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Útdráttur 

Enn er langur vegur að jafnrétti í hinum klassíska hljómsveitaheimi. Þegar kemur að leiðandi 

störfum innan sinfóníuhljómsveita eru karlmenn í miklum meirihluta og konur virðast eiga 

erfitt uppdráttar sem tónskáld og hljómsveitarstjórar. Vitundarvakning um jafnrétti hefur átt 

sér stað á síðastliðnum árum og margar hljómsveitir eru farnar að vinna skilvirkt að því að 

rétta af þann halla sem hefur verið til staðar á milli kynjanna á þessum sviðum.  

Meginefni þessarar ritgerðar er að kanna stöðu kvenkyns tónskálda og 

hljómsveitarstjóra hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands, Konunglegu Fílharmóníunni í 

Stokkhólmi og Sænsku Útvarpssinfóníunni og Útvarpskórnum. Skoðuð verður afstaða 

framkvæmdastjóra og dagskrárstjóra sinfóníuhljómsveitanna til þessa tiltekna málefnis og 

hvort og þá hvers konar breytingar hafa átt sér stað innan þessara stofnanna á undanförnum 

árum til að vinna að úrbótum. Þá verður skoðað hvaða leiðir virðast vænlegar til að stuðla 

að aukningu kvenna í þessum störfum og hvaða mikilvægu þættir þurfa að vera til staðar svo 

hægt sé að takast á við vandamálið. Einnig verður skoðað hvort og þá hvers konar pressu 

eða hvatningu stofnanirnar hafa fundið fyrir til að stuðla að jafnrétti og hvort kynjakvótar 

séu hugsanlega fýsilegur kostur.  

Tekin voru viðtöl við stjórnendur sinfóníuhljómsveita bæði í Reykjavík og í 

Stokkhólmi. Í ritgerðinni er aðallega stuðst við þær upplýsingar sem komu fram í þessum 

viðtölum ásamt notkun á tölfræðilegum gögnum frá viðmælendum og af veraldarvefnum. 

Niðurstöður rannsókna sýndu að staða kvenna á þessum sviðum hefur batnað á undanförnum 

árum en þó sé enn langt í land. Viðmælendur voru allir sammála um að brýnt væri að vinna 

að þessu málefni en misjafnt var hversu miklu hafði í raun verið áorkað.     

 

 

  



 

 

 

 

Abstract 

There is still a long way ahead towards equality in the classical music world. When it comes 

to leading positions within the symphony orchestra they are still dominated by men and 

women are at a disadvantage as composers and conductors. In the past years, awareness 

regarding gender equality has been raised and many orchestras have effectively started 

working towards equality.   

 The main subject of this thesis is to shed a light on the status of female composers 

and conductors at the Icelandic Symphony Orchestra, The Royal Philharmonic Orchestra in 

Stockholm and at the Swedish Radio Symphony Orchestra and Choir. The point of view of 

the mangers of the symphony orchestras towards this matter will be examined and whether 

and, if applicable, what kind of changes have been made within these institutions in the 

recent years. Further it will be examined what ways appear to be promising to advance 

women’s position in these areas and which factors are important to help address and act on 

the problem. Lastly it will be examined whether and what kind of pressure or motivation the 

orchestras have faced to promote equality and if gender quotas might be the way to go.  

 Interviews were conducted with the managers of the symphony orchestras both in 

Reykjavík and in Stockholm. This thesis is mainly based on information provided from these 

interviews along with statistics, both from the interviewees and from the internet. The results 

demonstrated that women‘s position in this field has improved over the past few years. 

However, there is still a long way to go. Interviewees all agreed that working on this matter 

is important but it varies how much has actually been achieved. 
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1. Inngangur 

Enn er langur vegur að jafnrétti í hinum klassíska hljómsveitaheimi og þegar kemur að 

leiðandi stöðum innan sinfóníuhljómsveita eru karlmenn í miklum meirihluta.1 Þrátt fyrir að 

tækifæri fyrir konur hafi aukist á sviði tónlistar á undanförnum árum sýnir tölfræði frá 

Creative and Cultural Skills að árið 2010 gegndu konur aðeins 32,2% af tónlistartengdum 

störfum, þær þénuðu minna en karlkyns samstarfsmenn þeirra, gáfu feril sinn fyrr upp á 

bátinn og upplifðu frekar hindranir þegar kom að því að vaxa í starfi. Þátttaka kvenna í tónlist 

á sér langa og flókna sögu og hefur tilraunum þeirra til að öðlast faglega ímynd sem 

tónlistarmenn oft verið mætt með mótstöðu og óvild.2  

Á undanförnum árum hafa rannsóknir sýnt að kyn ræður miklu við mat á færni. 

Konum í leiðandi ábyrgðarstöðum er verr tekið af samfélaginu en karlkyns 

samstarfsmönnum þeirra, þrátt fyrir að ekkert aðgreini aðila nema kyn þeirra. Karlar eru 

metnir hæfari en konur þó ekkert sýni fram á að sú sé raunin.3  Ef litið er aftur til ársins 1970 

má sjá skýrt dæmi um slíka mismunun. Þá fóru sinfóníuhljómsveitir að breyta ráðningarferli 

sínu á þann hátt að áheyrnarprufur fóru fram bak við tjald þannig að kyni þátttakenda væri 

haldið leyndu. Þessi breyting varð til þess að líkur kvenna að komast áfram í næstu umferð 

áheyrnaprufa jukust um helming. Hlutfall kvenna í fimm frægustu sinfóníuhljómsveitum 

Bandaríkjanna var einungis 5% prósent áður en ráðist var í breytingar en árið 1997 var 

hlutfallið komið upp í 25%.4  

Kyn hefur í gegnum tíðina haft áhrif á alla þætti tónlistarmenningar. Konum hefur til 

að mynda verið meinaður aðgangur að hljómsveitum einungis á þeim forsendum að þær 

trufli þá karllægu orku sem er þar til staðar. 5 Í gegnum söguna hafa breytilegar og oft 

                                                 
1 Sjá síðar í ritgerð. 
2 Victoria Armstrong, „Women’s Musical Lives: Self-Managing a freelance career.“ Women: A Cultural 

Review, 9. nóvember 2013, sótt 15. apríl 2017. http://dx.doi.org/10.1080/09574042.2013.850598. 
3 Tarje Gaustad og Ketil Raknes, „Menn som ikke liker karrierekvinner. Hovedresultater fra en 

eksperimentell undersøkelse.“ 2015, sótt 14. apríl 2017 á http://www.tankesmienagenda.no/wp-

content/uploads/Tankesmien-Agenda-Rapport-Menn-som-ikke-liker-karrierekvinner.pdf. 
4 Claudia Goldin og Cecilia Rouse, „ Orchestrating impartiality: The impact of 

blind auditions on female musicians.“ NBER Working Paper no. 5903, janúar 1997, sótt 15. apríl 2017 á 

http://www.nber.org/papers/w5903.pdf. 
5 William Osborne, „Gender Bias in International Orchestras.“ Art Is Just an Excuse, október 1996, sótt 17. 

apríl 2017 á http://www.osborne-conant.org/excuse.htm#_ednref27. 

http://dx.doi.org/10.1080/09574042.2013.850598
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misvísandi skilgreiningar á „hinu karllæga“ og „hinu kvenlæga“ ákvarðað hver gerir hvað í 

tónlist og þessi flokkun hefur enn þann daginn í dag áhrif á hvernig við skilgreinum tónlist.6  

Oft er sagt að sagan sé skilvirk leið til að sía út gæði. Góð verk lifa af og síðri verk gleymast. 

