkat kvinnors 
möjligheter för filmskapande märkbart, framförallt i fråga om ökat 
antal nätverk och kontakter, tillgång till att göra film och att fler 
unga kvinnor får stödet att fortsätta att arbeta med film.  

Stöd i filmavtalet. Det bedöms som helt avgörande att Film-
institutet har ett starkt och tydligt stöd i filmavtalet för att kunna 
bedriva det jämställdhetsarbete de gjort. De framsteg som kan skönjas 
på filmens område märktes först i och med filmavtalets skärpta 
formuleringar. Det tydliga uppdraget i filmavtalet är avgörande för 
att jämställdheten når resultat. 

Ökad kunskap. Kunskapen om villkoren för unga kvinnor att 
göra film, liksom om vilken betydelse kön och genus har i film-
branschen ökade i och med satsningen och de rapporter som Film-
institutet lät göra och publicera. Att Filminstitutet på senare tid på-
börjat ett arbete för att öka mångfalden bakom och framför kameran 
är också mycket positivt. Kunskapen om hur jämställdhets- och 
mångfaldsperspektivet samverkan tycks dock kunna ökas ytterligare.  

Utmaningar för jämställdhetspolitiken på filmområdet 

Långsiktigheten. Konkreta projekt som har fått medel och den ökade 
belysningen på frågan är god. Särskilda satsningar kommer dock 
inte på egen hand bidra till en ökad balans mellan kvinnor och män 
i fördelningen av stöd till svensk filmproduktion på lång sikt. Där 
bedöms filmavtalets tvingande kvoter vara det mer effektiva alter-
nativet.  
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Bristande samordning i målen. Vid sidan om jämställdhetsmålet i 
det senaste filmavtalet infördes det automatiska förhandsstödet. 
Till skillnad från produktionsstöd som baseras på filmkonsulen-
ternas kvalitativa bedömningar, tillfaller automatstödet automatiskt 
filmer med stark publikpotential (Svenska Filminstitutet, 2015b). 
Automatstödet kan endast tillfalla filmer med en budget på minst 
14 miljoner kronor och med en beräknad publik på minst 250 000 
besökare på biograf i Sverige och med en etablerad producent 
knuten till projektet.  

Automatstödet diskriminerar inte direkt kvinnliga filmare, men 
könsmaktsordningen på filmområdet, som gör det svårt för kvinnor 
att vinna tillgång till de stora formaten, gör att kvinnor sällan 
återfinns bland de som kan komma i fråga för automatstöd. Auto-
matstödet är ett stöd som direkt motverkar målen om ökad jäm-
ställdhet på filmområdet. 

Stigmatiserande satsningar. Satsningarna på jämställdhet har kom-
mit att i stor utsträckning handla om utbildning, nätverk och mentor-
program för kvinnor. Det kan upplevas som resursslöseri för de 
kvinnliga filmare som har gedigna filmutbildningar bakom sig. Även 
om dessa insatser kan vara betydelsefulla för kvinnliga filmares 
konstnärskap, kan de bidra till en stigmatisering av kvinnliga filmare 
som varandes i särskilt i behov av utbildning och vägledning.  

Kroppslig integritet. En tredjedel av kvinnorna som deltog i Teater-
förbundets undersökning Filmbranschen och jämställdheten har varit 
med om att det förekommit tafsande eller annan ovälkommen be-
röring alternativt ovälkomna förslag på sexuellt umgänge. Nästan 
hälften av kvinnorna har upplevt en sexistisk eller könskränkande 
jargong på arbetsplatsen, medan väldigt få av arbetsgivarna hade upp-
rättat en handlingsplan mot sexuella trakasserier (Teaterförbundet, 
2005). Kunskapen om handlingsplaner och hantering av dessa frågor 
var låg bland filmområdets många små produktionsbolag.  

Teaterområdets tio år 

Ett stort arbete, utfört av många aktörer, har genomdrivits de sen-
aste tio åren för att förändra värderingar, normer och strukturer 
inom scenkonsten. Anställningar och årsverken var på ett ungefär 
jämnt fördelade mellan könen bland scenkonstens organisationer 
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(Kulturrådet 2004, 2007, 2008a, 2010) men liksom samhället i övrigt 
präglas scenkonsten av en horisontellt och vertikalt könssegregerad 
arbetsmarknad, där kvinnor och män arbetar i olika yrken och att 
män återfinns i högre positioner. Genom medvetna och riktade 
satsningar har dock detta förhållande kommit att förändras något, 
framförallt gällande chefsposterna under tioårsperioden. 

Den fördjupade analysen På väg mot en jämställd scenkonst visar 
att cheferna på stadsteatrarna bestod av noll procent kvinnor 2005 
och 2006, 25 procent kvinnor 2007 och 37 procent kvinnor år 2008 
(Statens Kulturråd, 2009). Kvinnor återfanns i stället inom admini-
strationen som sköttes av 71 procent under perioden 2007–2009 
(Svensk teaterunion, 2010). Betänkandet Kön, makt och statistisk 
(SOU 2007:108) visade på en överraskande manlig slagsida av teater-
chefer på regional nivå, 90 procent av länsteatrarna leddes av män 
år 2006. 

Den ledarskapsutbildning för kvinnor i scenkonsten, som arran-
gerades av Teaterförbundet och Svensk scenkonst, ledde till att 
detta förhållande kom att förändras. Från en lång tradition av man-
lig dominans till exakt jämställdhet år 2009: 16 kvinnliga chefer, 
16 manliga, sex delade ledarskap, varav tre män och tre kvinnor 
(Svensk teaterunion, 2010).  

Inom organisationerna återfinns män som upphovsmän inom de 
större formaten. Plats på scens sammanställning över spelperioden 
2004/2005 och 2005/2006 visade att andelen regissörer totalt ham-
nade inom jämställdhetens gränser, runt 45 procent kvinnor, men 
uppdelat på de stora scenerna på stadsteatrarna och på national-
scenen var mansdominansen 79 procent och 68 procent för respektive 
år (SOU 2006:42).  

