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Sammanfattning 
Syftet med det här examensarbetet är att göra en kvalitativ studie av arbetet som musikproducent 
med avseende på genusskillnader och genom det få en djupare inblick i kvinnliga 
musikproducenters arbetssituation. Jag undersöker vilka svårigheter som uppstår på grund av att 
man är kvinna, men även vilka möjligheter som ges. Finns några betydelsefulla skillnader mellan 
manliga och kvinnliga musikproducenter som gör att arbetet blir svårare för kvinnor? Metoden 
för undersökningen är intervjuer med fyra kvinnliga och fyra manliga musikproducenter. 
Slutsatsen av undersökningen är de kvinnor och män jag intervjuade hade en liknande syn på sitt 
arbete, men att det uppkommer vissa svårigheter för kvinnor på grund av att de så pass 
underrepresenterade bland musikproducenter. 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Könsroller, genus, musikproducent, musikproduktion. 
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Inledning   
Jag har sedan fyra år tillbaka gått en utbildning där ett av huvudämnena är musikproduktion. Vi 
är åtta personer i klassen varav var två är kvinnor och sex är män. Fördelningen mellan könen i 
de andra klasserna på utbildningen är liknande. Kvinnorna är tydligt underrepresenterade. Jag 
blev inte alls förvånad när jag började studera och det visade sig vara uppdelat på det sättet, jag 
hade nog räknat med att en utbildning med inriktning på musikproduktion skulle attrahera fler 
män än kvinnor. Min erfarenhet av ljudtekniker och musikproducenter är likadan, vanligtvis är 
det män som jobbar inom de yrkesgrupperna. Jag har många manliga bekanta som sysslar med 
musikproduktion, men väldigt få kvinnliga. 

Det bemötande jag fått på grund av att vara kvinna och en minoritet är blandat. Ofta så påverkar 
det mig inte alls, men ibland så blir det tydligt att folk drar snabba slutsatser. Ett exempel var  när 
jag för nästan fyra år sedan började min utbildning inom musik och-medieproduktion tog jag en 
fika med två av de nya klasskompisarna. En av dem hade en låt i sin Ipod som vi skulle lyssna på. 
Först gav han Ipoden till den andra killen för att han skulle lyssna och sen gav han den till mig. 
Utan att jag hade bett om hjälp började han instruera mig hur en Ipod fungerar och hur jag skulle 
göra för att lyssna på låten. Trots att jag kommit in på en utbildning som med tekniska 
antagningsprov och att en Ipod nog kan hanteras av vilken person som helst. Han förutsatte 
alltså jag inte visste det. Personen i fråga menade inget illa, men jag tror nog inte han hade 
förutsatt samma sak med en manlig klasskamrat.   

En liknande händelse inträffade med en annan klasskamrat för några månader sedan, efter vi gått 
i samma klass i 3 och ett halvt år. Han och en annan klasskamrat satt och diskuterade 
programmet MainStage (en programvara utvecklad av Apple, vars funktion är att underlätta 
hanteringen av mjukvarusynthar och ljudinställningar i livesammanhang). Jag hade inte bidragit i 
konversationen utan suttit tyst. Då tog han upp sin dator, öppnade programmet och började 
instruera mig hur det fungerade. Jag har programmet själv och kan grunderna i det, men han 
förutsatte att jag inte kunde det.  

Ibland har det även varit till min fördel att vara kvinna i ett mansdominerat sammanhang. Jag 
mötts med nyfikenhet och uppskattning eftersom jag faktiskt är unik. Många visar intresse för det 
man gör och är väldigt välkomnande och uppmuntrande på grund av att man skiljer sig från 
mängden. Även om det i de situationerna är till ens fördel att vara kvinna, kan jag ändå önska att 
jag var helt fri från att bemötas på ett visst sätt på grund av ens kön, utan att man kunde mötas 
över könsgränserna och bara titta på vad man faktiskt producerar.  

Musik borde ju vara gränsöverskridande och lika för alla, oavsett kön. Tyvärr så har jag upplevt 
att hela musikindustrin, inte bara musikproduktion, är en väldigt segregerad industri som 
påverkas av tydliga könsroller. Jag har förstått att det inte bara är jag som har reagerat över hur 
musikindustrin ser ut. Detta har under den senare tiden varit ett aktuellt ämne för debatt i media, 
inte minst efter att Sveriges Radio i januari 2010 arrangerade galan P3 Guld, en TV-sänd gala där 
pris delas ut till det gångna årets aktörer inom populärmusik. Av 45 nominerade var 37 män, alla 
priser förutom ett gick till män, och majoriteten av juryn bestod av män. Detta 
uppmärksammades och kritiserades i programmet ”Debatt” på SVT den 21 januari 2010. 
Musikchefen för P3, Anna-Karin Larsson, sa att P3 tog på sig en del av ansvaret för hur resultatet 
av galan ser ut, men sa att det också handlar om att det musikbranschen ser ut som den gör. Den 
är extremt manligt dominerad.  

Lena Bjäreskog, frilansande sångerska, låtskrivare och producent på egna bolaget Saft 
Productions skrev den i DN den 17 april 2010 en artikel med rubriken ”Musik- en manlig affär”. 
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Musikbranschens glastak verkar dock ohotat. Och frågan är om man ens kan prata 
om ett glastak, då den tydliga snedfördelningen inte verkar genera eller bekymra 
särskilt många. Beslutsfattare, jurys, A&Rs (talangscouter) med flera, är fortfarande i 
övervägande majoritet män, och i många fall uteslutande män. Detta skapar ett 
manligt tolkningsfilter som lätt missgynnar kvinnliga musikskapare. Men man kan 
även fråga sig vad det innebär för alla lyssnare - och för musikbranschen själv? 
 
Att antalet oberoende tjejer som skriver och producerar egen musik eller startar eget 
skivbolag ökar är lovande, men fortfarande innehas de inflytelserika, resursstarka och 
beslutsfattande posterna i vår bransch av män (Lena Bjäreskog, DN 17 april 2010) 

 

Det finns säkert många olika åsikter om huruvida det är en segregerad bransch och vad det i 
sådana fall beror på. Jag har i alla fall upplevt att musikbranschen präglas av hierarkier och 
könsroller. Eftersom jag har en personlig bakgrund med studier i musikproduktion har dessa 
upplevelser tillsammans med samlade erfarenheter kring genusproblematik har blivit grunden för 
att jag ville skriva detta arbete.  

Bakgrund 
Musikproducentens roll 
En musikproducent utför många olika uppgifter. Det finns ingen tydlig mall som kan beskriva 
exakt vad en musikproducent gör. Det finns inte heller något certifikat eller legitimering som 
berättigar en att kalla sig för musikproducent vilket göra att man kan jobba som producent på 
många olika nivåer och miljöer. En musikproducent ansvarar för en musikinspelning, både 
konstnärligt och administrativt. Inom populärmusik är det inte ovanligt att producenten även är 
upphovsman till musiken (Wikipedia). Mathias Näslund, före detta student på Kungl. 
Musikhögskolan samt musikproducent, beskriver i sitt examensarbete att musikproducentens roll 
är att vara musiker för att lättare kunna samarbeta med andra musiker vid inspelningen, 
ljudtekniker för att underlätta inspelningsarbetet samt att vara psykolog då producenten måste 
kunna tolka och kommunicera med de människor han/hon jobbar med (Näslund, 2009). 

