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Abstract 

Uppsatsen faller inom ämnesområdet musikproduktion, där yrket musikproducent 

studeras ur ett feministiskt perspektiv. Studien utgår från att kvinnliga 

musikproducenter är underrepresenterade i Sverige och att musikproduktion i större 

drag är synonymt med manlighet. Med utgångspunkt av Equalizerprojektet, vars mål är 

att på snabbare sikt göra musikbranschen mer jämställd, syftar den här studien till att 

analysera manliga musikproducenters tankar och upplevelser av branschen.  

 

Genom en kvalitativ metod har semistrukturerade intervjuer gjorts med fyra verksamma 

manliga musikproducenter under november månad år 2017. Respondenternas 

reflektioner har sedan analyserats utifrån pionjärer inom feminism och 

maskulinitetsforskning. Genom dessa teorier får vi en inblick i komplexa hierarkier, där 

män kategoriseras i underordnade, överordnade och delaktiga maskuliniteter, varpå 

några av dessa maskulina beteenden är med och bidrar till en icke jämställd 

musikbransch. 

 

Efter studien konstateras att samtliga respondenter tillhör en underordnad maskulinitet 

där de själva anser sig vara besvärade av en dominant manlighet som är starkt rådande 

inom yrket. De upplever att det ger utdelning att anamma samma starka maskulina 

jargong, vilket bidrar till att den dominanta maskuliniteten upprätthålls. Två av 

respondenterna påvisar en stark feministiskt medvetenhet, både på strukturell nivå samt 

individnivå. Resterande respondenter visar en positiv inställning till att musikbranschen 

bör bli mer jämställd, samtidigt som de själva anser att de skulle kunna göra mer för att 

förändra rådande strukturella normer.   
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1. Inledning 

We are fed up with the music industry saying there are no producers who are not men. Or, 

they say there are no female producers, as if the world would be divided only in binary men 

and women. However, the norm is male producers. And that’s what we see and what’s 

expected and what’s shown. We would like to uplift ourselves and our siblings, all the 

producers not being men, that actually exists but who’s never getting the attention, and 

make a platform of our own. This is a movement. You can be a part of it 

#weareyourproducersnow (Lindgren & Wärme, 2016).  

 

Med det här citatet avslutade jag för 1,5 år sedan min B-uppsats. En uppsats som 

handlade om kvinnliga musikproducenters upplevelser av branschen ur ett feministiskt 

perspektiv. Citatet är taget från ett band vid namn Systraskap. En producent- och 

låtskrivarduo som visar ett starkt politiskt engagemang och som arbetar aktivt för att fler 

kvinnor ska synas inom musikbranschen. Citatet grundar sig i ett missnöje kring att de 

kvinnor som finns inom yrket osynliggörs och att normen kring musikproducentyrket 

fortsätter vara maskulint könskodat.    

 

I B-uppsatsen undersöktes huruvida respondenterna hade upplevt diskriminering på grund 

av sitt kön, samt vad de trodde var orsaken till att musikproduktionsyrket är 

mansdominerat. Av de fyra producenter som intervjuades belystes en stor problematik 

kring avsaknaden av kvinnliga förebilder samt en starkt rotad maskulin jargong inom 

musikproduktionsyrket. En jargong som de ibland känner sig tvingade att anpassa sig till. 

Samtliga respondenter upplever att diskriminering har förekommit och att detta har tett 

sig i att de inte blivit betrodda att axla det tekniska ansvaret det innebär att vara 

musikproducent. De tror att det är svårare för kvinnor att komma fram inom yrket på 

grund av den homosociala strukturen som de anser är etablerad inom musikbranschen 

idag, samt att dessa strukturer resulterar i färre kvinnliga förebilder som hade kunnat vara 

potentiella inspiratörer till unga musikintresserade tjejer (Windahl, 2016).  

 

1,5 år har gått och ämnet ligger mig fortfarande varmt om hjärtat. I skrivande stund är jag 

student på Högskolan Dalarna där jag snart har en filosofie kandidat inom ljud- och 

musikproduktion. Jag är även förlagd som låtskrivare och producent. Detta innebär att 
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musikbranschens förhållningssätt och satsningar är av yttersta intresse för mig som ser 

mig själv som långvarig yrkesutövare inom området. Både inom studierna och inom yrket 

har jag erfarit en påtaglig underrepresentation som har fått mig att fundera kring varför 

det ser ut som det gör och vad kan vi göra för att förändra det. Trots att medvetenheten 

ökar och förbättringar sker på både högre instanser samt på individnivå, så visar siffror att 

obalansen fortfarande är anmärkningsvärd (Equalizerprojektet, 2017). 
 

I juni 2017 skrev Dagens Nyheter om det nystartade Equalizerprojektet. Ett samarbete 

mellan Musikförläggarna, Spotify och MXM music, vars syfte är att snabbt bättra på 

jämställdheten inom musikbranschen. I samband med projektet presenteras att endast 6,3 

% av de trettio högst inkomstbringande upphovspersonerna mellan 2010-2016 var 

kvinnor. Endast 13,7 % av de mest populära låtarna på Spotify skrevs av kvinnor och 

endast 20 % av Stims 80 000 anslutna upphovspersoner är kvinnor (Dagens Nyheter, 

2017:4). Johanna Kumlin, forskare i sociologi och analysexpert på DO beskriver: 
 

När kvinnor kommer in i typiska manliga yrken uppstår ofta krockar. Ett annat vanligt 

problem som reproducerar maktordningen är homosocialitet -att män tenderar att 

rekrytera män. Dessa informella nätverk kan få kvinnor att välja yrken där det finns en 

högre andel kvinnor för att de ska kunna göra karriär (Dagens Nyheter, 2017:4). 
 

På frågan om vad hon själv skulle vilja göra för att förbättra jämställdheten 

inom musikindustrin svarar hon: 
 

Pratat om ojämlikheten. Få igång en medvetandeprocess om vad som inkluderar och 

exkluderar. Många gånger är det en massa mikrobeteenden som måste förändras, inte 

hela strukturer (ibid.). 
 

Equalizerprojektet är ett väldigt bra exempel på hur mäktiga organisationer går samman 

för att på kort sikt förändra den ojämna maktbalansen och mikrobeteenden är enligt 

Johanna Kumlin minst lika viktiga att problematisera för att branschens arbetskultur ska 

förbättras. 

 

Som det politiska omvärldsläget ser ut när detta arbete skrivs, där me too kampanjen 

ifrågasätter den starkt rotade beteendekulturen i samhället, är denna studie högaktuell 

även för musikbranschen. Fler och fler vänder nu blicken mot män och undrar över vad 

de tar för ansvar kring att förändra strukturella normer både privat och inom den 
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yrkessektor de befinner sig i. Av den anledningen gör den här studien nu detsamma och 

riktar rampljuset på manliga musikproducenter. I studien kommer enskilda individer ges 

utrymme att reflektera över strukturerna i den inre kärnan av branschen, där 

påtryckningarna från samhällsdebatterna eventuellt inte är lika påtagliga.  
 

Det kan hända att det inte är helt oproblematiskt att sätta den pressen på få enskilda 

individer kring en fråga som rör strukturella beteenden, dock är det som Johanna Kumlin 

säger. Vi måste se till hur vi kan förändra mikrobeteenden samt upplysa män om hur de 

kan vara med och bidra. Endast då anser jag att en bestående förändring ske.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att, ur ett feministiskt perspektiv, bidra till en djupare förståelse 

kring varför strukturerna inom musikbranschen upprätthålls men även hur dessa 

strukturer kan se ut män sinsemellan. Samtidigt finns det även en förhoppning att upplysa 

läsarna och respondenterna om hur ett feministiskt förhållningssätt kan bidra till en 

förbättrad arbetskultur.  

 

Föreliggande studie har sin utgångspunkt i Equalizerprojetet. Skillnaden är dock att 

denna studie belyser problematiken på individnivå, i kärnan av musikbranschen. Fokus 

ligger därför på yrkesutövare och inte på de stora bolagen.  

 

Syftet har brutits ner i tre övergripande forskningsfrågor: 

 

1. Hur resonerar ett urval av musikproducenter kring strukturerna inom 

musikbranschen? 

2. Hur anser de att de själva agerar feministiskt? 

3. Vilka könshierarkier finns att hitta bland de utvalda musikproducenterna? 

1.2 Avgränsningar 

Då musikproducentyrket egentligen kan tillskrivas vem som helst som är intresserad av 

musikproduktion, är undersökningen begränsad till att intervjua män som är verksamma 

inom branschen på heltid. Dessa personer är på daglig basis i kontakt med de strukturer 
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som den här studien ska belysa och deras historier bidrar därför med extra tyngd till 

uppsatsen. Avgränsningen syftar också till att intervjua personer som inom sitt yrke 

interagerar med andra musikproducenter, artister, förlag, skivbolag eller andra former av 

produktionsbolag. På så vis kan en tydlig inblick ges kring hur de uppfattar de normer 

som är etablerade i musikbranschen i Sverige. Männen i studien tillhör den yrkesgrupp 

som enligt min uppfattning anses vara den mest dominanta i musiksverige just nu, d.v.s. 

den vita mannen som är mellan 25 till 40 år. 

1.3 Begrepp 

För att läsarna ska dela en gemensam förståelse kring uppsatsens innehåll, konkretiseras 

här några begrepp som är återkommande i studien. 

1.3.1 Musikproduktion 

”Musikproduktion är ett föreningsbegrepp för flera kunskapsfält så som ljudteknik, 

elektronik, akustik, musik, programmering etc.” Begreppsforskare kallar ett ämne som 

musikproduktion för ett satellitbegreppssystem, d.v.s. ett system som är uppbyggt kring 

ett centralt begrepp med ett antal satellitnoder (Ternhag & Wingstedt, 2012:12 - 13).  

 
Musikproduktion omfattar mer än bara skivproduktion. Artister och musiker, 

kompositörer och textförfattare kan alla vara delaktiga i produktionsarbetet av en låt. 

Dock är den person som i första hand ansvarar för slutproduktionen, samt har en ledande 

roll, den som får yrkesbenämningen musikproducent (Gullö, 2010:5). 

 

1.3.2 Musikbranschen 

Nationalencyklopedins definition av begreppet musikbransch är ”den verksamhet som 

omfattar publicering och försäljning av musik i olika former” (Gruvö; Malm, 2016).  
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Definitionen av musikbranschen i den här uppsatsen kommer däremot att innefatta alla 

delar av den konstnärliga verksamheten. Allt från artister, kompositörer, textförfattare, 

musiker, producenter, skivbolag och musikförlag. Alla dessa beståndsdelar anser jag 

tillsammans utgör musikbranschen och dess strukturer.  

 

1.3.3 Maskulinitet 

Begreppet maskulinitet bygger på en specifik syn på kön. Enligt teorin görs en 

uppdelning i biologiskt och socialt konstruerat kön. Dessa relateras sedan till två 

grundstrukturer: den ena handlar om att könen ses som dikotoma, d.v.s. motsatta och den 

andra handlar om att det biologiska könet anses vara icke formbart medan det sociala 

könet uppfattas vara kulturellt, historiskt och socialt betingat och därmed föränderligt 

över tid och rum (Gottzén, 2014).  

1.3.4 Feminism och jämställdhet 

Enligt Simone de Beauvoirs har kvinnan alltid tvingats in i rollen som det ständiga ”andra 

könet”. Ett objekt vars identitet bestäms av mannen och inte henne själv. Feminismens 

mål är därför att frigöra kvinnan från hennes objektifiering (Westerlund, i.d). 

 

Feminismen bygger på uppfattningen att kvinnor är förtryckta just i egenskap av att vara 

kvinnor. Feminismen arbetar för att bryta dessa förtryck och står upp för kvinnors 

rättigheter och kampen för ett jämställt samhälle mellan kvinnor och män, vilket skulle 

innebära att män och kvinnor behandlas under samma premisser (Gemzöe, 2013:7).  

1.3.5 Könsroller och ickebinäritet 

Könsroller innebär att det finns förutfattade meningar kring hur män och kvinnor bör 

agera utefter samhällets förväntningar. Enligt detta synsätt finns det två könsroller, en 

manlig och en kvinnlig (Connell, 1995:39). 

 

En ickebinär person är en person som inte följer tvåkönsnormen. Ordet har inte samma 

innebörd för alla ickebinära. En del känner sig både som man och kvinna, medan andra 

ickebinära inte relaterar till något av könen (Ericson, 2017).  
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1.3.6 Genus 

Genus är ett begrepp för de sociala relationer inom vilka individer och grupper agerar. 

