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Sammanfattning/Abstract 

Det finns ytterst få beskrivningar av kvinnliga musiker och deras musicerande genom histori-

en. I dag syns fler kvinnor på musikfältet, men männen dominerar fortfarande musikmedierna 

i stort, både vad gäller artister och journalister.  Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur 

ofta och hur mycket kvinnliga respektive manliga artister syns i musiktidningarna Sonic och 

Lira musikmagasin, i radioprogrammet Mitt i musiken och i tv-programmet PSL- på festival. 

Vidare vill jag undersöka hur många av texterna och inslagen som är gjorda av kvinnliga re-

spektive manliga journalister. Med hjälp av dessa två representationsstudier undersöker jag 

sedan om det finns ett samband mellan artisternas kön och journalisternas kön. Fokus riktas 

då i huvudsak mot kvinnliga musikjournalisters rapporterande. Vidare vill jag fånga musik-

journalisters funderingar kring kvinnor och mäns representation i musikmedierna och hur de 

ser på sin egen roll som förmedlare av musikjournalistik. Metod: för att mäta frekvensen av 

artister och journalister har jag använt mig av en kvantitativ innehållsanalys. Vid intervjuerna 

med musikjournalisterna har jag använt mig av en samtalsintervjuundersökning. Resultat: Det 

syns fler män än kvinnor i de undersökta analysenheterna. Kvinnliga journalister rapporterar 

procentuellt mer om kvinnliga än om manliga artister. De intervjuade musikjournalisterna är 

medvetna om underrepresentationen av kvinnor i musikmedier och menar att den främsta or-

saken är att utbudet av artister redan från början är ojämnt. Många av de intervjuade påpekar 

också att deras urval av artister i första hand styrs av vilka artister de själva tycker är bra.  

 

 

 Nyckelord: musikjournalistik, musikjournalister, kvinnliga artister, kvinnliga musiker, mu-
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1 Inledning 

Vi pratar emellertid bara med musiker vi verkligen gillar och respekterar. Och vi bryr oss betyd-

ligt mer om kvalitet än listframgångar.  

 

Såhär skriver musiktidningen SONIC på sin hemsida om tidningens ambitioner att sticka ut och 

vara originella. Men vilka är de som står bakom detta urval av kvalitativ musik? Efter en 

snabb genomräkning av tidningens journalister visar det sig att majoriteten av detta vi är män. 

Sonics skribentstab är nog dock långt ifrån ensam om att domineras av män, min hypotes är 

att det i de flesta musiktidningar och musikprogram ser likadant ut.  

 

Idén till denna uppsats fick jag en sensommardag i augusti, när jag satt och slöläste gratismu-

siktidningen GAFFA. Mitt i det förströdda bläddrandet slog det mig att nästan alla artiklar 

handlade om män. Upptäckten gjorde att jag tillslut inte kunde se något annat, den manliga 

dominansen blev nästan komiskt uppenbar. Känslan efter att ha ögnat igenom tidningen var 

att musikarenan tillhör männen och att kvinnorna då och då släpps in för gästspel. Efter ytter-

ligare efterforskningar tycker jag mig se samma tendens i andra musikmedier både vad gäller 

manliga artister och manliga journalister och detta har sporrat mig att undersöka huruvida det 

stämmer och i så fall till vilken grad. Dessutom vill jag ta reda på hur kvinnliga musikjourna-

lister rapporterar. Kan man se ett samband mellan journalistens kön och artisten den rapporte-

rar om? 

 

Under hela min uppväxt har musiken varit närvarande, även om det har varit ett omedvetet 

lyssnande. Via raspiga Beatles- och Supremes-plattor som spelades i hemmet när jag var liten 

och utslitna blandband som frenetiskt vändes på i min kycklinggula freestyle, genom Nirva-

nas grunge och Millencolins skatepunk som min storebror introducerade för mig, till upptäck-

ten av Wu Tang Clan, Cypress Hill och g-funkens Snoop Doog. Det är först nu, på senare år 

som jag har blivit mer uppmärksam på mitt eget lyssnande och vilka jag väljer att lyssna på. I 

dag letar jag mer medvetet efter nya rappare på nätet, proggsångerskor i vinylskivbackarna 

och kvinnliga röster i musikdebatten. De är inte alltid lätta att hitta, men det går. Det är med 

detta musikintresse i ryggsäcken och redan nämnda föraning om kvinnors underrepresentation 

på musikscenen och inom musikjournalistiken, som jag tar mig an ämnet för denna uppsats. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min studie är av flerfaldig karaktär. En intention är att visa hur stor andel av inne-

hållet i musiktidningarna SONIC och LIRA MUSIKMAGASIN, i radioprogrammet MITT I MUSIKEN 

och i tv-programmet PSL-PÅ FESTIVAL som handlar om kvinnliga respektive manliga artister 

och musiker. Jag har också för avsikt att visa hur många texter och inslag som är gjorda av 

kvinnliga respektive manliga journalister i samma material. Med hjälp av dessa två represen-

tationsstudier undersöker jag sedan om det finns en korrelation mellan artisternas kön och 

journalisternas kön. För att förtydliga: vilket kön rapporterar kvinnliga respektive manliga 

musikjournalister mest om. Fokus riktas då i huvudsak mot kvinnliga musikjournalisters rap-

porterande. En ytterligare föresats med uppsatsen är att fånga musikjournalisters uppfattningar 

kring kvinnliga och manliga artisters representation i musikmedier och hur de ser på sin egen 

roll som förmedlare av musiksfären.  

Mina frågeställningar är: 

 Hur ofta och hur mycket förekommer kvinnliga respektive manliga artister och musi-

ker i de undersökta analysenheterna? 

 Hur är rapporteringen fördelad mellan kvinnliga och manliga journalister? Rapporterar 

kvinnliga journalister mer om kvinnliga artister? 

