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Vi snakker gjerne om hvordan Norge er et av verdens mest 
likestilte land. På mange områder har vi også kommet langt. 
Den norske arbeidsstyrken består for eksempel av nesten like 
mange kvinner som menn.1 Likevel har vi et av Europas mest 
kjønnsdelte arbeidsmarkeder, hvor de tradisjonelle stereotypene 
og kjønnsrollene fortsatt lever i beste velgående.2

De sterke normene knyttet til kjønn, seksualitet og andre 
diskrimineringsgrunnlag fører til skjevfordeling av makt og ulike 
forutsetninger, og bidrar til å opprettholde urettferdige forskjeller. 
Det er vi nødt til å gjøre noe med – fordi endring skjer ikke av seg 
selv. 

Disse normene og oppfatningene har ført til at også kulturfeltet er 
svært kjønnsdelt, både på scenen og i kulissene. Dette er en sektor 
hvor mangfold og åpenhet er særlig viktig: Kulturuttrykk er en 
viktig del av samfunnet, det setter agendaen og bidrar til endring. 
Ubalanse og barrierer for kunstnerisk frihet blir kontraproduktivt i 
et demokratisk samfunn, og det hemmer utvikling av kulturen i seg 
selv.3 

Det klassiske utsagnet “vi booker kvalitet, ikke kjønn” er en 
gjenganger i kulturlivet, og veggen av motstand man risikerer å 
møte når man snakker om likestilling kan gjøre det vanskeligere å 
tørre ytre seg. Det er lett å bli lei av å forsøke å motbevise de samme 
gamle påstandene, og ta diskusjonen om utdaterte holdninger igjen 
og igjen. Det kan også være vanskelig å i det hele tatt vite hvor man 
skal begynne. Heldigvis finnes det mange gode motargumenter!

Derfor har vi ved hjelp av forskning, statistikk og erfaringer fra 
Balansekunstprosjektet samlet et knippe gode svar du kan bruke i 
møte med de vanligste påstandene om likestilling i kulturlivet. Med 
denne argumentasjonsguiden ønsker vi bidra til å senke terskelen for 
å delta i likestillingsdiskusjonen, enten det er på lunsjrommet blant 
kolleger, på fest med gamle bekjente eller i den offentlige debatten. 
I første omgang fokuserer vi hovedsakelig på kjønnsbalansedelen 
av likestillingsbegrepet, selv om problematikken også henger 
tett sammen med andre sosiale kategorier som etnisitet, 
funksjonsnedsettelse, religion og klasse.

Hvorfor bry seg? 
Likestilling innebærer like rettigheter og muligheter i samfunnet. Fra  
å  hovedsakelig handle om kvinnekamp og kjønn, har også  
inkludering og mangfold blitt sentralt i dagens forståelse av 
likestilling.4 Gjennom å tilslutte seg FNs menneskerettighets-
erklæring og FNs kvinnekonvensjon har den norske staten forpliktet 
seg til å fremme likestilling og jobbe mot all forskjellsbehandling 
av kvinner. Den norske likestillings- og diskrimineringsloven gir et 
felles vern mot diskriminering på grunn av kjønn, kjønnsidentitet, 
seksualitet, etnisitet, funksjonsnedsettelse og religionstilhørighet 
med mer.5 

Introduksjon
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Vi kan dele begrunnelsene for hvorfor likestilling er viktig inn i tre 
overordnede prinsipper:

Likestilling er rettferdig: Likestilling er en samfunnsmessig 
grunnverdi og en menneskerett. For å sikre et velfungerende 
demokrati må kvinner, menn og ulike minoriteter ha tilgang til å 
delta på lik linje på alle samfunnsområder. Inkludert kulturlivet. 
Mangfold i kulturlivet burde gjenspeile mangfoldet i befolkningen, 
slik at ikke noen grupper sine interesser dominerer. 