  
Varför är det så få kvinnor? 
Om man söker på "svenska musikproducenter" på Wikipedia så får man en lista på 145 namn. 
Fyra av dem är kvinnor. Man kan ju fråga sig om det är så att de kvinnliga producenterna verkar 
i det dolda och inte lyfts fram på samma sätt som männen, eller om det faktiskt är så att det inte 
finns så många kvinnor. Jag tror det är det senare alternativet, det är väldigt få kvinnor sysslar 
med musikproduktion.   

Hur kommer det sig då att detta yrke verkar vara så oerhört snedfördelat mellan könen? Det 
finns ingenting i yrkets utövande som säger att det borde vara så. Det krävs inga fysiska 
egenskaper som skulle vara till männens fördel. Som jag skrev i förra stycket ansvarar 
producenten för en inspelning, sköter tekniken, kommunicerar med musikerna och ibland skriver 
låtarna. Vad säger att kvinnor inte skulle kunna hantera sådana arbetsuppgifter?   

För att förstå varför det finns så pass få kvinnliga musikproducenter kan man säkerligen titta ur 
ett större genusperspektiv. Genus är det begrepp som används för att förklara kvinnor och mäns 
sociala beteende. I alla samhällen finns en genusordning som grundar sig på den föreställning 
som finns om manligt och kvinnligt och om hur det påverkar oss, inte bara på det personliga 
planet utan även politiskt, inom religion, på arbetsmarknaden etc (www.vr.se).  
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Det är svårt att bryta mönster och eftersom musikproducent av traditionen är ett manligt yrke så 
är det säkert lättare för män att identifiera sig som musikproducent än för kvinnor. Vilka faktorer 
inom yrket kan då från början ha orsakat att könsuppdelningen inom musikproduktion ser ut 
som de gör? 
 
Den tekniska biten inom yrket ger ju en förklaring varför det kan vara snedfördelat. Jag har själv 
känt att jag har sämre självförtroende när det kommer till tekniken än mina manliga 
klasskompisar och kolleger. Antagligen eftersom jag inte har haft så många kvinnliga förebilder 
och inte vetat vad jag ska jämföra mig med.  

Traditionellt sätt har teknik setts som ett manligt område och det är det fortfarande. 2009 var 
andelen män bland lärare och forskare inom teknikvetenskap 79%. Läsåret 2007/08 var andelen 
kvinnor bara 30 procent bland examinerade inom teknikområdet, men trenden är att kvinnor 
ökar: För tio år sedan var kvinnornas andel av de examinerade inom teknik 7 procentenheter 
mindre (Högskoleverkets rapport 2009:83).  Det finns studier i hur flickor och pojkar hanterar 
teknik. I "Music, gender, education" beskriver författaren Lucy Green att flickor i skolan inte är 
tar för sig lika mycket av tekniken i musikundervisningen som pojkar gör (Green, 1997). Om det 
beror på läraren, vår biologi eller sociala strukturer finns det olika svar på.  

Tekniken för inspelning och musikproduktion utvecklas oerhört snabbt och ser väldigt 
annorlunda ut idag jämfört med för några år sedan. I dags läget är det relativt enkelt och billigt att 
ha inspelningsutrustning hemma. Den nya teknikens tillgänglighet borde ju kunna öppna upp för 
kvinnliga användare. I boken "Gender in the music industry" observerar man ändå att det 
fortfarande mest är män som drar nytta av vad den nya tekniken erbjuder (Leornard, 2007). 
Antagligen på grund av traditioner som är svåra att bryta.  

I boken ”Rundgång” studerar man deltagarna i talangjaktsprogrammet och dokusåpan "Fame 
Factory". I ett avsnitt får deltagarna lära sig arbeta i en musikstudio. Det är då mest fokus på hur 
männen engageras i studioarbetet medan tjejerna sitter insvepta i filtar och pratar (Ganetz m fl, 
2009).   

I Rundgång intervjuas flera DJs, ett yrke som har många likheter med musikproduktion. Ett 
ämne som kommer upp då är att det krävs en viss nördighet i yrket. Man behöver snöa in på det 
man håller på med och att man med stolthet gärna är en "kalenderbitare". Denna "nördighet" 
beskrivs av dem som intervjuades som ett manligt drag (Ganetz m fl, 2009). Att kvinnor inte lika 
ofta snöar in på sitt område skulle alltså kunna vara en anledning till att det är så pass få kvinnor 
inom musikproduktion. 

Många producenter jobbar som sagt även som låtskrivare. En förförståelse jag själv har av 
kvinnliga musikproducenter är att de ofta blir musikproducenter genom att först vara låtskrivare 
och inte tekniker. Tyvärr är även låtskrivare inom populärmusik ett segregerat yrke. På Wikipedia 
finns en lista över svenska låtskrivare. Den innehåller 246 namn varav 42 är kvinnor. I 2010 års 
melodifestival så var 8 av 68 upphovsmän kvinnor (Melodifestivalens hemsida). Så även den 
ingången i yrket är svår.  

Låtskrivandet och komposition har det historiskt sett funnits fler verksamma män än kvinnor. I 
Rundgång beskriver man att det historisk sett har varit svårt för kvinnor att bli kompositörer 
eftersom deras traditionella roller inom musiken har varit som musiklärare eller sångerska. Det 
har ansetts kvinnligt att hålla på med sång. Sång uppfattas som något naturligt, som ett direkt 
uttryck för känslor, i motsats till att spela ett instrument. Detta både bekräftar och förstärker den 
traditionella synen på kvinnan som kropp och natur - en syn som genomsyrar hela den 
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västerländska kulturen. Detta står i kontrast till bilden av män som de som kontrollerar naturen 
med teknologin (Ganetz m fl, 2009).   

Green beskriver att det finns en uppfattning om att tjejer är mer traditionella och konservativa i 
komposition samt mer noggranna med att göra en fin presentation medan killar är mer 
äventyrliga och har en större kreativitet (Green, 1997). Detta är en uppfattning som jag inte tror 
på och som säkert har blivit överbevisad många gånger, men det kan nog vara en vanlig åsikt som 
kan påverka kvinnor som vill hålla på med komposition, eller andra kreativa yrken för den delen.   

Jag är medveten om att det inte är helt oproblematiskt att undersöka kvinnliga musikproducenter 
i förhållande till genusfrågor. Jag har full respekt för dem som tycker att dessa frågor är onödiga 
och missvisande eftersom man kan tycka att musik skall vara fritt från könsroller och att man 
genom att studera musik utifrån ett genusperspektiv enbart spär etablerade könsroller som man 
egentligen vill vara utan. Det kan lätt bidra till en ytterligare fokus på könsskillnader som tar 
fokus från det musikaliska. Men jag tror ändå inte situationen blir bättre om man ignorerar och 
inte vågar fråga. 
 