Það verður þó að taka með í reikninginn að sagan getur líka verið stórkostlega lituð af 

ómeðvitaðri hlutdrægni (e. unconcious bias) eða jafnvel frekar af kynjastaðalmyndum (e. 

gender stereotyping) eða gamalli kynjahyggju (e. sexism)) sem hefur verið gegnumgangandi 

í margar kynslóðir.7  

Í þessari ritgerð verður leitast við að skoða stöðu kvenna í leiðandi störfum innan 

sinfóníuhljómsveita. Staða kvenna sem tónskáld og hljómsveitarstjórnendur hjá 

sinfóníuhljómsveitum í Reykjavík og Stokkhólmi verður könnuð þar sem verulega hefur 

hallað á konur í þessum störfum. Stuðst verður við upplýsingar sem aflað var með 

viðtalsrannsóknum ásamt notkun tölfræðilegra gagna. Niðurstöður rannsókna sýndu að 

konur eru enn í miklum minnihluta þegar kemur að þessum störfum. Í flestum tilfellum er 

þó jákvæð þróun að eiga sér stað innan stofnananna og hlutur kvenna eykst frá ári til árs. Það 

er þó töluverður munur á hversu stór skref hver stofnun er að taka og greinilegt að það mun 

taka tíma að rétta af þennan halla. Fleiri konur eru að stíga fram sem stjórnendur og tónskáld 

og er það að miklu leyti að þakka fjölgun sýnilegra fyrirmynda. Þær mæta þó enn gamaldags 

viðhorfum og verða fyrir barðinu á ófaglegri gagnrýni.  

 

                                                 
6 Susan C. Cook og Judy S. Tsou, „Introduction: Bright Cecilia.“ Í Cecilia Reclaimed: Feminist Perspectives 

on Gender and Music, Susan C. Cook og Judy S. Tsou ritstýrðu, bls. 1-14,  (Champaign, Illinois: University 

of Illinois Press, 1994) bls. 1. 
7 Susanna Eastburn, „We need more women composers – and it's not about tokenism, it's about talent.“ The 

Guardian, 6. mars 2017, sótt 7. mars 2017 á https://www.theguardian.com/music/2017/mar/06/sound-and-

music-susanna-eastburn-we-need-more-women-composers-talent-not-tokenism. 



 

   
3 

2. Bakgrunnur 

Í þessum kafla verður farið almennt yfir stöðu kvenna í leiðandi hlutverkum í hinum 

klassíska hljómsveitaheimi nú til dags. Skoðuð verða tölfræðileg gögn frá Sinfóníu-

hljómsveit Íslands og sinfóníuhljómsveitum í Svíþjóð og þá sér í lagi Stokkhólmi á nýliðnum 

árum.  

2.1. Leiðandi konur í hinum klassíska hljómsveitaheimi 

Í greininni „Hvers vegna við þörfnumst fleiri kvenkyns tónskálda - og þetta snýst ekki um 

málamyndun heldur hæfileika“ (e. Why we need more women composers – and it’s not about 

tokenism, it’s about talent) veltir Susanne Eastbum, framkvæmdastjóri Sound of Music, fyrir 

sér hvers vegna kvenkyns tónskáld eru ekki tekin jafn alvarlega og karlkyns samstarfsmenn 

þeirra. Leiðandi konur í hinum klassíska geira hafa tekið eftir neikvæðum breytingum á 

viðhorfum til kvenna. Hið núverandi pólitíska loftslag virðist hafa gefið leyfi fyrir hegðun 

og viðhorfum sem talin hafa verið gamaldags. Konur í valdastöðum þurfa að líða illt umtal 

og skort á virðingu. Umræðan um kynjamisrétti í tónlist hefur alla tíð verið viðkvæm. Margir 

óttast að ef tekið er tillit til kyns þegar dagskrá er sett saman þá komi það til með að riðla 

meginhlutverki og ábyrgð dagskrárstjóra, sem er að standa vörð um listræn gæði. Susanne 

er ósammála þessari afstöðu og telur að slíkt myndi ekki leiða af sér skerðingu á gæðum. 

Hún bendir á ómeðvitaða hlutdrægni sem er oft til staðar. Kvenkyns tónskáld eru ekki tekin 

jafn alvarlega og komið er fram við þær öðruvísi en karlkyns samstarfsmenn þeirra. Þær fá 

frekar spurningar sem snúa að einkalífi og hver hafi aðstoðað þær við tónsmíðarnar í stað 

þess að vera spurðar út í sjálft verkið. Oft fá þær líka lægri laun en karlkyns tónskáld.8 

Árið 2013 var Marin Alsop fyrsti kvenkyns hljómsveitarstjóri í 118 ára sögu sem 

stjórnaði lokakvöldi Proms tónleikanna. Í viðtali sem birt var aðeins nokkrum dögum fyrir 

viðburðinn lét rússneski hljómsveitarstjórinn Vasily Petrenko hafa eftir sér að vaxtarlag 

kvenna geti afvegaleitt meðlimi hljómsveitarinnar. Einnig ættu konur erfitt með að helga sig 

þessu kröfuharða hlutverki vegna skyldu þeirra við fjölskyldulífið. Marin Alsop hefur sagt 

að þar til hugmyndin um konu á stjórnendapallinum verður algjörlega eðlileg, hvort sem það 

er í huga hljómsveitarmeðlima, áheyrenda eða stjórnarmeðlima, þá sé mikið verk fyrir 

höndum. Ungar stúlkur í dag munu vonandi aldrei upplifa að þær geti ekki gert hlutina á 

þeim forsendum að þær séu konur. Það sé vonandi að það verði ekki einu sinni partur af 

                                                 
8 Eastburn, „We need more women composers – and it's not about tokenism, it's about talent“. 
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hugsun þeirra. Þar til þá sé mikilvægt að skapa tækifæri fyrir unga kvenkyns stjórnendur sem 

komi til með að verða fyrirmyndir fyrir næstu kynslóð.9 

Hallfríður Ólafsdóttir, hljómsveitarstjóri og 1. flautuleikari hjá Sinfóníuhljómsveit 