Likestilling gir valgfrihet: Mennesker tar valg på bakgrunn av 
samfunnsmessige strukturer og forventninger, vel så mye som på 
bakgrunn av egne ønsker og evner.6 De eksisterende strukturene 
påvirker dermed vår evne til å velge og leve fritt. Økt likestilling gir 
økt frihet.7

Likestilling er lønnsomt: Det er påvist en sammenheng mellom 
likestilling og økonomisk vekst.8 En jevn kjønnsfordeling gir også 
den samfunnsmessige beste utnyttelsen av talent: Kravet om 
jevnere representasjon av kvinner og menn i styrer handler blant 
annet om bedre utnytting av ressurser. 9

- - - - -
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Argumentasjon på 1-2-3
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 Vi er 
likestilte 
        nok

Kvotering går 
utover 

kunstnerisk frihet 

Selv om Norge kommer godt ut på internasjonale kåringer gjenstår fremdeles flere 
utfordringer. Hver dag møter vi fortsatt på strukturer som bidrar til at folk behandles 
forskjellig. 

Det norske arbeidslivet er i stor grad kjønnsdelt. Både kvinner og menn velger 
tradisjonelt kjønnede yrker, og langt flere kvinner enn menn jobber deltid. 10 11  Menn 
tjener gjennomgående mer, Statistisk Sentralbyrås nøkkeltall viser at menn i snitt har 
50% høyere bruttoinntekt enn kvinner. Menn dominerer i maktposisjoner i næringsliv, 
media, akademia, etc: under en fjerdedel av topplederne i Norge er kvinner.12

I kultursektoren er kjønnsbalansen særlig skjev blant maktposisjoner og 
beslutningstakere. For eksempel booking-/programansvarlige på klubber og festivaler, 
dirigenter og filmregissører. Dette er problematisk fordi booking-/programansvarlige 
har beslutningsmakt for hvilken musikk som blir presentert og konsumert, noe som 
igjen skaper ringvirkninger for rekruttering av barn og unge, både på utøver- og 
komponistsiden.

Vi kan ikke si oss fornøyde med situasjonen slik den er i dag: Et samfunn med økt 
kjønnsbalanse og likestilling vil bidra til en bedre samfunnsutvikling. Vi går glipp 
av halvparten av talentene dersom vi nøyer oss med å rekruttere fra halvparten av 
befolkningen.

Det er forståelig at det kan være frustrerende om en etablert 
aktør ikke får støtte til en produksjon på grunn av en nyinnført 
kvoteringsregel. Samtidig er de usynlige mekanismene som 
fører til at menn har dominert i kunstnerisk produksjon, likefullt 
en situasjon som innebærer manglende kunstnerisk frihet for 
andre som ikke slipper til.
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Kjønnskvotering er 
diskriminerende

foto: José Nieto / Flickr.com - CC

Positiv særbehandling, eller kvotering, kunne vært 
diskriminerende om vi i utgangspunktet var helt likestilte. 
Men på mange områder opplever kvinner historisk 
funderte barrierer som kvotering kan hjelpe dem å 
overkomme.13

Det er også viktig å merke seg forskjellen på radikal og 
moderat kvotering. Radikal kjønnskvotering, som handler 
om å velge en mindre egnet kandidat, er forbudt ved lov 
i Norge.14 Diskusjonen om kvotering vs. kvalitet blir også 
derfor en avsporing. 

Manglende likestilling handler ikke nødvendigvis om 
bevisst diskriminering, men om mange små skjevheter og 
usynlige strukturer. For eksempel kan man ubevisst føle 
det tryggere å ansette eller samarbeide med noen som 
ligner en selv.15 Selv om ansetteren mente de valgte den 
beste kandidaten kan dette skape en negativ spiral med 
konsekvenser blant annet for produktiviteten i en bedrift.