 

Syfte  
Mitt syfte är att göra en kvalitativ studie av arbetet som musikproducent med avseende på 
genusskillnader och genom det få en djupare inblick i kvinnliga musikproducenters 
arbetssituation. Jag vill belysa betydelsebärande skillnader som finns mellan män och kvinnor i 
yrkesgruppen. Vilka hinder stöter man på pga att man är kvinna? Vilka möjligheter ges det? Hur 
är bemötandet från andra kolleger? Påverkas den kreativa processen pga att man är kvinna? Hur 
påverkar den tekniska biten kvinnliga producenters situation? Hur ser framtiden ut för kvinnliga 
musikproducenter? 
 
Utifrån redogörelsen i bakgrunden framgår det att området omgärdas av stor förförståelse. Jag 
vill i min undersökning reda ut dessa förförståelser. Hypotetiskt kan det handla om att tekniken 
är ett stort hinder för kvinnliga producenter, att kvinnliga producenter har mer fokus på 
låtskrivandet än tekniken, att kvinnors kunskaper inte tas på lika stort allvar samt att den kreativa 
processen påverkas av att vara kvinna.  
 
Genom de resultat och nya frågor som kommer fram av detta vill jag bli mer varse den situation 
jag själv och många med mig möter var dag i arbetet. Om jag som lärare ska undervisa inom 
mansdominerade ämnen som musikproduktion vill jag gärna ha en inblick i dessa frågor.  
 

Metod  
Eftersom jag vill göra en kvalitativ undersökning har jag valt att undersöka situationen för 
kvinnliga musikproducenter genom halvstrukturerade intervjuer (Lantz, 1993). Det innebär att jag 
kan ge både öppna och slutna frågor och låta den intervjuade berätta fritt och fördjupa sina 
resonemang. Det ger mig som intervjuare möjlighet att ställa individuellt utformade följdfrågor. 
Samtidigt ger strukturen möjlighet att göra jämförelser mellan intervjuerna.. Metoden har jag valt 
för att jag vill ha kvalitativa utsagor från aktiva musikproducenter. För att göra det behöver jag 
vara på plats och kunna följa upp de svar jag får på mina frågor. Jag vill med mina frågor få igång 
en diskussion som går in på djupet i ämnet. En enkätundersökning hade inte gett mig lika 
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ingående svar. Dessutom finns det inte så många kvinnliga musikproducenter vilket gör att en 
enkätundersökning skulle bli för tunn. Alla intervjuer spelades in och finns lagrade som ljudfiler.  

 
Undersökningen  
I studien ingår åtta personer varav fyra är kvinnor och fyra är män.  Jag valde att intervjua både 
män och kvinnor eftersom jag vill veta hur folk i branschen uppfattar kvinnors situation samt för 
att kunna jämföra de svar som jag får från de båda grupperna. För att kunna dra jämförande 
slutsatser från intervjuerna har jag valt att intervjua producenter som är verksamma inom 
liknande musikstilar, alla som jag intervjuar håller på med någon form av västerländsk 
populärmusik.   

Kriterierna för urvalet var att de skulle vara aktiva musikproducenter och syssla till större delen 
av deras tid med musikproduktion. Tyvärr var det svårt att hitta kvinnor som enbart höll på med 
musikproduktion. Tre av kvinnorna hade bisysslor. En jobbade deltid som coach, en studerar på 
musikhögskolan och en tredje studerar medicin. Männen höll däremot enbart på med musik. 
Helst hade jag intervjuat kvinnor som bara sysslade med musikproduktion, men det var som sagt 
svårt att hitta.  Två av kvinnorna och två av männen har gått eller går samma utbildning som jag 
själv, resten sökte jag upp på annat håll. Planen var från början att ha tio eller helst tolv 
intervjupersoner varav hälften män och kvinnor. Svårigheterna att lokalisera verksamma kvinnor 
och att sedan genomföra intervjuerna har tyvärr reducerat det totala antalet personer till åtta.  

Eftersom det tydligen inte finns så många kvinnliga musikproducenter så var det svårt att hitta 
fyra personer som tillräckligt nära för att kunna träffa personerna vid intervjuerna. Två av de 
kvinnliga deltagarna är därför intervjuade över telefon. En av de manliga deltagarna är också 
intervjuade över telefon eftersom det var svårt att få till en tid som passade. Jag märkte att det var 
lättare att följa upp svar och få ut mer av deltagarna när jag intervjuade på plats, men tyvärr gick 
det inte att få till i alla fall. Trots de beklagliga olikartade förutsättningarna så genomfördes varje 
intervju utan tidspress i lugn och ro. Intervjuerna varierade i tid mellan 25 minuter och en timma.  

Jag hade 29 frågor som var anpassade till om det var män eller kvinnor som intervjuades, men 
som liknade varandra strukturellt. Den första delen av frågorna handlade om dem själva som 
producenter eftersom jag ville ha en bild av vad de sysslade med och hur det såg på sig själva i sin 
yrkesroll. De frågorna behandlade även de svårigheter och krav som yrket ger. Den andra delen 
var mer inriktad på genusfrågor. Eftersom det var halvstrukturerade intervjuer så tillät jag mig att 
ställa följdfrågor om det föll sig på plats samt ändra ordningen på frågorna. Frågorna medföljer 
som bilaga. 

Presentation av informanterna: 

Man, 30 år: Från början verksam som frilansande basist. Började producera musik tillsammans 
med två kolleger för några år sedan och de har nu etablerat sig som ett aktivt produktionsteam. 
Under det senaste året har det släppts tre skivor där de medverkat som musiker och producenter. 
Musiken de gör är akustisk pop. 

Man, 23 år: Har studerat musikproduktion på musikhögskola och samt folkhögskola. Producerar 
kommersiell popmusik. Har producerat och skrivit musik för flera artister, varav många i 
Tyskland.  
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Man, 27 år: Har gått en ettårig musikproduktions-utbildning på folkhögskola. Jobbar för ett 
reklambolag och producerar därför mest reklammusik och vinjetter. Har även producerat skivan 
till ett band där han är medlem. 

Man, 24 år: Jobbar som producent åt ett produktionsbolag. Producerar mest kommersiell 
popmusik åt både svenska och utländska artister.  

Kvinna, 25 år: Studerar på en av musikhögkolorna och producerar musik både i undervisningen 
och vid sidan av. Är intresserad av att skapa nya ljud och ljudbilder. Har producerat musik både 
åt sig själv och åt andra, både ”indie-pop” och mer kommersiell musik. 

Kvinna, 30 år: Har gått samma musikprodutkions-utbildning som en av de manliga 
informanterna och har en examen från en av musikhögskolorna. Jobbar som coach vid sidan av 
musikproduktionen. Har producerat flera skivor med sitt egna band samt gjort mycket 
reklammusik och filmmusik. 