 Hur tänker musikjournalister på de undersökta analysenheternas redaktioner kring re-

presentationen av män och kvinnor i musikmedier, och hur ser de på sin egen roll som 

förmedlare av musikjournalistik? 

1.2 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i fem större delar som är: Inledning, Tidigare forskning och teoretisk 

ram, Metod och material, Resultat och Analys och slutligen Slutsats och diskussion. Under 

rubriken Inledning återfinns avsnitten: introduktion, syftesformulering (som båda redan redo-

visats) och underrubriken Bakgrund som tar upp kvinnors musikhistoria, kvinnor i journalisti-

ken, musikjournalister och slutligen ett avsnitt om könsmärkning av musikgenrer.  

Under rubriken Tidigare forskning och teoretisk ram återfinns avsnitten som behandlar den 

teoretiska ram som jag lutar mig mot och använder som analysunderlag till slutdiskussionen.  

Därpå följer Metod och material-delen under vilken jag presenterar mina metoder för under-

sökningen (kvantitativ innehållsanalys och samtalsintervjuunderökning) och en redogörelse 
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över mina analysenheter och intervjupersoner och en motivering till mitt urval. Kapitlet avslu-

tas med underrubriken Studiens tillförlitlighet där eventuella brister med undersökningen tas 

upp.  

Nästa rubrik är Resultat och Analys. Under den redovisas resultaten från de fyra analysenhe-

terna var för sig och resultatet av samtalsintervjuundersökningen.  

Under rubriken Slutsats och diskussion redovisa resultaten igen och diskuteras utefter min 

teoretiska ram. Här ryms även underrubriken Framtida forskning. Sist i uppsatsen återfinns 

källförteckning och bilagor med kodböcker och intervjufrågor. 

1.3 Bakgrund 

1.3.1 Kvinnor i musiken  

Följande kapitel kan ses som ett utvalt fragment av kvinnors musicerande genom åren. På 

grund av det otillräckliga utbudet av litteratur som behandlar kvinnor i musikhistorien har det 

varit svårt att ge en fullvärdig beskrivning av densamma. Jag har istället valt ut delar som jag 

tycker är mer intressanta och som ligger nära oss tidsmässigt.  De musiker som nämns i texten 

tillhör mestadels genren rock och pop och tidsperioden sträcker sig i stort från 60-talet och 

framåt.  

 

Det finns som sagt ytterst få beskrivningar av kvinnor inom ämnet musikhistoria. Inte sällan 

är det en manlig värld som målas upp, och bara ibland nämns en kvinnlig artist som en viktig 

kugge i utvecklingen. Musikforskaren Lars Lilliestam menar att denna så kallade musikhisto-

ria egentligen är en förfalskad sådan, eftersom den så konsekvent utelämnar kvinnornas histo-

ria. Han menar att det blir extra tydligt då vi tittar närmare på de begrepp och titlar som fre-

kvent används om musiker inom musikhistorien.  Beskrivningar av musiker som den främste, 

den störste, titaner, giganter, kungar och furstar är ofta förekommande, manligt färgade, titule-

ringar.1 

 

De kvinnor som trots allt benämns i musikhistoriebeskrivningen var ofta hustrur till fram-

gångsrika manliga musiker.   Under hela 1800-talet fanns det i huvudsak två vägar att gå för 

en kvinna som ville ägna sig åt musik; antingen kunde hon bli sångerska eller musiklärarinna. 

                                                             

 

1 Lilliestam (2006) s. 243 
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En kvinna fick gärna visa upp sina talanger på pianot i salongen, men att ta steget fullt ut och 

gå från det privata till det professionella och offentliga, sågs inte med blida ögon. En sångers-

ka löpte risken att ses som prostituerad om hon ställde sig på en offentlig scen. Det offentliga 

var fortfarande männens domän.2 Hillevi Ganetz gör i boken HENNES RÖSTER en genomgång 

av kvinnors historia inom rockmusiken som jag i följande text redovisar delar av. 

 

Hillevi Ganetz beskriver kvinnliga rockmusikers historia som en rörelse främst startad av så 

kallade medvetna kvinnor. Under 1960-talet växte sig kvinnorörelser starkare och begrepp 

som feminism blev upplockade och debatterade i offentligheten. Många kvinnliga musiker var 

influerade av debatten och skrev texter därefter. 1971 släppte Carole King sitt succéalbum 

TAPESTRY som såldes i över 13 miljoner exemplar. Albumet ses i dag av vissa forskare som 

det första samlingen texter som är skrivna ur ett uppenbart kvinnoperspektiv. 1972 toppade 

låten I AM WOMAN av Helen Reddy, Billboard-listan i USA. Låten handlade om kvinnors soli-

daritet och stoltheten över att vara kvinna, och till en början vägrade radiostationer att spela 

låten. Motståndet avtog efter hand och Helen Reddy fick tillslut mota en Grammy för BEST 

CONTEMPORARY FEMALE POP VOCAL PERFORMANCE. Utvecklingen höll i sig under 70- och 

början av 80-talet och skivbolag, bokningsbolag och festivaler grundades av kvinnor, med 

fokus på kvinnlig musik. I Stockholm organiserades 1978 en internationell kvinnomusikfest i-

val. Den så kallade kvinnomusiken var ingen kommersiell framgång, många grupper var öp-

pet lesbiska och hade svårt att nå acceptans bland annat i USA, men var viktiga i det anseen-

det att de ökade medvetandet kring kvinnors roll i musiken. I 70-talets Sverige var dock inte 

kopplingen mellan kvinnorörelsen och en framväxande kvinnlig musikrörelse lika stark, men 

tillslut fick kvinnorörelsen sitt egna band i form av gruppen Röda Bönor år 1976. Två år tidi-

gare, 1974 släpptes plattan TJEJCLOWN, med musik både skriven och framförd av kvinnor. 