På samme måte finnes det mye uformell kvotering 
i musikklivet; menn i maktposisjoner (bookere, 
talentspeidere osv.) kan ha en tendens til å invitere og 
søke mot andre menn. Formelle virkemidler som kvotering 
kan få flere inkludert i bransjen og uformelle nettverk. 
Derfor kan kvotering heller sies å motvirke den ubevisste 
diskrimineringen som allerede pågår.
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Kjønnskvotering 
svekker kvaliteten

Å tenke på  
kjønnsbalanse er ikke 
min oppgave, jeg booker/ 
ansetter/skriver bare

En ny studie av de svenske Socialdemokraternas krav om en 50/50-fordeling 
av kjønnene på listene til kommunevalg viser at kvoteringen førte til 
at kompetansenivået og kvaliteten ble hevet.16 Mens kvaliteten på de 
kvinnelige kandidatene ikke sank som resultat av kvoteringen, ble kvaliteten 
på de mannlige hevet: Middelmådige menn ble skjøvet ut til fordel for 
kompetente kvinner, konkluderte forskerne.

Hvorfor er et konkret tiltak som kjønnskvotering nødvendig i mange 
bransjer, når kvinnene som ønsker å komme inn er bedre enn mennene 
som blir skjøvet ut? Forskernes forklaring er klar: Kvotering bryter sirkler 
av kjennskap og vennskap i rekruttering til kommunelister, booking på 
festivaler eller til musikalske samarbeid. De som ikke av seg selv kommer på 
å lete etter gode kandidater blant kvinnene, blir på denne måten tvunget 
til å lete.17 Gjennom å vise de faktiske virkningene av kvotering på denne 
måten, kan vi endelig komme til bunns i påstander som at kvotering setter 
likestilling foran kvalitet.18

• Som bookingansvarlig har du en gylden mulighet til å påvirke kjønnsbalansen på scenen.19  
• Som journalist kan du synliggjøre dyktige, kvinnelige musikere og omtale dem i et ordelag som ikke  
 undergraver deres kunstneriske evner. 
• En leder som ansetter har mulighet til å åpne døren for kvalifiserte personer som ellers kunne blitt  
 forbigått. 

Alt dette er enkle handlinger som skaper synlige rollemodeller og gir positive ringvirkninger. Det krever 
kun bevissthet. Å booke artister handler om å ikke kun spille på de samme gamle strengene, men også å 
oppdage nytt talent. Man tar mange hensyn når man setter sammen et program, og å sikre et visst mangfold 
er en naturlig del av disse.
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Vi booker på 
bakgrunn av kvalitet,

 ikke kjønn!

foto: Tore Sætre / Flickr.com - CC

Argumentet er i seg selv kjønnsdiskriminerende; det bekrefter en forutinntatt 
holdning om at kvinner ikke har talent og derfor ikke blir booket. Kvalitet er 
relativt, situasjonsavhengig og subjektivt, og derfor lite konstruktivt i en debatt om 
kjønnsbalanse.
 
Vi kan gå glipp av halvparten av talentene dersom vi nøyer oss med å rekruttere fra den 
ene halvdelen av befolkningen. Dermed er det i alles interesse å arbeide målrettet mot 
en bedre balanse. Vi risikerer også å gå glipp av lyttere, publikummere og investorer ved 
å ikke inkludere alle kjønn på konsertscenene, på radio, på TV og i strømmetjenestene.
 
Helt fra 1970-tallet og frem til i dag kan man se en sammenheng mellom 
kjønnssammensetningen i ulike vurderingsutvalg, og graden av bevilgninger til 
prosjekter der begge kjønn er representert. Dette viser at overvåking av likestilling 
både i vurderingsutvalg og tildelinger har effekt. 
 
I den norske musikkbransjen er det fremdeles overvekt av menn som booker  
festivaler og klubber. Overrepresentasjon av menn i slike posisjoner bidrar sannsynligvis 
til at menn fortsatt blir booket oftere enn kvinner, med mindre man har en bevisst 
holdning til kjønnsbalanse. Ingenting kommer av seg selv – heller ikke mangfold og 
kvalitet.
  