Kvinna, 27 år: Har studerat musikproduktion på folkhögskola. Började med att producera sin 
egen musik i egenskap av artist, men gick sen vidare för att skriva och producera åt andra. 
Samarbetar med ett produktionsteam bestående av fyra män. Producerar mest house och electro. 

Kvinna, 25 år: Studerar medicin vid sidan av musikproducerandet. Studerade musikproduktion på 
folkhögskola. Släppte en skiva med egen musik som hon producerat och blev därmed 
uppmärksammad av andra producenter som hon började samarbeta med. Producerar ”indie-
pop”. 

Jag har valt att inte nämna de intervjuade vid namn utan eftersom vissa citat kan vara känsliga 
samt att jag inte vill riskera att man på grund av sin förförståelse av personerna tolkar resultatet 
felaktigt.  

 
Resultat 
Istället för att presentera intervjuresultatet person för person så har jag valt att göra analysen 
utifrån de frågeställningar som utgår från i syftet. Intervjuerna är noggrant lyssnade och 
analyserade. Däremot lämnar jag inte bilageform eller själva arbetet det utskrivna råmaterialet från 
intervjuerna. Det betyder att arbetet minskar betydligt i omfång men att det förhoppningsvis 
samtidigt gör att arbetet mer lättläst och linjen mellan syfte och resultat lättare att följa. Eftersom 
intervjuerna är inspelade och därmed dokumenterade anser jag att jag hanterar undersökningen 
på ett undersökningsetiskt riktigt sätt.  

 
Presentation och kategorisering av intervjuer 
Syftet för undersökningen är brett undersökande och intervjuerna har varit omfattande. Därför 
har jag först valt att presentera de stora viktiga frågorna som har direkt koppling till syftet, där 
många har åsikter. Jag har analyserat svaren och sett vilka områden som ofta berörts, utifrån det 
har jag delat upp svaren i olika kategorier för att enklare få en överblick av vad som kom fram av 
undersökningen. De områden/kategorier som uppstod är teknik, fördelar, nackdelar och hinder, 
kreativitet och framtiden. I varje kategori har jag försökt att sammanfatta de vanligaste och mest 
återkommande tankarna som informanterna tog upp, men jag ger även utrymme för enskilda 
åsikter. Jag har valt att presentera kategorierna i ordning efter hur mycket information jag fick 
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fram om dem i intervjuerna. Jag börjar dock med en presentation av informanternas generella syn 
på deras yrkesroll. 
 

Svar angående synen på rollen som producent 

Informanterna hade relativt liknande berättelser om hur det började med musikproduktion. Alla 
hade tidigare spelat instrument eller sjungit i band och vissa var fortfarande aktiva musiker. 
Många hade börjat intressera sig för inspelning och utvecklat det till att börja producera musik.  
 
Eftersom musikproduktion är ett brett yrke frågade jag om de såg sig själva som producenter i 
första hand eller om det var en kombination av flera yrken. Tre av kvinnorna tyckte att de 
egentligen var lika mycket låtskrivare som producent. Den fjärde tyckte att hon mest var 
producent, men eftersom det var innebar så många olika kreativa moment kunde hon lika gärna 
identifiera sig själv som konstnär. En av männen ansåg att han enbart var producent medan de 
andra tre även kallade sig själva för musiker eller låtskrivare i kombination med producent. Det 
var ingen av informanterna som kallade sig själv för ljudtekniker. 
 
Jag frågade vilka arbetsuppgifter och egenskaper som är viktiga för en producent. På den frågan 
fick jag en mängd olika svar. Kvinnorna svarade mångsidighet, kreativitet, tekniska kunkaper, 
kunskap om ljud och ljudupptagning, lyhördhet, vara anpassningsbar och musikalisk.  Männen 
svarade att man ska vara social, kreativ, kunna hålla deadlines, teknisk, datorvana och vara insatt i 
sin utrustning, ha kunskaper i arrangering, stilkännedom, vara anpassningsbar och musikalisk.  
 
När jag frågade vad som drev deltagarna att hålla på med musikproduktion var det övergripande 
svaret att det är så roligt och kul. De drevs av kärleken till musiken, kreativitet, skaparlusten, vilja 
att uttrycka sig och intresset av att hålla på med ljudbilder. 
 
Det fanns moment som gjorde att deltagarna tvivlade över sitt yrkesval. Två av de manliga 
deltagarna sa att de inte tvivlade alls, medan de andra två uppgav situationen i musikbranschen 
samt att svårigheter med att tjäna pengar som två faktorer till att de tvivlade. En av de kvinnliga 
informanterna tvivlade inte alls medan de andra uppgav prestationsångest och konkurrensen som 
två orsaker som fick dem att tvivla. En kvinna sa att tekniken i yrket förtog skaparlusten på ett 
sätt som fick henne att fundera över hennes yrkesval. Fler svar angående teknik presenteras i 
nästa stycke. 
 

Svar angående teknik 

Redan innan jag hade jag har ställt frågor angående teknik så förde nästan alla informanter det 
ämnet på tal. Tre av kvinnorna och en av männen ansåg att tekniken var den svåraste delen av 
yrket. Jag ställde den övergripande frågan ”Är musikproduktion ett mansdominerat yrke? Om ja, 
varför är det så?”. Alla tyckte att det var ett mansdominerat yrke. Här angav samtliga kvinnor 
samt två av de manliga informanterna tekniken som en betydande anledning till snedfördelningen 
inom yrket. Flera beskrev kvinnors avstånd från teknik som något som historiskt hänger kvar. Att 
män är mer tekniska av tradition och inte att det har några biologiska orsaker. Några av 
informanterna ansåg att kvinnliga producenter inte verkade lika tekniska, men att det antagligen 
handlar om dåligt självförtroende istället för faktiska kunskaper om teknik. Tre av de manliga 
informanterna ansåg att de egentligen hade för lite erfarenhet av att jobba med kvinnliga 
producenter för att kunna dra några slutsatser om deras tekniska kunskaper. När jag senare under 
intervjun specifikt frågade om kvinnliga musikproducenter faktiskt har mindre tekniska 
kunskaper fick jag blandade svar.  
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En av de kvinnorna som jag intervjuade tyckte att tekniken hämmade henne och sa att hon inte 
alltid vågar ta för sig lika mycket som manliga kolleger på grund av tekniken. Hon hade själv 
börjat som musikproducent genom att vara låtskrivare och jämförde sig därför med andra 
producenter som har en mer teknisk bakgrund.  Hon ansåg sig ändå vara lika tekniskt kunnig 
som hennes manliga kolleger, men eftersom kvinnor av tradition inte håller på med teknik så var 
hon inte lika framåt som dem. 
 