Eva Dahlgren debuterade 1978 med skivan FINNS DET NÅGON SOM BRYR SIG OM, vars låtar 

hon skrivit majoriteten av själv. Utanför kretsen av öppet feministiska rockmusiker, löpte en 

annan kvinnomusikhistoria i USA. En historia med vokalgrupper som the Shirelles, the Chan-

tels, the Chiffons och the Crystals i spetsen. The Shirelles låt WILL YOU STILL LOVE ME TO-

MORROW gjorde succé på topplistorna 1961, en sång som för ovanlighetens skull handlade om 

att drömmannen faktiskt följt med hem utan att man visste om det skulle resultera i garanterad 

livslång lycka. Dessa vokalgrupper, bestående av unga kvinnor, gjorde för första gången 

                                                             

 

2 Ganetz (1997) som i sin tur refererar till Öhrströms (1987) och McClarys (1991) 
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kvinnornas värld synlig och bekräftad och fick således många unga kvinnliga fans. Äntligen 

fanns det förebilder som var lika dem själva och som visade att steget ut i offentligheten inte 

var en omöjlighet. I slutet av 60-talet minskade de kvinnliga vokalgruppernas kommersiella 

betydelse och fick istället se sig slagna av bluesbaserade all male, helvita grupper från Eng-

land som ökade i popularitet och blev storsäljare. Men trots att kvinnorna nu inte syntes lika 

frekvent på hitlistorna, fanns det många framgångsrika sångerskor under den här perioden 

såsom Joan Baez, Aretha Franklin, Janis Joplin, Grace Slick och Joni Mitchell, för att nämna 

några. Även i Sverige fanns det kvinnor som bröt ny mark inom rocken, som till exempel 

Plommons. Schlager var en annan populär genre, inom vilken många kvinnliga artister åter-

fanns. Punkens framfart i slutet av 70-talet dominerades av band bestående av vita, heterosex-

uella män. Men även kvinnorna hoppade på punkvågen och grupper som the Slits, the Rain-

coats, Au pairs och the Delta 5 bestod endast av kvinnliga musiker. I Sverige debuterade band 

som Tant Strul och Pink Champagne. 

 

1980-talet var ett viktigt årtionde för kvinnliga artister och musiker, med namn som till exem-

pel Laurie Andersson, Lisa Dalbello, Annie Lennox, Cindy Lauper, Madonna, Tina Turner, 

Sinead O’Connor, Tracy Chapman och Roxante Shante. I Sverige fanns artister som Eva 

Dahlgren, Py Bäckman, Titiyo och Leila K. Kvinnor trängde nu in på flera områden som pro-

ducenter, skivbolagschefer och ljudtekniker.3  

 

Under 90- och 00-talet har kvinnliga artister fortsatt att bryta ny mark, och svenska artister 

som Lykke Li, Fever Ray och Robyn är bara några av dem som har drivit svensk popmusik 

framåt de senaste åren och blivit stora internationellt. Trots det finns det ganska tydliga grän-

ser mellan olika genrer och fortfarande är det män som dominerar de flesta fälten både vad 

gäller på scen som bakom i form av producenter och låtskrivare. Exakta siffror på mängden 

kvinnliga och manliga musikutövare i Sverige är tyvärr inte möjliga att uppvisa, men med 

statistik från olika intresseorganisationer kan vi få en liten uppfattning om Sveriges musikliv. 

Föreningen SKAP, Svenska kompositörer av populärmusik, hade förra året 913 medlemmar, 

varav 202 (ca 22 %) var kvinnor och 711 (ca 78 %) var män. En ökning av kvinnor har skett 

under de senaste tre åren och 38 % av de nya medlemmarna är kvinnor.4 Föreningen svenska 

tonsättare, FST organiserar de professionella tonsättarna inom det konstmusikaliska området 

                                                             

 

3 Ganetz (1997) s.64-75 

4 Källa: Anders Lidén på SKAP (Svenska kompositörer av populärmusik)  
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och har i dag 329 medlemmar. Av dessa är 306 tonsättare varav 46 är kvinnor.5 Svenska artis-

ters och musikers intresseorganisation, SAMI, är en organisation som tillvaratar artisters och 

musikers upphovsrättsliga intressen. Bland de rättighetshavare som fick utbetalning från SAMI 

2009, var 25 % kvinnor och 75 % män.6  Vårterminen 2010 gick 22354 elever ut grundskolan 

med MVG i musik. Av dem var 60 % flickor jämfört med 40 % pojkar.7 

 

1.3.2  Kvinnor i journalistiken 

När kvinnor, runt det tidiga 1900-talet, började ta sig in på den tidigare manligt präglade do-

mänen journalistik, etablerades ganska snabbt en så kallad könsmärkning av positioner och 

bevakningsområden. Föreställningen om manliga och kvinnliga områden grundades i vad som 

antogs intressera och ha betydelse för respektive grupp. Kvinnliga eller mjuka ämnen och 

nyheter behandlade familj, hushåll, hemmet, konsumentfrågor och kvinnofrågor. Men kvinn-

liga journalister skrev också om sensationella nyheter och utrikesnyheter. Detta på grund av 

att många kvinnor som blev journalister då kom från borgarklassen och därför hade fått chan-

sen att studera språk, något som underlättade vid utrikesrapporteringen. Paradoxalt nog blev 

utrikesnyheter senare en typiskt manlig domän efter andra världskriget, då den typen av nyhe-

ter växte i rang. Andra manliga och således hårda bevakningsområden var inrikespolitik och 

ekonomi men även kulturbevakningen var ett högstatusområde och den manliga dominansen 