Varaktiga mönster i sociala relationer bildar vad som kallas för genusstrukturer inom 

samhället (Connell, 2009:24).  

1.3.7 Homosocialitet 

Det homosociala begreppet innebär att män bekräftar sig själva genom att rekrytera män 

som liknar dem själva i exempelvis beteende, kvalitéer och utseende. Det homosociala är 

basen för en maskulin överordning där män rekryterar män till högt uppsatta positioner. 

Kvinnor däremot står för det heterosociala. De måste hela tiden förhålla sig till och lära 

sig att interagera med både kvinnor och män och den homosociala normen (Selander, 

2012:124). 
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2. Bakgrund 

Teoretiker och filosofer har haft olika förhållningssätt till begrepp som maskulinitet och 

femininitet under det gångna århundradet. Avsnittet har för avsikt att ge läsaren en 

fördjupad kunskap kring hur dessa ämnen har studerats, innan studiens teoriavsnitt 

presenteras.  

2.1 Maskulinitetsforskningens historia 

I Sverige är maskulinitetsforskningen ett relativt ungt fält som utvecklades först under 

60-talet. Forskning kring män har naturligtvis funnits innan dess men fokus kring 

studierna har inte legat i att synliggöra männens kön som konstruktion, utan har snarare 

handlat om män som den omarkerade normen (Gottzén, 2012:14).   

 

Allt fler forskare började uppmärksamma maskuliniteten som följd av den feministiska 

rörelsens framväxt och snart började forskare inom socialbiologi söka förklaringar kring 

det mänskliga samhället och maskuliniteten. Teoretiker under den här tidsepoken menade 

att det manliga släktet härstammar från en jagande art, att männens kroppar är bärare av 

en naturlig maskulinitet som har skapats av evolutionen. Tillsammans med dessa 

maskulina gener ärver männen tendenser till exempelvis aggression, social dominans, 

tävlingslust och politisk makt. Andemeningen kring de flesta teorierna under den här 

perioden var mer eller mindre densamma, att det finns en biologisk determination som 

utgör det maskulina och att det är de fysiska skillnaderna mellan män och kvinnor som 

har bidragit till en universell manlig dominans. Traditionellt så har mannen och 

maskuliniteten uppfattats som motsatsen till det som är kvinnligt och social jämställdhet 

har ännu inte existerat i något samhälle (Connell, 1995).  

 

Under 1980- och 90-talen utvecklades den vetenskapliga studien kring maskulinitet 

mycket snabbt i USA. Akademiska kurser erbjöds och intresset för ämnet ökade 

lavinartat. Den snabba utvecklingen ledde till att kunskapen kring maskuliniteten 
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fördjupades. Det mest banbrytande steget kring mansforskningen togs 1995 när 

sociologen Raewyn Connell myntade begreppsmodellen Hegemonisk- och 

underordnande maskulinitet. Begreppen syftade till att den hegemoniska maskuliniteten 

var den dominerande i samhället och den form av maskulinitet som underordnar kvinnor. 

Connell slog hål på uppfattningen om att manlighet skulle vara biologiskt determinerad 

och gav en mycket mer fördjupad teori kring komplicerade hierarkier män sinsemellan. I 

dessa hierarkier hittar vi också den underordnade mannen som är i en underlydande 

position gentemot den hegemoniska mannen. Den underordnade mannen anses ha 

försvagade karaktärsdrag som sänker deras status i samhället (Gottzén, 2012:14 - 15). 

 

Claes Ekenstam är forskare och idéhistoriker och har som följd av Connells teorier 

inriktat sig på studier om maskulinitet och manlighet. I boken Sprickor i fasaden skriver 

han om en önskan att bryta den ensidiga fokuseringen på dåliga maskuliniteter inom 

forskningen och istället söka nya vägar som ger plats för en mer mångfacetterad syn på 

manlighet. Ekenstam önskar med sin forskning att öka vårt medvetande om manlighet 

och skapa en länk mellan män och kvinnor för att på sikt kunna få fler män att engagera 

sig i frågor om jämställdhet. Han anser att män som vågar bryta mot det normativa 

maskulina beteendet blir pionjärer för en ny typ av maskulinitet som på sikt kan bidra till 

ett mer jämställt samhälle (Ekenstam, 2001:9 – 17).  

2.2 Det musikaliska patriarkatet 

Musikhistorien har genom alla tider varit skriven av och för män och det finns ett stort 

mörkertal av framgångsrika kvinnor som inte har fått synas i historiens rampljus. 

Genusvetaren och journalisten Vanja Hermele har vid olika tillfällen undersökt 

kultursektorn ur ett genusperspektiv. Hon menar att kulturskapande organisationer har 

varit icke jämställda i ett par hundra år och att de i allra högsta grad fortfarande är det. 

Hon anser att konstnärer befinner sig i ett slags postfeministiskt tillstånd med en tro om 

att jämställdhetsfrågan sedan länge är löst, trots att inkluderingar och exkluderingar 

fortfarande är högst närvarande. Enligt Hermele är det vanligt att konstformer som är 

nära knutna till en djupt förankrad kulturhistoria ofta har svårare att bryta sig loss från 

dess normativa beteenden. Vad som tillhör kulturarvet är en föränderlig process men 

kontentan är att kulturarvet symboliserar kvalitét. Om männen hittills har tillskrivits de 
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kulturella maktpositionerna inom historien, då är det fortfarande dem som kommer anses 

representera en slags musikalisk kvalité framöver (Hermele, 2010). 
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3. Teori 

Det teoretiska avsnittet bygger på teorier från personer vars tankar och texter har varit 

banbrytande inom feminism- och maskulinitetsteorin. Tillsammans har de bidragit till en 

djupare förståelse kring komplexiteten av genus och dess konstruktioner som har 

utformats av vår historia, kultur och samtid. Innan vi går in på maskulinitetsteorier måste 

vi förstå och gå djupare in på feminismens starka ståndpunkter och dess stora tänkare.  

3.1 Feminismens pionjärer   

1900- talet var på många sätt feminismens århundrade och Simone de Beauvoir kom att 

bli centralfiguren i vad som kom att kallas för andra vågens feminism. Hon utmanade 

idén om den naturliga kvinnligheten med ett av henne mest kända uttal, ”man föds inte 

till kvinna, man blir det” (Westerlund, i.d).  

 

Hon var en av de första kvinnor som drev metodisk ideologikritik och visade hur ett 

feministiskt perspektiv kan förändra starkt etablerade strukturer. Genom att göra detta 

avslöjade hon på så sätt mannen som norm i samhället. Av kvinnoförtrycket skapade hon 

feminismen som politisk teori, samtidigt som hon slog hål på myten om det naturligt 

kvinnliga. Senare under 1900-talet utmanades Beauvoir av arvtagerskan Judith Butler 

som hävdade att könet är en social konstruktion. Butler tog på så sätt Beauvoirs idéer 

ytterligare ett varv (Brattström Witt, 2012).  

 

Judith Butler är en av vår tids mest inflytelserika politiska filosofer. Hennes texter om 

queerteori och genusvetenskap har förändrat vår syn på genus, identitet, sexualitet, politik 

och makt och gett samhället ännu bättre verktyg till att förstå heteronormen och vår egen 

kultur. Butler menar att kön och genus inte är biologiskt eller något vi ärver genetiskt, 

utan att vi från födseln tvingas in i föreställningen om hur ett visst kön ska vara. Redan 

från födseln definieras vi under kategorin pojke eller flicka och vi måste sedan i resten av 

våra liv förhålla oss till de föreställningarna som respektive kön innebär. Hennes 
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huvudsakliga ifrågasättande är det hon kallar för en heteronormativ definition eller den 

heterosexuella matrisen, som innebär en förmodan om att heterosexualitet och det 

heteronormativa är det naturliga sättet att leva på. Enligt detta begrepp skapar kulturen 

begripliga kroppar som utgår från solida kön enligt logiken ”feminin = kvinnlig = kvinna 

och maskulin = manlig = man” (Butler, 2005:10).  

 

Butler belyser att både kön och genus är socialt och kulturellt konstruerade 

föreställningar. Dessa resonemang kännetecknas av två centrala tankegångar som 

sammanfattas utifrån begreppen genealogi och performativitet (Butler, 2005:9). 

3.1.1 Genealogi 

Genealogi kan förstås som hur vi ur ett historiskt perspektiv har tolkat, konstruerat och 

kategoriserat begrepp så som genus och sexualitet. Historiskt så har heterosexualitet 

kommit att bli den sanna och självklara sexualiteten. Enligt Butler kan vi inte 

kategorisera dessa utifrån några ”naturliga” skillnader mellan män och kvinnor. Hon 

menar att det inte finns något urtillstånd för den mänskliga sexualiteten, ingen sann 

mänsklig sexualitet (ibid.).  

3.1.2 Performativitet 

Performativitet kan förstås som hur vi genom olika handlingar skapar kön och identitet. 

Genom upprepade kroppsliga handlingar skapas kön som stelnar och med tiden ger 

skenet av ett ”naturligt” kön. Dessa handlingar är starkt reglerade av en heteronormativ 

förståelseram, där maskulina handlingar anses representera ett manligt biologiskt kön och 

där feminina handlingar anses representera ett kvinnligt biologiskt kön (ibid.). 

 

I programmet OBS på Sveriges Radio diskuteras de huvudsakliga skillnaderna mellan de 

två pionjärerna. Här beskrivs att Simone de Beauvoir var först med att skilja mellan kön 

och genus, medan Butler var den som drog slutsatsen att kvinnan är en social 

konstruktion. Butler placerar genus före kön och avvisar på så sätt kvinnokönet från 

historien och samhället. Det kan sammanfattas på så sätt att om Beauvoir var könets 

författare, så är Butler sexualitetens och identitetens motsvarighet. Både Butler och de 

Beauvoir såg ett samhälle som var styrt av män och heterosexualitet och de hade båda en 

stark vilja att förändra dessa normer. Butler var dock inte bara intresserad av kvinnors 

rättigheter, utan även homosexuella och transmänniskor och uppmanar i sina texter till 
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genustrubbel, vilket enligt henne innebär att man genom aktiva val bryter mot alla former 

av könsroller. Tillsammans utgör deras inflytanden en grund för vart vi har kommit inom 

feminismen, men också hur långt vi har kvar (Sveriges Radio, 2012). 

 

Att studera respondenterna utifrån dessa två pionjärer kan ge en tydligare inblick i hur de 

förhåller sig till de normer de under tidig ålder blir tilldelade. Det är också av intresse att 

se om respondenterna eventuellt uppmanar till genustrubbel, där de bryter mot de 

normativa könsrollerna som är etablerade i samhället.  

3.2 Raewyn Connell och maktrelationer 

Raewyn Connell är en australiensisk sociolog som studerar mansroller och söker 

förståelse kring hur maskuliniteten utformas och uppfattas inom genusideologin. Hon 

anser att vi, för att förstå genus, hela tiden måste se förbi genus. Vi måste förstå 

problematiken kring att generalisera genus och dess beståndsdelar. För att återgå till 

bakgrundskapitlet där maskulinitetshistorien redogörs, syftar exempelvis Connell på att vi 

inte kan redogöra för genus genom att kompromissa mellan könets biologiska eller 

sociala aspekter. Genus är enligt henne mer komplext än så. Connell undersöker därför 

begreppet kring multipla maskuliniteter som syftar till att det finns en rad olika 

maskuliniteter som är underordnade varandra. En hierarki som kan vara tillfredställande 

att förenkla och kategorisera till begrepp såsom som vita män, svarta män, medelklass- 

och arbetarklass. Det man med noggrannhet måste ta hänsyn till är komplexiteten mellan 

dessa personers inbördes relationer och fingranska de genusrelationer som opererar 

mellan dem (Connell, 1995).  

 

Borgström Källén beskriver i sin doktorsavhandling på ett bra sätt hur Connell studerar 

maktrelationer på två olika nivåer. Institutionaliserad och diskursiv makt. Den 

institutionaliserade makten är samhällsrelaterad och handlar om hur samhället 

kontrollerar olika grupper av befolkningen. Den institutionaliserade makten är tydligt 

uttalad och därför lättare att avslöja. Den diskursiva makten däremot är den makt som 

skapas av människor genom sociala praktiker och i samspel människor sinsemellan. Av 

den anledningen är den mer komplex att synliggöra då handlingarna pågår i ”stängda 

rum” och inte utövas av en officiell konstitution. Dessa former av sociala praktiker kallar 

Connell en arena för hierarkier där vissa positioner blir högt värderade, medan andra blir 
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underordnade, delaktiga, marginaliserade eller rentav uteslutna ur det sociala samspelet 

(Borgström Källén, 2014:45).  