Även en annan kvinna beskrev tekniken som en stor nackdel med yrket eftersom hon tyckte att 
det tog fokus från skaparkänslan. Hon tyckte att tekniken var ett av de svåraste momenten i 
yrket. Även om hon inte tyckte det var så intressant med teknik ansåg hon sig lika tekniskt kunnig 
som sina manliga kolleger. Hon beskrev det så här: 
 

Jag tror att tjejer skräms lite av den tekniska biten. Det handlar ju inte om att man inte 
kan men man har lite sämre självförtroende när det kommer till det. Man tror inte att 
man kan lära sig eller kunna det. Jag tror att killar är lite kaxigare bara sådär « det där 
kommer jag lära mig, det där fixar jag». Jag var jättenära att inte söka till 
Musikhögskolan för jag trodde att jag aldrig skulle fixa det tekniska. Sen var det ju det 
bästa jag gjort att gå där… jag vet inte vad som är hönan och ägget, men det känns 
som att fler killar blir glada när de ser en apparat med många knappar och många 
tjejer blir rädda, för att det är en vana från när man är lite.  

 
Enbart en av de kvinnorna som jag intervjuade sa att hon inte var lika tekniskt kunnig som andra 
producenter. Detta berodde på att hon hade börjat relativt sent med musikproduktionen. Hon 
poängterade att hon bidrog med mycket annat, t ex hennes känsla för melodier. Hon tyckte ändå 
att hon kunde tillräckligt mycket om tekniken och lärde sig när hon behövde det. Hon tyckte 
Internet var en stor tillgång för att lära sig mer. Att hon sent började sätta sig in i tekniken 
beskrev hon som en följd av traditionella könsroller: 

 
Först och främst så är det väl, det har väl alltid vara så, att alla tekniska linjer o så 
redan från gymnasiet har väl varit, det är mest killar som går det. Och det är väl gamla 
roller. Det är väl så att männen ska vara händiga o tekniska och kvinnor ska vara mer 
konstnärliga. … det har ju självklart med historien att göra … män förväntas vara 
tekniska. Dom har monterat isär saker och vet hur sakert fungerar.  
 

Ett annat svar jag fick av de kvinnliga informanterna var att hon anser att hon kan en hel del om 
teknik, men kanske inte lika mycket som snittet. Hon tycker dock inte att tekniken är ett hinder 
och att hon kan tillräckligt. Hon ansåg det är relativt oviktigt hur pass teknisk man är. Hon 
känner att hon inte behöver eller vill lära sig mer eftersom hon inte tycker att det är intressant. 
Hon tycker att hon kan så pass mycket att ingen kollega skulle märka om hon kan mindre. 
 
Två av de manliga producenterna tycker att de kvinnliga musikproducenter han har jobbat med 
är lika tekniskt kunniga som manliga producenter även om de nog trodde att kvinnor inte själva 
tycker det.  
 
En av de männen jag intervjuade tycker att kvinnliga producenter var lika tekniskt kunniga, men 
att vissa kanske är mer fokuserade på det kreativa än på tekniken.  
 
Det var bara en av de manliga informanterna som svarade rakt ut att kvinnliga producenter nog 
inte är lika tekniskt kunniga, men att det egentligen handlar om dåligt självförtroende mer än 
faktiska kunskaper vilket medför att kvinnliga producenter inte vågar visa sina kunskaper på 
samma sätt som män. Han ansåg att vi fortfarande är kvar i roller där män är mer tekniska, men 
att det håller på att förändras.  
 
Två av de manliga informanterna sa att de själva tyckte att tekniken var det svåraste med yrket.  



 12 

 

Svar angående hinder och nackdelar för kvinnliga producenter 

Förutom den tekniska biten så framkom även andra hinder och nackdelar med att vara kvinna. 
Vissa tyckte att det var svårt att bli tagna på allvar och att folk inte förväntade sig att en kvinnlig 
producent är lika kompetent som en manlig. Det talades även om att det kvinnor kan bli 
”klappade på huvudet” och kallade lilla gumman. Vissa trodde att många först är skeptiska till vad 
en kvinna har gjort innan det hört hennes verk. En kvinnlig informant känner ibland att folk inte 
tar hennes vilja att jobba som producent på allvar. Många tror att hon egentligen vill bli artist eller 
sångerska. Hon måste därför vara extra tydligt med vad hon vill.  
 
Så här beskrev en av de kvinnliga informanterna reaktionerna hon har fått på sitt jobb: 
 

T ex nu när jag har producerat min skiva så har jag ändå gjort det mest av det. Men nämner att man 
har samarbetat med en manlig producent så är det många som tänker direkt att det är han som har 
producerat hela skivan och jag kanske skrivit ackorden ungefär. Det är många som drar den slutsatsen 
direkt. Och det känns ju faktiskt som att det är för att han är man och jag är tjej. 

 
Två av de intervjuade, en man och en kvinna trodde att det är svårt för kvinnor att hitta kolleger 
och folk att samarbeta med eftersom många män redan jobbar i produktionsteam och att det då 
kan vara svårt att bryta sig in i dem grupperna.  
 
Flera av de manliga informanterna sa att det lätt uppstår en grabbig jargong mellan män som är 
svår för en kvinna att hänga med i. Dem beskrev det som en ”omklädningsrum-grej” som gör att 
man nog kan känna sig utanför som kvinna. En av de manliga informanterna tyckte att män i 
yrket ibland förväntas vara just ”grabbiga”. Det var ingen av kvinnorna som tog upp det här 
problemet. 
 
En av de kvinnliga producenterna har upplevt att män på högre positioner inom musikbranschen 
tror att hon är mer naiv och okunning om hennes rättigher än vad hon egentligen är. Hon har vid 
två tillfällen varit med om att någon försökt lura henne på avtal och kontrakt. Hon trodde inte att 
en man skulle bli behandlad på samma sätt.  
 
En av informanterna tog upp producentens roll som makthavare som ett problem för kvinnor. 
Han sa att producentens roll är ofta att säga sista ordet. Blir det då meningsskiljaktigheter så blir 
det nog svårt att hantera om det är en kvinna med eftersom folk inte är vana vid att det är 
kvinnor som bestämmer.  
 
Bristen på förebilder nämndes som ett problem. En manlig producent sa att det nog kan vara 
svårare att veta vilket mottagande av sitt som man kan vänta sig eftersom man inte har så många 
förebilder att jämföra med. 
 

 

Svar angående kvinnors fördelar 

Trots de nackdelar som redovisades i förra stycket ansåg alla, både kvinnorna och männen, att 
det mest var till ens fördel att vara kvinna i yrket eftersom de är unika sammanhanget. Folk höjer 
på ögonbrynen för att det är en kvinna som producerar musik och de får uppmärksamhet på 
grund av att man är så pass ovanlig. När jag frågade om det fanns några nackdelar med att vara 
man fick jag ett och samma svar från flera av informanterna, både de kvinnliga och de manliga, 
och det var konkurrensen. Alla ansåg att det finns så många manliga musikproducenter och att 
man som man därför har fler att konkurrera mot än vad kvinnor har. Denna åsikt diskuterar jag 
vidare i slutsatsen.  
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En kvinnlig informant beskrev det så här: 
 

Fördelen kan vara att man får någon slags lite lättare ingång. T ex när man söker den 
här utbildningen (musik och- medieproduktion på musikhögskolan). Dom vill ju ha 
flera tjejer till mom och det är lite som att det efterlyses. Och det är lite liknande ute 
där. Så det är väl så att man blir vald före andra killar.  
 