I övrig uppgick maskörer och perukmakare till drygt 80 procent 
kvinnor mellan år 2007 och 2009. Kostym gjordes av 75 procent 
kvinnor under samma period. År 2009 var 73 procent av regiassisten-
terna kvinnor, men bara 39 procent av regissörerna, vilket var en 
nedgång av kvinnliga regissörer jämfört med 2007 och 2008 (Svensk 
teaterunion, 2010). 

Ljus och ljud har varit en manlig angelägenhet. 77 procent män 
gjorde ljuset av scenkonstens produktioner 2009, en siffra som 
legat oförändrad sedan 2007. 88 procent män ljuddesignade scen-
konstproduktionerna år 2007, 84 procent män 2008 och 90 procent 
män år 2009. (Svensk teaterunion, 2010) 
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Män är i högre grad representerade som regissörer och drama-
tiker i de resursstarka formaten, såsom i vuxenproduktioner och på 
stora scener, jämfört med barnproduktioner och mindre scener 
(Kulturrådet, 2009). Här väljer manliga regissörer dessutom i stor 
utsträckning att sätta upp manlig dramatik. Det hör till ovanligheter-
na att en manlig regissör regisserar en kvinnlig dramatiker inom 
vuxendramatiken, medan kvinnor regisserade manliga dramatiker i 
41 procent respektive 49 procent, enligt Plats på scens undersök-
ning av spelperioden 2004/2005 och 2005/2006 (SOU 2006:42). 

I studien Tid för mångfald fastställs att de offentligt finansierade 
kulturinstitutionerna inte avspeglar samhällets sammansättning. 
Mellan 93 till 98 procent av de anställda på svenska kulturinsti-
tutioner har sin bakgrund i västvärlden. I de fall då personer med 
utländsk bakgrund var anställda på institutioner återfanns de oftast 
på befattningar längst ner i organisationen, som butikspersonal, 
lokalvårdare, receptionister eller tekniker. Representationen av per-
soner med utländsk bakgrund var lägst inom museer, teater, kultur-
arvssektorn, konsthantverk och hemslöjd, högre inom bildkonst 
och dans och musik. (Pripp, Plisch och Printz Werner, 2005). 

Oavsett jämställdheten besöker kvinnor teatrarna i högre ut-
sträckning än män. En viss ökning har ägt rum bland människor 
med arbetarbakgrund, men fortfarande råder stora skillnader mellan 
grupperna (Kulturrådet, 2008c).  

Dansen 

Inom dansen är kvinnodominansen utbredd. De sökande hos Konst-
närsnämnden ligger runt 70 procent kvinnor, både som dansare och 
koreografer (Statens kulturråd och Konstnärsnämnden, 2015). 
Kvinnodominansen till trots har de skapande befattningarna koreo-
graf och scenograf till andelen män varit mycket större på reper-
toarscenerna, medan de kvinnliga koreograferna återfinns på gäst-
spelsscenerna (SOU 2006:42).  

Kvinnliga koreografer med urpremiärer, premiärer och nypremi-
ärer på de svenska dansscenerna låg på 52 procent år 2010, 52 pro-
cent 2011, 59 procent 2012 och 54 procent 2013. Kulturrådet och 
Konstnärsnämnden menar att utifrån ett kvantitativt 50/50 procents-
mål kan könsfördelningen uppfattas som positiv, men eftersom 
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koreografgruppen utgörs till 70 procent av kvinnor betyder det att 
det är betydligt svårare för kvinnliga koreografer än för manliga att 
få uppdrag (Statens kulturråd och Konstnärsnämnden, 2015).  

Rapporten anmärker att en förvånande stor andel av de prestige-
fyllda institutionsuppdragen verkar ha gått till manliga korografer. 
Av institutionernas största satsningar under 2013 gick många av de 
mest ansedda uppdragen till manliga koreografer medan verk som 
skapas för barn oftare gjordes av kvinnor (Statens kulturråd och 
Konstnärsnämnden, 2015).  

Dansen präglas av internationella samarbeten, det finns en hög 
andel verksamma som har utländsk bakgrund. Ungefär en tredjedel 
av de personer som erhöll ett stipendium eller bidrag inom dans 
hade utländsk bakgrund 2001, 2006 och 2011, men antalet ansök-
ningar från sökande med utländsk bakgrund har nästan tredubblats 
under åren 2001 till 2011 (Statens kulturråd och Konstnärsnämn-
den, 2015).  

Familjesituationen för dansare skiljer sig från befolkningen som 
helhet. Av de kvinnliga danskonstnärer hade nästan hälften inga barn 
och av de manliga dansarna hade så många som 64 procent inga barn 
år 2008. Bland de som har barn har danskonstnärerna färre barn än 
befolkningen som helhet (Statens kulturråd och Konstnärsnämnden, 
2015).  

Den årliga medianinkomsten låg på 51 800 kr mer för manliga 
dansare än för kvinnliga dansare under perioden 2004–2005 (Konst-
närsnämnden, 2009). År 2007 hade detta glapp minskat, kvinnliga 
danskonstnärers medianinkomst var 25 000 kr lägre än deras man-
liga kollegors. Dessa siffror gällde för både dansare och koreografer 
(Satens kulturråd och Konstnärsnämnden, 2015). 

Något fler kvinnor än män har angett att de besökt en dans-
föreställning en gång det senaste året (Statens kulturråd 2008c). 

Satsningar 

Efter betänkandet Plats på scen avsattes sammanlagt sex miljoner 
kronor under 2007 till 2009 för att stödja jämställdhetsprojekt på 
kulturområdet. Tre miljoner tilldelades Kulturrådet och tre miljo-
ner anslogs Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors 
organisering och jämställdhetsprojekt. Delegationen valde att foku-
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sera bidragen till scenkonstområdet. Statens kulturråd fick också i 
uppdrag att i samråd med Konstnärsnämnden och Jämställdhets-
ombudsmannen redovisa en fördjupad analys av jämställdheten 
inom scenkonstområdet (Kulturdepartementet, 2007). Till en början 
formulerades detta uppdrag som en återkommande insats som skulle 
genomföras var tredje år (Adelsohn Liljeroth och Sabuni, 2007). 
Den första rapporten presenterades under rubriken På väg mot en 
jämställd scenkonst (Kulturrådet, 2009), efter det har ingen sådan 
fördjupning presenterats.  