3.2.1 Hegemonisk maskulinitet  

Hegemonisk maskulinitet är likvärdigt med patriarkatets legitimitet som garanterar mäns 

dominanta position och kvinnornas underordnande. Hegemonisk maskulinitetsteori är 

inte bara stereotypa mansideal, utan också en process som är föränderlig i förhållande till 

andra kvinnor och män. Den hegemoniska mannens beteenden upprätthålls endast genom 

att samhället godkänner dess fortsatta dominans (Connell, 1995:101).  

 
Hegemonisk maskulinitet innehåller en allmänt accepterad strategi. När villkoren för 

patriarkatets försvar förändras så undergrävs basen för att en viss ty av maskulinitet ska 

kunna hävda sin dominans. Nya grupper kan utmana gamla lösningar och konstruera en 

ny hegemoni […] Hegemoni är därför en historisk föränderlig relation (Connell, 

1995:101). 

 

Trots att citatet ovan visar att den hegemoniska mannen är en föränderlig karaktärstyp har 

kritik riktats kring begreppet. Den har ansetts vara något könsstereotypisk, då Connell 

ofta beskriver det hegemoniska mansidealet som en självständig, risktagande, aggressiv, 

heterosexuell och rationell man. Genusforskaren Marie Nordbergs (2000) riktar kritik 

mot att applicera Connells maskulinitetsteorier på ett någorlunda jämställt land som 

Sverige, då Connells syn på den hegemoniska mannen inte är lika applicerbar på vårt 

samhälle. Det är snarare den ”mjuke mannen” som är den mest hegemoniska, d.v.s. en vit 

medelklass maskulinitet. En risk som tas vid användandet av Connells teori är därför att 

den ”mjuke mannen” inte ses som en del av den patriarkala maktstrukturen och att 

medelklassen kan leva vidare utan att ifrågasättas. Den egentliga hegemoniska mannen i 

Sverige skulle i Connells teori alltså undkomma kritiken och maktstrukturerna skulle 

upprätthållas (Nordberg, 2000).  

3.2.2 Underordnad maskulinitet 

Den underordnade maskuliniteten är de olika grupper av män som av olika anledningar 

anses stå utanför den kulturella dominansen i samhället. Ett exempel på detta är de 

homosexuella männens underordning till heterosexuella män. Förtrycket från det 

heteronormativa samhället placerar homosexuella män längre ner i genushierarkin. Dock 
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finns det även heterosexuella män som kan bli utestängda från legitimitetscirkeln på 

grund av att de exempelvis anses ha feminina karaktärsdrag. Det är alltså i det här fallet 

femininet som utgör grunden för den symboliska underordningen (Connell, 1995:102). 

3.2.3 Delaktighet och i-princip-mannen 

Det är få män som faktiskt lever upp till den normativa standarden av hegemonisk 

maskulinitet. Dock finns det många som drar fördel av denna maskulina hierarkimodell, 

eftersom detta ger en patriarkal utdelning för dem, gentemot de underordnade. Trots att 

vissa anser sig vara för jämställdhet, visar deras beteenden något annat (Connell, 2005).  

 

I-princip-mannen är på samma gång ett sätt att beskriva hur personer kan vara positivt 

inställda till jämställdhet, i princip, utan att för den sakens skull agera jämställt när det 

kommer till egna livsval och handlingar. Begreppet myntades av forskaren Lars Jalmert 

(1979) i början av 80-talet och har på senare tid använts för att konkretisera politiska 

fenomen där politiker lovar en sak och gör något annat. Det Jalmert menar är alltså att 

män som förespråkar jämställdhet och som identifierar sig som feminister inte 

nödvändigtvis gör så mycket åt saken. Män som erhåller utdelning av patriarkatet anses 

vara delaktiga i att den hegemoniska maskuliniteten upprätthålls och förblir den 

dominanta maskuliniteten (Gottzén; Jonsson, 2012:102 - 103).  

3.2.4 Marginalisering och auktorisering 

Det som vi hittills har tagit upp innefattar de inre relationerna i genusordningen. Andra 

strukturer, som inte kommer att belysas så mycket i den här studien men som ändå är 

viktiga att ta upp, är hur klass och ras skapar ytterligare kopplingar mellan olika 

maskuliniteter och bildar en marginalisering. Exempelvis så kan rasrelationer bli en 

integrerad del av dynamiken mellan olika maskuliniteter. En mörkhyad idrottsman kan 

utgöra en auktoritär maskulinitet som symboliserar tuffhet och övermod, men utan att 

hota hierarkin för till exempelvis den hegemoniska vita maskuliniteten (Connell, 

1995:104 - 105). 

 

Lucas Gottzén, fil. dr i socialt arbete på Linköpings universitet, demonstrerar via två 

modeller hur de olika maskulinitetstyperna opererar i relation till varandra och till andra 

femininiteter. Detta visar olika typer av auktoriseringar som kan förekomma inom könens 
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normer. Den hegemoniska mannen är alltid den dominerande, medan maskuliniteter som 

anses vara av en svagare karaktär, hamnar längre ner i den hierarkiska pyramiden. Längst 

ner har vi femininiteter och den marginaliserade maskuliniteten som anses stå lägst i rang 

i de sociala strukturerna (Gottzén, 2014). 

 

Genom modellstrukturen får vi en tydligare bild över hur könshierarkierna förhåller sig 

till varandra först män sinsemellan (figur 1) och senare män och kvinnor sinsemellan 

(figur 2). Den delaktige mannen sträcker sig över de hierarkiska strukturerna. Samtliga 

kan alltså vara möjliggörare för att en patriarkal struktur upprätthålls genom att fortsätta 

uppmuntra dominanta beteendemönster, antingen genom passivitet eller genom att 

anamma det dominanta beteendet. 

 

Underordningen inom musikbranschen kan te sig på så många olika sätt där även vissa 

män hamnar i en underordnad position gentemot den hegemoniska mannen. Det blir 

intressant att se om respondenterna redan har reflekterat kring dessa strukturer samt hur 

de i så fall förhåller sig till det. Det är även av intresse att medvetandegöra hur vi kan 

undvika den delaktighet som upprätthåller en hegemonisk dominans inom 

musikbranschen.  
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Figur 1 

 
Figur 2 
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4. Tidigare forskning och 

undersökningar 

Det här avsnittet syftar till att ge en överblick över den tidigare forskning som finns inom 

området och inom snarlika områden som sammanfaller inom ämnen som genus och 

musik.  

4.1 När musik gör skillnad 

När musik gör skillnad är en doktorsavhandling av Carina Borgström Källén vars syfte är 

att synliggöra och problematisera hur kön konstrueras i musikundervisning. Genom 

fältstudier av ensemblegrupper i olika musikskolor studerar hon lärare och aktörer ur ett 

genusperspektiv, där kommunikation, handlingar och kroppsligt agerande står i fokus. 

Källén redogör för hur en ensemblegrupp kan beskrivas som ett ”samhälle i miniatyr; en 

arena där arbete, känslor, symboler och maktrelationer fördelas och organiseras” (Källén, 

2014:8). Hon förklarar hur detta miniatyrsamhälle och dess fördelning kring uppgifter 

styrs av föreställningar av hur kön konstrueras och iscensätts. Hon beskriver även att 

forskning visar att genuskonstruktioner som finns i samhället delvis styr barns och 

ungdomars val av musicerande (Borgström Källén, 2014).  

Källén drar slutsatsen att killarna i större mån tar för sig och att tjejerna inte deltar i 

samma utsträckning i den ”lek” som ter sig i ensemblerummet eller på scenen. Tjejerna 

som spelar elgitarr spelar oftare ackordslingor, medan killarna spelar solostycken och 

tolkas som mer ”fria” i sitt musikaliska uttryck. I intervjuer framkommer att det finns en 

exotifierad bild av kvinnor som bryter de traditionella könsmönstren. En av de manliga 

eleverna beskriver att många skulle bli imponerade om tjejen spelade gitarrsolot, 

”eftersom att det inte är jättevanligt att en tjej kan dra ett fett gitarrsolo” (Borgström 

Källén, 2014:114).  
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Tjejerna förefaller tvivla på sin egen förmåga i större mån än killarna. Detta 

exemplifieras i en av fältstudierna då en tjej överlåter ett gitarrsolo till en kille. Trots att 

ingen av dem har spelat stycket innan, överlåter hon solot till killen då inlärningen 

behöver ske på kort tid. Detta tolkas som att tjejen anser att killen kommer ha lättare för 

att lära sig solot på den korta tid de har på sig innan konserttillfället. I studien synliggörs 

också hur läraren försöker förmå flickorna att ”ta plats”, där han ger instruktioner kring 

hur de bör ”fula sig” och inte spela så återhållsamt. Trots hans instruktioner blir det inga 

tydliga förändringar och läraren i detta specifika sammanhang verkar inte se hur flickorna 

utesluts ur den sociala ”leken” (Borgström Källén, 2014).  

Källén undersöker också genusrelationerna i sammanhang som rör inspelning i studio. 

Slutsatsen blir att flickorna konstrueras som mindre kunniga på teknikområdet. När 

tekniska fel uppstår är det män som tar sig an rollen som felsökare och tillkallar sig andra 

experter. Kvinnorna åtar sig en passiv roll och inväntar att problemet ska lösas av 

experterna som i det här fallet uteslutande är män. Kvinnorna blir inte heller inbjudna i 

samtalen mellan lärare och manliga elever som studerar tekniska lösningar på problemet. 

Med utgångspunkt i fältanteckningarna drar Källén slutsatsen att det är rimligt att 

pojkarna har en större förtrogenhet med musikteknologi än flertalet flickor i gruppen. 

Detta styrker pojkarnas platstagande positionering. Det kan också förstås som ett uttryck 

för könets förkroppsligande då positionen män/pojkar kopplas till yrken som ljudtekniker 

och musikproducent i samhället (ibid.). 

4.2 Den bristfälliga kvinnan 

Begreppet den bristfälliga kvinnan är viktig kunskap som kom fram i samband med B-

uppsatsarbetet. Samtliga fyra kvinnliga musikproducenter hade någon gång upplevt att 

det fanns ett misstroende kring deras kompetens. Två respondenter belyste även att det 

fanns en ofrivillig undermedveten fördom om kvinnan som bristfällig, hos kvinnorna 

själva. De hade reflekterat över att det kändes som att det utåt innebar en högre status att 

producera eller arbeta med andra män, då detta indirekt gjorde dem mer 

förtroendeingivande som producenter. Den övergripande upplevelsen av respondenternas 

svar var att det fanns en gemensam frustration över att inte bli tagen på allvar. Det fanns 

även en känsla av att ett feministiskt ansvar låg på deras axlar och att det inte fanns ett 

lika stort utrymme för dem att misslyckas. En respondent förklarade hur hon upplevde att 
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majoriteten av män inom yrket ofta hade bättre självförtroende och lättare kunde 

kategorisera sig själva som producenter och ljudtekniker, medan kvinnorna oftare i högre 

drag tvivlade på sina förmågor (Windahl, 2016). 

 

I studien konstaterades även att branschen i stor utsträckning är påverkad av det 

homosociala samhälle vi lever i, där män väljer att rekrytera män. Eftersom majoriteten 

av musikbranschen består av män så upprätthålls därmed könsstrukturerna (ibid.).  

4.3 Platstagande 

I Cecilia Björcks doktorsavhandling undersöker hon hur genus konstrueras språkligt i 

samtal om att förändra kvinnors underrepresentation inom populärmusik. Hon konstaterar 

att populärmusik är kopplat till två maskulint kodade drag. Det handlar dels om 

självsäker och aggressiv gestaltning och dels att kunna bemästra teknik och teknologi. 

Detta tar sig i olika uttryck i olika genrer, men har en bred relevans för populärmusik 

genom sin koppling till positionen som instrumentalist. Björck beskriver hur 

musikindustrins skeva struktur vad gäller kön, debatteras i Sverige. Hon upplever under 

studiens gång att begreppet ”ta plats” ofta används i kontexter för kvinnor, vars yrke- och 

intresseområde är traditionellt mansdominerat. Björck frågar sig om det alltid är önskvärt 

att ta plats och att synas och höras. Kanske det rentav tar fokus från arbetet. Ofta 

utvecklas heller inte begreppet under diskussionerna och vad det innebär att egentligen 

konkret ta plats (Björck, 2011). 