 

En av de manliga informanterna menar att han lättare bli imponerad om det är en kvinna som 
producerar eftersom det är så ovanligt. 
 

Jag har knappt stött på några kvinnliga musikproducenter och när jag gjort det har jag 
nästan blivit fånigt imponerad över att jag stött på tjejer som är duktiga och så kan jag 
säga det till någon annan med fokus på att det är en tjej som är duktig men det är o 
andra sidan väldigt sällsynt att man ser en tjej som håller på.  

 
Vissa sa att kvinnor är bättre på den sociala biten. Att kvinnor ibland kan vara lättare att 
samarbeta med. Det fanns även åsikter som var precis tvärt om. En av de kvinnliga 
informanterna tyckte att det var svårare att samarbeta med kvinnliga producenter än med manliga 
eftersom män är rakare mot varandra. 
 
En fördel som en av de intervjuade tog upp var att man som kvinna lättare kan producera låtar 
just för kvinnor eftersom man har en sångröst i samma register och vet hur rösten fungerar. Det 
är därför lättare att göra demolåtar.  

 

Svar angående kreativitet 

Den i mitt tycke intressanta ingången som handlar om att man anpassar sin kreativitet efter sitt 
kön fick jag tyvärr inte så många svar på. Jag frågade om det fanns något manligt och kvinnligt 
ideal när man producerar musik och om stilarna skiljer sig åt, utifrån det frågade jag även om man 
då anpassar sig till det idealet. Jag undrade även om män och kvinnor skapar musik på olika sätt. 
De flesta tyckte inte det fanns någon skillnad i hur män och kvinnor skapar. 
 
Två av de kvinnor jag intervjuade tyckte ändå att det skiljde sig något mellan kvinnors och mäns 
sätt att skapa. En kvinnlig informant ansåg att hon hade mer fokus på melodier och harmonik, 
medan hennes manliga kolleger var koncentrerade kring beats och rytmer. Hon drog själv 
slutsatsen att det nog kan handla om vilka instrument man kan spela. Flickor spelar piano och 
sjunger i större utsträckning än vad pojkar gör. Bland pojkar är det vanligare med trummor och 
bas. Det påverkar musikskapandet eftersom man ofta skapar musik utifrån dem instrument som 
man behärskar.  
 
En liknande åsikt kom från en av de andra kvinnorna. Även hon sa att män är bättre på att göra 
beats, men att hon själv har ett mer ”flummigt” och konstnärligt tänk än sina manliga kolleger. 
Detta bidrog till att hon var bra på att skapa melodier och ge nya inputs i produktionerna.  
 

 
Svar angående framtiden 
Alla informanter ville gärna ha fler kvinnliga kolleger och skulle uppskatta om fler kvinnor kom 
in i yrket. En av de främsta åsikterna till varför de ville ha fler kvinnliga musikproducenter var att 
det skulle bidraga med en mångfald och ge fler och mer varierande samarbeten. Om fler kvinnor 
kommer in i yrket blir det fler förebilder för andra kvinnor. Förhoppningsvis skulle det skapa en 
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positiv spiral som gör att ännu fler kvinnor söker sig till yrket. Det var ingen som angav någon 
annat specifikt som kvinnor skulle kunna bidra med, två av männen sa att det egentligen inte 
spelar någon roll om det är en kvinna eller man så länge man gör ett bra jobb. Alla trodde de 
klassiska rollerna inom yrket höll på att luckras upp och att det nog kommer att bli fler kvinnliga 
musikproducenter i framtiden. Några tog upp den numera lättillgängliga tekniken som en 
bidragande faktor till den förändringen.  

 
Tolkning och slutsats 
En del av mitt syfte var att belysa betydelsebärande skillnader mellan män och kvinnor inom 
musikproduktion. Skillnaden är förstås att kvinnorna är mycket färre och det verkar vara just det 
som blir ett problem, inte att kvinnor skulle ha svårare att hantera yrket sig. Folk är ovana vid 
kvinnliga musikproducenter och därför bemöts kvinnor och män olika. När informanterna 
pratade om problem och svårigheter som kunde uppstå på grund av att man är kvinna så var inga 
problem direkt kopplade till en musikproducents arbetsuppgifter. I och för sig så angav många 
informanter att den sociala biten var en viktig del av en musikproducents arbetsuppgifter och den 
delen kan säkerligen påverkas av den snedfördelning som råder. Exempelvis så beskrevs det i 
intervjuerna att det kunde uppstå en grabbig jargong som eventuellt skulle vara svår för en kvinna 
att bryta sig in i. Vissa hävdade även att kvinnor kunde mötas på ett nedvärderande sätt då deras 
kunskaper ibland inte togs på allvar. Sådana här situationer påverkar nog den sociala biten av 
yrket på negativt sätt då jag antar att det blir svårare att samarbeta och kommunicera med 
kolleger som inte bjuder in eller tar ens kunskaper på allvar.  
 
De praktiska uppgifterna som ingår i yrket verkar inte hanteras på så pass olika sätt beroende på 
om det är en man eller kvinna att man skulle kunna kalla det för en betydelsebärande skillnad. 
Det var i alla fall inget som framkom av intervjuerna. 
 
Även om informanterna antog att tekniken är en anledning till varför det är så få kvinnor inom 
musikproduktion, så trodde de flesta att det var så på grund av att kvinnor traditionellt sett inte 
jobbat inom tekniska yrken. Både kvinnorna och männen som jag intervjuade ansåg att teknik 
skulle vara ett hinder för kvinnliga musikproducenter, men när jag senare frågade om de ansåg att 
kvinnliga producenter är mindre tekniskt kunniga svarade de flesta nej. Det finns alltså en 
förförståelse kring kvinnors tekniska kunskaper som inte stämmer med verkligheten. De 
kvinnliga informanterna tyckte att tekniken var en svår bit av yrket, men det var ingen av dem 
som trodde verksamma kvinnliga musikproducenter generellt hade det svårare för teknik än män. 
Eftersom två av de manliga informanterna också beskrev tekniken inom musikproduktion som 
svår drar jag slutsatsen att tekniken är ett svårt arbetsmoment inom musikproduktion, oavsett om 
du är kvinna eller man. Även fast ingen angav teknik först när de talade om de viktigaste 
arbetsuppgifterna för en musikproducent, fick det ändå stort utrymme när vi senare diskuterade 
kvinnors hinder i yrket. Det tolkar jag som att man kvinnors förhållande till teknik anses vara mer 
problematiskt än vad det faktiskt är.  
 