I januari 2014 utsågs Kulturrådet till strategisk myndighet för lika 
rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet 
eller könsuttryck på kulturområdet. Ambitionen med regeringens 
strategi är att få en samlad och långsiktig insats för HBTQ-personer. 
Kulturrådet tolkar uppdraget som liggandes i linje med det kultur-
politiska målet om att mångfald ska prägla samhällets utveckling 
(Kulturrådet och Konstnärsnämnden, 2015). Denna tolkning bedöms 
som positiv. Kulturrådet har också ett särskilt sektorsansvar för att 
målsättningarna inom den nationella funktionsnedsättningspolitiken 
ska uppnås. 

Konstnärsnämnden och Kulturrådet ingår i den statliga sats-
ningen Jämställdhetsintegrering i myndigheter. I och med 2015 års 
regleringsbrev ska Konstnärsnämnden och Kulturrådet ta fram 
planer för jämställdhetsintegrering under 2015 till 2018 i syfte att 
nå både de jämställdhetspolitiska målen och de nationella kultur-
politiska målen i verksamheterna. Detta är en förstärkning av de 
redan befintliga uppdragen till samtliga myndigheterna på kultur-
området och fortsättningen på satsningen Jämställdhetsintegrering i 
myndigheter i vilken Konstnärsnämnden deltog som en av 18 pilot-
myndigheter under perioden 2013 till 2015.  

Positiva effekter av jämställdhetspolitiken på scenkonstområdet 

Pågående arbete ger resultat. Kulturrådets och Konstnärsnämndens 
verksamheter präglas av en hög medvetenhet om jämställdhet och 
mångfald i kärnverksamheten, som till störst del utgörs av fördel-
ning av medel. Särskilda insatser, så som fördjupade analyser, ger 
otvivelaktigt en ökad synlighet och kunskap som bidrar till att ut-
mana befintliga maktstrukturer på scenkonstområdet. Att dessa 
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fördjupningar blir återkommande och systematiserade skulle bidra 
stort till det förändringsarbetet.  

Samordnade och riktade insatser ger resultat. Samordnade insatser 
har haft effekt, det visar inte minst jämställdhetsutvecklingen av 
chefstillsättningen inom scenkonsten. I och med utbildningen som 
arrangerades av Teaterförbundet och Svensk scenkonst förändrades 
en rådande struktur förvånansvärt snabbt till det bättre.  

Utmaningar för jämställdhetspolitiken på scenkonstområdet 

Långsiktighet. Kulturrådets uppdrag att fördjupa analysen av jäm-
ställdheten på scenkonsten var till en början formulerat som en 
återkommande insats (Adelsohn Liljeroth och Sabuni, 2007). Endast 
en sådan rapport har kommit att publiceras. Ett initiativ som hade 
målsättningen att vara långsiktigt fastnade på vägen. Att fördjup-
ningar blir långsiktiga och systematiserade skulle bidra stort till det 
nödvändiga förändringsarbetet på området. 

Kunskapsinsamlingen. Sedan 2012 är Myndigheten för kultur-
analys statistikansvarig för kulturområdet och myndigheten med-
delar att scenkonstens statistik är under uppbyggnad. Under tiden 
bedrivs ingen strukturerad kunskapsinsamling om jämställdhet på 
scenkonstområdet. Statistik är en tids- och personalkrävande upp-
gift. Det är i dag oklart vilken myndighet som på lång sikt kommer 
ansvara för frågan. Detta bedöms som mycket negativt för kultu-
rens kunskapsförsörjning.  

Struktur för arbetet. En tydlig och utbredd struktur för hur jäm-
ställdhetsarbetet ska genomföras saknas i dag. Kvinnors positioner 
inom organisationer syns inte i de systematiskt framtagna uppgift-
erna hittills, en långsiktighet i arbetet måste till så att tidsserier kan 
observeras. Frågor om det intersektionella perspektivet och om 
organisationernas maktförhållanden skulle också kunna ytterligare 
utvecklas.  

Kroppslig integritet. Plats på scen skriver att uppgifter de tagit del 
av tyder på att sexuella trakasserier är ett betydande problem i 
scenkonsten. Det normkritiska projektet på scen- och musikhög-
skolornas Att gestalta kön visade att studenternas kroppsliga inte-
gritet inte kunde säkerställas när de mötte branschen under prak-
tikperioden (Edemo och Engvoll, 2009).  



SOU 2015:86 Kultur 

397 

Sveriges radios granskning av förekomsten av sexuella trakasse-
rier i scenkonsten visade att var tredje tillfrågad scenkonstarbet-
ande kvinna svarade att hon hade blivit sexuellt trakasserad när hon 
hade utfört sitt arbete. Bland kvinnliga skådespelare svarade varannan 
att de hade blivit sexuellt trakasserade, bland männen var tionde 
(Sveriges radio, 2010). Rapporteringen resulterade i både ett ökat 
engagemang från bland annat Svensk scenkonst och Teaterförbundet, 
men också i ifrågasättande av uppgifterna vilket visar på scenkonstens 
relativa ofärdighet att både tala om och hantera förekomsten av 
sexuella trakasserier.  

Musikområdets tio år 

Musikområdet är ett område som präglas av stor ojämställdhet. 
Kulturrådets På väg mot en jämställd scenkonst noterar att könsför-
delningen inom musikområdet är synnerligen avvikande från am-
bitionen om jämställdhet. Detta gällde såväl institutioner som fria 
grupper (Kulturrådet, 2009). 

År 2004 arrangerades seminariet Vems röst, vilken musik? på 
Musikmuseet i Stockholm där forskare, musiker och politiker sam-
lades för att diskutera ökad jämställdhet i musiklivet. Seminariet ledde 
till att konstmusikområdet kom att ingå i Kommittén för jämställd 
scenkonsts uppdrag. Kommittén kom att konstatera att mansdomi-
nansen var större inom konstmusiken än på dans- och teater-
området och beskrev motståndet mot förändring som kompakt. 
Endast ett fåtal synbara tecken på en förändring av situationen kunde 
noteras.  