I empirin diskuteras två typer av platstagande, vilket syftar på en utåtriktad rumslighet 

som vill öppna dörrar. Där platstagande innebär möjligheter att synas och höras utan 

begränsningar. Den andra typen av platstagande handlar om en inåtriktad rumslighet som 

syftar till att stänga dörrar, d.v.s. ett platstagande som vill undkomma den ständiga blick 

som placerar tjejer i en särskild position inom den heterosexuella matrisen och istället 

skapa ett eget rum. I empirin beskrivs båda typer av platstagande som viktiga och som ett 

motstånd mot disciplinär makt. Disciplinär makt innebär att män utövar makt med andra 

män och fungerar som ett normativt uteslutande där en bör ”hålla sig till sitt område”. Ett 

motstånd mot disciplinär makt innebär därmed en kamp mot osynlighet och synlighet 

(ibid.).  
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4.4 Sammanfattning  

I de tidigare forskningsresultaten blir det tydligt att kvinnor i hög grad blir påverkade av 

det normativa beteendemönster som är etablerat inom musikbranschen. Anledningen till 

detta kan bero på de starkt rotade samhällsstrukturer vi är uppväxta i.  

De olika typerna av platstaganden som Björck beskriver är av intresse att diskutera med 

respondenterna för den här studien. Platstagandet har enligt Björck ofta har en 

underliggande innebörd som betyder att kvinnorna i det här sammanhanget borde stå för 

förändringen istället för männen. Att som kvinna bli ombedd att ta plats i detta 

mansdominerade yrke, belyser hur vi förhåller oss till den maskulina normen. Som 

Björck (2011) beskriver så finns det två alternativ för kvinnan, att antingen bryta sig loss, 

eller anpassa sig. Problematiken och ansvaret läggs i det här sammanhanget på 

kvinnorna, istället för att se till hur mannen skulle kunna ge plats i dessa sammanhang. 

Kvinnan förväntas oftare anpassa sig till det maskulint könskodade rummet istället för det 

motsatta. 

Precis som Björck (2011) lyfter även Källén (2014) upp problematiken kring hur flickor i 

större mån än killar blir ombedda att ta plats. Lärare i hennes fältstudier ber flickor att 

våga fula sig och röra sig mer fritt. Utan att flickorna själva frågar, tar lärarna ibland över 

deras instrument för att demonstrera hur de ska spela och röra sig. Killarna däremot vågar 

spexa och pratar ohindrat om teknik med lärarna. Källén lyfter även fram problematiken 

om att flickorna i studien i högre grad blir uteslutna ur konversationer som rör teknik, 

både från lärare och andra elever. Huruvida respondenterna i den här studien känner igen 

det här beteendemönstret återstår att se. Det blir intressant att i sådant fall veta hur de 

förhåller sig till den här problematiken. Om det finns en medvetenhet kring situationen 

och ett aktivt försök att motverka det, eller om det har gått dem förbi. 

Den bristfälliga kvinnan är även det ett högst problematiskt begrepp som i det här fallet 

tolkas som att kvinnan blir kritiserad från flera olika håll. Kvinnor har själva berättat om 

gånger då de har misstrott andra kvinnliga kollegor och deras kompetens. På samma sätt 

har detta misstroende även kommit från manliga kollegor eller lärare. Slutligen har det 

också resulterat i bristande självförtroende över ens egna förmågor. Detta skapar på så 

sätt en inre och yttre konflikt samt en frustration att ständigt vara i ett motvilligt rampljus 

för andras omdömen och sin egna inre kritiker. Dessa strukturer har lett till att fler nu går 
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samman för att starta forum för kvinnor och ickebinära, där de istället bygger en egen 

plattform som skapar ett tryggt rum och ger utrymme för att inte behöva passa in i en viss 

typ av manlig jargong. Denna plattform önskar att bryta fördomar kring kvinnor inom 

musikbranschen, så att deras kompetens inte ska anses som något sällsynt och exotiskt, 

utan som en norm inom yrket (Windahl, 2016).  
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5. Metod 

I detta avsnitt redogörs den kvalitativa forskningsmetoden. En kvalitativ 

forskningsintervju har som mål att erhålla nyanserade beskrivningar av intervjupersonens 

livsvärld. Intervjuaren uppmuntrar i detta fall intervjupersonen att beskriva sina 

upplevelser så exakt som möjligt. Det primära i denna intervjuform är att få intervjuaren 

att beskriva specifika situationer och handlingar och inte allmänna åsikter. På så vis kan 

vi få mer omfattande redogörelser och tyda återkommande beteendemönster hos 

intervjupersonen. Den kvalitativa metoden lämpar sig bäst för detta sammanhang, då 

respondenterna ges möjlighet att beskriva sin situation och upplevelser ur ett personligt 

perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014:47).  

5.1 Intervjuerna 

Intervjuguiden bygger på semistrukturerade frågor. Med denna metod innebär det att 

frågor finns förberedda, men att det inte är av stor vikt i vilken ordning de ställs. Det är 

meningen att respondenten ska känna sig fria att i denna struktur utforma sina svar i den 

mån de känner sig bekväma. Det har även i vissa fall ställts uppföljningsfrågor. En 

upprepning av betydelsefulla svar kan leda till vidare utläggningar som är av intresse. På 

så vis kan vi hitta relevanta mönster i intervjupersonens beskrivningar som kan komma 

att bli viktiga beståndsdelar för analysen av resultatet (Kvale & Brinkmann, 2014:177).  

 

Frågorna i intervjun har av strategiska skäl börjat med mer allmänna frågor. Detta för att 

få övergripande svar kring respondenternas bakgrund och förhållande till sitt yrke. Denna 

information kommer att vara en viktig beståndsdel i analysen av empirin, då detta säger 

mycket om hur de under sin uppväxt har förhållit sig till samhällsstrukturer och 

normativa beteenden. Frågorna har sedan smalnats ner kring ämnet genus, som syftar till 

att ge svar på studiens forskningsfrågor. Att lägga upp intervjutillfället på det här sättet 

kan vara fördelaktigt om man vill ställa mer kritiska och ifrågasättande frågor då 
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respondenteten är mer trolig att öppna sig om hen känner sig trygg med intervjuaren 

(Ahrne; Svensson, 2015:45 - 47).  

 

Det inspelade materialet har sedan transkriberats med noggrannhet, vilket innebär att 

eventuella pauser, tveksamheter eller avbrott i intervjuerna är dokumenterade. Det finns 

även tidskoder i transkriberingarna, vilket gör det lätt att gå tillbaka till olika delar av 

inspelningsmaterialet. Detta för att kunna kontrollera om talspråket tolkas på rätt sätt när 

det sedan översätts till skrivspråk. Därför har även varsamma omformuleringar från 

talspråk till skrivspråk gjorts för att respondenternas syfte ska ges rättvisa i studien. 

Denna noggrannhet har utförts för att minska risken att missa viktiga detaljer i det 

empiriska materialet, samt för att öka transkriberingsreliabiliteten (Ahrne; Svensson, 

2015:63).  

 

Intervjufrågorna har även genomgått ett pilottest, innan de riktiga intervjuerna har ägt 

rum. Genom att göra det har frågorna kunnat omvärderas och ändrats för att få ut det 

mesta möjliga av den verkliga intervjusituationen.  

5.2 Urval 

För att hitta respondenterna har ett kvoturval gjorts. Ofta när det gäller kvoturval försöker 

forskaren fylla vissa bestämda kvoter, exempelvis kan det vara önskvärt att hälften ska ha 

ett visst kön, yrke eller ha jobbat i ett visst antal år med något. Man börjar med att välja ut 

vilka faktorer som är viktiga, sedan väljer man ut individerna (Eliasson, 2013:44 - 48).  

 

För den här studien är de viktigaste faktorerna att respondenterna arbetar inom 

yrkeskategorin musikproduktion. I avgränsningen redogjordes även relevansen av att 

respondenterna är mellan ålder 25 till 40. Respondenterna bör också ha arbetat inom 

yrket under ett visst antal år för att öka reliabiliteten i intervjuerna. Respondenterna kan 

vara egenföretagare, men måste ha en position där de kommer i kontakt med andra 

yrkesutövande musikproducenter, artister eller andra typer av bolag och förlag. Även 

etniskt ursprung är av betydelse, då studien vill undersöka den mest dominerande 

gruppen av män i musikbranschen.  
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5.3 Metodkritik och riskanalys 

Att samla in den här typen av empiri kan vara komplicerat, då ämnesområdet anses vara 

etiskt känsligt och kan påverka hur respondenterna svarar på frågorna. Det finns en risk 

att respondenterna ger politiskt korrekta svar i en intervjusituation som denna, men att de 

i själva verket agerar annorlunda i verkligheten. Att använda sig av kvalitativa intervjuer 

som metod för att kritiskt granska könsstrukturer kan därför anses vara problematiskt då 

detta kan ge en vinklad bild av verkligheten. Valet av metod föreföll sig dock slutligen 

lämplig då det fanns en dold avsikt att genom intervjuer få respondenterna att reflektera 

över sina beteendemönster.  

 

Under hösten 2017 så uppstår också den så kallade me too-rörelsen, då en strömning av 

kvinnor vittnar om trakasserier både privat och inom arbetet. Denna världsomvälvande 

auktion sätter nu press på ledande aktörer inom samtliga sektorer. Ett upprop gjordes i 

november 2017 under hashtagen När Musiken Tystnar, där kvinnor från alla delar av 

musikbranschen berättar om övergrepp, trakasserier och den tystnadskultur som de, under 

sina yrkesår, har fått utstå (DN, 2017). När intervjuerna gjordes hade me too varit aktuellt 

i omkring fyra veckor. Dock hade inte uppropet från kvinnorna i musikbranschen 

publicerats ännu. Det politiska dagsläget menar jag kan ha haft en inverkan på hur 

respondenterna reflekterar över sin delaktighet kring jämställdhet. Respondenterna är 

kanske mer noggranna med hur de väljer att formulera sina svar då de potentiellt är 

medvetna om de påtryckningar som nu ligger på dem.  

5.4 Etiska överväganden 

Under studiens gång har forskningsetiska principer om informerat samtycke följts utifrån 

dessa fyra punkter: 

• Informationskravet 

• Samtyckeskravet 

• Konfidentalitets och anonymitetskravet 

• Nyttjandekravet 

 

Respondenterna är i rapporten anonyma, men deras yrkesroller har med deras 

godkännande fått stå med som offentlig handling. Resterande personliga uppgifter om 
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respondenterna är konfidentiella och obehöriga kan inte ta del av materialet. Det 

insamlade materialet och uppgifterna om respondenterna får endast användas i 

forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2013).  

  

Respondenterna har före intervjutillfället fått detaljer kring intervjuns innehåll. De vet 

exempelvis om att det kommer att förekomma frågor om genus som kan anses vara ett 

politiskt känsligt ämne. Viktigt att tillägga är dock att en avvägning gjordes mellan att 

delge den informationen på förväg eller om bäst vore att undanhålla den. Exempelvis 

kunde vetskapen om ämnet ha inneburit att de valde att avstå på grund av rädslan för att 

inte vara politiskt korrekta. En annan aspekt var att endast personer som är feministiskt 

aktiva och medvetna skulle valt att delta och att det bidrar till en vinklad bild av hur 

verkligheten ser ut. 

 

Avvägningen blev dock slutligen att det var positivt att respondenterna fick förbereda sig 

på innehållet i intervjun, då jag ansåg att detta kunde bidra till en mer innehållsrik 

intervjusituation, där vi kan prata obehindrat om ämnet som ska beröras. Slutsatsen blev 

också att det inte är ett problem ifall respondenterna redan är feministiskt insatta, då detta 

kan bidra till djupa, intressanta diskussioner där respondenterna i bästa fall kan agera 

förebilder för andra män som vill engagera sig i området.  

 

Det finns också en risk att jag som forskare bidrar till en vinklad analys av empirin, då 

jag som kvinna och aktiv i branschen anses vara partisk inom området. Därför har både 

jag och en extern person, oberoende av studien, läst igenom transkriberingarna av 

empirin och sedan diskuterat vad vi ansåg stack ut extra mycket i texten. Detta för att 

minimera risken för att råka vinkla analyserna utifrån egna potentiella förutfattade 

meningar. 

5.5 Analysmetod 

Analysmetoden av empirin kan kategoriseras i två steg; första och andra ordningens 

konstruktioner. Första ordningens konstruktioner är utgångspunkten för forskaren. Här 

handlar det om att under intervjusituationen skapa en begreppsförstående länk mellan 

forskare och aktör, då de med stor sannolikhet har olika utgångspunkter kring ämnet som 

ska undersökas. Aktörerna är hemma i ämnets lagar och regler, handlar enligt fältets 
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principer och tar dess kultur för givet. Forskaren bör i det här fallet kunna tolka 

aktörernas begrepp och översätta dessa till vetenskapligt språk utan att på så sätt gå miste 

om aktörernas mening (Aspers, 2014). 