Vi vet også fra studier i universitetsmiljøer at grupper bestående av både kvinner og 
menn gir bedre studenter, bedre diskusjoner, bedre trivsel og bedre kvalitet på arbeidet.
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Vi må ta hensyn 
til det lytterne og
festivalgjestene 

vil høre og se

Hvis vi kun booker 
kvinnelige headlinere, 
vil vi ikke selge nok 
billetter

De få kvinnene som
passer vår profil 

er allerede opptatte

Antagelsen om at konsertgjengere generelt heller vil se mannlige enn kvinnelige artister 
faller på sin egen urimelighet. Salg av billetter til enkeltkonserter ved de fleste av landets 
konsertsteder beviser det motsatte. Kvinner selger også ut både store og mindre scener.

Kunstnerisk leder for Borealisfestivalen i Bergen, Peter Meanwell, har tatt til orde for at et 
festivalprogram skal “reflektere samfunnet, og samfunnet består av like mange kvinner 
og menn”.20 

Folk drar på festivaler for å oppdage ny musikk, og festivalbookerne er ansvarlige 
for å sørge for et mest mulig balansert program. Det finnes kanskje sjangre som gjør 
dette utfordrende fordi kvinner er underrepresentert, som f.eks. metal, blues o.a. Men 
som Notodden Bluesfestival viser, er heller ikke det en unnskyldning for ikke å arbeide 
målbevisst for en bedre kjønnsbalanse.21

Som over har ikke dette argumentet rot i virkeligheten. Et konkret eksempel 
er Månefestivalen i Fredrikstad som i 2014 presenterte en line-up med kun 
kvinnelige artister. Festivalen solgte like mange billetter som de foregående 
årene hvor en mannsdominert lineup ble presentert.22 

Det handler om å ta publikummet sitt på alvor – det finnes ikke grunnlag for å 
anta at de bare vil se menn på scenen.

Det er blitt altfor lett å først planlegge med hvilke mannlige artister man 
ønsker å ha med, for så å slenge med noen kvinnelige i etterkant, mener 
Peter Meanwell, kunstnerisk leder for Borealis.23 Har man problemer med 
å finne ledige kvinnelige artister og musikere, så har man sannsynligvis 
kontaktet dem for sent.
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Det finnes få kvinnelige 
beslutningstakere a lá bookere, 
fordi kvinner ikke søker på 
ledige stillinger

Den private delen av norsk musikkbransje består i 
stor grad av organisasjoner med få ansatte, og disse 
har i all hovedsak bestått av menn. Rekruttering 
skjer i stor grad via interne nettverk og ikke 
utlysninger, noe som bidrar til å opprettholde den 
skjeve kjønnsbalansen. Man ansetter folk som 
er like seg selv. I forskningen kaller man dette 
fenomenet homososialitet.24

I offentlig finansierte organisasjoner har det vært 
en stor bedring, og selv om det også er en positiv 
utvikling i privat sektor er det fremdeles mye som 
kan bli bedre. Kvinner trenger forbilder og må 
gis innpass for at endringer skal skje. Problemet 
ligger ikke i mangel på kunnskap eller motivasjon, 
men i premissene vi ansetter etter. Og før vi 
klarer å anerkjenne dette så vil det alltid være en 
“middelaldrende hvit mann som er den best 
kvalifiserte.”25  
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Jeg ser jo så mange 
kvinnelige artister overalt 
– hvordan kan det være 
mangel på kvinner da? 

Må vi blande oss inn 
i hvilke valg jenter 
og gutter tar?