bland kulturjournalister var stor. De första kvinnliga redaktörerna rekryterades till populär-

pressen och kvinnorörelsens egna tidskrifter. År 1970 var kvinnorna i majoritet på journalist-

högskolorna, och utgjorde en tredjedel av journalistkåren. Den mediesektor som var mest 

mansdominerad var kvällspressen (80 % män), medans vecko- och månadspress var den enda 

som var kvinnodominerad (53 % kvinnor). År 2000 låg andelen kvinnor i journalistkåren på 

drygt 45 %, men representationen varierade kraftigt mellan olika mediesektorer. Populärpres-

sen var som tidigare den mest kvinnodominerade, medans männen dominerade fält som fri-

lanssektorn och storstadsmorgonpressen. Könsmärkningen av olika områden inom journalis-

tiken finns än i dag, men har ändrat karaktär under åren. Manliga hårda nyheter är ekonomi, 

                                                             

 

5 Föreningen svenska tonsättare (FST) (se internetadress i källförteckningen) 

6 Sami Årsredovisning 2009, s. 14 

7 Källa: Jonas Bjermo, utredare på Skolverket 
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sport, brott och politik, medan de kvinnliga mjuka ämnena rör vård, omsorg, skola, relationer, 

konsumentfrågor och kultur.8 

1.3.3 Musikjournalister 

Trots att kultur anses vara ett mjukt och således kvinnligt ämne, så dominerar männen inom 

musikjournalistiken. Urtypen för en rockjournalist är en man i 20–35-års ålder med ett stort 

musikintresse. Han har oftast ingen utbildning inom musik, men däremot en journalistexamen 

och kanske någon annan akademisk utbildning i bagaget.  Inte sällan är musikjournalisten 

specialiserad på en eller några få musikgenrer. Av alla rockkritiker i Sverige var drygt 15 % 

kvinnor år 2006. Lars Lilliestam menar att den manliga dominansen i musikmedierna blir 

ännu tydligare vid en närmare titt på språkbruk, hur läsaren tilltalas, urvalet av artister, hur 

olika musikgenrer värderas och vilka artister som uppmärksammas.9  

1.3.4 Rolling Stones versus Britney Spears  - Könsmärkning av musik 

Precis som med journalistik finns det inom musikfältet uppfattningar om vad som är typiskt 

kvinnliga och typiskt manliga genrer.  Den brittiska musikvetaren Freya Jarman-Ivens menar 

att det som inom populärkulturen uppfattas som maskulint har en dominerande ställning fram-

för det som uppfattas som feminint.10  Rock, som kan ses som en maskulin genre bedöms som 

mer autentisk och meningsfull jämfört med så kallade feminina genrer som till exempel ton-

årspop. De jämförelser som görs mellan autentisk rock à la Rolling Stones och icke-autentisk 

listpop à la Britney Spears, finns att finna också inom journalistiken. Medieforskaren Monica 

Djerf- Pierre uttrycker det såhär i MAKTENS KÖN:  

Statusskillnaden mellan det exklusiva och det folkliga, det elitistiska och populära, det intellek-

tuella och kommersiella, mellan specialisering och massproduktion återkommer i statusskillna-

den mellan det ”manliga” och det ”kvinnliga” i journalistiken. På mediefältet präglar dessa di-

stinktioner medier, genrer och uttrycksformer; mellan samhällsjournalistik och kändisjournalis-

tik, allmänreportrar och specialreportrar, Affärsvärlden och Amelia.11 

                                                             

 

8 Djerf-Pierre (2007) s. 419-425 

9 Lilliestam (2006) s. 195 

10 Huss (2009) s. 189 

11 Djerf-Pierre (2007) s. 435 
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Djerf-Pierre menar med andra ord att de finns allmänna uppfattningar om vad som är bra och 

vad som är sämre journalistik. Mäns intellektuella specialkunnande inom de hårda ämnena 

står högre i kurs än kvinnors så kallat kommersiella och folkliga kunnande inom de mjuka 

ämnena. 
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2 Tidigare forskning och teoretisk ram 

 

I kapitlet GENDER IN THE NEWSROOM i JOURNALISM STUDIES, diskuteras många olika under-

sökningar som gjorts kring kvinnlig representation bland journalister. En av dem är Rogers 

och Thorsons undersökning av tre amerikanska tidningar där de studerade kvinnlig represen-

tation bland journalisterna i förhållande till vad som skrevs om i tidningen. Undersökningen 

visade att de kvinnliga journalisterna, i större grad än män, använde sig av kvinnor och olika 

etniska minoriteter som källor. Däremot var tendensen annorlunda på den största tidningen 

där kvinnliga journalister snarare följde samma nyhetsram som sina manliga kollegor.  Ett 

annat exempel är en undersökning som Tracy Everbach gjorde där hon analyserade innehållet 

i dagstidningen SARASOTA HERALD TRIBUNE under åren 1999-2003, då tidningen i stort led-

des av kvinnor. Resultatet blev där att man hade samma procent av kvinnliga källor som andra 

tidningar under samma tidpunkt, alltså ingen större skillnad återfanns trots den kvinnliga do-

minansen.12 

Olika undersökningar ger således olika resultat vad gäller kvinnliga journalisters inverkan på 

journalistiken.  

 

Monica Djerf-Pierre menar att en del kvinnor upplever ett förväntanstryck på sig att leverera 

en medveten könsbalanserad journalistik.13 Det finns en förhoppning på kvinnorna att de ska 

göra skillnad på sin arbetsplats. Många känner sig också förpassade till särskilda områden just 

för att de är kvinnor.  Ämnen som skolan, vården och relationer tilldelas kvinnor när uppdra-

gen fördelas. Djerf-Pierre menar att detta kan bidra till att vi ser på det kvinnliga som det 

andra och mindre viktiga och återskapar mannen som norm inom journalistiken.  