 

Andra ordningens konstruktion handlar om att utifrån studiens teoriavsnitt kunna 

sammanfatta empirin i intervjuerna utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Här bildas 

begrepp som ska sammanfatta empirin utifrån teorins definitioner. Dessa teoretiska 

begrepp kan skapas genom en deduktiv ansats; d.v.s. att studiens teoretiska begrepp blir 

utgångspunkten för analysdelen i empirin. I det här fallet kan empirin antingen ge stöd åt, 

eller förkasta den teorin som forskaren arbetar med. Forskaren kan i det här fallet också 

välja att placera begrepp tillsammans som har en gemensam nämnare men där svaren i 

sig skiljer sig åt (ibid.). Forskaren har här i uppgift att: 

 

1. Låta begrepp i den vetenskapliga teorin användas för att förklara 

forskningsfrågan. 

 

2. Studera likhet bland olikheterna som förekommer hos respondenterna och det 

fenomen som studeras.  

 

Urval från intervjumaterialet görs sedan utifrån vad som anses vara intressant data för 

studiens frågeställningar och teoridel (ibid.). 

5.6 Presentation av respondenter 

Respondenterna i den här studien kommer att presenteras under benämningarna A, B, C 

och D. Samtliga intervjuer har ägt rum under november månad år 2017 där vi har träffats 

på tu man hand i en timme för att diskutera sakfrågorna. Intervjumaterialet med 

respektive respondent är omkring 40 minuter långa. Intervjuerna har skett i 

respondenternas egen arbetsmiljö och de har gett sitt godkännande till att bli inspelade 

under samtalet.   

5.6.1 Respondent A  

A är 35 år och jobbar som musikproducent och låtskrivare på ett etablerat musikförlag. 

Hans övergripliga arbetsuppgifter är att skriva text, melodi samt producera och mixa låtar 
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till andra artister. Respondent A har varit verksam i branschen i 11 år och har en tvåårig 

utbildning inom ljud och musikproduktion. Han har under de här 11 åren hunnit med att 

skriva musik till Melodifestivalen, haft två ettor på Dance Billboardlista, samt skrivit och 

producerat låtar till det populära tv-programmet Idol.  

5.6.2 Respondent B 

B är 28 år och jobbar som låtskrivare och producent på ett etablerat musikförlag, där hans 

övergripande arbetsuppgifter är att skriva och producera musik till andra artister. B har 

varit verksam i branschen i fyra år. Under den tiden har han hunnit skriva hits till artister i 

Japan och Holland, producerat låtar till Så Mycket Bättre, samt skrivit filmmusik till en 

av Spiderman-filmerna. Han har en ettårig eftergymnasial musikutbildning och har även 

gått jazzlinjen i gymnasiet. B har inte gått någon teknisk utbildning i musikproduktion, 

utan är självlärd som musikproducent.  

5.6.3 Respondent C  

C är 33 år och arbetar som ljudläggare och kompositör under sitt egenstartade företag 

som nu har funnits i tio år. I firman har han två anställda ljudläggare och kompositörer, 

varav en arbetar på heltid och en på deltid. Han har skrivit musik och ljudlagt film och 

reklam för stora företag som H&M, GANT, BETSON och hans verk har visats på 

samtliga svenska kommersiella tv-kanaler som SVT, TV3 och TV4. Eftersom han även 

har anställda i sitt företag, agerar han projektledare och sköter kommunikationen mellan 

kunder och kompositörer. C har en treårig utbildning inom ljud- och musikproduktion.  

5.6.4 Respondent D  

D är 30 år och frilansar som ljudtekniker, låtskrivare, mixare och musikproducent. Han 

har arbetat inom branschen i 9 år och har bland annat turnerat runt om i Sverige som 

musiker, samt arbetat som ljudtekniker på stora arenor runt om i Europa. Han har en 

treårig utbildning inom ljud- och musikproduktion och arbetar just nu mest frekvent som 

musikproducent, låtskrivare och ljudtekniker till andra artister.  
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6. Resultat och analys 

Analysen av intervjuerna förs här in löpande tillsammans med resultaten. De tre första 

rubrikerna syftar till att koppla resultaten till studiens forskningsfrågor. Sedan analyseras 

resultaten utifrån det teoretiska avsnittet. Rubrik nummer fyra syftar till att redogöra för 

läsaren huruvida respondenterna är med och upprätthåller de patriarkala strukturerna eller 

om de gör aktiva val för att förändra den rådande arbetskulturen. Avslutningsvis görs en 

sammanfattning för att koncentrera de mest grundläggande resultaten i studien. 

6.1 Respondenternas resonemang kring 

strukturerna i branschen 

Respondenterna har relativt liknande tankar om och uppfattningar av branschen. Endast 

en av respondenterna är förvånad över den statistik som läses upp från 

Equalizerprojektets hemsida, samma statistik som presenteras i inledningen av studien. 

Han hade en bild av att musikbranschen var mer jämställd än så. Samtliga uttrycker att 

det är väldigt tråkigt att det ser ut som det gör. Respondent B är inte förvånad över 

statistiken som läses upp men anser att åtminstone media visar en mer jämställd bild av 

branschen idag än vad siffrorna antyder. Det är flera som under intervjun uttrycker att de 

upplever en förbättring inom branschen. Exempelvis belyser samtliga att det syns tydliga 

förbättringar på artistsidan, men att tekniska yrken samt högt uppsatta positioner på bolag 

och förlag, fortfarande verkar ha väldigt stereotypa könsfördelningar.  

 

Respondent D reflekterar kring siffrorna och säger att han aldrig tycker att det är bra att 

en bransch domineras av ett kön eller en viss grupp av människor. Han tycker att 

branschklimatet idag känns tråkigt och ensidigt och att det bidrar till att en viss typ av 

jargong bildas inom musikyrket. D beskriver att den hårda, maskulina jargonen även har 

synts bland tjejer i ljudteknikerbranschen, speciellt inom livebranschen. Machobeteendet 

beskriver han dock vara än mer utbrett hos männen. Respondent D reflekterar över 

homosocialiteten inom branschen och hur de upprätthåller de rådande strukturerna. 



 

 29 

 
Anledningen till att det är som det är, är ju för att män väljer andra män. Man väljer hellre 

sin polare som man känner, som man är bekväm med, än någon annan person. Och 

eftersom det är killar så förblir det killar. Så jag tycker att man aktivt behöver gå in och 

försöka bryta mönstret, alltså på riktigt aktivt. Bryta upp det här och förändra. Så kommer 

det att bli en mycket trevligare bransch. 

 

Han beskriver också hur han ibland själv behöver jobba med sina egna fördomar kring de 

olika könsrollerna inom de mer tekniska aspekterna av yrket: 

 
Det har alltid funnits en motvikt i mig. Att man väger tankar eller impulser eller 

förutfattade meningar mot varandra. Om man t.ex. ringer en support och så är det en 

kvinna som svarar, så kanske jag i första anblick tänker "undra om hon kan hjälpa mig 

med det här". Sen så är det en annan röst i mig som säger "men det är klart hon kan, hur 

fan tänker du nu?". Det är liksom så himla inkört att det är killar som jobbar på en teknisk 

support. Det är minst lika många killar som inte har kunnat svara på frågor, som tjejer. 

Det har ingenting med varandra att göra överhuvudtaget […] Min medvetenhet har 

absolut ökat från tidigare. Jag har alltid haft det i mig att inte försöka göra skillnad. Ibland 

gör man det ändå men då är det mer på individnivå, att det har med personligheter att 

göra. Medvetenheten har helt klart blivit bättre. Nu kan jag se att det sträcker sig bredare 

och djupare och att det finns en stor problematik att det inte är jämställt. Och jag kanske 

också har tagit in det mer. Förut kanske jag tänkte att ”ja men det är så här det är.” Idag 

tar jag in problematiken på ett helt annat sätt. 

 

Respondent D förklarar här hur de starkt rotade könsrollerna påverkar honom. Dessa 

tankar som han beskriver kan appliceras på Butlers (2005) heteronormativa teorier kring 

vilka roller vi applicerar på respektive kön. Teknisk kunnighet tolkas som en maskulin 

norm, som gör att kvinnor vid första anblick med högre sannolikhet blir misstrodda i den 

typen av yrken. D’s fördomar är alltså starkt förknippade med de historiska 

föreställningarna vi har om kön. Hans förståelse för sina fördomar vittnar däremot om en 

medvetenhet som gör honom mindre trolig att tillhöra en delaktig maskulinitet. 

 

Respondent A är även han bekymrad över den statistik som läses upp från 

Eaqualizerprojektet och han uttrycker en stor besvikelse över att vi inte har kommit 

längre. A reflekterar över och hyllar de kvinnliga musikproducentnätverken som blir 

alltmer vanliga i Sverige, men anser också det finns en viss problematik även där:  
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Det är så jävla coolt med alla typer av tjejnätverk som finns. Det finns ju typ en bunt nu 

och det är skitcoolt. Det som gör mig lite ledsen med det är att, när jag ser bilder på dem 

så tänker jag "fan, det är mycket snygga tjejer där ". Och där tror jag på riktigt att tjejer 

också ibland är lite… Det är väl det enda där jag skulle säga att de är lite medskyldiga, att 

man gärna lyfter andra coola tjejer. Kan vi inte börja lyfta de o coola tjejerna lite mer? 

[…] Om man kollar på hur snygga manliga låtskrivare är och hur snygga kvinnliga 

låtskrivare är, så säger det ganska mycket. För att det finns en massa skitduktiga tjejer i 

musikbranschen, jävligt snygga människor, och det är jättekul för dom. Men det finns 

jättemånga duktiga låtskrivare som är män, som överlag inte alls är lika snygga. Och då 

tänker jag rimligtvis att det finns en massa fula tjejer som är skitbra, eftersom att det finns 

en massa fula killar som är skitbra. Var är dem någonstans? *skratt*  

 

Respondent A fortsätter: 

 
Och det är väl skitbra med ett equalizerprojekt. Jag är bara så himla rädd att det blir dem 

där snygga coola ta-för-sig-tjejerna som skulle klarat sig i alla fall […] Och det är jättebra 

att man hjälper dem […] men de petar där problemet inte är. Det handlar inte om att 

hjälpa exempelvis Maxida Märak […] Det handlar om att se till att de här jävla 

musikproducentskolorna lägger in en kvotering. Vägra ta in en enda man mer än kvinna 

och säg att 70 % ska vara kvinnor närmsta 10 åren. […] Vad jag menar är att jag tror att 

vi måste gå på strukturerna. Och där tror jag det är alltifrån hela kvinnosynen och 

mansynen som vi har, till att vi måste börja kvotera, måste börja! […] Jag tror att saker 

går jättemycket framåt på massa sätt. Men vi håller på att gå från 2 % kvinnor till 20 % 

kvinnor i toppen. Och vi kanske håller på i en rasande fart att gå upp till 30 %. Men det är 

fortfarande inte tillräckligt. 

 

Simone de Beauvoir (1995) avslöjade mannen som norm med sina feministiska 

tankegångar och kritiska förhållningssätt mot samhällets strukturer. Respondent A’s 

funderingar ovan kan också tolkas som liknande kritik av hur samhället, trots sitt försök 

att bryta strukturerna, fortfarande agerar under manligt etablerade könsnormer. A påvisar 

att det finns ett problem kring att det är en homogen grupp av kvinnor som får synas i 

media. Begreppet ”de coola tjejerna som vågar ta för sig” vittnar om att det ger utdelning 

att förankra ett visst beteende inom branschen. A pekar på att utseende i stor mån 

påverkar tjejer mer än killar i media och han anser att det ställs andra krav på dem mot de 

män som befinner sig i samma situation. På samma sätt som Simone de Beauvoir och 

Butler problematiserar det naturligt kvinnliga gör A detsamma och ifrågasätter under 
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vilka omständigheter kvinnor får synas. Det kan alltså tolkas som att kvinnor i stor 

utsträckning fortfarande blir bedömda utifrån den heterosexuella matrisen och att media 

hjälper till att upprätthålla detta synsätt. 