Íslands sagði í viðtali við Reykjavík vikublað árið 2015 að ungar konur átti sig oft ekki á því 

að starf hljómsveitarstjóra sé líka fyrir konur. Hún bendir á að hinir stöðluðu rammar 

karlmennsku og kvenleika séu því miður mjög virkir í þjóðfélagsvitundinni og stöðugt sé 

verið að staðsetja fólk innan þessa ramma. Það sé sífellt verið að skilgreina hvernig karla og 

konur eru, hvað þau geta eða geta ekki sem sé mjög heftandi fyrir bæði kyn. „Þegar maður 

brýtur sig út úr rammanum, þá virðist það vera svolítið erfitt fyrir aðra, fólk vill svo gjarnan 

hafa hvert annað á þeim stað sem það er vant.“10 

2.2. Kvenkyns tónskáld og tölfræði 

Tölfræði frá starfsárinu 2008/09 sýnir að 1,2% af verkum sem spiluð voru af sænskum 

sinfóníuhljómsveitum og óperuhúsum voru eftir konur en 98,8% eftir karlmenn. Þegar 

aðeins var einblínt á verk sem samin voru eftir 1950 hækkaði talan í 6%.11 Tölfræði frá 

starfsárinu 2014/15 sýnir að spiluð voru verk eftir kvenkyns tónskáld í 4% tilfella en eftir 

karlmenn í 96% tilfella. 12  Hjá Konunglegu Fílharmóníunni í Stokkhólmi voru 3,1% af 

verkum eftir konur13 og hjá Sænsku Útvarpssinfóníunni og Úvarpskórnum var talan 2,3%.14 

Tölfræðin var tekin saman af KVAST (Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare) sem eru 

samtök kvenkyns tónskálda í Svíþjóð. Mælingar fara fram í mínútum en sú aðferð er umdeild 

og komið verður inn á það síðar í ritgerðinni. Mjög umfangsmikið verk er að taka saman 

þessa tölfræði og því er ekki ráðist í það árlega.  

Hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands voru 24 tónverk af 172 eftir kvenkyns tónskáld eða 

tæp 14% á starfsárinu 2014/15. Einnig voru 4 verk af 10 á Tectonics hátíðinni eftir kvenkyns 

tónskáld. Á starfsárinu 2015/16 voru 28 verk af 223 eftir konur eða rúm 12,5%. Þar af voru 

22 verk eftir Emilíönu Torrini.15 Mælt var eftir fjölda verka.  

                                                 
9 Tilden, „'This is not a woman's issue' – tackling conducting’s gender problem“. 
10 Arnhildur Lilý Karlsdóttir, „ Glerþakið brotið.“ Reykjavík vikublað, 6. júní 2015, sótt 15. apríl 2017 á 

https://rvkv.wordpress.com/2015/06/06/glerthakid-brotid/. 
11 Marianne Söderberg, „Som en blåslampa i baken och en tagg i fotená.“ KVAST, 20. nóvember 2015, sótt 

14. apríl 2017 á http://kvast.org/som-en-blaslampa-i-baken-och-en-tagg-i-foten/. 
12 „4,0 procent av den framförda musiken är skriven av kvinnor. “ KVAST, 21. maí 2015, sótt 7. mars 2017 á 

http://kvast.org/4-procent-av-den-framforda-musiken-ar-skriven-av-kvinnor/. 
13 FST - Föreningen Svenska Tonsättare & KVAST - Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare, 

Repertoarstatistik över arton orkestrar och fem operahus i Sverige spelåret 2014/15. (2015), bls. 16. 
14 FST - Föreningen Svenska Tonsättare & KVAST - Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare, 

Repertoarstatistik över arton orkestrar och fem operahus i Sverige spelåret 2014/15. bls. 24. 
15 Arna Kristín Einarsdóttir (munnleg heimild, tölvupóstur, 4. maí 2017). 
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Konserthuset16 hlaut nýverið Guldkvast viðurkenningu frá KVAST fyrir starfsárið 

2016/17. Á dagskrá voru 40 verk eftir kvenkyns tónskáld sem telst tiltölulega hátt hlutfall. 

Stofnunin hefur opnað dyr sínar fyrir samstarfi við KVAST og hefur lagt áherslu á jafnrétti í 

dagskrárgerð.17 

2.3. Kvenkyns hljómsveitarstjórar og tölfræði 

Tölfræði frá starfsárinu 2012/13 sýnir að flestar sænskar sinfóníuhljómsveitir og óperuhús 

eru í 95% tilfella með karlkynsstjórnendur á hljómsveitarpallinum. Kvenkyns stjórnendur 

hjá Sænsku Útvarpssinfóníunni og Útvarpskórnum voru 8% og hjá Konunglegu 

Fílharmóníunni í Stokkhólmi voru þær aðeins 3%. Tölfræðin var tekin saman af tímaritinu 

Opus sem fjallar um klassíska tónlist og óperur.18  

Undanfarin ár hefur KUPP (Kvinnor Upp På Pulten), sem eru samtök sænskra 

kvenkyns hljómsveitarstjóra, tekið saman tölfræðileg gögn um kvenkyns stjórnendur hjá 

sinfóníuhljómsveitum í Svíþjóð.19 Starfsárið 2013/14 voru 8% hljómsveitarstjóra konur en 

92% karlmenn. Árið 2015/16 voru þær orðnar 17% á móti 83% karla. Þessari prósentu má 

að miklu leyti þakka Folkoperan sem var með sænska kvenkyns hljómsveitarstjóra í 65 

uppsetningum af 82. Vonir voru uppi um að allar hljómsveitir í Svíþjóð yrðu með kvenkyns 

hljómsveitarstjóra í 25% tilfella á starfsárinu 2016/17.20 Talan féll hins vegar niður í 16%. 

Maria Eklund, stjórnarformaður KUPP telur ástæðuna fyrir því að það náðist ekki vera að 

tónlistarhúsin haldi í gamlar hefðir og vilji ekki flýta sér í ferlinu, sem snýr að fjölgun kvenna 

í leiðandi stöðum. Það verði þó að opna dyrnar og hleypa konum inn. Það megi þrátt fyrir 

allt sjá jákvæð teikn á lofti þar sem Konunglega Fílharmónían hefur verið að auka hlut 

kvenna sem hljómsveitarstjórar og einnig sé Folkoperan með kvenkyns aðalstjórnanda.21  

Hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands voru tveir kvenkyns hljómsveitarstjórar af  28 

hljómsveitarstjórum á starfsárinu 2014/15 eða 7,1%. Á starfsárinu 2015/16 voru tveir 

kvenkyns hljómsveitarstjórar af 24 hljómsveitarstjórum eða 8,3%.22 

                                                 
16 Tónlistarhús Konunglegu Fílharmóníunnar í Stokkhólmi. 
17 „Konserthuset Stockholm får Guldkvast för kursändring på flera nivåer.“ KVAST, 11. apríl 2017, sótt 14. 

apríl 2017 á http://kvast.org/konserthuset-stockholm-far-guldkvast-for-kursandring-pa-flera-nivaer/. 
18 Anton Gustavsson, „ Katastrofsiffror för kvinnliga dirigenter.“ SVT Nyheter, 14. febrúar 2013, sótt 7. mars 

2017 á  http://www.svt.se/kultur/musik/katastrofsiffror-for-kvinnliga-dirigenter-1. 
19 Skóla- og barnatónleikar eru ekki hluti af tölfræðinni.  
20 „Statistik för spelåret 2015/2016 – En förbättring där Folkoperan visar vägen.“ KUPP- Kvinnliga svenska 

dirigenter, 27. nóvember 2015, sótt 14. apríl 2017 á http://www.kuppdirigenter.se/2015/11/27/statistik-för-

spelåret-2015-2016-–-en-förbättring-där-folkoperan-visar-vägen-35594319. 
21 Kulturnytt, „ Få svenska kvinnliga dirigenter på säsongens föreställningar.“ Kulturnytt i P1 Sveriges Radio, 

19. október 2016, sótt 14. apríl 2017 á 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=6543674. 
22Arna Kristín Einarsdóttir (munnleg heimild, tölvupóstur, 4. maí 2017). 
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3. Rannsóknaraðferð 

Í þessum kafla verður farið yfir aðferð rannsóknarinnar. Kaflanum er skipt í undirkafla sem 

lýsa aðferðinni. Fjallað verður um tengingu rannsakanda við efnið, gert grein fyrir 

viðmælendum og hvað réði vali á þeim. Að lokum er framkvæmd og úrvinnslu viðtala lýst. 