Orkesterverksamheten. På chefspositionerna märktes en tydlig 
mansdominans under perioden 2004/2005 och 2005/2006. Även 
solisterna var till andelen fler män. Programråden för vuxenreperto-
aren var mer mansdominerad än vad orkestrarna generellt var, pro-
gramråden för barnrepertoaren var kvinnodominerad. Orkestrarna 
bestod av 33 procent kvinnor och 67 procent män under perioden. 
Trots att betänkandet noterade en ökning kvinnor utgjorde kvinn-
liga tonsättares verk runt tre procent av repertoaren (SOU 2006:42).  

Föreningen KVAST (Kvinnlig Anhopning av Kvinnliga Ton-
sättare) visade efter en genomgång av orkestrarnas generalprogram 
för säsongen 2008/09 att 1,2 procent verk var komponerade av 
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kvinnor, 10 av 823 verk totalt. Deltagandet kom att ökas marginellt 
med tiden. Under spelåret 2013/2014 var 7 procent av musiken 
komponerad av kvinnor, Beethoven ensam uppgick till samma andel. 
Sex orkestrar hade noll procent verk av kvinnliga tonsättare under 
den undersökta spelperioden. KVAST drog slutsatsen att på landets 
konsertscener för orkestermusik pågår ett musikaliskt samtal där 
kvinnor uteslutits (KVAST, 2014).  

Musikteatern präglades av en stor dominans män bland cheferna 
2004/2005 och 2005/2006, endast 20 procent kvinnor var chefer. 
Anställda dirigenter hade en förvånansvärt hög representation kvin-
nor, två kvinnor och tre män, vilket avvek markant från de gästande 
dirigenter som på sin höjd utgjordes av fem procent kvinnor. Två 
kvinnliga librettister återfanns i materialet, en under respektive spelår, 
bland det totala antalet både tonsättare och librettister (SOU 
2006:42), vilket var väldigt lågt.  

Varje år produceras drygt hundra musikteaterproduktioner. 
Under 2007 komponerats de av 10 procent kvinnor och dirigerades 
av 8 procent av kvinnor. 2008 komponerades de av 4 procent kvin-
nor och dirigerades av 4 procent kvinnor. 2009 komponerades musik-
teaterproduktionerna av17 procent kvinnor, men dirigerades inte av 
någon kvinna (Svensk teaterunion, 2010).  

Musikområdet i stort. 2012 behandlade Konstnärsnämnden 
1 700 ansökningar inom musikområdet. 34 procent av ansökning-
arna kom från kvinnor. Kvinnornas andel av antalet beviljade stipen-
dier och bidrag var 40 procent och i medel erhöll kvinnorna 42 pro-
cent. Det betyder att kvinnor tilldelades medel i större utsträckning 
att de sökte. I en jämförelse med 2011 ökade kvinnornas andel med 
4 procent. Kulturrådet noterar en långsam, men pågående trend att 
kvinnornas andel ökar (Statens kulturråd, 2013). I Konstnärsnämn-
dens uppgifter har dock inte sökande antalet män och kvinnor 
förändrats det senaste decenniet (Konstnärsnämnden, 2011).  

Stödet till fria grupper och institutioner inom scenkonsten för 
samarbete med tonsättare fördelades till cirka tre fjärdedelar män 
och en fjärdedel kvinnor 2007 och 2008. Andelen kvinnor som 
sökte medel ökade under 2007 och 2008 men inte i andelen kvinnor 
som fick stöd (Kulturrådet, 2008b).  

Arrangörsstödet inom musikområdet 2011 gick till 29 procent 
kvinnor och 71 procent män som medverkade vid de konserter som 
arrangörerna presenterade, även andra bidrag som Kulturrådet för-
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delar visade på liknande mönster. Av de som beviljades stöd 2011 
innehöll 15 procent av de konserter som presenterades helt eller 
delvis internationella gästartister (Statens kulturråd, 2013).  

Särskilt inom scenkonstområdena förefaller könsskillnaden vara 
omfattande vad gäller familjesituationen, var femte man och var 
tionde kvinna inom kategorin musik och teater har tre barn eller 
fler (Konstnärsnämnden, 2010).  

Ett konstnärligt arbete märks av otrygga inkomster och arbets-
marknadssituationer, obekväma arbetstider och krav på omfattande 
tidsinvesteringar (Konstnärsnämnden, 2011). Med tanke på att konst-
närligt yrkesverksamma män skaffar fler barn än sina kvinnliga 
kollegor, verkar det som att dessa villkor slår hårdare mot kvinnor.  

Vad gäller kulturvanor är eget musicerande en av få kategorier 
där män dominerar (Statens kulturråd 2008c). 

Satsningar 

2007 fördelades sex miljoner till jämställdhet inom scenkonsten, via 
Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering 
och jämställdhetsprojekt och Statens kulturråd (denna insats beskrivs 
utförligare under rubrik Satsningar i kapitlet Teaterområdets tio år).  

I maj 2011 fick Statens musikverk regeringsuppdrag att, i sam-
verkan med Statens kulturråd och Konstnärsnämnden samt andra 
parter inom musikområdet, stödja projekt för ökad jämställdhet 
inom musiklivet. Uppdraget löpte under perioden 2011till 2014 
och omfattade totalt åtta miljoner kronor med det långsiktiga målet 
att bidra till att män och kvinnor blir mer jämställt representerade i 
musiklivet inom de musikgenrer där behovet var som störst (Kul-
turanalys, 2014). 

Sedan 2013 ingår Musikverket i Jämställdhetsintegrering av myn-
digheter som från och med 2015 har utökats till att till att beröra 
41 myndigheter. Det nya uppdragets ska slutrapporteras 2018.  