 

Jag ställer frågan om respondenterna anser att det finns en stereotyp bild av hur en 

musikproducent ser ut och agerar och de ger ett nästintill homogent svar. Några har en 

mer tydlig bild framför sig, medan andra har svårare att precisera exakt vad den 

stereotypa bilden innebär. Den röda tråden är dock att den stereotypa musikproducenten 

beskrivs som en vit, heterosexuell man i 30-40 års ålder. Respondent A reflekterar över 

hur pass homogen musikbranschen fortfarande är. Vi samtalar kring att alla 

musikproducenter självfallet inte går under den stereotypa kategorin, men A förklarar att 

de ändå är väldigt många, som han upplever det. Vi samtalar även kring vilka som väljer 

att betitla sig som musikproducenter. A upplever att vita män har lättare att tillskriva sig 

den rollen än vad många kvinnor har, kanske för att det just finns en så tydlig stereotyp 

norm inom yrket som män har lättare att relatera till. A beskriver att han har upplevt att 

det funnits ett motstånd hos kvinnor som han har arbetat med, att kalla sig producenter. 

Han tror inte att det motståndet endast handlar om musikproducentyrket, utan mer om de 

samhällsstrukturer som vi lever i. Han anser att män är uppväxta med en annan typ av 

självsäkerhet än kvinnor. En säkerhet som han själv kan känna att han har fått under sin 

uppväxt. Han upplever att kvinnor ofta inte tillskriver sig roller förrän de vet att de har 

tillräckligt bra koll på situationen och arbetsuppgifterna som ska utföras.  

 

Kring frågan om stereotyper påvisas den heterosexuella matrisen och den starka 

normativa förståelseramen kring de olika könen. Performativiteten, d.v.s. de handlingarna 

som utförs har tillskrivits den maskulina rollen i sån stor mån att rollerna har stelnat och 

etablerats som maskulint kodade. Historiskt har även maskuliniteten hittills dominerat de 

tekniska yrkesrollerna inom musikbranschen, vilket också det kan tolkas som en 

bidragande orsak till varför respondenterna har en så enhetlig bild av den stereotypa 

musikproducenten. 

6.2 Respondenternas feministiska ageranden 

Samtliga respondenter delar uppfattningen om att feminism handlar om att sträva efter ett 

jämställt samhälle där vi värderas lika oavsett könstillhörighet. Endast en person är något 
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tveksam till att kalla sig för feminist trots att han är för ett jämställt samhälle. Han svarar 

först ja på frågan om han är feminist, sen tvekar han en sekund, då han anser att ordet har 

en viss problematisk laddning. Respondent C beskriver: 

 
Det är någonting som jag inte känner är helt oproblematiskt med ordet. Jag vet inte varför. För 

jag gillar att vi strävar mot ett mer jämställt samhälle, men att dela upp det i grupper, att "jag är 

feminist, jag är inte feminist". Jag gillar inte det här svartvita tänket. Det blir liksom såhär "är du 

på den sidan eller den sidan.". Jag vet inte om det är så enkelt alla gånger. Jag tycker alltid 

generellt att det är jobbigt med ”vi mot dem”- känslan. Det kanske är ordet men jag vet inte. 

 

Jag tycker att det är jätteviktigt att få in mer tjejer i branschen. Och när jag ser någon kollega 

som tar in en tjej så tycker jag att det är jättekul och försöker uppmuntra det så gott det går. Jag 

strävar nog också mer efter att förändra branschen på så sätt att det blir mer jämställt. Jag 

tycker att det har blivit en kultur i branschen av att det kanske bara är män, att det blir en 

machokultur. Man ska kunna mest om den tekniska prylen. Att det är lite den stämningen. Det 

är lite machostämning som jag personligen har svårt för. Och jag tror att det skulle vara kul att 

förändra branschen och få mindre av det. Jag tycker personligen att det har blivit bättre 

stämning här sen Petra kom in (den enda kvinnliga anställda på företaget). För det blir en... När 

det bara är män, blir det en annan stämning som inte jag gillar lika mycket.  

 

Respondent B berättar om hans feministiska uppvaknande i 20 års ålder:  

 
Jag hade en tjej då som var genusvetare, pluggade till det och jobbade som det under tiden 

vi var ihop. Alla de här strukturerna, jag tror att det är en ganska naturlig reaktion att först, 

så försöker man stöta ifrån sig det att "men det här kan inte stämma det kan inte vara 

såhär". Men sen så får man tillräckligt mycket bra argument som gör att, det går inte att 

argumentera emot. Det är uppenbarligen strukturella problem i vårt samhälle. Och när väl 

den dörren har sparkats in då går det inte att sätta upp den igen. Utan då ser man det 

överallt. Och man blir medveten om det på ett helt annat sätt. 

 

Däremot förklarar B att han inte är lika insatt nuförtiden och att han ur ett 

makroperspektiv i stort sett inte gör så mycket för att det ska skapas förändringar. Han 

beskriver dock att han alltid försöker vara medveten om sina handlingar i sitt privatliv 

och att diskussioner kring just jämställdhet florerar mycket i de musikkretsar han befinner 

sig i.  
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Både B och C positionerar sig här som passiva i frågan kring genus. Passiviteten tolkas i 

det här fallet inte som ointresse, utan snarare som en omedvetenhet kring hur ett aktivt 

ställningstagande kan gagna jämställdheten i branschen. I en större utsträckning kan detta 

beteende tolkas vara direkt möjliggörande för att de strukturer som de hoppas på ska 

försvinna, upprätthålls. 

 

Respondent A reflekterar kring frågan på huruvida han anser att han har ett ansvar att 

förändra situationen inom branschen:  
 

Alltså jag är ju feminazi deluxe. Jag är en söder PK-jävel på alla sätt och bär den hatten 

med högt huvud […] Och jag är i en maktposition. Om jag inte erkänner att jag är i en 

sjuk jävla maktposition […] Då tycker jag att jag är en idiot. Och jag skulle säga att 90 % 

av alla jag jobbar med som är män, tänker inte så mycket på det. Ska vi bara låtsas som att 

det är jämt och att när jag får en chans, så är det exakt samma chans som en tjej hade fått 

och därför ska jag inte tänka på det? Så ja, jag tänker på det och jag har ett ansvar. […] 

Jag tycker att män har en jättestor skyldighet att lyfta fram kvinnor. Som sagt, jag tycker 

inte att jag tar den skyldigheten på så stort allvar som jag borde. Och det är inte för att jag 

inte vill utan det är just för att jag kommer med helt meningslösa ursäkterna som att "jo, 

men jag vet inte hur jag ska betala min hyra om jag inte tar det här jobbet" nej, men det 

kanske inte hon vet heller. Så att, man har ett ansvar och jag tycker att i princip ingen tar 

det ansvaret av de jag känner. Det finns säkert mycket bättre människor som jag inte 

känner som tar det ansvaret *skratt*.  

 

Respondent A beskriver vidare att han aktivt försöker att välja bort att jobba med 

människor som förespråkar en machokultur och han rekommenderar medvetet tjejer 

istället för killar för att bidra till en jämnare balans inom yrket.  

 

Respondent D anser att det är viktigt hur man pratar om musiker i branschen. Det är 

enligt D vanligt att många omedvetet förutsätter att det är män som är ljudtekniker eller 

producenter. Han berättar att han är noga med att alltid säga han, hon eller hen när han 

inte vet könstillhörigheten på exempelvis en ljudtekniker eller musikproducent. Han säger 

att det är en liten sak som ändå bidrar till att slå hål på normer inom branschen. I de fallen 

då han behöver assistans på ett arbete väljer han uteslutande kvinnor för att på så sätt 

bidra till en mer jämställd bransch. Vidare beskriver han vad han önskar av flera män: 
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Alltså helt enkelt, istället för att ge en manlig kollega jobbet så, tänk ett steg längre. Finns det 

en kvinnlig tekniker eller producent som man känner eller har träffat som skulle kunna ta 

jobbet istället. Och egentligen menar jag inte istället. Det är också det som är så knäppt, 

varför tänker jag att kvinnor skulle vara undantaget? Målet ska väl ändå bli att det inte har 

någon betydelse vilket kön det är. Och dit kommer man väl inte förrän det är betydligt mer 

jämt i fördelningen. 

 

Respondent A och D exemplifierar i det här fallet ett normbrytande beteendemönster, 

liknande Butler begrepp genustrubbel. De visar ett feministiskt ansvar och agerar 

medvetet för en förändring på både mikro- och makronivå.  

6.3 Könshierarkisk analys av respondenterna 

Studien visar att samtliga respondenter upplever en hierarki män sinsemellan inom 

musikbranschen, samt ett utanförskap som har tett sig på olika sätt för olika respondenter. 

Samtliga har upplevt att det existerar en machokultur inom branschen som ingen av dem 

kan identifiera sig med till hundra procent. Två av respondenterna påvisar att 

problematiken ofta ligger hos äldre män, d.v.s. män som är runt 40 år och uppåt, som har 

jobbat länge i branschen och är vana vid att yrket domineras av män. Dessa dominanta 

personer beskrivs av respondenterna som män som är väldigt självsäkra och ofta är högt 

uppsatta inom musikbranschen.  

 

Respondent C har upplevt att det finns fördomar kring att producenter ofta är väldigt 

tekniska och självsäkra. Han beskriver att han inte känner igen sig i den stereotypen, då 

han själv alltid har känt sig väldigt osäker på de tekniska aspekterna kring 

musikskapande, medan han å andra sidan känner sig väldigt självsäker i det kreativa 

skapandet. Han upplever att många män som han arbetar med är väldigt 

teknikintresserade och att det finns en känsla av att behöva hävda sig i sammanhang där 

han arbetar med andra män. Respondent C beskriver: 

 
Jag kan snarare känna när jag jobbar med andra män, att det är jobbigare än att jobba med 

tjejer, just för att män ofta ska vara såhär att "men har du inte koll på det där, har du inte 

hört om den senaste pluggen eller". Det blir lite mer att jag känner, precis som du säger, att 

jag måste hävda mig. Så känner jag oftare när jag jobbar med killar […] Jag känner inte att 

jag identifierar mig med det klassiskt manliga. Jag identifierar mig mer med dem här... Ja 

men att man är duktig på det kreativa. Jag känner mig inte så kaxig när det kommer till 
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ljudsammanhang. Jag tycker att det är jobbigt att hamna i stora grupper för då är det ännu 

mer att folk ska hävda sig. Så jag gillar att jobba mer själv också tror jag. 

 

Även respondent A och B beskriver att de då och då har svårt att behålla det 

självförtroendet som de anser krävs för yrket. Respondent A beskriver att han tycker att 

det är jobbigt att tackla ett tekniskt ansvar, när andra som han har respekt för tittar på. B 

uppfattas vara mer osäker i mixningsstadiet av en låt på grund av sina höga 

prestationskrav som han under intervjun ofta återkommer till. Han har inte heller en 

teknisk utbildning inom yrket, vilket tolkas som en bidragande orsak till hans bristande 

självförtroende. A beskriver att han upplever en hierarki inom branschen, där man blir 

belönad om man följer normen, d.v.s. att man blir belönad om man är en mer dominant 

person som han uttrycker det. Han känner att han inte är helt accepterad bland de mer 

”manliga” kollegorna och känner att han ofta tar rollen som den jobbiga personen som 

ifrågasätter den maskulina jargongen. När han hamnar i en situation med dominanta män, 

upplever han ett behov av att också behöva tuffa till sig.  

 

Respondent D är väldigt bekväm i den tekniska aspekten kring musikskapande, men har 

svårt för att ta för sig på det sätt som han anser att många andra kan göra i branschen. 

Han beskriver att han ofta upplever en ”killig” jargong, speciellt inom livebranschen. En 

jargong som han många gånger inte känner att han kan identifiera sig med. Den ”killiga” 

jargongen beskriver han som en tuppfäktning mellan män där de vill visa upp vad de kan. 

Han förklarar att bilden är något generaliserande, men att det är den här typen av 

musikproducenter och tekniker som han har svårast för att arbeta med. Han reflekterar 

över att han själv kanske skulle tjäna på att vara mer som dem, men att det skulle gå emot 

hans principer.  

 
Jag kan ta plats korta stunder. Men i regel är jag inte den som tar plats. Jag är inte den som 

vill spela upp mina mixar och bara "öh lyssna på det här". Jag kanske skulle tjäna på att ha 

det beteendet men då går jag också emot vad jag tycker. Jag har väldigt svårt för när folk är 

allt för självgoda. Och ibland så känns det som att man måste vara det för att man ska synas 

och höras. 