3.1. Rannsóknarnálgun 

Ég notaðist við tvær meginleiðir til gagnaöflunar, viðtöl og útgefin tölfræðileg gögn. 

Viðtalstækni var notuð þar sem hún er öflug leið til að svara rannsóknarspurningunni sem 

sett er fram. Stuðst var við aðferðafræði eigindlegra rannsókna23 þar sem viðmælandi lýsir 

reynslu sinni og upplifun. Viðtölin fóru þannig fram að umfjöllunarefnið var fyrirfram 

ákveðið en innihald og áherslur réðust í viðtalinu sjálfu.24 Gagna var aflað með hálfopnum 

viðtölum25 sem líta má á sem „stýrðar samræður“ en einnig var varpað fram spurningum til 

að fá frekari upplýsingar frá viðmælanda og kafa dýpra í efnið.  

Staða mín sem tónskáld og einnig sem markaðsfulltrúi í Hörpu, tónlistar- og 

ráðstefnuhúsi, veitti mér aukna innsýn í og þekkingu á efninu. Ég þekki vel til starfsemi 

sinfóníuhljómsveita auk þess að þekkja til þeirrar umræðu sem hefur átt sér stað um stöðu 

kvenna sem tónskálda og hljómsveitarstjóra í hinum klassíska hljómsveitaheimi. Hafa skal í 

huga að aðeins þrjár sinfóníuhljómsveitir eru skoðaðar af öllum þeim sinfóníuhljómsveitum 

sem starfræktar eru í heiminum dag. Niðurstöður eru því ekki ætlaðar til alhæfingar heldur 

einungis til að veita lesanda frekari innsýn og dýpka skilning hans á efninu. Viðfangsefni 

rannsóknarinnar er pólitískt og erfitt er að gæta hlutleysis. Í nútímasamfélagi hins vestræna 

heims er erfitt að ætla að setja sig upp á móti jafnréttisbaráttunni og gæti það haft áhrif á 

viðmælendur og rannsakanda.  

3.2 Tenging mín við efnið 

Ákvörðun mín að fjalla um þetta tiltekna efni var tekin síðastliðið sumar. Ég var á leið í 

skiptinám við Konunglega Tónlistarháskólann í Stokkhólmi og vildi skrifa ritgerð sem hægt 

væri að tengja við tónlistarhús þar. Ég punktaði niður nokkur áhugaverð efni og hafði svo 

samband við Örnu Kristínu Einarsdóttur, framkvæmdastjóra Sinfóníuhljómsveitar Íslands, 

til að athuga hvort það væri að hennar mati ákveðið efni sem væri áhugavert að rannsaka og 

                                                 
23 Helga Jónsdóttir, „Viðtöl í eigindlegum og megindlegum rannsóknum.“ Í Handbók í aðferðafræði 

rannsókna, Sigríður Halldórsdóttir ritstýrði, bls.137 - 153, (Akureyri: Háskólinn á Akureyri, 2013), bls. 137. 
24 Sigríður Halldórsdóttir, „Inngangur að aðferðafræði.“ Í Handbók í aðferðafræði rannsókna, Sigríður 

Halldórsdóttir ritstýrði, bls. 17-30, (Akureyri: Háskólinn á Akureyri, 2013), bls. 24. 
25 Helga Jónsdóttir, „Viðtöl í eigindlegum og megindlegum rannsóknum,“ bls. 143. 
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væri jafnvel gagnlegt fyrir Sinfóníuhljómsveit Íslands. Við Arna Kristín hittumst og ræddum 

málin og barst tal okkar að stöðu kvenna sem tónskálda og hljómsveitastjóra í hinum 

klassíska heimi. Arna Kristín nefndi að í Svíþjóð væri mikil vakning í gangi um þetta tiltekna 

vandamál og þar væri verið að vinna markvisst í að taka á því. Hún nefndi að fróðlegt yrði 

að skoða hvaða leiðir væri verið að fara í Svíþjóð og hvort og hversu miklar breytingar væru 

að eiga sér stað.   

Þetta tilekna efni er mér mjög hugleikið, verandi sjálf tónskáld og starfsmaður í 

tónlistarhúsi, og ákvað ég því að ritgerð mín myndi fjalla um það. Ég hafði tvisvar sótt 

málþing um stöðu kvenna sem tónskáld og hljómsveitarstjórar hér á Íslandi sem mér þóttu 

bæði afar áhugaverð og fræðandi. Því langaði mig að kafa dýpra og sjá hvernig málin væru 

að þróast hér á Íslandi og í Svíþjóð. 

3.3. Viðmælendur 

Það sem réði vali á viðmælendum var mikilvæg innsýn þeirra í starfssemi 

sinfóníuhljómsveita. Viðmælendur eiga það sameiginlegt að vera yfirmenn 

sinfóníuhljómsveita og eru með margra ára reynslu á því sviði. Viðmælendur eru einnig 

menntaðir tónlistarmenn og hafa áður starfað sem hljóðfæraleikarar í sinfóníuhljómsveitum.  

Arna Kristín Einarsdóttir tók við starfi framkvæmdastjóra Sinfóníuhljómsveitar 

Íslands í september 2013. Hún var áður tónleikastjóri og staðgengill framkvæmdastjóra hjá 

Sinfóníuhljómsveit Íslands frá árinu 2007. Fredrik Andersson tók við starfi dagskrástjóra 

Konunglegu Fílharmóníunnar í Stokkhólmi í maí 2015. Áður var hann framkvæmdarstjóri 

hljómsveitar Konunglegu Óperunnar í átta ár. Helena Wessman hefur starfað sem 

framkvæmdastjóri Berwaldhallen frá því í ágúst 2014. Berwaldhallen er tónlistarhús í 

Stokkhólmi þar sem Sænska Útvarpssinfónían og Útvarpskórinn hafa aðsetur. Áður var 

Helena forstjóri Gautarborgarsinfóníunnar á árunum 2009-2014 og þar á undan skólastjóri 

Academy of Musical and Drama í Gautaborg á árunum 2007-2009. Einnig ræddi ég við Ylvu 

Fred sem er nemandi við tónsmíðar í Konunglega Tónlistarháskólanum í Stokkhólmi ásamt 

því að vera einn af stjórnarmeðlimum KVAST á starfsárinu 2016/2017.  