Fysikken begrenser 
kvinners muligheter i 
musikklivet 

Dette kan ha en sammenheng med at kvinner får rollen som vokalist i 
kommersiell popmusikk, og samtidig fremstilles som en stereotyp feminin 
frontfigur i media. Men tallenes tale tilsier en helhetlig skjevhet i systemet, 
som guidens neste del ‘Harde fakta’ vil vise. 
• Hos TONO, GramArt og NOPA utgjør kvinner 15-20% av medlemsmassen. 
• Blant de 30 vinnerne av «Årets spellemann» er det kun tre kvinner som har  
 mottatt prisen. 
• Kun 23 av de 100 mest spilte norske utøverne på norske radioer i 2015 var  
 kvinner.26 

Kjønnsbalanse og mangfold må gjelde på alle nivåer, særlig ”i kulissene”. 
Alle aktører spiller en viktig rolle for resultatet, også for hvilke kvinne- og 
mannsroller som havner på scenen til slutt.

Valgene vi tar påvirkes av miljø og kultur. Foreldre og skoleverket har et ansvar for hva de påvirker barn til å tenke 
og velge. Vi kan bidra til å endre strukturene som gjør at man uten å tenke seg om velger kjønnstradisjonelt. 
Alle kan oppmuntre barn og ungdom til å gjøre utradisjonelle valg, uten at det innebærer å bestemme over og 
kontrollere dem. Det langsiktige målet er ikke at alle kulturaktiviteter skal bestå av 50% gutter og 50% jenter, men 
at alle har like muligheter til å praktisere sine interesser.  Vi kan sørge for at barn og unge blir introdusert for kultur 
på samme vilkår uavhengig av kjønn. Derfor må vi støtte insentiver som utfordrer tradisjonelle kjønnsmønstre i 
kulturskolene, korps og fritidsaktiviteter for barn. Samtidig må barn og unge ha et mangfold av rollemodeller å se 
opp til. Her kan booking og representasjon såvel som spilletid/skjermtid spille en avgjørende rolle.

Myten om at for eksempel kontrabass er for tungt å spille for kvinner har ingen forankring 
i verken fysikk eller gode eksempler fra det virkelige liv, og har ene og alene oppstått på 
bakgrunn av etablerte kjønnsroller. Det finnes utallige eksempler på at kvinner kan!  
F.eks. Ellen Andrea Wang (kontrabass), Line Horntveth (tuba) og Cindy Blackman (trommer).
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Hvem som står på scenen
spiller liten rolle, det er 

ikke verdt innsatsen

Booking av musikere og artister spiller en betydelig rolle i å 
presentere barn og ungdom for synlige rollemodeller, som 
igjen vil kunne rekruttere flere jenter til musikken! Barn og 
unges oppvekstmiljø er et av de viktigste innsatsområdene i 
arbeidet for et mer likestilt og kjønnsbalansert samfunn. 

Det mangler kvinnelige rollemodeller både faglig, kreativt 
og teknisk i musikken; som lydteknikere, studioprodusenter, 
eksperter (i media og læring), komponister med mer. Dette 
er en tendens både hjemme og internasjonalt som skaper en 
negativ spiral der unge jenter ikke gjenkjenner alle rollene 
de har mulighet å inneha i musikklivet. Flere kvinner og 
minoriteter i ulike posisjoner vil gi barn og unge et større 
mangfold av rollemodeller hvert enkelt barn kan identifisere 
seg med. 

Grunnleggeren av Hyperdub, Steve Goodman, forklarer 
den stadig sterkere tilstedeværelsen av kvinnelige artister 
på plateselskapet slik: Jo flere kvinnelige produsenter han 
signerer, jo flere kvinner sender ham demoer. Dette tyder på 
at jo flere kvinner som blir synliggjort og får en sjanse, jo flere 
kommer til å prøve seg.27 
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Hvis jenter ønsker å spille
og lage musikk, 

så må de bare gjøre det. 
Ingen hindrer dem!