  

Både respondent A, C och D beskriver ett behov av att tuffa till sig i sammanhang när de 

arbetar med dominanta personer. De beskriver att de tror att det skulle gynna dem att vara 

mer dominanta själva. Connell (2009) beskriver att så länge den hegemoniska mannens 
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beteenden underhålls, kommer även strukturerna att upprätthållas, vilket återspeglas i de 

beteenden som respondenterna beskriver att de ibland måste tackla. Respondent A och D 

vittnar dock om en vilja att sträva emot ”lockelsen” att ge efter för dessa typer av 

beteenden då de båda gör aktiva val för att inte uppmuntra machokulturen. Respondent C 

beskriver en rådande machokultur som han inte upplever hos kvinnorna. Tolkningen jag 

gör av C är att han, till skillnad från A och D, anpassar sig till ordningen eller drar sig 

tillbaka, snarare än att medvetet ta ställning emot den. Hans beteende kan både tolkas 

som delaktighet i hierarkiska strukturers upprätthållande och att han positionerar sig som 

underordnad gentemot den hegemoniska mannen. 

 

Respondent B beskriver vidare att han upplever att den maskulina dominansen är som 

mest tydlig på bolagssidan, hos A & R’s och högt uppsatta skivbolagsmän. I 

studiosammanhang anser han att fokus ligger så mycket på att artisten man arbetar med 

ska bli nöjd, att en väldigt familjär stämning brukar skapas mellan de olika personerna i 

studion.  

 

Jag frågar respondent D om han har upplevt utanförskap och misstroenden från andra 

personer under sina yrkesår: 

 
Absolut, flera gånger. Mycket när jag var yngre, när jag såg ännu mer yngre ut än jag ser ut 

nu. Väldigt ofta. Oftast av män, ibland av kvinnor. Man kanske gav ett osäkert intryck. 

Kanske för att man inte tog för sig lika mycket. Och därför så var man inte heller lika med i 

de sociala sammanhangen. Att man inte gillade det där som man borde gilla. Nu utgår jag 

mycket från hur det ser ut i musikbranschen men att t.ex. om man inte dricker massa bärs 

efter spelningarna och skriker högst så är man liksom inte den som folk vänder sig till på 

samma sätt och man blir lite utanför.[...] Jag har inte haft svårt att få en plats så. Men jag 

har liksom kompenserat utanförskapet med att jag kanske har varit duktig på saker och då 

får folk förtroende för en på det sättet. Men jag tänker att om man inte är den där framåt 

personen och man kanske i vissa sammanhang inte är den som kan mest. Då är det svårt. 

 

Connell (1995) beskriver hur en underordnad maskulinitet påvisar karaktärsdrag som kan 

anses vara försvagade i relation till den hegemoniska mannen. Ett exempel på det kan 

innebära feminina drag, både utseendemässigt eller beteendemässigt. Om vi tar 

respondent D som exempel, kan han tydligt påvisa ett utanförskap och ett misstroende 

från omgivningen på grund av vad han anser, handlade om sitt utseende och sämre 
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självförtroende. Han reflekterar under intervjun över hur han blir mer tagen på allvar när 

han låter sitt skägg växa ut, mot när han för några år sedan alltid rakade sig. Hans 

eventuella femininitet kan i det här fallet tolkas och analyseras som en bidragande orsak 

till hans upplevelser av att inte bli tagen på allvar. Hos de andra respondenterna kan man 

även där ana mjuka och vad som anses vara feminina beteendedrag. Deras historier om 

utanförskap går att applicera på den hierarkimodell som beskrevs i Gottzéns avhandling 

(2012), där de alla behöver tackla den hegemoniska mannens dominans och där de i viss 

mån agerar underordnat och i viss mån utgör en passiv delaktighet.  

 

Respondent D reflekterar vidare över olika hierarkier inom branschen:  

 
Det behöver inte nödvändigtvis vara en man som hamnar längst upp. Men det är ofta det. 

Det är bara att titta på hur världen ser ut, vilka som styr världen så är det ju killar på nästan 

alla positioner. Men det är snarare ett visst beteende som har det. Ett dominant beteende där 

man använder olika härskartekniker […] Man siktar uppåt och slår neråt liksom […] jag 

tänker att högst upp så är det den hierarkiska mannen. Den vita mannen som man oftast ser 

längst upp. Och längst ner så, även där så hamnar båda könen där. Men oftare så tänker jag 

att det är kvinnor som är mer osäkra som hamnar längst ner. Som har svårast att få fram sitt 

ord. 

 

Här påvisar D en nästintill likvärdig reflektion av de könshierarkier som Gottzén 

redovisar i sin pyramidmodell (2012). Detta kan tolkas som att pyramidmodellen 

enligt D går att applicera på musikbranschen rådande strukturer.  

6.4 Respondenternas tankar om den delaktiga 

mannen 

Connell beskriver hur män kan dra fördel av det patriarkala samhället, vilket indirekt 

bidrar till en delaktighet till att strukturerna upprätthålls (Connell, 1995). Respondent A 

och D vittnar i tidigare stycke om just det, att det finns en positiv utdelning för de som är 

dominanta inom musikbranschen.  

 

Tre av männen i den här studien har utryckt en tydlig medvetenhet om sin priviligierade 

position inom branschen. Samtliga verkar dock ha en förståelse för situationen och anser 

att de har ett ansvar att vara med och förändra det nuvarande läget. Några agerar aktivt 
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för att branschen ska bli mer jämställd, medan andra anser att de kunde engagera sig mer. 

Respondent B reflekterar över hur lätt det är att förminska sin egen roll och att man lätt 

urskuldar sin betydelse i sammanhanget. Han beskriver att han märkte hur han under vår 

intervjusituation gör precis det, men att denna insikt gör att han känner att han vill 

engagera sig mer i framtiden: 

 
Det är så lätt att man tänker på sig själv och att man förminskar sin egen roll och tänker att 

"jag kan väl inte göra någonting, jag sitter ju bara här inne"[….] Det är en viktig fråga, och 

det har verkligen varit en hjärtefråga för mig. Det blir så lätt att man bara sitter med sina 

fina åsikter och det gör ju ingen människa gladare. Men det är tyvärr så det ser ut för mig 

och för så otroligt många andra. 

 

Respondent A berättar om en situation där en kvinnlig bekant till honom har frånsagt sig 

ett arbete för att en mindre privilegierad person ska få det istället. En väldigt osjälvisk akt 

som har inspirerat honom och fått honom att reflektera kring att han trots sina 

feministiska ageranden, fortfarande skulle kunna göra mer, då han tror att det är just 

sådana drastiska aktioner som behövs inom musikbranschen. Han reflekterar över att män 

överlag måste bli bättre på att ge plats och att han reflekterar över vad han själv har för 

ansvar i det:  

 
Jag har till exempel fortfarande inte tackat nej till någonting för att ge det till en tjej. Och 

jag tror att såhär, för att ge plats så måste man frånsäga sig en plats. Och att ge plats betyder 

att själv inte vara på platsen man kanske hade velat vara på. Jag tror inte att jag har fått 

chansen att tacka ja till något, samtidigt som det står en tjej precis bredvid mig och säger 

”annars blir det jag”. Men det är ju sällan man hamnar i den sitsen så det är ju ingen ursäkt. 

 

A beskriver också hur lätt det är att rättfärdiga för sig själv att man inte har ett ansvar i 

det hela och han anser att han inte tar så mycket ansvar som han borde: 

 
Det är jättelätt att rättfärdiga det för en själv, att man tänker att "jo men jag behöver 

pengarna, jag är inte på en position där jag kan göra någonting och det skadar bara mig om 

jag tackar nej". Det är superlätt! Och det är därför man behöver organisera sig. För om man 

är flera stycken så kan det börja hända någonting. Men jag har börja ta ett mycket mer 

aktivt val att om någon inte är en bra människa enligt mig så jobbar jag inte med dem. Men 

jag är inte helt där än. Jag kan säga att det finns folk som jag jobbar med idag som jag nog 

kanske inte kommer att jobba med om ett år. 
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Respondenterna reflekterar längre in i intervjuerna över att det är just kring beteenden 

inom yrkesutövandet som det behövs göras tydliga förändringar. Samtliga berättar hur de 

aktivt redan väljer att arbeta med kvinnor eller att de i den mån det är möjligt, 

rekommenderar kvinnor före män. Märkbart blir dock att inte alla alltid har reflekterat 

över hur relationerna mellan män och kvinnor i studiosammanhang kan behöva 

förbättras. Några respondenter har tänkt på det mer än andra, men samtliga upplever att 

de skulle kunna rannsaka sig själva ytterligare ett varv. När jag frågar respondent C om 

det finns något mer han kan göra för att förbättra situationen svarar han såhär: 
 

Jag har inte reflekterat så mycket över det, då blev det svårt att komma på ett bra svar. 

Anledningen till att jag har svårt att svara på det är för att jag känner nu att jag aktivt 

försöker lyfta fram tjejer i branschen. Jag tycker att det är en väldigt positiv grej så då 

tänker jag "vad skulle jag kunna förbättra mer än att aktivt försöka göra det?". Det skulle 

väl i sådant fall vara hur jag, apropå det vi pratade om innan kring hur man beter sig mot 

en tjej när man jobbar ihop. Där kanske det finns saker att förbättra som jag inte tänker 

på. Som jag undermedvetet kanske gör för att det är en tjej. Att jag tänker att jag kanske 

måste vara extra tydlig med de här enkla grejerna som jag antar att en kille kan. Där kan 

jag tänka mig att det finns saker att förbättra som jag kanske undermedvetet gör utan att 

jag tänker på det. 

 

På samma fråga svarar respondent A: 

 
Det är något jag tänker på för jag är uppvuxen med att lyssna på ett annat sätt och kanske 

förklara hur saker funkar på ett annat sätt för en tjej. Det är något som jag hela tiden tänker 

på. ”Okej, mansplaina inte, var inte en idiot”. Så det är klart att jag gör det eftersom jag 

tänker på det hela tiden. Så stoppar jag mig själv, men det måste ju också vara en massa 

gånger som jag inte stoppar mig själv. Så att jag tror att jag gör mer än vad jag tänker att jag 

gör det *skratt*.  

 

Men just när det kommer till strukturer, att försöka släppa in tjejer så tror jag att jag är helt 

ok. Och det känns ju livsfarligt att säga men, ja *skratt*. Jag har säkert en massa brister 

som jag inte ser. Men jag kan inte riktigt se såhär att, ”där borde jag ha gjort annorlunda”. 

Jag kan inte se vad jag borde göra just nu som jag inte gör i vem jag väljer att jobba med 

och hur. Men jag kan kanske bete mig lite annorlunda. 
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Några av respondenterna beskriver här hur de lätt det är att urskulda sitt ansvar över att 

bidra till en mer jämställd bransch. Dessa tankegångar påvisar på ett sätt Connells (2009) 

teorier om att de som tjänar på ojämlikhet har ett intresse att försvara den. 

 

Den delaktiga mannen, eller i princip mannen upplever inte jag vara hundraprocentigt 

applicerbar på någon av respondenterna i den här studien, då många faktiskt vittnar om 

situationer då de aktivt tar ställning för en mer jämställd musikbransch. Respondent B är 

den som påvisar minst agerande då han inte upplever sig sitta i en position där han kan 

göra så stor skillnad. Han visar en medvetenhet kring sitt passiva agerande men tolkas 

ändå av mig som en möjliggörare för en patriarkal dominans så länge han inte påvisar 

starkare aktioner mot strukturerna inom branschen. 

6.5 Sammanfattning av resultat  

Männens resonemang under intervjun visar att de är bekymrade över den ojämna 

könsfördelningen inom yrket och önskar en förändring. Tre av fyra visar även en 

medvetenhet kring privilegiet att tillhöra kategorin den vita mannen och att det bidrar till 

att de har ett ansvar att förändra situationen. Respondenternas svar visar att det finns en 

tydlig maskulin könskodning av yrket, då samtliga hade relativt liknande bild av den 

stereotypa musikproducenten.  

 

Samtliga respondenter beskriver att de någon gång under sina yrkesår har agerat 

feministiskt. Respondent A och D är de två som mest konkret beskriver en genomgående 

medvetenhet, både strukturellt och individuellt, medan uppfattningen jag får av B och C 

är att de på många sätt är feministiskt positiva, men att de inte har reflekterat lika 

genomgående kring sin egen delaktighet i frågan. Däremot vittnar B och C om en vilja att 

lära sig mer och fördjupa sina kunskaper kring hur de själva kan vara med att bidra till en 

mer jämställd arbetskultur.  