3.4. Framkvæmd og úrvinnsla 

Arna Kristín, framkvæmdastjóri Sinfóníuhljómsveitar Íslands kom rannsakanda í samband 

við stjórnendur hjá Konserthuset sem bentu á að hafa samband við Fredrik Andersson, 

dagskrástjóra Konunglegu Fílharmóníunnar í Stokkhólmi. Einnig kom Arna Kristín 

rannsakanda í samband við Helenu Wessman, yfirmann Sænsku Útvarpssinfóníunnar og 
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Útvarpskórsins sem hefur aðsetur í Berwaldhallen. Rannsakandi undirbjó sig með því að lesa 

greinar á veraldarvefnum sem hafa verið skrifaðar um þetta tiltekna viðfangsefni. Í 

framhaldinu setti rannsakandi saman spurningalista sem stuðst var við. Rannsakandi hitti 

Fredrik og Helenu í klukkutíma viðtal hvort um sig og fékk leyfi til að taka upp viðtölin. Í 

framhaldi af viðtölunum bókaði rannsakandi einnig viðtal með Ylvu Fred, stjórnarmeðlim 

KVAST. Það viðtal var ekki hugsað sem hluti af rannsókninni en gaf rannsakanda frekari 

innsýn í viðfangsefnið. Rannsakandi fékk einnig í hendur bækling gerðan af samtökunum 

með tölfræðilegum gögnum um stöðu kvenkyns tónskálda í Svíþjóð starfsárið 2014/15. 

Rannsakandi tók að lokum viðtal við Örnu Kristínu framkvæmdastjóra Sinfóníuhljómsveitar 

Íslands. Unnið var úr viðtölunum með því að hlusta á hljóðupptökurnar og skrifa niður 

viðtölin.  
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4. Úrvinnsla viðtala 

Í þessum kafla verða kynntar niðurstöður viðtala við viðmælendur. Kaflanum er skipt í þrjú 

megin þemu: almenn vakning og kynjakvótar, staða kvenkyns tónskálda í Reykjavík og 

Stokkhólmi og staða kvenkyns hljómsveitarstjóra í Reykjavík og Stokkhólmi.  

4.1. Almenn vakning og kynjakvótar  

Helena Wessman segir að ef litið er fimm ár aftur í tímann þá hafi allir forsvarsmenn 

sinfóníuhljómsveita í Svíþjóð og á Norðurlöndunum verið meðvitaðir um kynjahallann en 

hafi ekki kerfisbundið unnið með þessar upplýsingar. Það sé þó mikil vakning í gangi í 

Evrópu núna. Viðmælendur voru sammála um það að bæta þyrfti stöðu kvenna sem 

tónskálda og hljómsveitarstjóra hjá sinfóníuhljómsveitum. Sýn þeirra á málefnið og leiðir til 

að ná markmiðinu var þó ólík.  

Arna Kristín, Helena og Fredrik eru mjög hlynnt því að auka hlut kvenna sem 

tónskálda og hljómsveitarstjóra en hafa þó ekki kosið að fara þá leið að setja kynjakvóta. 

Helena segir að þegar farið er að skylda stofnunina til að ná ákveðinni prósentu kvenna sé 

listrænu frelsi stefnt í hættu. Það eigi aldrei að fórna gæðum fyrir kvóta. Það sé betra að vera 

sjálf meðvituð og reyna að bæta stöðuna. Þegar það er sáttmáli í samfélaginu um að jafnrétti 

sé mikilvægt málefni þá ættu pólitíkusar að spyrja hljómsveitirnar hvað þær séu að gera. 

Pólitísk pressa ætti þó að vera á almennu stigi og ekki fara út í það að skipta sér af 

dagskrárgerð. Það ætti að spyrja hversu mikið sé verið að gera hverju sinni og hver 

markmiðin séu í framtíðinni frekar en að setja takmörk með kvótum.  

Fredrik er heldur ekki hlynntur hugmyndinni um kynjakvóta. Hann telur að ekki eigi 

að neita þekktum karlkyns hljómsveitarstjóra sem vinnur vel með hljómsveitinni og er dáður 

af áheyrendum að koma þó að það henti honum ekki að stjórna verki eftir kvenkyns tónskáld 

í það skiptið. Hann talar um að umfjöllun í fjölmiðlum, um slæma stöðu kvenna sem tónskáld 

og hljómsveitarstjórar, setji pressu á stofnunina að gera eitthvað í hlutunum. Hann segir 

sumar hljómsveitir ekki hafa tekið gagnrýninni og vilji helst ekki sjá vandamálið. Það sé þó 

ekki hægt að loka augunum fyrir því, það verði að takast á við staðreyndirnar og gera sér 

grein fyrir að eitthvað þurfi að aðhafast. Að öðru leyti gætu pólitíkusar farið að skipta sér af 

dagskrágerð og þá sé kominn þrýstingur úr átt sem ekki er æskileg. Fredrik var orðinn 

þreyttur á að tala bara um hlutina og ákvað að framkvæma í staðinn. Það eru til mörg verk 

eftir konur með háan gæðastuðul en það þarf bara aðeins að grafa eftir þeim. Það þarf að 

hætta að gera hlutina eins og þeir hafa alltaf verið gerðir, það er svo auðvelt. Hann segir 

nauðsynlegt að hljómsveitin sé í takt við nútímann. Fredrik trúir því að núverandi starfsár 
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þeirra hafi sett fordæmi fyrir aðrar hljómsveitir í Svíþjóð og sýni þeim að raunverulega sé 

hægt að gera eitthvað í málinu.  

Arna Kristín er mjög hlynnt því að auka hlut kvenna sem tónskálda og 

hljómsveitarstjóra. Þegar tekin var saman tölfræði í tilefni Kvennatónleika Sinfóníu-

hljómsveitarinnar, sem tengdir voru 100 ára kosningaafmæli kvenna, sást svart á hvítu 

hversu sláandi þessar tölur voru. Hún segir ekki annað hægt en að taka afstöðu og sjá fyrir 

sér hvernig maður vill hafa þetta í framtíðinni. Sinfónían hefur sett sér markmið sem snúa 

að því að rétta af þennan halla. Viðbragðstími getur þó orðið langur því starfsárin eru 

skipulögð langt fram í tímann. Hún segist finna lítið fyrir utanaðkomandi pressu til að vinna 

í málefninu. Það gæti þó smá pressu frá stjórnsýslunni þar sem Reykjavíkurborg hefur verið 

að biðja þau um tölur og telur Arna það mjög jákvætt. Pressan er þó fyrst og fremst komin 

frá stjórnendum stofnunarinnar sem líta til dæmis til Svíþjóðar þar sem hafa verið stigin 

mjög ákveðin skref í þessum málum. Þegar menningarstofnun er rekin fyrir almannafé ber 

stofnuninni ákveðin skylda að sýna heiminn í bæði kvenlægu og karlægu ljósi. Það þarf að 

vera vettvangur fyrir bæði kynin hvort sem það er á stjórnendapallinum, í efnisskránni eða í 

hljómsveitinni. Ef það tekur of langan tíma að ná þessu markmiðum telur Arna Kristín 

ástæðu til að setja á kynjakvóta. Það sé ákveðið pláss í kökunni og það þurfi að skipta út og 

setja annað inn. Það er ekki bara annað kynið sem á rétt á þessu plássi.  