Vårt syn på hva som er mulig for oss, og hvordan kjønn påvirker disse mulighetene, 
er kontekstavhengig og i stadig endring.28 Jenter har langt færre rollemodeller av 
eget kjønn å se opp til. Dagens skjeve kjønnsbalanse skaper en høyere terskel 
for jenter i startfasen. Uten forbilder blir det vanskelig: Popartisten Jenny Wilson 
snakker f.eks. om at hun ikke forsto at kvinner kan spille musikk selv, før hun 
begynte å høre på PJ Harvey.29 

På samme måte som det har tatt tid å endre normen om at en politiker er en 
mann, krever det forestillingsevne og kreativitet å se for seg en kvinne i rollen som 
”lydmann” hvis man aldri har sett det før. Konsekvensen av at mannen er normen 
blir gjerne en tanke man tar for gitt; mannen som mer kompetent i produsentrollen 
eller som lydtekniker.

Anmeldelser og omtaler av kvinner fokuserer oftere på kropp, utseende, personlige 
forhold og andre uvesentligheter. Samtidig er det ikke uvanlig at f.eks. kvinnelige 
musikere, DJ-er og produsenter møter fordommer på bakgrunn av sitt kjønn. Så at 
ingen eller ingenting hindrer dem, er en uriktig påstand.

Dette ansvaret skyves ofte nedover til de som jobber med barn og unge; når orkestre blir konfrontert med mangelen 
på kvinnelige dirigenter, viser de til at det ikke utdannes mange nok, mens musikkhøgskolene igjen viser til at det er 
svært få kvinner som søker. 

Til slutt ender det ofte opp i en debatt om rekruttering i kulturskolene. For å skape endring er man imidlertid nødt til 
å jobbe aktivt på samtlige nivåer, det holder ikke å peke på ubalansen nederst i systemet. Det blir en passiviserende 
hvilepute, ettersom det finnes portvoktere lenger oppe i systemet også.

Institusjoner med statlig/kommunal støtte bør ha et særlig ansvar for å løfte frem gode forbilder, kvotere inn kvinner 
og bruke andre tilgjengelige virkemidler for å sikre en bedre balanse av kjønn og mangfold i musikklivet.

Ansvaret for kjønnsbalanse 
ligger hos kulturskolene, ikke 
hos oss
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Det er unødvendig å
fokusere på kjønn i 
kulturen

You can’t be what you can’t see! 
Etter lovverket skal alle virksomheter arbeide aktivt for 
likestilling. Likestilling handler om både like muligheter 
og menneskerettigheter. Det er også en sammenheng 
mellom kvinners rettigheter og generell økonomisk 
vekst. 

Likevel ser vi at myter om kjønn og stereotypiske 
holdninger har en vei å gå mtp. likestillingslovverket. 
Unges oppvekstmiljø preges av  normer for hvordan 
man er gutt eller jente på ”rett” måte.30  Normer knyttet 
til kjønn kan hindre gutter fra å spille harpe, og jenter 
fra å studere lyd- og lysteknikk. For å motvirke dette 
må det langsiktig, systematisk og målrettet arbeid til, i 
tillegg til ulike kampanjer som f.eks. dem NTNU har for 
å få flere jenter til å velge teknologiyrker. 

Ifølge den nyeste rapporten til Verdens Økonomiske 
Forum vil det med dagens tempo ta 170 år før menn 
og kvinner er likestilte.31  Endring krever ikke tid, men 
initiativ og aktive valg.

- 16 -



Det er ingen tvil om at det har skjedd store endringer hva gjelder 
likestilling i musikkbransjen de siste tiårene. Her følger imidlertid 
noen eksempler som viser at vi fremdeles ikke er i mål: 

På Billboards 2016-liste over de mest innflytelsesrike menneskene 
i den internasjonale musikkindustrien er 91% hvite menn. Først på 
31. plass finner man en ikke-hvit person.32 

I Norge utgjør kvinner kun 20% av artistorganisasjonen GramArts 
medlemmer (2016).33

De tilsvarende tallene for NOPA, TONO og Norsk 
Komponistforening er 20%, 20% og 15% (2016). 34 35 36

Kun 23 av de 100 mest spilte norske utøverne på norske radioer 
var kvinner i 2015.37 I 2014 var andelen 11 av 100.38

Tall fra jazzscenen: 
25% kvinnelige musikere, 27% kvinnelige bandledere på
klubbkonserter. Festivaler: kvinnelige musikere 22,1% , bandledere
29,6% (konsertåret 2016).39

I norske orkestres repertoar er andelen kvinnelige komponister på 
0,055% (2013).