 

Ingen av respondenterna befinner sig högst upp i den hegemoniska hierarkin, vilket också 

Connell (1995) beskriver att väldigt få gör. Snarare ingår samtliga, om än på olika nivåer, 

i en underordnad maskulinitet. I viss mån anas ibland beteenden som påvisar att somliga 

respondenter möjliggör det patriarkala styret, om än på ett omedvetet plan.  
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7. Diskussion 

Vi är ett samhälle som är i konstant utveckling. Bara de senaste veckorna har gällande 

normer satts i gungning i samband med me too- kampanjen. Detta förutsägs vara början 

på ett potentiellt paradigmskifte och det påverkar de rådande strukturerna, där högre krav 

nu ställs på att personer på ledande positioner agerar. Om Simone de Beauvoir och 

Butlers teorier ledde fram till att uppmärksamma myten om det naturligt kvinnliga, så har 

dagens feminism börjat slå hål på myten om manligt makthavande som en nödvändig 

norm.  

 

Sammantaget har studien, tillsammans med min tidigare uppsats (2016), visat att 

machokulturen inom musikbranschen påverkar kvinnor i högsta grad, men även i viss 

mån män. Min reflektion är att den underordning som respondenterna själva känner av, 

eventuellt bidrar till en större förståelse kring varför musikbranschen behöver bli 

jämställd. Respondenterna tycks dela samma uppfattning om branschens strukturer som 

de fyra kvinnliga respondenterna som intervjuades i B-uppsatsen. Samtliga beskriver att 

det finns en stark maskulin jargong som genomsyrar yrket och de upplever att det ger 

utdelning att anamma macho-jargongen. Respondenterna rör sig med begrepp som att 

behöva ”ta för sig”, något som kan relateras till Källéns (2014) studie där en specifik 

lärare uppmuntrade ett maskulint könskodat beteende som indirekt uteslöt andra personer 

i gruppen.  

 

Respondent A och jag diskuterar de kvinnliga musikproducentnätverken i Sverige. Denna 

handling, att skapa ett slutet nätverk, kan liknas vid begreppet, den inåtriktade 

rumsligheten och ett motstånd mot den disciplinära makten som Björck (2011) beskriver i 

sin studie. A’s ifrågasättande av de kvinnliga musikproducentnätverken kan i det här 

fallet anses vara dubbelbottnad. På ett sätt tolkas hans invändningar av mig som ett 

positivt ifrågasättande angående hur strukturerna lyfter fram en viss typ av kvinna i 

media. Å andra sidan kan hans invändningar tolkas som att kvinnorna inte undkommer 
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den heterosexuella matrisen, där kvinnorna fortfarande anses vara bristfälliga i sina 

ageranden.  

 

Begreppet den bristfälliga kvinnan som konstaterades i B-uppsatsen (2016) blir även 

synlig i den här studien. Respondent A, C och D beskriver tillfällen då de under olika 

omständigheter har behövt rannsaka sina fördomar kring hur de förhåller sig till kvinnor i 

branschen. D’s reflektioner kring att kvinnor inom livebranschen anammar de maskulina 

jargongerna kan även det relateras till de kvinnliga respondenterna, då samtliga upplevde 

att de ofta behövde anpassa sig till det maskulint könskodade rummet. Även Källén 

(2014) och Björck (2011) berör detta ämne och det blir tydligt att det finns en norm inom 

yrket, där vikten av att ta plats i en rådande hegemonisk struktur, är vardag för utövarna.  

 

Att intervjua män har också visat en mer komplex bild av den maskulina dominansen 

inom branschen, där även män är underordnade den hegemoniska beteendekulturen. Men 

trots att respondenterna i den här studien anses tillhöra en underordnad maskulinitet, blir 

det tydligt att de trots detta har lyckats etablera sig väl inom yrket. Min reflektion är att 

de både kan vara underordnade, känna ett obehag inför de dominanta männen och 

samtidigt erhålla en fördel gentemot kvinnorna i det patriarkala samhället. Att branschen 

är homosocial och direkt uteslutande mot kvinnor belyser exempelvis Johanna Kumlin 

(2017). Även respondent A och D yttrar dessa tankar under intervjun då de båda 

beskriver branschen som ensidig och att det krävs av män att aktivt välja att ta in kvinnor 

före män.  

 

Vanja Hermeles (2010) reflektioner kring huruvida kultursektorn befinner sig i ett 

postfeministiskt tillstånd eller inte, kan i den här studien både dementeras och styrkas, 

beroende på vilken del av branschen man väljer att analysera. På ett sätt upplevs 

respondenterna i det här fallet mycket feministiskt medvetna, där många av dem förstår 

att de behöver ta ansvar för att det ska bli förändring inom yrket. På samma sätt är 

Equalizerprojektet ett bevis på att stora aktörer inte upplever att branschen har nått sina 

jämställdhetsmål. Några respondenter påvisar även att denna medvetenhet inte sträcker 

sig långt bland kollegorna inom branschen. På så vis kan det tolkas som att ett 

feministiskt förhållningssätt visas strukturellt och i media, men eventuellt inte i samma 
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utsträckning i kärnan av branschen. Detta kan ses som ett bevis på att aktörer inom 

branschen i viss mån erhåller ett postfeministiskt synsätt.  

 

Den diskursiva makten som beskrevs i teoriavsnittet är komplex att synliggöra då de 

beteenden som intervjuerna är menade att problematisera pågår i stängda rum. Detta 

innebär att det finns en möjlighet att respondenterna agerar annorlunda i praktiken mot 

vad de berättar under intervjutillfället. Precis som respondent A, B och C beskriver så är 

det också lätt att tänka att man redan gör tillräckligt, när man kanske bara har skrapat på 

ytan av den egentliga problematiken. Det är på så sätt lätt att omedvetet vara en 

möjliggörare för patriarkatets vidmakthållande. Detta är den mest primära kritik som jag 

som författare riktar mot studien då intervjuer kan vara ett problematiskt tillvägagångssätt 

för att synliggöra strukturella beteendemönster. Det vore därför intressant för vidare 

forskning att göra längre fältstudier som analyserar dynamiken i studiosammanhang ur ett 

genusperspektiv. Detta anser jag skulle bidra till en fördjupning av den kunskap som den 

här studien har lett fram till, samtidigt som det ytterligare skulle förstärka betydelsen av 

Källéns (2014) fältarbete.  

 

Uppsatsens undersökningar hade kunnat förbättras ytterligare om intervjumallen hade 

varit ännu mer genomarbetad. Ibland tycktes respondenterna uppleva att frågorna blev 

något repetitiva vilket bidrog till en stunds okoncentration. Med facit i hand hade det 

också varit intressant om åldersspannet mellan respondenterna hade varit en aningen 

större. På så sätt hade det kanske gått att urskilja om ålder hade någon inverkan på 

respondenternas feministiska medvetenhet. Studien kan också anses vara något teoritung, 

dock anser jag att det var av stor vikt att ge en så tydlig bild av det feministiska fältet som 

möjligt, då studien även har ett syfte att utbilda läsare som är intresserade av att bidra till 

en förbättrad arbetskultur. Valet av respondenter bidrar till en något vinklad bild av 

verkligheten då samtliga visar ett feministiskt engagemang. Det är också viktigt att 

poängtera Marie Nordbergs (2000) tankar om hur den hegemoniska mannen inte 

nödvändigtvis är en dominant säregen art i det svenska samhället utan snarare innefattar 

den ”mjuka mannen”. Detta missförstånd kan i sin tur leda till att män som i praktiken 

bidrar till ett patriarkalt samhälle undkommer kritiken för att de inte tolkas som 

hegemoniska i sitt beteende. 
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Avslutningsvis så har Johanna Kumlins (2017) reflektioner kring att problematisera 

mikrobeteenden, visat sig vara viktiga för den här studien. Samtliga respondenter har i 

slutet av intervjuerna berättat att de tack vare intervjun har förstått vikten av hur små, till 

synes oskyldiga ageranden kan göra stor skillnad i dynamiken mellan olika parter. Jag 

drar slutsatsen att det krävs stor medvetenhet och osjälviska ageranden för att kunna bidra 

till förändring på individnivå. Precis som respondent A var inne på, kan detta innebära att 

eventuellt frånsäga sig arbete för att en kvinna ska få det och det krävs en förståelse för 

hur vissa typer av dominanta beteenden utesluter personer av annan karaktär. Det krävs 

även att manliga utövare förstår dina privilegier och gör aktiva val för att släppa in andra.  

 

Många är vi möjliggörare för de patriarkala strukturerna, men så länge aktiva beslut tas, i 

musikskolor och på arbetsplatser, finns en förhoppning om en positiv förändring. 

Equalizerprojektet och me too - kampanjen anser jag är början på någonting 

revolutionerande. Genom att fortsätta etablera den här typen av medvetenhet, är 

möjligheten större att förändra sakfrågans tillstånd. Av den anledningen anser jag att det 

är viktigt att vi fortsätter att dela med oss och tar lärdom av varandras erfarenheter. 
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9. Bilagor 

9.1 Intervjuguide 

 

• Ålder?  

• Kön? 

• Vart är du född? 

• Vart är du bosatt?  

• Musikutbildning?  

• Nuvarande yrke?  

• Vad är dina övergripliga arbetsuppgifter? 

• Tidigare meriter som du vill tillägga? 

• Hur länge har du varit verksam i branschen? 

 

Hur allt började:  

• Hur började ditt intresse för musikproduktion? 

• Från och med när hade du tillgång till instrument och/eller teknik? 

• Har du alltid känt dig bekväm i rollen som tekniker och producent? 

- Om inte, hur har det tett sig? 

• Har du några förebilder inom yrket? 

- Om ja, vilka? 

 

• Vad tycker du är de viktigaste egenskaperna för att vara en bra musikproducent? 

 

• Vad tycker du är den svåraste utmaningen? 

 

• Anser du att det finns en stereotyp bild av hur en musikproducent ser ut och är? 

 

- beskriv  
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• I en situation där du befinner dig i ett rum med andra producenter, vad tar du ofta 

för roll?  

Tycker du att kvinnor borde ta mer plats 

 

Genus  

 

Den här studien syftar till att medvetandegöra hur både killar och tjejer ser på 

jämställdheten inom yrket. Därför kommer jag nu ställa några frågor som 

handlar om genus. Det går jättebra att hoppa över en fråga om den känns svår att 

svara på.  

 

Jag tänker börja med att läsa statistik som finns att hämta på Equalizerprojektets 

hemsida. Texten lyder:	6,3	%	av	de	trettio	högst	inkomstbringande	

upphovspersonerna	är	kvinnor.	13,7	%	av	de	mest	populära	låtarna	på	Spotify	

skrevs	av	kvinnor	och	20	%	av	Stims	80	000	anslutna	upphovspersoner	är	

kvinnor.	 

 

• Vad tänker du när du hör de siffrorna? 

 

• Hur ställer du dig till det faktum att musikbranschen är mansdominerad? 

 

• Känner du några kvinnliga musikproducenter?  

 

- Har ni diskuterat den här situationen? 

 

• Har du några specifika situationer där du har upplevt en obalans könen 

sinsemellan? 

 

• Är det jämställdhet något du tänker på i mötet med kollegor? 

o Vad brukar du tänka på? 

 

• Behöver man öka medvetenheten om genus och jämställdhet i arbetet?  
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- Har du några förslag på hur det ska gå till?  

• Vilka typer av åtgärder behöver göra några åtgärder för att lyfta fram kvinnor i 

musikbranschen? 

- Isf, vad? 

 

• Har du reflekterat över om du agerar annorlunda, när du jobbar med en manlig 

kontra en kvinnlig kollega? 

- Beskriv 

 

• Anser du att du arbetar för att motverka traditionella könsmönster? 

- hurdå? 

• Anser du att kvinnor och män arbetar annorlunda i musikbranschen? Finns det 

beteenden som skiljer könen åt? 

• Har du själv upplevt diskriminering/utanförskap av andra kollegor eller folk inom 

musikbranschen? 

- Hur har den tett sig? 

- Vad har du gjort då? 

• Upplever du en hierarki männen sinsemellan i musiksammanhang? 

• Upplever du en hierarki mellan män kontra kvinnor i musiksammanhang? 

• Vad är feminism för dig? 

• Skulle du kalla dig själv för feminist? 

• Engagerar du dig i frågor kring jämställdhet? 

- På vilka sätt? 

• Tycker du att manliga musikproducenter har en skyldighet att lyfta fram kvinnliga 

musikproducenter i branschen? 

• Om du rannsakar dig och ser till hur du själv kan bidra till en mer jämställd 

bransch, finns det isf något agerande hos dig själv som du skulle vilja 

förändra/förbättra? 

- Isf vad? 