 

Vart femte år, sedan 1995, genomförs en världsomspännande undersökning i regi av WACC 

(World Association for Christian Communication). Undersökningen som kallas THE GLOBAL 

MEDIA MONITORING PROJECT studerar kvinnlig representation i medier i hela världen under en 
                                                             

 

12 Steiner (2009) s. 120-122 

13 Djerf-Pierre (2007) s. 426 
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dag, som sedan presenteras i rapporten WHO MAKES THE NEWS.14 Den 10 november 2009 gjor-

des den senaste undersökningen, där 108 länder runt om i världen deltog. I rapporten kan man 

bland mycket annat läsa att 24 % av nyheterna i tv, radio och press handlar om kvinnor eller 

hade kvinnor som intervjupersoner, jämfört med män som förekommer i 76 % av fallen.15  

 

Det mediekritiska nätverket ALLT ÄR MÖJLIGT har sedan 1992 räknat kvinnlig representation i 

svenska nyhetsmedier. Organisationen granskar, informerar och debatterar människoskild-

ringar i medierna.16 På deras hemsida kan man hitta deras nationella rapport RÄKNA MED 

KVINNOR från 2005 som är en del av den redan nämnda The global media monitoring project, 

men som bara redovisar de svenska förhållandena i samma undersökning. Rapporten visar att 

70 % av nyheterna i svenska medier handlade om män den undersökta dagen (16 februari 

2005) jämfört med 30 % som handlade om kvinnor.17 35 % av reportrarna var kvinnor, där-

emot var de i majoritet vad gäller nyhetsrapportörer där hela 80 % var kvinnor, något som 

författarna till studien menar kan vara ett försök till kompensation för de få inslagen som 

handlar om kvinnor. Studien visar också att både manliga och kvinnliga journalister i större 

utsträckning väljer manliga källor, kvinnorna dock i något mindre omfattning än männen.18 

2.1 Vikten av att synas  

Vad kan det innebära att synas i våra medier? Och vad innebär motsatsen, att inte synas? 

Maria Edström har gjort både kvantitativa och kvalitativa studier av tv-mediet och dess eliter. 

Hon skriver att kvinnors underrepresentation i media är väldokumenterad och hon ser flera 

problem med denna underrepresentation. Edström påstår bland annat att det är förödande för 

demokratin när en enda grupp ständigt är den dominerande i media. 

                                                             

 

14 www.whomakesthenews.org 

15 Who makes the news, Global media monitoring project 2010, s. 7 

16 www.alltarmojligt.se 

17 Räkna med kvinnor, Global media monitoring project 2005, s. 8 

18 Räkna med kvinnor, Global media monitoring project 2005, s.11 
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I ett demokratiskt perspektiv innebär det att en stor del av befolkningen är osynlig och inte del-

tar i det demokratiska samtalet. Representation är viktigt för identitetsskapandet, i medierna 

speglar och förhandlar vi med våra egna självbilder och hur vi ser på andra. 19  

 

Maria Edström ser även kommersiella problem med underrepresentationen av kvinnor. När en 

grupp tillåts dominera mediebilden, och andra gruppers verklighet inte speglas i samma ut-

sträckning, tenderar medieföretagen att negligera stora och viktiga ämnen och således förlora 

potentiell publik. Hon menar att det till och med är oprofessionellt ur ett publicistiskt och 

journalistiskt perspektiv att ha en sådan sned fördelning av män och kvinnor i medierna. När 

man rutinmässigt låter män stå för verklighetsbeskrivningen kan alternativa vinklar gå förlo-

rade och en ensidighet i berättelserna reproduceras. Edström kallar det för en könsblind jour-

nalistik. 20 

 

Medieforskaren Gunilla Jarlbro menar, precis som Maria Edström, att representation och syn-

lighet är viktigt för demokratin. Jarlbro hänvisar bland annat till journalisten Petter Beckmans 

tankar kring mediernas möjligheter, eller brist på möjligheter, att fungera som en demokratisk 

och integrerande mötesplats i samhället.  

 

Är det så att en genuskategori, dvs. ett av könen, har större möjligheter att göra sina åsikter hör-

da i den offentliga debatten? Om så är fallet menar jag att vi har ett demokratiproblem. 21  

 

Gunilla Jarlbro menar att det handlar om en medborgerlig rättighet att synas. Medierna kan 

bidra till att medborgarna känner sin rättmätiga medborgaridentitet, och på så sätt blir delakti-

ga och engagerade i olika samhällsfrågor.  

 

John B Thompson skriver i sin bok MEDIERNA OCH MODERNITETEN om vad han kallar det 

synligas rum och kampen om att få plats där. Det synligas rum är en slags ny offentlighet, 

skapad av tidningar, böcker, tv, webben och radio. Detta rum har blivit medborgarnas själv-

klara mötesplats och kampen om att få utrymme där är hård. Thomson menar att det ligger en 

oerhörd kraft i att synas och pekar på att det varit viktigt för till exempel kvinnorörelser och 

medborgarrättsrörelsen att synas i media för att få igenom sina krav. Ett exempel på detta är 
                                                             

 

19 Edström (2006) s. 14 

20 Edström (2006) s. 14 

21 Jarlbro (2006) s. 23-24  
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raskravallerna i Los Angeles 1992. Då kablades bilder ut i tv på fyra vita poliser som brutalt 

misshandlade en svart man. Det var bilder som många svarta kände igen från sin egen vardag, 

men aldrig förr hade det så tydligt visats. När de vita polismännen ett år senare frikändes ut-

bröt en av modern tids största raskravaller i de fattiga områdena i Los Angeles. Thompson tar 

upp raskravallerna i Los Angeles 1992 som ett exempel på vad medial uppmärksamhet, alltså 

synlighet i media, kan utlösa.22   

 