I intervjuerna säger informanterna att det är till ens fördel att vara kvinna eftersom den 
uppmärksamhet man får av att vara unik kan ge en ingång till yrket. Jag tolkar den åsikten 
tillsammans med andra svar som att det trots detta faktiskt kan blir till kvinnornas nackdel att få 
den sortens uppmärksamhet. Att vara ovanlig och unik kanske kan vara en 
uppmärskamhetshöjande ingång som till och med kan späda på de fördomar som negativt kan 
drabba kvinnor. Många informanter sa att de är mer positiva till en kvinnlig producent än en 
manlig eftersom det är så pass ovanligt. Senare under intervjun kom det fram att de är mer 
skeptiska till en kvinnas kompetens än en mans.  Kanske beror det på att man tror att kvinnor får 
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en ”gräddfil” eftersom de är unika i branschen. Man antar att en kvinna har ”kvoterats” in och 
blir därför mer skeptisk till hennes kompetens. Det verkar vara svårt som kvinnlig producent att 
få uppmärksamhet enbart för vad man presterar eftersom fokus ofta hamnar på att man är just 
kvinna 
 
Informanterna sa att det var till en nackdel att vara manlig musikproducent eftersom det finns så 
många andra manliga producenter att konkurrera med. Den konkurrensen slipper man som 
kvinna. Det tolkar jag som att genusperspektivet är så framträdande att man inte spontant ser till 
kompetensen som musikproducent utan istället genast delar upp musikproducenterna i män och 
kvinnor. Det tolkar jag dessutom som att man inte anser att kvinnor är med på samma villkor på 
samma villkor som männen. Detta försvårar möjligheterna för kvinnor att blir respekterade 
enbart som producenter och inte ”kvinnliga producenter”.  Jag vill tillägga att det inte bara är 
männen som bidrar till att kvinnor särbehandlas. Min tolkning är att även de kvinnliga 
intervjudeltagarna ansåg sig spela i en annan liga än männen.  
 
Jag har inte fått något svar som bekräftar min förförståelse om att kvinnor är mer låtskrivare än 
producenter. Alla informanter, förutom en av de manliga, ansåg sig själva vara låtskrivare i 
kombination med att vara producent. Det verkar vara en vanlig kombination som inte är mer 
vanlig hos kvinnor än män.  
 
Två av de jag intervjuade ansåg att deras kreativitet skiljde sig från deras manliga kolleger, resten 
tyckte inte att det finns någon skillnad. Ingen däremot tyckte att det finns ett manligt eller 
kvinnligt ideal inom musikproduktion. Utifrån dessa svar kan jag inte dra någon slutsats att män 
och kvinnors kreativitet faktiskt skiljer sig åt, men som en av informanterna påpekade så 
använder man sig som producent av de redskap man behärskar och det påverkar den musik man 
skapar. Om man använder sig av piano och sång när man skapar musik (vilket traditionellt sätt är 
kvinnliga instrument) kommer musiken kanske låta annorlunda än om man använder sig av 
trummor för att skapa.  
 
Hur kan framtiden se ut för kvinnliga musikproducenter? Det verkar inte finnas några praktiska 
eller kreativa arbetsmoment som gör det svårare för en kvinna att utöva jobbet och därför borde 
fler kvinnor kunna söka sig till yrket. Blir det fler kvinnor i yrket tror jag att det kan leda till en 
positiv spiral. Om några tjejer blir musikproducenter kommer ännu fler haka på. De fördomar 
och problem som uppstår på grund av att kvinnor är underrepresenterade kommer 
förhoppningsvis att försvinna i takt med att kvinnorna blir fler och fler.  

 
Diskussion 
Eftersom genusvetenskap och den forskning och debatt som behandlar ämnet är oerhört stort så 
finns det många infallsvinklar man kan ha när man skriver ett sådant arbete. Det finns många 
frågor som jag inte har behandlat, och det slutsatser jag kommit fram till kan man analysera 
djupare och sätta i större sammanhang. Förutsättningarna för det här arbetet, både med tanke på 
tid och förkunskaper, har gjort att arbetet hamnar på en viss nivå. Med mer tid till både 
bakgrundsarbete och fler interjvuer kan man säkert dyka djupare in i ämnet. 
 
Det är svårt att veta hur ens kön påverkar ens beteende och yrkesroll. Under intervjuerna så var 
det många som poängterade att det egentligen kanske inte går att dra generella skillnader mellan 
män och kvinnor inom musikproduktion, utan att det beror på vem man är som person. Och 
visst är det svårt ta ett steg utanför sig själv och se hur man är påverkad av traditionella könsroller 
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och genusstrukturer. Det finns ju mängder av forskning som försöker ta reda på vilka skillnader 
det finns mellan könen och något solklart svar finns det inte.  
 
Inom musikindustrin finns det många områden där det råder en obalans mellan könen. Hittar 
man svaren till varför uppdelningen ser ut som den gör inom ett område misstänker jag att svaren 
till varför uppdelningen ser ut som den gör även i andra områden. Det finns problem som 
påverkar situationen för en kvinnlig musikproducent. Samma problem påverkar säkert en 
kvinnlig basist eller kvinnlig slagverkare. Jag skulle gärna undersöka de problem som diskuterats 
och se hur det påverkar kvinnor inom andra musikområden, inte bara musikproduktion. Kanske 
kan man undersöka hur samma problem påverkar kvinnor inom yrken som inte har med musik 
att göra. 
 
Ett ämne som jag inte behandlat i den här uppsatsen, är hur bristen på förebilder påverkar tjejer 
som vill hålla på med musikproduktion. När jag har berättat för folk i min omgivning om mitt 
arbete har jag ofta fått kommentarer om Missy Elliot eller Laila Bagge (trots att Laila Bagge 
faktiskt inte är musikproducent). Det verkar vara de enda kvinnliga producenterna som folk 
känner till. Den här bristen på kvinnliga förebilder påverkar ju säkert kvinnor inom yrket och 
framför allt påverkar det kvinnor som funderar på att bli producenter. 
 
När man väljer att intervjua de som är verksamma som musikproducenter väljer man ju samtidigt 
bort att undersöka de kvinnor som inte blir producenter. Det skulle vara väldigt intressant att 
undersöka vilka hinder som på ett tidigare stadie gör att tjejer omedvetet eller medvetet väljer att 
inte bli musikproducenter. Det kan säkert bero på vissa av de hinder som tagits upp i den här 
undersökningen, men det finns säkerligen fler faktorer att undersöka. En sådan omfattande 
undersökning hann jag tyvärr inte med den här gången, men det skulle vara ett intressant ämne 
att fortsätta med. 
 
Har undersökningen lärt mig några knep som jag kan ta med mig i framtiden? Jag har nog inte 
fått några handfasta tips som jag kan ta med mig, men jag har förstått att det är viktigt vilken 
inställning man har till olika moment inom musikproduktion. Som lärare är det nog viktigt att 
avdramatisera bilden av tjejer och teknik och att inte göra det till ett större problem än vad det är. 
Det är även viktigt att få tjejer och killar att vänja sig vid att samarbeta med varandra så att det 
inte blir så stor grej när en kvinna väljer att kliva in i en mansdominerad värd.  
 