4.2. Staða kvenkyns tónskálda í Reykjavík og Stokkhólmi 

Á starfsárinu 2016/17 eru 40 verk eftir kvenkyns tónskáld á dagskrá hjá Konunglegu 

Fílharmóníunni þegar tekin er samtala af kammertónleikum og sinfóníutónleikum. Aðeins 

fimm verk eftir kvenkyns tónskáld eru á dagskrá hjá Sænsku Útvarpssinfóníunni og 

Útvarpskórnum. Helena er ekki stolt af þessari tölu og segir að það ættu að vera í það minnsta 

tíu til fimmtán verk eftir kvenkyns tónskáld. Langt sé að því markmiði.  

Bæði Helena og Arna Kristín kjósa að vinna í breytingum út frá nútímatónlist. Helena 

segir að þegar kemur að nútímatónlist séu konur mjög sterkar og það sé erfitt að forðast þær 

þegar sett er saman efnisskrá. Mikil pressa sé frá KVAST og stofnunin sé meðvituð um 

stöðuna. Þegar kemur að eldri verkum er þetta mun meiri áskorun. Það er erfitt að finna 

verkin og sannfæra hljómsveitarstjóra að stjórna þeim. Stofnunin er því að reyna að stuðla 

að breytingum en þó aðallega þegar kemur að nútímatónlist. Arna Kristín segir erfitt að reyna 

að leiðrétta söguna og því einblíni stofnunin meira á það sem er að gerast hér og nú. Héðan 

í frá sé vilji til að skapa báðum kynjum álíka vægi í efnistökum sinfóníunnar. Ef rekist er á 

flott eldri verk eftir kvenkyns tónskáld eru þau þó að sjálfsögðu sett inn.  
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Það er þó enn lítið pláss fyrir nútímatónlist á efnisskrá og verkin oft stutt. Einnig er 

áskorun fyrir marga áheyrendur að hlusta á nútímatónlist og því er verkunum oft raðað í 

efniskrá með annarri eldri tónlist. Nútímatónlist telur oftast mun færri mínútur en eldri verk 

á efnisskrá og þess vegna er Helena er ósátt með að tölfræðin frá starfsárinu 2013/14 hafi 

verið mæld í mínútum. Það séu því miður ekki til margar sinfóníur frá fyrri tímum í fullri 

lengd eftir kvenkyns tónskáld. Áður var kynjahlutfall mælt í fjölda verka en er nú mælt í 

mínútum. Fyrirkomulaginu hjá KVAST var breytt stuttu eftir að Berwaldhallen byrjuðu að 

vinna markvist í þessum málum og telur Helena þær breytingar hafa öfug áhrif og séu ekki 

vænleg leið til að stuðla að breytingum. Það er því ekki gott samstarf á milli Berwaldhallen 

og KVAST.  

Þessu er hinsvegar öfugt farið þegar kemur að Konserthuset. Stofnunin er í beinum 

viðræðum við samtökin sem hafa skilað góðu samstarfi. Konserthuset og KVAST vinna 

saman að reglulegu málþingi þar sem kvenkyns tónskáld koma fram og kynna sig og verk 

sín. Fredrik segir starf þessara aðila vera frábært og meðlimir samtakanna minni stöðugt á 

stöðuna á jákvæðan hátt. KVAST hefur búið til gagnagrunn á netinu sem inniheldur um 900 

verk eftir kvenkyns tónskáld. Fredrik segir meðlimi hljómsveitarinnar virka í leit að verkum 

eftir konur en tveir þeirra lögðu til verk eftir Önnu Þorvaldsdóttur sem hljómsveitin flytur á 

næsta starfsári. Konserthuset heldur úti kammertónleikaröð sem ýmist meðlimir 

Fílharmóníunnar eða annað tónlistarfólk getur sótt um að spila í. Umsækjendur eru hvattir 

til að huga að kynjahlutföllum og til að koma með tillögu að dagskrá sem inniheldur 

kvenkyns tónskáld. Á þessu starfsári eru fleiri kvenkyns tónskáld en karlkyns á 

kammertónleikum Fílharmóníunnar eða 9 konur af 15 tónskáldum. Á kammertónleikum 

strengjakvartetta eru 4 kvenkyns tónskáld af 14 og í hádegistónleikaröðinni eru 6 konur af 

25 tónskáldum.26 

Fredrik segir líkt og Arna Kristín og Helena að það sé auðvelt að finna góð 

nútímaverk eftir kvenkyns tónskáld. Þegar kemur að því að fara lengra aftur í tímann þurfi 

hins vegar að grafa aðeins til að finna verkin. Það séu mörg verk sem ekki hafa verið skrásett 

eða hljóðrituð og því þurfi oft að rannsaka þau betur. Hann segir að eitt það skemmtilegasta 

við fyrsta árið sitt sem dagskrárstjóri hafi verið að uppgötva tónlist Amy Beach, Ethel Smyth 

og Emilie Mayer. Til að búa til pláss fyrir kvenkyns tónskáld þurfi að taka út önnur verk. 

Hann nefnir að hægt sé að skipta út Erich Wolfgang Korngold fyrir Doreen Carwithen þar 

sem þau séu með líkt tónmál og verk þeirra hljóma svipað. Einnig hljóma verk Francis 

                                                 
26 Fredrik Andersson (munnleg heimild, tölvupóstur, 12. maí 2017). 
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Poulenc og Germaine Taileferre álíka, þau eru frá sama tímabili auk þess sem tónskáldin 

unnu saman. Þetta sé ein leið til að jafna hlutföllin. Hann var þreyttur á að heyra bara talað 

um hlutina því að mikið af góðri tónlist eftir kvenkyns tónskáld sé þarna úti. Hann spyr sig 

afhverju ætti að spila miðlungs góð verk eftir karlkyns tónskáld þegar hægt er að finna gott 

verk eftir kvenkyns tónskáld.  

Fredrik segir að stofnunin útiloki ekki karlkyns hljómsveitarstjóra þrátt fyrir að þeir 

séu ekki með verk eftir konur í farteskinu þá stundina. Þau vinni þó hart að því að sannfæra 

hljómsveitarstjórana og finna gott jafnvægi. Tekin eru samtöl með öllum gestastjórnendum 

þar sem þeir eru beðnir um að koma með tillögu að dagskrá sem inniheldur kvenkyns 

tónskáld. Fredrik segir að ef samtalið eigi sér stað við hljómsveitarstjóra þegar verið sé að 

ráða þá inn sé auðveldara að koma hlutunum í framkvæmd. Hann segir samtal við 

aðalstjórnanda einnig skipta höfuðmáli. Sakari Oramo, aðalstjórnandi Konunglegu 

Fílharmóníunnar, sé nútíma stjórnandi sem sé mjög opinn,skilji mikilvægi málefnisins og 

finni fyrir því sjálfur. Hann vilji spila nýja tónlist, sænska tónlist og verk eftir kvenkyns 

tónskáld. Hann segir svo ekki vera hjá öllum hljómsveitum. Það sé ekki hægt að breyta 

persónum en sem yfirmaður í Svíþjóð í dag verði maður að láta aðalstjórnendur vita að 

hlutirnir séu gerðir á ákveðinn hátt og það þurfi vinna eftir þeim reglum.  