Rossabeth Moss Kanter kunde i sina kartläggningar av ett amerikanskt företag uppmärksam-

ma återkommande mönster vad gäller grupper i minoritet. Kvinnorna på det mansdomineran-

de företaget fann sig ofta i positioner där de fick representera kvinnor som grupp, inte bara sig 

själva. Kvinnorna blev symboler tokens eller representanter för sin kategori. De som var i 

majoritet, det vill säga männen, sågs som normen, och behandlades som individer.23 I minori-

tetsposition är man å ena sidan osynlig, å andra sidan extra synlig, eftersom man står ut från 

mängden. Denna synlighet får man inte på grund av sina prestationer utan snarare på grund av 

sin olikhet från majoriteten. Kvinnorna på företaget behövde inte jobba hårt för att synas, stå 

ut ur mängden, men däremot desto hårdare för att deras åstadkommanden skulle bli synliga.24  

2.2 Varför så många män? 

Som vi har kunnat se, bland annat genom forskningen som organisationen Allt är möjligt be-

driver, så dominerar män det mediala utbudet. Det finns självklart flera förklaringar till det 

och en av dem kan vara att mannen är den så kallade normbäraren. Men vad betyder det att 

mannen är lika med normen? 

Yvonne Hirdman har bland annat myntat begreppet genussystemet som kan förklaras som en 

slags ordningsstruktur av kön. Denna struktur innehåller två huvudprinciper. Dels är det prin-

cipen om isärhållandet av könen, som bygger på att manligt och kvinnligt inte ska blandas 

ihop. Istället premieras olikheter; vad som anses vara typiskt manliga och typiskt kvinnliga 

egenskaper reproduceras och förstärks. Isärhållandet av könen möjliggör den andra principen 

i genussystemet; hierarkin där mannen är normen.  Mannen likställs med människan och ut-

                                                             

 

22 B Thompson (2002) s. 304-305 

23 Kanter (1993) s. 207 

24 Kanter (1993) s. 216 
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gör således det som är normalt, det som aldrig behöver förklaras. Hirdman menar att kvinnan 

är det avvikande i förhållande till människan, mannen. Denna norm handlar om en djupt kul-

turellt nedärvd självklarhet, som både kvinnor och män lever efter. Mannen representerar det 

normala, vad en arbetare, en polis och en banktjänsteman är för något.25 En kvinna som är 

rappare till exempel, blir istället en anomalitet, något som avviker, eftersom en rappare enligt 

normativt tänkande är en man. Hon faller då under kategorin kvinnlig rappare. Ju större isär-

hållandet av könen är, desto mindre blir mannen som norm ifrågasatt. När kvinnor tar sig in 

på ett mansdominerat område kan det således bli svårare att legitimera mannen som norm.  

 

Homosocialitet är ett begrepp som i stort går ut på att män identifierar och orienterar sig mot 

andra män. Med andra ord; män väljer män. Den homosociala teorin är utvecklad av Jean 

Lipman-Blumen som menar att män innehar den mesta makten i samhället vilket i sin tur 

medverkar till denna identifiering och orientering. Kvinnor tvingas också orientera sig mot 

männen, makten. Kvinnorna uppvisar således ett så kallat heterosocialt beteende; kvinnor 

väljer också män.26 Ytterligare en aspekt tillkommer när kvinnor väljer kvinnor, alltså homo-

socialitet mellan kvinnor. Då begreppet homosocialitet ofta används vid analyser kring makt 

och utestängning från densamma, och makten i samhället i regel tillhör män, kan det missför-

stås att också nyttja det i diskussioner kring kvinnors orientering mot andra kvinnor. Kvinnor 

innehar inte den mesta makten i samhället och således finns det heller inte mycket forskning 

kring homosocialitet mellan kvinnor.  

Medieforskaren Anja Hirdman har även hon analyserat synlighet i medierna, men på ett mer 

kvalitativt plan, alltså snarare på vilket sätt kvinnor och män synliggörs. Hon har bland annat i 

sin avhandling TILLTALANDE BILDER undersökt hur VECKO-REVYN (med tydlig kvinnlig 

adressat) och FIB AKTUELLT (med tydlig manlig adressat) porträtterar kvinnor och män och 

deras relation till varandra, både genom tidningarnas bilder och tilltal.27  

                                                             

 

25 Hirdman, Yvonne (2001) s. 59-60 

26 Holgersson (2003) s. 45 och Hamrén (2007) s. 43 

27 Hirdman, Anja (2006) s. 8  
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2.3 Närvarons och idéernas politik 

Vad har det för betydelse att de flesta musikjournalister är män? Sker det en förändring i mu-

sikjournalistiken när fler kvinnor får tillgång till arenan? Anne Phillips har utvecklat teorin 

om närvarons politik, som i stort handlar om att kvinnliga representanter behövs för att ta till 

vara på kvinnliga intressen. Social representation är minst lika viktigt som åsiktsrepresenta-

tion, då de reflekterande ställningstaganden en person tar aldrig kan stå garanterat fritt från 

personens bakgrund, sociala kontext och kön. Kritiken mot närvarons politik kan kallas idéer-

nas politik, och dess förespråkare driver tesen att representation inte har med vem som sitter i 

den beslutsfattande positionen att göra, utan vilka idéer personen har. Om representanten är 

tillräckligt lyhörd, kan den representera även en person med jämförelsevis avvikande intres-

sen. En kvinna tillvaratar således inte en annan kvinnas intressen per automatik bara genom 

att vara av samma kön.28 Anne Phillips tror inte fullt på ovan nämnda lyhördhet, men hon kan 

delvis hålla med om kritiken och erkänner att det inte räcker att helt ersätta en idéernas politik 

med en närvarons politik. Hon menar att de båda riktningarna inte borde sättas i dikotomi utan 

istället samverka.  