Positiva effekter av jämställdhetspolitiken på musikområdet 

Ökat fokus. Vid tiden då musikområdet kom att ingå i Kommittén 
för jämställd scenkonsts uppdrag betraktades den bristande jämställd-
heten på musikområdet som en närmast irrelevant fråga. Utred-
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ningen ledde till ett välbehövligt fokus på jämställdhetsfrågan inom 
det svenska musiklivet. Musikverkets särskilda jämställdhetsupp-
drag har bidragit till att sprida information, skapa kunskap och en 
ökad medvetenhet. Ett stort antal nya kontaktytor för kunskaps- 
och erfarenhetsutbyte skapats under arbetets gång, liksom att ett 
antal jämställdhetsprojekt har tilldelats medel.  

Samordning ger kunskapsutbyte. Musikverket har samarbetat med 
Statens kulturråd, Konstnärsnämnden och Myndigheten för kultur-
analys vilket har tillvaratagit kompetens och utgjort grunden för 
kunskapsutbyte. Detta bedöms som mycket positivt.  

Förstärkning av befintliga strukturer. Förutsättningarna för ett 
fortsatt jämställdhetsarbete från Musikverkets sida är goda med tanke 
på att Musikverket ingår i Jämställdhetsintegrering i myndigheter. 

Utmaningar för jämställdhetspolitiken på musikområdet 

Musiksektorn är i stort behov av jämställdhetsarbete. Musikområdet 
är det område som har störst utmaningar framför sig på vägen mot 
jämställdhet. Musikområdet är i stort behov av ett fortsatt aktivt 
och långsiktigt hållbart jämställdhetsarbete. Jämställdhetsarbetet 
försvåras av avsaknaden av en övergripande strukturer för det fria 
musiklivet. Det uppdrag som Myndigheten för kulturanalys har fått 
för att utveckla statistik på scenkonstområdet skulle på sikt leda till 
bättre kunskap om jämställdheten på musikområdet. Dock är myn-
dighetens framtid osäker vilket gör att den framtida kunskaps-
försörjningen för detta område befinner sig i ett kritiskt skede. 

Bildkonstområdet 

På bildområdet är kvinnodominansen utbredd bland de utövande 
konstnärerna. Från 1970-talet och framåt har kvinnor utgjort majo-
riteten på de bildkonstnärliga utbildningarna. Att fler kvinnor verkar 
i konstvärlden betyder dock inte att den blivit mer jämställd. Ett 
tydligt mönster är att ju mer prestigefull position på konstfältet, 
desto färre kvinnor. I Kulturrådets rapport Regionalitet och represen-
tation analyseras kvinnors och mäns utställningsdeltagande vid fyra 
svenska museer under 1900-talet; Göteborgs konstmuseum, Malmö 
Konstmuseum, Moderna Museet i Stockholm och Norrköpings 
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Konstmuseum. I rapporten framkommer att kvinnor är under-
representerade i såväl museernas utställningar som i samlingarna 
och att kvinnors närvaro på fältet står inte i relation till represen-
tationen på de stora museerna (Kulturrådet, 2011a). 

Rapporten visar också att kvinnors representation varit låg under 
hela 1900-talet samt en del paradoxer, som att representationen 
sjönk under det (köns)politiska 1970-talet framförallt på Moderna 
museet, från 16 procent av utställningarna till anmärkningsvärda två 
procent. Räknat på hela perioden 1958–1999 utgör separatutställ-
ningarna med kvinnor på Moderna Museet fjorton procent. Nästan 
84 procent av separatutställningarna på Malmö Konstmuseum har 
ägnats män under 1900-talet. 94 procent av separatutställningarna 
på Göteborgs konstmuseum har beretts män. På Norrköpings Konst-
museum var tio procent av utställningarna kvinnliga konstnärer 
mellan 1913 och 1938 och sjönk ytterligare efter kriget, för att 
vänta uppåt under 70-talet (Kulturrådet, 2011).  

Rapporten konstaterar att museerna har misslyckats med att 
fånga ett av den moderna tidens främsta kännetecken: kvinnors 
ökade deltagande i skapandet av den moderna världen.  

Detta förhållande förändras visserligen något över tid. En genom-
gång av Statens konstråds årsredovisningar 2003 till 2013 visar att 
inköp och skissuppdrag gått från en manlig dominans till en kvinn-
lig dominans över tid (Statens konstråd, 2003–2013). I Konstaka-
demins stipendiefördelning skedde ett trendbrott för första gången 
år 2006 då fler kvinnor än män tilldelades stipendium. Men män 
fick också 2006 betydligt högre stipendiesummor än sina kvinnliga 
kollegor. Män hade också varit mer framgångsrika än kvinnor att få 
stipendier vid upprepade tillfällen (Mikael Börjeson, m flera, 2008). 

Konstnärsnämnden undersökning av konstnärers inkomster visade 
att inkomstskillnaden mellan könen var lägre bland konstnärer än 
den i befolkningen. I konstnärsgruppen var kvinnornas median-
inkomst 88 procent av männens år 2004, vilket kan jämföras med 
hela befolkningen där kvinnornas medianinkomst låg på 79 procent 
av männens(Konstnärsnämnden 2009). Det kan ses som positivt, 
samtidigt visar rapporten i sin helhet att kvinnors villkor på kon-
stens område är betydligt sämre än mäns.  

En undersökning av inköpen av Stockholms läns landstings konst-
inköp visade att kvinnor fick sin konst såld för lägre summor än 
vad män fick sin konst såld för, räknat i samma material och genre. 
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Genomsnittspriset för kvinnors oljemålningar uppgick till 85 procent 
av genomsnittspriset för oljemålningar gjorda av män (Stockholms 
läns landsting, 2005), vilket är jämförbart med den generella löne-
skillnaden inom svenskt arbetsliv. Fler kvinnor än män uppger att 
de mottagit͒stöd från anhöriga för att kunna bedriva sin konstnär-
liga verksamhet 2008 (Konstnärsnämnden, 2011).  

2009 presenterade Konstnärernas Riksorganisation och Sveriges 
Konsthantverkare och Industriformgivare rapporten Konsten, så 
funkar det (inte) där bland annat enkätsvar från organisationernas 
medlemmar presenterades. Nästan hälften av kvinnorna som svarade 
enkäten angav att de upplevde att deras konst bedömdes på ett sär-
skilt sätt på grund av deras kön. Endast 23 procent av männen svara-
de ja på samma fråga (Konstnärernas Riksorganisation och Sveriges 
Konsthantverkare och Industriformgivare, 2009).  