Helena segir að ótti sé meðal hljómsveitarinnar að verk eftir kvenkyns tónskáld séu 

tekin inn aðeins á þeim forsendum að um sé að ræða konu og gæðin séu ekki nægileg. Hún 

telur það hægja á framförum í þessum málum. Hún segir hljómsveitarmeðlimi í 

dagskrárgerðarteyminu vera opna fyrir að finna verk eftir kvenkyns tónskáld en vandamálið 

séu samskiptin við hljómsveitarstjóra, að sannfæra þá að taka að sér verkin. Hún segir að 

aldrei eigi að þvinga ákveðinni dagskrá á stjórnendur. Það sé hægt að taka umræðu og reyna 

að sannfæra en ekki megi ýta á. Hún segir að það verði þó að halda áfram að berjast og ekki 

megi missa móðinn og hugsa að þetta sé of erfitt. Helena segir að Daniel Harding, 

aðalhljómsveitarstjóri Útvarpssinfóníunnar, stjórni ekki mörgum verkum eftir kvenkyns 

tónskáld og vilji ekki hafa það sjónarhorn að leiðarljósi. Hann vinnur ekki gegn kvenkyns 

tónskáldum en hann sé ekki mjög hrifinn af því að ræða þetta tiltekna málefni. Honum finnst 

í lagi að hafa verk eftir kvenkyns tónskáld á dagskrá en er ekki að berjast fyrir því 

sérstaklega. Helena telur að ef hann hefði meiri áhuga á þessu málefni myndi það hjálpa 

mikið. Hann hafi völdin til að finna verk og leggja fyrir hljómsveitina. Hún segir það vera 

misjafnt eftir gestastjórnendum hvort hægt sé að ræða við þá um þann möguleika að stjórna 

verki eftir konu.  
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Helena segir hljómsveitina vinna náið með aðilum úr sænska ríkisútvarpinu sem 

vinna við að hlusta eftir verkum sem spiluð eruð á öðrum útvarpsstöðum um allan heim. 

Þetta sé fólk með góða þekkingu á dagskrárgerð. Mörg verk séu fundin í gegnum European 

Broadcast Union Exchange og leitast er eftir að finna verk eftir kvenkyns tónskáld. Aðilar 

sænska ríkisútvarpsins koma svo með upptökur á dagskrárgerðafundi hjá sinfóníunni og 

leggja til ákveðin verk.  

Arna Kristín segir að samtalið við aðalhjómsveitarstjóra sé mjög mikilvægt og 

sérstaklega ef þeir séu einnig listrænir stjórnendur. Þeir hafi þá mikið um það að segja hvaða 

verk séu valin inn og leggja listræna línu bæði fyrir sig og gestastjórnendur. Hún segir Yan 

Pascal Tortelier, aðalhljómsveitarstjóra Sinfóníuhljómsveitarinnar, vera kominn á þann 

aldur að hann sé kannski ekki að fara leggja það á sig að fara að læra mikið af nýrri tónlist, 

hann sé þó alls ekki andsnúinn því. Tortelier sé hins vegar ekki listrænn stjórnandi og því sé 

ákvörðunarvaldið meira í hendi starfsfólksins ásamt því að Árni Heimir Ingólfsson fer með 

listræna ráðgjöf. Hljómsveitin geti því ekki firrt sig ábyrgð þegar efnisskrá er sett saman. 

Arna Kristín talar um að áberandi sé að karlkyns gestastjórnendur eru frekar með verk eftir 

karlkyns tónskáld í fararteskinu meðan að kvenkyns gestastjórnendur séu mun frekar með 

verk eftir konur á verklista sínum. Um leið og fleiri kvenkyns hljómsveitarstjórar komi inn 

munu fleiri verk eftir kvenkyns tónskáld fylgja með.  

4.3. Staða kvenkyns hljómsveitarstjóra í Reykjavík og Stokkhólmi 

Á starfsárinu 2016/2017 eru 11 af 36 hljómsveitarstjórum hjá Konunglegu Fílharmóníunni 

konur eða rúmlega 30%. Ef talan er skoðuð út frá fjölda tónleika þá er hún 23%.27 Hjá 

Sænsku Útvarpssinfóníunni og Útvarpskórnum eru 7 konur af 36 hljómsveitarstjórum eða 

um 29%. Þær áttu að vera átta en ein forfallaðist.28 Bæði Fredrik og Helena eru ánægð með 

þessar tölur. Þau telja þetta vera raunhæfar tölur eins og staðan er í dag þar sem að enn sé 

ekki nóg af konum sem velja sér þennan starfsvettvang. Hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands eru 

tveir kvenkyns hljómsveitarstjórar á þessu starfsári.  

Fredrik segir að þetta hefjist allt í menntakerfinu og það þurfi að hvetja konur til að 

þora að prófa. Það séu margir góðir kvenkyns hljómsveitarstjórar en þær séu þó í miklum 

minnihluta samanborið við karlkyns hljómsveitarstjóra. Hljómsveitin geri miklar kröfur til 

stjórnandans sem meðlimir hennar slá ekki af. Það sé mikil eftirspurn eftir kvenkyns 

                                                 
27 Fredrik Andersson (munnleg heimild, tölvupóstur, 12. maí 2017). 
28 Athuga skal að aðalstjórnandi hljómsveitanna er aðeins talinn einu sinni þrátt fyrir að stjórna sveitinni 

nokkrum sinnum á starfsárinu.  
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hljómsveitarstjórum í heiminum og það sé erfitt að bóka þær bestu. Til að búa til pláss fyrir 

kvenkyns hljómsveitarstjóra hafi sænskir karlkyns hljómsveitarstjórar þurft að stíga til hliðar 

sem hefur reynst þeim erfitt. Á næstu árum þurfi að gera hlutina á virkan hátt svo að boltinn 

geti farið að rúlla eðlilega. Fredrik vonar að í framtíðinni þurfi ekki að hugsa hlutina svona 

heldur verði jafn eðlilegt að velja inn kvenkyns hljómsveitarstjóra og karlkyns. Hann vill 

trúa því að meðlimir hljómsveitarinnar geri ekki lengur grein á milli þess hvort að karlkyns 

eða kvenkyns hljómsveitarstjóri standi fyrir framan þau, svo framarlega sem gæðin séu í 

samræmi við kröfur hljómsveitarinnar. Hann segir að ef komi til ósættis um kvenkyns 

hljómsveitarstjóra þá sé það oft af hálfu kvenkyns hljóðfæraleikara, þær eigi oft erfitt með 

að hafa aðrar konur sem yfirmenn sína.  

Helena talar um að raunsætt markmið fyrir hljómsveitir í dag sé að kvenkyns 

hljómsveitarstjórar séu um 20-25%. Það sé misjafnt eftir starfsárum hvernig hlutföllin séu. 