De flesta av dessa problem uppstår mycket riktigt, när dessa två begrepp framställs som var-

andra uteslutande motsatser; när idéer behandlas helt separat från de människor som driver dem 

eller när människor kräver uppmärksamhet utan att en tanke skänks till deras politik eller idéer. 

Det är i förhållandet mellan idéer och närvaro som vi bäst kan hoppas finna ett rättvisare repre-

sentationssystem, inte i ett falskt motsatsförhållande mellan det ena eller det andra.29   

2.4 Journalister sätter agendan 

Många journalister och medieföretag skulle nog hävda att de speglar verkligheten i sin journa-

listik. Denna verklighet skall dock uppfylla vissa kriterier för att platsa som en nyhet.  Agenda 

setting kallas den process där medierna sätter agendan för vad som skall rapporteras om och 

på så sätt också bestämmer vad publiken anser vara viktig information.  Ju mer man rapporte-

rar om ett ämne desto viktigare anses det. Media kontrollerar således publikens bild av verk-

ligheten. Vissa forskare påpekar dock att det inte finns en ond plan bakom agenda setting utan 
                                                             

 

28 Phillips (2000) s. 14 

29 Phillips (2000) s. 38 
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att det snarare är ett verktyg för att klara de krav som ställs på nyhetsproducenter. Redan 1922 

argumenterade Walter Lippman i sin bok PUBLIC OPINION, för att nyhetsmedia konstruerar 

vår syn på världen. Men det var först 1972 som teorin fick sitt nuvarande namn av Maxwell 

McCombs och Donald Shaw, då de studerade medias roll i den amerikanska presidentkam-

panjen i Chapel Hill, North Carolina. Agenda setting anses vara en av de mest välanvända och 

betrodda teorierna inom masskommunikation. Den har bland annat blivit kallad den teori som 

är mest värd att följa.30  

2.5 Teoretisk ram- sammanfattning 

I den här undersökningen har jag valt att utgå från främst fyra teorier. De är Hirdmans teorier 

kring mannen som norm, för att förstå och eventuellt kunna förklara den manliga dominansen 

i musiksfären och allmänhetens uppfattning om att detta är normalt. Jag lutar mig också mot 

Phillips teorier om närvarons politik och idéernas politik för att kunna dra eventuella slutsat-

ser kring huruvida fler kvinnor inom musikjournalistiken kan betyda fler eller färre synliga 

kvinnliga artister. Teorin om agenda-setting är applicerbar på diskussionen om journalisters 

makt att styra vad publiken anser vara viktiga nyheter och ämnen. För att vidare förstå och 

kanske förklara att så många fler manliga artister syns kan Lipman-Blumens teori om homo-

socialt beteende var användbar. Tankarna och teorierna kring makten det innebär att synas (de 

synligas rum och medborgar- och demokratiperspektiven) kommer även dem att användas 

som underlag i den avslutande diskussionen. 

 

                                                             

 

30Coleman, McCombs, Shaw, Weaver (2009) s. 147 
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3 Metod och material 

Undersökningen sker i två steg, dels genom en kvantitativ innehållsanalys och dels genom en 

samtalsintervjuundersökning.  

3.1 Kvantitativ innehållsanalys 

För att ta reda på frekvens och utrymme, det vill säga hur ofta och hur mycket något redovi-

sas, lämpar sig en kvantitativ metod bäst.31 Jag undersöker för det första hur ofta och hur 

mycket kvinnliga och manliga artister förekommer i musiktidningarna SONIC och LIRA MU-

SIKMAGASIN, i radioprogrammet MITT I MUSIKEN och i tv-programmet PSL- PÅ FESTIVAL. För 

det andra analyserar jag förekomsten av kvinnliga och manliga journalister i samma enheter, 

för att hitta ett eventuellt samband mellan skribentens kön och artistens kön. I hur stor ut-

sträckning rapporterar till exempel kvinnliga journalister om kvinnliga artister, manliga artis-

ter och om grupper med både kvinnor och män? 

 

En av anledningarna till att jag väljer att göra en kvantitativ innehållsanalys är bland annat för 

att jag vill få fram faktiska siffror på förekomsten av män och kvinnor i musikmedier. Gunilla 

Jarlbro påpekar i boken MEDIER, GENUS OCH MAKT att genusforskning ibland anses vara löst 

tyckande och mindre vetenskapligt än andra forskningsområden.32  Därför blir det extra viktigt 

att faktiskt kunna visa upp siffror på hur det ser ut. Siffrorna fungerar dessutom som ett bra 

underlag till samtalsintervjuundersökningen. 

3.1.1 Material/Analysenheter 

För att få en så varierad undersökning som möjligt har jag tittat på olika musikmedium; två 

tidningar, ett radioprogram och ett tv-program. Variationen förstärks ytterligare då de fyra 

                                                             

 

31 Esaiasson, Giljam, Oscarsson, Wängnerud (2007/2010) s. 223  

32 Jarlbro (2006) s. 25 
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analysenheterna är specialiserade på olika musikgenrer. Det ska dock tilläggas att både Mitt i 

musiken och PSL- på festival är public service-produktioner, vilket försvårar en jämförelse 

alla fyra enheter emellan. I egenskap av public service-produkt har man också ett annat krav 

på sig uppifrån att presentera ett så jämlikt utbud som möjligt.33 De andra två analysenheterna 

är kommersiella produkter och har således inte samma krav ställda på sitt utbud. Därför ska 

analysenheterna ses som fyra olika medium vars resultat också ska tolkas var för sig. Analys-

enheterna är: 

Lira musikmagasin skriver om jazz, folk- och världsmusik. Tidningen har funnits sedan år 

1994 och kommer ut fem gånger per år. Redaktion: Det redaktionella urvalet görs av fyra perso-

ner; en kvinna och tre män. Bland övriga skribenter är majoriteten män. Nummer 1, 2, 3 och 4 

år 2010 ingår i min undersökning. 