Personer med utländsk bakgrund hade under åren 2001, 2006 
och 2011 stått för knappt 20 procent av ansökningarna till Konst-
närsnämnden. När det gäller andelen bifall var det 2001 något större 
andel av dem med svensk bakgrund som fick bifall än av dem med 
utländsk bakgrund. Åren 2006 och 2011 däremot var andelen bifall 
nästan lika stor för båda grupperna (Konstnärsnämnden, 2014).  

Högskoleverkets rapport Snäv rekrytering till de konstnärliga 
högskolorna (Högskoleverket, 2005) visar att antagning av elever 
med utländsk eller arbetarbakgrund varit låg till dessa skolor. Av 
Konstfack, Kungliga konsthögskolan, Teaterhögskolan i Stockholm 
och Beckmans designskola var det ingen som antog högre andel än 
15 procent med utländsk bakgrund och 16 procent med arbetar-
bakgrund. Sämst mångfald hade Beckmans designskola som antog 
9 procent med arbetarbakgrund och 7 procent med utländsk bak-
grund.  

2004 publicerades rapporten Varför blir det så snett II där inter-
vjuer med makthavare och beslutsfattare gav den samlande bilden 
att mångfaldsarbete inte var en statusfråga (Furumark, 2004). Det 
som gav status på bild- och formfältet var snarare sektorns interna 
kriterier – och där ingick inte mångfalden.  
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Satsningar 

Få statliga särskilda satsningar har genomförts på bild- och form-
området under tioårsperioden och bildkonsten har generellt fått stå 
tillbaka i statistiskförsörjningen jämfört med andra kulturområdet 
(Beckman och Månsson (red.) 2008). Konstnärsnämndens kartlägg-
ningar över ekonomisk jämställd inom konstområdet har därför varit 
lyckade i fråga om kunskapshöjning och synliggörande.  

2013 fick Konstnärsnämnden uppdrag att ingå i Jämställdhets-
integrering av myndigheter. 2015 tilldelades Konstnärsnämnden 
tillsammans med ett antal andra myndigheter under Kulturdeparte-
mentet ett förtydligat uppdrag att ta fram en handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering. Det var en förstärkning av det redan på-
började arbetet Jämställdhetsintegrering i myndigheter. Det nya upp-
dragets ska slutrapporteras 2018. 

Positiva resultat av jämställdhetsarbete på bild och formområdet 

Långsiktighet ger resultat. Kulturrådet och Konstnärsnämndens arbete 
visar att ett pågående arbete under lång tid ger resultat. En tydlig 
ansvarsfördelning för frågan under en lång tid bidrar till ett konse-
kvent arbete.  

Särskilda insatser. De särskilda ansträngningarna om kartlägg-
ningen av kvinnor och mäns inkomster ur ett jämställdhetsperspektiv 
har ytterligare ökat synlighet, fokus och opinion. Sådana fördjup-
ningar behövs kontinuerligt som förstärkning av de redan befintliga 
uppdragen.  

Utmaningar för jämställdhetsarbete på bild och formområdet 

Det fria konstlivet. Bild- och formområdet består till stor del av makt-
sfärer dit den statliga styrningen inte når. Det behövs ett struktu-
rerat gemensamt initiativ, där både det fria konstlivet och de statligt 
understödda verksamheterna samverkar, för att den långsiktiga 
lösningen ska nås.  

Kunskapsläget lågt. Till skillnad från många andra områden inom 
kulturen har inte någon statlig utredning genomförts som kart-
lägger hur jämställdhet kan ökas på bild och formområdet. Det 
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finns ett behov av en sådan utredning, där både jämställdhets- och 
mångfaldsperspektiven inkluderats i utredningsdirektiven.  

Framtidens kunskapsinsamling oviss. Kunskap om jämställdhets- 
och mångfaldsnivån behövs eftersom det är förutsättningen för 
fördjupad analys, förändrade strukturer och en genusmedveten 
representation. För närvarande ligger ansvaret hos Konstnärsnämn-
den men anges också vara under utveckling på Myndigheten för 
Kulturanalys, där framtiden är oviss.  

Musei-området 

Under 2002 och 2003 utredde arbetsgruppen Genus på museer hur 
genusperspektiv kunde få större genomslagskraft i museers verk-
samhet. Utredningen konstaterar att det manliga kulturarvet och 
mäns konst varit normen på museerna, medan kvinnornas, ung-
domarnas och barnens historia varit underrepresenterad. En resurs-
enhet med kompetens inom det genusvetenskapliga fältet bedöm-
des vara en nödvändighet för att de förslag som arbetsgruppen la 
fram skulle kunna genomföras. Resursenheten skulle vara perma-
nent och långsiktig och ha status och legitimitet i museivärlden 
(Ds 2003:61). En sådan enhet skapades aldrig.  

Det generella och samlade kunskapsläget om utställningar på de 
svenska museerna är i dag lågt. Ingen systematiserad utställnings-
statistik med könsperspektiv har hittats, endast sporadiska upp-
giften att antal deltagande konstnärer med skriftliga avtal utifrån 
könsperspektiv. Under perioden 1994–2011 var Statens kulturråd 
ansvarig myndighet för statistiken, vilket fokuserat personal snarare 
än deltagande i utställningar. Från 1 januari 2012 har Myndigheten 
för kulturanalys övertagit ansvaret.  

Vad gäller anställningarna inom museisektorn är det generella 
mönstret att kvinnor dominerar stort i kategorier som utställning, 
förmedling, pedagogisk verksamhet och kommunikation medan män 
dominerar i kategorierna IT och teknik (Myndigheten för Kultur-
analys, 2012).  

2007 visade betänkandet Kön, makt och statistisk att det finns en 
kvinnlig dominans, 57 procent, av kvinnor som chefer inom musei-
sektorn. De exekutiva toppositionerna som museichef och VD be-
sattes av 47 procent kvinnor, medan det på länsmuseerna över-
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raskande fanns många fler manliga länsmuseichefer än kvinnor, 
67 procent män (SOU 2007:108). 