 Siden prisen ble opprettet i 1985 har bare tre kvinner blitt kåret til 
Årets Spellemann (2017).40

Blant de som er kåret til ”Ukas Urørt” (NRK P3) er kun ca 16,5% 
kvinnelige artister, ca 65% menn og ca 18,5% band hvor minst en 
av medlemmene er kvinne. 41 

Harde fakta
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Denne argumentasjonsguiden inneholder bare noen av 
argumentene for hvorfor kjønnsbalanse i kulturen er viktig. 
Prosjekt er stadig i utvikling, sjekk www.balansekunstprosjektet.
no/argumentasjonsguiden for oppdateringer. Har du innspill, 
eller forslag til forbedringer? Ta kontakt via nettsiden vår. 

Vi har i denne utgaven konsentrert oss om argumenter for 
kjønnslikestilling. Videre ønsker vi å jobbe med likestilling og 
mangfold i en bredere betydning. Argumentasjonsguiden 
kan altså sees som en start på et større prosjekt, ikke som det 
endelige resultatet. 

I arbeidet med dette prosjektet har vi oppdaget at det er et 
stort behov for statistikk og forskning på kjønn og likestilling i 
kulturlivet, også når det gjelder andre diskrimineringsgrunnlag. 
Dette vil være viktig for det videre arbeidet med likestilling i 
kulturlivet, noe Balansekunst er åpne for å samarbeide med 
andre aktører om. Det håper vi blir visjonen og veien videre, 
både for Balansekunst og i kulturlivet som sådan.

Noen eksempler på gode tiltak og trender 
Det finnes flere, vellykkede mentorordninger og kurs for kvinner 
og andre minoriteter
 
Offentlige institusjoner som Kulturrådet har en målsetning om 
balansert kjønns- og mangfoldsrepresentasjon i faglige utvalg 
og tildelinger.

Avslutning 
Filmbransjen har lansert en handlingsplan for økt kjønnsbalanse, 
med bl.a. talentprogram og kvotering i støttetildelinger.43

 
Festivaler og andre arrangører er ikke redde for å snakke høyt om at 
de tenker på kjønnsbalanse når de setter sammen programmet.
 
Norsk musikkhøgskoles målrettede prosjekt for å få flere kvinner 
inn i komposisjon.44

 
Universitetet i Tromsøs BALANSE-prosjekt for å ansette flere kvinner 
i kunstfaglig sektor.45

 
Se flere gode tiltak på www.balansekunstprosjektet.no/
erfaringsbanken 
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Språkbruk er viktig!
En enkel måte å være inkluderende på er å huske på at språkbruk 
er viktig. Journalistikkens Vær varsom-plakat sier: Ord og bilder 
er mektige våpen, misbruk dem ikke! Kvinner objektiveres og 
seksualiseres i langt større omfang enn menn, og dette nedfeller 
seg også i språket vårt. Det kan være fort gjort å kategorisere 
artister som jenteband, ballerock, eller kvinnelig, uten at de 
nødvendigvis ønsker det. Forsøk å bytte ut kjønn med hudfarge. 
Ser det rart ut, er det rart. 

Her er noen eksempler på kjønnede kulturbransjeord som enkelt 
kan erstattes med en mer inkluderende og nøytral variant: 

Opphavsmann       Opphaver
Enkeltmannsforetak Enkeltpersonforetak
Lydmann                 Lydtekniker
Lysmann  Lystekniker
Kameramann  Fotograf/videojournalist
Jenteband  Band
Gutteromsprodusent   Produsent 

Sjekk huskelisten Spriket i Språket på 
www.balansekunstprosjektet.no/spriket-i-spraket 
for flere tips om inkluderende språkbruk. 46
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