
Tydelige kønsbestemte indtægts-
forskelle i musikbranchen får 
nu fem musikorganisationer til 
sammen at arbejde imod bedre 
balance frem mod 2030. Med 10 
kønsbalancemål går organisati-
onerne for første gang sammen 
om en fælles indsats for at gøre 
noget ved den skæve balance, 
der på mange områder præger 
musikbranchen. 
 
De fem organisationer er enige 
om, at der er behov for at omsæt-
te gode intentioner til handling 
nu, og kønsbalancemålene er et 
forsøg på at sætte kursen for de 
handlinger. Samtidig ønsker de 
at skabe lige og trygge arbejds-
vilkår for alle. Der findes ikke én 
enkelt løsning på at skabe bedre 
balance mellem køn. Det kræver 
mange tiltag inden for mange 
forskellige områder, der alle har 
indflydelse på hinanden. 
 
De 10 mål handler om kønsba-
lance inden for konkrete områder 
som musikuddannelse, løn, 
gatekeeperfunktion og program-
lægning, men også i forhold til 
den kultur der præger dele af 
branchen og skaber grobund for 
strukturel sexisme. De lægger sig 
op ad FNs Verdensmål nummer 5 
om ligestilling. 

 

MUSIKBRANCHEN 
LAVER FÆLLES 
MÅL OM STØRRE 
LIGESTILLING

I 2030  SKAL DER VÆRE BEDRE 
KØNSBALANCE I OPTAG 
PÅ KONSERVATORIERNES 
FORSKELLIGE UDDANNEL-
SESLINJER

 
I 2030  AFSPEJLER PROGRAM-

LÆGNING OG KURATERING 
AF MUSIK TIL DANSKE 
KONCERTSALE, FESTIVALER, 
SPILLESTEDER OG STATS-
STØTTET RADIO INTENTIONEN 
OM BALANCE MELLEM KØN

 
I 2030  SKAL DER VÆRE LIGE LØN 

FOR LIGE ARBEJDE I MUSIK-
BRANCHEN

 
I 2030  SKAL DER VÆRE EN LØS-

NING, HVOR ALLE UANSET 
KØN KAN GÅ PÅ BARSEL PÅ 
LIGE FOD I MUSIKFAGET

 
I 2030  ER DER FLERE FORSKELLIGE 

ROLLEMODELLER I MUSIK-
BRANCHEN, SÅ ALLE, DER 
DRØMMER OM AT ARBEJDE 
MED MUSIK, SÅ VIDT MULIGT 
KAN FÅ ØJE PÅ EN MUSI-
KALSK ROLLEMODEL, DE 
KAN SPEJLE SIG I

 

I 2030  ER DET EN SELVFØLGE, AT 
ALLE MUSIKERE OG KOMPO-
NISTER VURDERES PÅ DERES 
MUSIK OG KOMPETENCER 
FREM FOR DERES KØN

 
I 2030  FØLGER ALLE STATSSTØTTE-

DE MUSIKINSTITUTIONER OG 
SÅ VIDT MULIGT PRIVATE MU-
SIKAKTØRER ETISKE REGLER 
- ET CODE OF CONDUCT - FOR 
DIVERSITET

 

I 2030  ER DET EN SELVFØLGE, 
AT ALLE AKTØRER I MU-
SIKBRANCHEN HVERT ÅR 
FORTÆLLER, HVAD DE GØR 
ELLER IKKE GØR, FOR AT 
RYKKE PÅ BALANCEN F.EKS. 
VED AT AFLÆGGE DIVERSI-
TETSREGNSKAB  

 
I 2030  SKAL DER VÆRE LIGE 

REPRÆSENTATION AF KØN 
BLANDT GATEKEEPERE I DEN 
DANSKE MUSIKBRANCHE

I 2030  GÅR KURVEN MOD BALANCE 
I MUSIKBRANCHEN PÅ ALLE 
PARAMETRE DEN RIGTIGE VEJ

DE 10 MÅL, ORGANISATIONERNE 
VIL ARBEJDE MED FREM IMOD 2030, ER:
 



De fem organisationer inviterer til bredt samarbejde i 
hele musikbranchen og mener, at en fælles indsats og 
samarbejde på tværs af branchen er afgørende, ligesom 
det er afgørende med opbakning til fælles mål, sådan at 
branchen forpligter sig sammen. Med initiativet ønsker 
de at starte en dialog om, hvad andre i musikbranchen 
mener at kunne bidrage med i forhold til at skabe lige 
muligheder og lige vilkår for alle i branchen uanset køn. 

”Vi har i de sidste 20 år snakket 
om at gøre noget ved de markante 

kønsforskelle i musikbranchen, men 
meget lidt er sket. Nu er det tid til at 
handling. Vi har en struktur lige nu, 
som er dysfunktionel, og derfor er 
det fedt, at vi kan stå sammen på 
tværs af organisationerne og sige: 

Vi kan gøre noget ved det. Dét er det 
her, vi vil arbejde hen imod,” 

siger Anna Lidell, 
forkvinde for komponister og sangskrivere i DJBFA.

At kvinder i musikbranchen tjener markant mindre end 
deres mandlige kolleger fremgår af tal fra en under-
søgelse, Tænketanken Mandag Morgen har lavet for 
organisationerne med henblik på at kortlægge arbejds-
forholdene i branchen. Rapporten dokumenterer tydelige 
forskelle i indtjening mellem mænd og kvinder. Kvindelige 
musikere og komponister er særligt placeret i de laveste 
indkomstintervaller, mens mændene fylder i toppen. For 
eksempel har 18% af mændene en bruttoindkomst på 
mere end 500.000, mens det samme er tilfældet for kun 
9% af kvinderne. Kvinders medianindkomst ligger på højst 
299.000, hvor mændenes ligger på 349.999 kroner. 
  
Om effekten af en målrettet indsats udtaler komponist og 
formand for Dansk Komponistforening, Bent Sørensen, 

”I mine øjne er det store mål, at vi i 
2030 ikke snakker om det mere. At 
vi har ændret vores bevidsthed, så 

det falder os naturligt, ligesom vi har 
set på andre områder. For tyve år 

siden sad man og røg på restauran-
ter, det var en del af vores måde at 

eksistere på. Men hvis man i dag går 
ind på en restaurant og tænder sin 
pibe, så er det jo en fuldstændig off 
måde at være på. Så jeg håber, at 
hensynet til ligestilling og diversitet 

bliver en lige så naturlig del af 
vores måde at agere på”.

  

Bag de fælles mål står: 
DAF (Dansk Artist Forbund), DJBFA 
(Danske Jazz-, Beat- og Folkemusik 
Autorer), DKF (Dansk Komponistfor-
ening), DPA (Danske Populær Autorer) 
og Musikforlæggerne i Danmark. 
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