För att vara musikproducent krävs det mycket. Man ska vara oerhört duktig för att lyckas och 
även om man gör det är det inte säkert att man tjänar pengar på det. Det är en tuff bransch där 
det är svårt att ställa prognoser för hur framtiden kommer att se ut. Detta gäller både kvinnor 
och män.  
 

Reflektion 
 
Att skriva denna uppsats har varit både intressant och roligt. Jag har fått en givande inblick i 
situationen som råder för både kvinnliga och manliga musikproducenter.  
 
Ett svårt moment i arbetet var att få tag på lämpliga informanter. Jag hade hoppats på att kunna 
intervjua kvinnor som enbart sysslade med musikproduktion, men det var svårt. Jag tycker ändå 
att de kvinnor jag till slut intervjuade passade bra för uppsatsen och att de kunde ge mig relevant 
information om hur situationen ser ut för en kvinnlig producent.  
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Det gick relativt bra att hitta litteratur för mitt ämne. Det finns inte mycket skrivet om just 
musikproducenter och ännu mindre om kvinnor inom det yrket, men finns mycket litteratur som 
behandlar genusfrågor och kvinnor inom andra delar av musikindustrin.  
 
Jag ansåg redan innan jag började med arbetet att musikbranschen är en segregerad industri som 
är fast i gamla könsroller. I och med mitt arbete har jag tyvärr bara fått vatten på min kvarn. Det 
finns många exempel på hur snedfördelad branschen är. Vissa stunder har jag blivit både arg och 
frustrerad, men jag är ändå positiv till att saker och ting kan förändras och att vi i framtiden har 
en jämställd musikindustri där fokus ligger på kompetens och kreativitet.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor till kvinnliga informanter 
 
 

1. Hur började du som musikproducent?  

2. Ser du dig i första hand som musikproducent eller något annat? Artist, musiker, 
ljudtekniker, låtskrivare etc.  

3. Vilka är de viktigaste arbetsuppgifterna och egenskaper för en musikproducent? Både för 
den typen av producent som du själv är och i andra sammanhang. 

4. Vad är det svåraste med att vara musikproducent?  

5. Finns det något som gör att du tvivlar över ditt yrkesval?  

6. Vad är det bästa med att vara musikproducent?  

7. Vilken respons möts du av när du berättar att du är musikproducent?   

8. Anser du att musikproduktion är ett mansdominerat yrke? Om ja, varför tror du att det är 
så? Om nej, varför tror du att det är en vanlig uppfattning? 

9. Vilka svårigheter stöter man på som kvinna? 

10. Vilka svårigheter stöter man på som man? 

11. Måste man vara en ”nörd” för att bli musikproducent? Är det manligt att vara nörd? 

12. Är det svårare att bli tagen på allvar för sitt kunnande som kvinna?  

13. Tycker du att du måste prestera mer för att du är kvinna?  

14. Många kvinnor producerar sig sjävla som artister. Anses man då vara lika «tung» 
musikproducent som när man producerar andra?  

15. Finns det några fördelar/nackdelar med att vara kvinna i yrket? 

16. Finns det några fördelar/nackdelar med att vara man i yrket?  

17. Anser du att du är lika tekniskt kunig som dina manliga kolleger?  

18. Anser du att du är lika tekniskt intresserad av teknik som dina manliga kolleger? 

19. Tror du att dina kolleger anser dig vara mindre tekniskt kunnig och intresserad än dina 
manliga kolleger? 

20. Som musikproducent, vilka är dina bästa egenskaper/sämsta egenskaper?  

21. Finns det några bitar inom yrket du skulle vilja bli bättre på?  
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22. Vilka förförståelser tror du dina kollegor har på dig pga av att du är kvinna? Stämmer 
dem?  

23. Förväntar du dig ett visst bemötande av kolleger pga av att du är kvinna? Påverkar det dig 
sådana fall?  

24. Kan du ge exempel på tillfällen då du bemöts på ett särskilt sätt för att du är kvinna. 
Positivt/negativt.  

25. Tänker du ofta på att du är en minoritet inom ditt yrke?  

26. Skulle du uppskatta att ha fler kvinnliga kolleger?¨ 
 

27. Vad skulle kvinnorna kunna bidra med? 
 

28. Finns det något manlig och kvinnligt ideal/några kreativa skillnader inom 
musikproduktion?  

29. Om ja, anpassar du dig till något av de idealen av de idealen?  
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Bilaga 2 – Intervjufrågor till manliga informanter 
 

1. Hur började du som musikproducent?  

2. Ser du dig i första hand som musikproducent eller något annat? Artist, musiker, 
ljudtekniker, låtskrivare etc.  

3. Vilka är de viktigaste arbetsuppgifterna och egenskaper för en musikproducent? Både för 
den typen av producent som du själv är och i andra sammanhang.  

4. Vad är det svåraste med att vara musikproducent?  

5. Finns det något som gör att du tvivlar över ditt yrkesval?  

6. Vad är det bästa med att vara musikproducent?  

7. Vilken respons möts du av när du berättar att du är musikproducent? Har du gjort ngt?  

8. Anser du att musikproduktion är ett mansdominerat yrke? Om ja, varför tror du att det är 
så? Om nej, varför tror du att det är en vanlig uppfattning?  

9. Måste man vara en ”nörd” för att bli musikproducent? Är det manligt att vara nörd? 

10.  Är det svårare att bli tagen på allvar för sitt kunnande som kvinna?  

11. Tycker du att man måste prestera mer om du är kvinna?  

12. Många kvinnor producerar sig sjävla som artister. Anses man då vara lika «tung» 
musikproducent som när man producerar andra?  

13. Vilka svårigheter stöter man på som kvinna? 

14. Vilka svårigheter stöter man på som man? 

15. Finns det några fördelar/nackdelar med att vara kvinna i yrket?  

16. Finns det några fördelar/nackdelar med att vara man i yrket?  

17. Tror du kvinnor uppfattar sig som lika tekniskt kunniga som deras manliga kolleger?  

18. Tror du kvinnor uppfattar sig som lika tekniskt intresserade som deras manliga kolleger? 

19. Tror du att kvinnliga musikproducenter är lika tekniskt kunniga och intresserade som 
deras manliga kolleger?  

20. Som musikproducent, vilka är dina bästa egenskaper/sämsta egenskaper?  

21. Finns det några bitar inom yrket du skulle vilja bli bättre på? 
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22. Har du några förförståelser om kvinnor i ditt yrke?  

23. Finns det några förväntningar eller fördommar på dig pga av att du man? Stämmer dem?  

24. Tror du att dina kvinnliga kollegor förväntar sig ett visst bemötande?  

25. Tänker du ofta på att du är en majoritet inom ditt yrke?  

26. Skulle du uppskatta att ha fler kvinnliga kolleger?  

27. Vad skulle kvinnorna kunna bidra med?  

28. Har du någon speciell erfarenhet av att jobba med kvinnliga musikproducenter?  

29. Finns det något manlig och kvinnligt idea/ några kreativa skillnader inom 
musikproduktion? 

30. Om ja, anpassar du dig till något av de idealen?  
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