Besöksutveckling och tillgänglighet för museer visar att det museum 
som besöks av störst andel män är Armémuseum med 69 procent 
män. Därutöver har endast fyra av de 22 museerna som deltagit i 
undersökningen haft mer än hälften manliga besökare under 2011. 
Störst andel kvinnliga besökare hade Prins Eugens Waldemarsudde 
där kvinnor utgjorde 71 procent av besökarna. Ytterligare sex museer 
under 2011 haft mer än 60 procent kvinnliga besökare enligt pub-
likundersökningen (Statens kulturråd, 2011b). 

Satsningar 

Nästan tio år efter Genus i museer (Ds 2003:61) tilldelades Statens 
historiska museer tre miljoner kronor för att under 2011 och 2012 
ta fram underlag och utveckla metoder för en mer jämställd repre-
sentation i samlingar och utställningar och för att utarbeta nya sätt 
för jämställdhetsaspekter att få större genomslagskraft i museernas 
verksamhet.  

Projektet har haft namnet Jämus och utgått från en jämställd 
representation som innefattar jämställdhet mellan könen men också 
HBTQ-fältet. Jämus har fokuserat på samlingar, utställningar och 
kunskapslyft. Inom området utställningar har bland annat delpro-
jekten Genusintegrering i befintliga utställningar genomförts med 
syfte att utveckla metoder för att med små medel göra en befintlig 
utställning mer genusmedveten. För att öka kunskapen arrangerades 
bland annat Leda mångfalt, en ledarskapsutbildning för museichefer. 
Också ett normkritiskt perspektiv på samlingar undersöktes.  

De framtida utvecklingsbehov för jämställda museer är enligt 
Jämus fler handfasta arbetsmetoder för att tillämpa genusperspek-
tiv som integrerad del i museiverksamheten. I likhet med Genus på 
museer ser Jämus behovet av en samordnande part för museisektorn 
för att säkerställa långsiktigheten.  

I januari 2014 fattades beslut om att tillsätta en särskild utredare 
att genomföra en översyn av den statliga museipolitiken. Jämställd-
hetsperspektivet är inte prioriterat i det nya uppdraget men däremot 
konstateras att museer ska vara en angelägenhet för alla och att 
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olika mångfaldsperspektiv därför behöver beaktas i museers verk-
samhet (Kulturdepartementet, 2104). 

Positiva effekter av jämställdhetsarbete i museisektorn 

Synlighet och kunskapslyft. Både Genus i museer och Jämus har lett 
till synlighet för frågan och ökad kunskap av behoven på området.  

Internt arbete. Historiska museets val att arbeta med den befintliga 
personalens kunskap och kompetens har gett goda resultat form av 
integrerat jämställdhetsarbete, vilket kan leda till mer långsiktiga 
konsekvenser. Uppdraget har varit tydligt relaterat till den ordinarie 
verksamheten och utgångspunkten har varit i forskning och beprövad 
erfarenhet.  

Intersektionellt perspektiv. I Historiska museets tolkning av upp-
draget betonas vikten av att ett jämställdhetsarbete bör utgå från 
ett genusperspektiv som också om fattar HBTQ-frågor. Detta har 
gett goda resultat i arbetets utformning som blivit mer fördjupat 
och mer omfångsrikt. 

Utmaningar för jämställdhetsarbete i museisektorn 

Snäva tidsramar. Liksom många museer har Historiska museets verk-
samhet långa planeringsprocesser med projekt och utställningar för-
beredda flera år framåt. Satsningens korta tidsramar begränsade 
Jämus arbete, framför allt i kritiska faser som uppstart, utformning 
och inriktning.  

Fortsatt arbete krävs. Jämus projekt har visat på betydelsen av att 
museerna bidrar till samhällsdiskussionen kring representation ur 
ett intersektionellt perspektiv. Jämus har bidragit till att genus på 
museer i lite högre utsträckning ses som en viktig samhällsfråga och 
diskuteras i ökad omfattning på något fler arenor. Långsiktigheten i 
detta arbete är dock ovisst. Myndigheten för Kulturanalys rekom-
menderar att den nytillsatta museiutredningen bör beakta denna 
insikt och att statligt stöd även i fortsättningen ska ges för att för-
bättra förutsättningarna till ett långsiktigt jämställdhetsarbete inom 
museisektorn (Myndigheten för Kulturanalys, 2014). Att jäm-
ställdhets- och mångfaldsperspektivet i framtiden också innefattar 
utställande konstnärer är en självklarhet.  
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Sammanfattning och förslag på förbättringar 

Den här rapporten visar att kulturens arbetsmarknad generellt är 
könssegregerad både vertikalt och horisontellt. Enstaka förbätt-
ringar har skett på området, men utvecklingen märks också av en 
oroande brist på framsteg. Villkoren på kulturområdet har visat sig 
vara svårföränderliga.  

Den statliga jämställdhetspolitiken har genomförts främst via 
två strategier; särskilda insatser och förstärkning av befintliga regel-
verk. Fördelen med de särskilda satsningarna är att synligheten och 
kunskapen ökar och att projekt blir gjorda. Nackdelen är att de 
strukturella frågorna har en tendens att förbli ohanterade i en politik 
som opererar genom fristående insatser.  

Förtjänsten med den andra strategin – förstärkning av det befint-
liga regelverket – är att politiken vinner i långsiktighet. Å andra sidan 
är utmaningen är att de befintliga regelverken behöver uppdateras, 
utvecklas och förbättras. 

Har jämställdhetspolitiken genomförts på ett effektivt sätt  
med rätt stöd till berörda aktörer?  

Ett antal statliga initiativ har alltså genomförts för ökad jämställd-
het på kulturområdet de senaste tio åren. Det har lett till att frågan 
tidvis fått ett välbehövligt fokus. En del av jämställdhetsutveck-
lingen är beroende av förändrade attityder och inställningar och till 
detta kan särskilda satsningar bidra. Men det behövs ett längre per-
spektiv för att jämställdhet ska kunna uppnås på kulturområdet. 
Till de generella utmaningarna hör långsiktighet, kunskapsinsamling, 
samordning och uppföljning. Att dessa aspekter fungerar bättre i 
framtiden är centralt för att en nödvändig kontinuitet skall uppnås i 
förändringsarbetet.  