Á næsta starfsári verði færri kvenkyns stjórnendur en á þessu starfsári en það sé þó alltaf 

verið að berjast fyrir að auka hlutfallið. Hún segir að hljómsveitir séu mikið að leita eftir 

kvenkyns hljómsveitarstjórum sem þýðir að fleiri fyrirmyndir fyrir ungar stúlkur séu að 

verða sýnilegar. Það tekur langan tíma að verða stjórnandi og því eru enn um 15-20 ár í að 

hlutföllin geti jafnast út. Hún segir að Daniel Harding, aðalhjómsveitarstjóri, sé duglegur að 

benda á kvenkyns stjórnendur sem honum finnist áhugaverðar og hann telur að myndu henta 

hljómsveitinni. Hún telur hljómsveitina ekki gera greinarmun á milli karlkyns og kvenkyns 

stjórnenda en vill þó ekki staðfesta það.  

Arna Kristín segir líkt og Fredrik að erfitt sé að bóka þær bestu þar sem setið sé um 

þær. Hún segist finna fyrir hreyfingu og mun fleiri kvenkyns hljómsveitarstjórar séu að stíga 

fram í sviðsljósið. Á næsta starfsári mun verða aukning á kvenkyns hljómsveitarstjórum hjá 

þeim, en þeim mun fjölga úr tveimur í fjóra. Hún segir konur enn þurfa að berjast við ákveðin 

viðhorf frá hljómsveitinni þegar upp á pallinn er komið. Það komi niður á listrænum árangri 

þegar konurnar séu stöðugt með þennan vegg fyrir sér sem þær þurfa að brjótast í gegnum. 

Hún nefnir dæmi þar sem kvenkyns hljómsveitarstjóri fór eina til tvær mínútur yfir 

æfingartímann og nokkrir karlkyns hljóðfæraleikarar stóðu upp og gengu út. Hún velti því 

fyrir sér hvort að svona háttsemi hefði átt sér stað ef karlmaður hefði verið á pallinum. Hún 

segir að reglulega komi upp athugasemdir frá hljómsveitarmeðlimum í garð kvenkyns 

hljómsveitarstjóra, hvort sem það sé klæðaburður eða hreyfingar, sem ekki sé hægt að tengja 

við faglega. Draumsýn Örnu Kristínar er að fá konu sem aðalhljómsveitarstjóra 

Sinfóníuhljómsveitarinnar. Hún segir það vera í takt við samfélagsgerð okkar með fyrsta 

lýðræðis kjörna kvenkyns forsetann.  
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5. Ályktanir og tenging við bakgrunn 

Helstu niðurstöður úr viðtölum eru að konur eru enn í miklum minnihluta þegar það kemur 

að hlutverki tónskálda og hljómsveitarstjóra innan sinfóníuhljómsveita. Vissulega hefur 

mikil vitundavakning átt sér stað en það er greinilegt að það mun taka töluverðan tíma að 

rétta af þennan halla ef marka má þróun síðustu ára. Í flestum tilfellum er þó jákvæð þróun 

í gangi innan stofnananna og hlutur kvenna að aukast frá ári til árs. Það er þó töluverður 

munur milli stofnanna hversu stór skref er verið að taka. Til að stuðla að framförum í 

jafnréttismálum þarf að gera hluti á annan hátt en þeir hafa alltaf verið gerðir. Það þarf 

gagngert að taka út karlana til að búa til pláss fyrir konur og vera óhræddur við það. Samtal 

við aðalstjórnanda, gestastjórnendur, hljómsveitarmeðlimi og samvinna við samtök kvenna 

í tónlist virðist skila góðum árangri og hjálpa til við að hrinda hlutum í framkvæmd. 

Fleiri konur eru að stíga fram sem tónskáld og hljómsveitarstjórar sem er að miklu 

leyti því að þakka að fleiri fyrirmyndir eru að verða sýnilegar. Mikilvægt er að ungar stúlkur 

sjái þessi starfssvið sem raunhæfan möguleika. Gamaldags viðhorf virðast þó enn vera við 

líði hjá sumum meðlimum hljómsveitanna sem ætti ekki að vera staðan dag. Konur eiga 

erfiðara uppdráttar og þurfa að kljást við ófaglega gagnrýni sem karlkyns samstarfsmenn 

þeirra þurfa ekki að kljást við.  

Þrátt fyrir að allir viðmælendur voru hlynntir því að ráðast í breytingar eru 

stofnanirnar komnar mislangt í ferlinu. Áhugavert var að sjá að tiltölulega hátt hlutfall 

hljómsveitarstjóra hjá bæði Konunglegu Fílharmóníunni og Sænsku Útvarpssinfóníunni og 

Útvarpskórnum á þessu starfsári er á skjön við heildarsamtölu hjá tónleikahúsum í Svíþjóð, 

sem lækkaði niður í 16% á þessu starfsári.  

Konunglega Fílharmónían er sú stofnun sem hvað lengst hefur náð í að rétt af 

kynjahallann. Mjög ákveðin skref hafa verið stigin þar. Áhugavert var að sjá að þetta var 

eina stofnunin sem lagði upp úr því að leita að eldri verkum eftir konur og skipta verkum 

eftir karlkyns tónskáld gagngert út fyrir verk eftir kvenkyns tjónskáld með svipað tónmál. 

Þá virðist samstarf Fílharmóníunnar við KVAST, samtöl við hljómsveitarstjóra, hljómsveit 

og umsækjendur kammertónleikaraðar vera að skila góðum árangri. Rannsakandi veltir því 

fyrir sér hvort auðveldara sé fyrir Fredrik að knýja fram þessar breytingar verandi karlkyns 

yfirmaður. Ef að gömul rótgróin stofnun líkt og Konunglega Fílharmónían í Stokkhólmi 

getur ráðist í breytingar sem þessar er það vísir að því að fleiri aðilar geti og muni gera slíkt 

hið sama.  
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6. Lokaorð 

Glerþakið er svo sannarlega enn til staðar í hljómsveitaheiminum í löndum sem hingað til 

hafa talist vera mjög framarlega á sviði jafnréttismála. Konur þurfa stöðugt að minna á sig 

og berjast fyrir rétti sínum og eru enn í miklum minnihluta þegar kemur að leiðandi stöðum 

innan sinfóníuhljómsveita. Greinilegt er að stíga þarf ákveðin skref til að takast á við þetta 

vandamál. Það er ekki nóg að vera meðvitaður um stöðuna, það þarf að bregðast við henni. 

Ferlið að úrbótum mun taka tíma en þar til að jafnrétti næst þarf að finna konum stað með 

því að taka karlmenn út.  

 Þegar leitast er við að reyna að leiðrétta margra hundraða ára skekkju er ljóst að það 

gerist ekki á einni nóttu. Það mun þurfa að vinna að því í mörg ár til viðbótar að jafna hlutföll 

kvenna og karla í tónlistarheiminum. Það þarf stöðugt að minna á og vinna markvisst að 

úrbótum. Allir geta og eiga að láta sig málið varða.  
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