Jämställdhetspolicy
- för företag och
organisationer i
musikbranschen.
- För en jämställd och trygg framtid för alla

Introduktion till detta dokument
Detta dokument är skapat för företag och organisationer
inom musikbranschen för att öka medvetenheten om
vissa strukturer som skapar orättvisa och
könsdiskriminering. Paragraferna är utformade från bl.a
forskaren i socialpsykologi Berit Ås och är formulerade
på ett neutralt vis men innehåller sociala strukturer som
människor ofta utsätts för på grund av deras kön,
könsidentitet eller sexuella läggning. Dokumentet är
dessutom utformat på ett vis som gör att alla människor
på arbetsplatsen på ett solidariskt och gemensamt vis
uppmanas att sträva efter att identiﬁera dessa
destruktiva mönster och säga ifrån. Genom att gå igenom
dokumentet och skriva under på denna policy kan man
skapa dialog och bättre förutsättningar för en bättre
arbetsmiljö och musikbransch.

Utformat av EQLovesMusic idéella förening

§ Alla människor skall behandlas med lika
mycket värdighet och respekt, oavsett
kön, könsidentitet eller sexuell läggning.

§ Vi arbetar mot att försöka identiﬁera
och eliminera beteendemönster som
medvetet eller omedvetet skapar en
osynlig hierarki där någon hamnar i
underläge på grund av sitt kön,
könsidentitet eller sexuella läggning.

§Identiﬁera osynliggörande eller
nedlåtande beteenden gentemot varandra
och tala om dessa saker på ett konstruktivt
vis.

§Undvika skämt som egentligen är
förlöjliganden eller hån, speciellt som
relaterar till någons kön, könsidentitet,
sexuella läggning eller tillhör personens
identitet.

§Undvika att kommentera människors
utseende i irrelevanta sammanhang som
t.ex i möten eller arbetssammanhang där
man egentligen diskuterar annat.
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§Förhindra att personer blir manipulerade
att gå med på saker de inte vill när de
beﬁnner sig i beroendeställning.

§Förhindra sexuella anspelningar eller
ﬂirtande med personer i beroendeställning.

§Sträva efter att vara klara och tydliga
med arbetsroller samt låta alla få en chans
att utföra arbetet.

§Sträva efter att delge relevant
information till alla som är menade till att
ha den.

§Undvika påföring av skuld eller skam för
något som inte kan vara vederbörandes fel
eller för en egenskap vederbörande inte
kan hjälpa.

§Undvika nedlåtande överdrivna
förklaringar, s.k ”mansplaining” och
uppmuntra till att lyssna till varandra.

§Förhindra misstillit till någons
egenskaper, kompetens eller
proﬀessionalitet på grund av
könstillhörighet eller sexuell läggning.

§Uppmuntra till att skapa jämställd
rekrytering så att icke-män som arbetar
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som artister, musikproducenter, tekniker
och som A&R kan få samma chanser.

§Uppmuntra till att arbetsplatsen och
organisationen ska ta del av perspektiv
som även är icke-manliga.
Nätverkande och vid professionella events osv

§Säkerställa att människor blir
presenterade på ett professionellt vis, och
inte blir förminskade.

§Säkerställa att människor inte känner sig
dominerade eller kontrollerade av andra,
speciellt i branschnätverkande.

Budskap i musik

§Sträva efter att alla som jobbar med
företaget undviker sexism, rasism samt
våld mot kvinnor i texter och budskap.

§Sträva efter att undvika ojämställdhet i
scenframträdanden.

§Upplys alla artister och musikskapare om
denna jämställhetspolicy och uppmuntra till
konstruktiva samtal.
Vårt företag står bakom denna policy
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