Långsiktighet. Svårigheten med att hitta samordnade statistiska 
uppgifter tyder på att insatserna på jämställdhet och mångfald på 
kulturområdet hittills varit otillräckligt systematiskt organiserade. 
En tydlig struktur för jämställdhetspolitikens långsiktiga arbete 
saknas i dag på kulturområdet. Det måste till ett längre perspektiv i 
politiken. Under tioårsperioden har ett antal initiativ kommit att 
avslutas i förtid i och med regeringsskifte, myndigheters nedlägg-
ning eller omorganisering av uppdrag. Jämställdhet och mångfald är 



Kultur SOU 2015:86 

408 

perspektiv som behöver säkra strategier för att överbrygga tillfälliga 
eventualiteter.  

Kunskapsinsamling. Förskjutning av statistikansvaret mellan myn-
digheter har hittills haft mycket negativa konsekvenser för kun-
skapsförsörjningen på kulturområdet. Kulturens statistikförsörjning 
befinner sig dessutom i ett kritiskt skede i och med att framtiden 
för Myndigheten för Kulturanalys är oviss. Också på detta område 
måste en långsiktighet komma till. Jämställdhet och mångfald kräver 
strategier för en långsiktig kunskapsinsamling.  

Samordning. Förslag om en samordnande part har presenterats 
av flera aktörer på kulturområdet under tioårsperioden. Förekom-
sten av sådana rekommendationer visar på ett identifierat behov av 
samordning och systematisering. Att inrätta en särskild myndighet 
kan leda till förbättringar för långsiktighet, kunskapsinsamling, 
samordning och uppföljning. En samordnande myndighet måste i 
så fall få i uppdrag att låta det intersektionella perspektivet bli väg-
ledande för verksamheten. Myndigheters kapacitet för samordnat jäm-
ställdhets- och mångfaldsarbete bör bättre tas till vara.  

Uppföljning. Ett fungerande uppföljningssystem är bestämm-
ande för att jämställdhetsarbetets effekter på kulturområdet. Myn-
digheters och verksamheter med offentligt stöd behöver betydligt 
utveckla metoderna för uppföljning och återrapportering för att 
säkerställa långsiktigheten i förändringsarbetet. Offentligt finan-
sierade verksamheter bör tilldelas tydligare målformuleringar och åter-
rapporteringskrav för relevanta utvärderingar och framgångsrikt fram-
tida arbete.  

Är målen och indikatorerna för uppföljning av politiken relevanta 
eller bör de revideras? 

När de nationella jämställdhetspolitiska målen formulerades för 
samhällsområdena exkluderades kulturområdet från målsättningarna. 
Detta kan ha härstammat från idéer armlängds avstånd och kul-
turens särställning. Kultursektorn förefaller med tiden ha utvecklat 
ett eget jämställdhetspolitiskt förhållningssätt som utmärks av brist 
på långsiktighet och svag, om någon, koppling till de nationella 
jämställdhetspolitiska målen. Den här rapporten visar att kulturens 
område är i stort behov av att belysa och ta fram kunskap om hur 
de jämställdhetspolitiska målen ska kunna uppnås. Kulturområdet 
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bör tydligare inbegripas i de nationella jämställdhetspolitiska målen, 
vilka behöver utvecklas och fördjupas så att målformuleringarna om-
fattas av det intersektionella perspektivet.  

Tydligare målbeskrivning. Otydlighet i målen leder till ett falskt 
intryck av måluppfyllelse, vilket underminerar ambitionen och viljan 
som krävs för att ett förändringsarbete ska kunna genomföras. Ett 
tydliggörande av målen behövs för att ett praktiskt, relevant och riktat 
arbete ska kunna formuleras.  

Tydligare återrapportering. Lättnades i den statliga styrningen 
innebar en större frihet för myndigheter och institutioner som inte 
behövde fokusera på återrapportering av måluppfyllelser. Denna 
förändring skedde på bekostnad av långsiktigheten i arbetet för jäm-
ställdhet och mångfald. Tydligare krav på återrapportering av 
jämställdhets- och mångfaldsuppdragen behövs för att formulera rele-
vanta strategier.  

Kunskapsinsamling. Ansvarsförskjutning mellan myndigheter har 
hittills haft mycket negativa konsekvenser för kunskapsöverblicken, 
fördjupningen och möjligheten till strategiskt arbete på kultur-
området. Just nu befinner sig kulturens kunskapsförsörjning i ett 
kritiskt skede eftersom framtiden för Myndigheten för Kultur-
analys är oviss. En långsiktig plan för framtida statistikförsörjning på 
kulturområdet bör formuleras per omgående.  

Samordning. Myndigheters kapacitet till samordning och kun-
skapsöverlämning kan bättre tas till vara. Statistikansvariga myndig-
heter kan tilldelas samordnande uppdrag att utvärdera och analysera 
hur de nationella jämställdhetspolitiska målen ska uppnås.  

Förstärkning av mångfalds- och jämställdhetsintegrering. Att meto-
den jämställdhetsintegreringen har fått ytterligare stöd i och med 
Jämställdhetsintegrering i myndigheter bedöms som mycket positivt. 
Ett liknande initiativ för mångfaldsintegrering skulle otvivelaktigt 
bidra till en utveckling i positiv riktning för mångfaldsuppdraget. 
Den förstärkning av myndigheters jämställdhetsintegrering som pågår 
fram till 2018 bör samordnas med en förstärkning av myndigheters 
arbete för mångfaldsintegrering.  

Kulturen är en arena för demokrati och deltagande. Det är därför 
särskilt viktigt att reformerna jämställdhet och mångfald genom-
förs här. Förslagen i den här rapporten syftar till att ta några steg i 
en riktning så att målet om allas lika möjlighet att delta i kulturlivet 
en dag ska kunna bli verklighet.   
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