Sonic kommer också ut fem gånger om året . Tidningen startade år 2000. Sonic skriver om po-

pulärmusik i alla dess former, med en övervikt på rock och pop. Redaktion: 2/3 av skribentsta-

ben är män och 1/3 är kvinnor. Nummer 51, 52, 53 och 54 år 2010 ingår i min undersökning. 

Mitt i musiken är ett radioprogram i Sveriges radio, P1. Programmet sänds varje vardagskväll 

med en längd på tio minuter. Mitt i musiken rapporterar om konstmusik, folkmusik och jazz. 

Redaktionen: Två kvinnor och två män sitter i Göteborg, en man och en kvinna i Stockholm, en 

man och en kvinna i Malmö och slutligen en man i Umeå. Program sända den 19/10, 21/10, 

22/10, 25/10, 26/10, 27/10, 28/10, 29/10, 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 8/11, 9/11, 10/11, 11/11, 

12/11, 15/11 och den 16/11 – 2010, ingår i min undersökning. 

PSL- på festival är ett tv-program, som tar oss med på olika festivaler under sommaren 2010. 

Programmen är 30 minuter långa, och består av scenframträdanden, intervjuer med artister och 

intervjuer med människor som besöker festivalen. Redaktionen som spelade in programmen be-

stod av män. Del 1, 2, 3, 4 och 5 ingår i min undersökning. 

3.1.2 Procedur 

För att ta reda på hur ofta och hur mycket kvinnor respektive män syns i de undersökta ana-

lysenheterna har jag delat in materialet i olika variabler och tillhörande värden.34 Jag har i alla 

analysenheter letat efter samma typ av egenskaper/variabler. Dessa egenskaper är: kön på 

                                                             

 

33 Svt:s jämställdhetspolicy och SR:s mångfaldspolicy (se internetadresser i källförteckningen) 

34 Esaiasson, Giljam, Oscarsson, Wängnerud (2007/2010) s. 227 
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artist, form av text/inslag och kön på journalist. Jag kommer hädanefter kalla egenskaperna 

för artistvariabeln, utrymmesvariabeln och journalistvariabeln för att underlätta läsningen. 

Variablerna har i sin tur tillhörande variabelvärden/kategorier, och eftersom det analysenhe-

terna skiljer sig åt i formen, skiljer sig även kategorierna åt. Nedan följer en genomgång av de 

olika kategorierna (se även medföljande bilaga 1 för en mer detaljerad genomgång). 

 

Artistvariabelns kategorier är desamma i alla analysenheter: män/solo, kvinnor/solo, bara 

män/grupp, bara kvinnor/grupp, blandat (både kvinnor och män) och okänt (då kön inte går 

att utläsa).  

 

I de båda magasinen, Sonic och Lira musikmagasin, är utrymmesvariabelns kategorier: repor-

tage (flera sidor), helsida/uppslag, halvsida, notis (allt mindre än en halvsida), recension och 

krönika. I det undersökta radioprogrammet, Mitt i musiken, är utrymmeskategorierna endast 

två till antalet: reportage (en reporter är på plats och intervjuar) och nyhet (kortare telegram 

uppläst av programledaren i studio). I den undersökningen har även minuter och sekunder 

synats, men kommer inte redovisas i resultatdelen. Många av inslagen i programmet handlar 

om allmänna musiknyheter som till exempel ett nytt operahus, orkestrar och politiska åtgär-

der. I undersökningen mäts endast de nyheter som till största delen handlar om en artist/ mu-

siker eller grupp. Därför har jag inte funnit det nödvändigt att använda mig av en okänt-

kategori vid analysen av Mitt i musiken. Det undersökta tv-programmet, PSL- på festival, är 

inte möjligt att dela upp i reportage, nyheter osv. I resultatavsnittet redovisas därför hur 

mycket sammanlagt utrymme respektive grupp (män/kvinnor) har fått, räknat i minuter och 

sekunder. I programmet intervjuas även privatpersoner, vilka inte återfinns i min mätning.  

 

Journalist-varibeln har samma indelningar i alla analysenheter. De är: man, kvinna och okänt. 

Kategoriseringen försvåras av att man ibland inte kan utläsa huruvida namnet på journalisten 

är ett kvinno- eller mansnamn, och när en text är osignerad och därför har en okänt-kategori 

tillkommit. I varje analysenhets respektive kodschema finns artist- och/eller sidhänvisningar, 

så att undersökningens reliabilitet enkelt går att testa för en utomstående.35 Användningen av 

okänt-kategorier är viktig för att fylla det så kallade fullständighetskravet.36 Ibland finns det 

helt enkelt inte möjlighet att utläsa variabelvärdet på en viss en variabel, men att utelämna den 

                                                             

 

35 Esaiasson, Giljam, Oscarsson, Wängnerud (2007/2010) s. 235 

36 Esaiasson, Giljam, Oscarsson, Wängnerud (2007/2010) s. 231 
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är att inte berätta hela sanningen. Viktigt att nämna är att de texter/inslag där artisten är 

okänd, men journalisten synlig, eller de texter/inslag där artisten är synlig, men journalisten är 

okänd, trots allt kommer att ingå i mina beräkningar och presenteras i resultatdelen. Detta för 

att de undersökta enheterna tillför något ändå, genom att tillhöra någon av de kategorier un-

dersökningen ämnar mäta; frekvensen av manliga och kvinnliga artister/musiker eller fre-

kvensen av manliga och kvinnliga journalister. 

3.2 Samtalsintervjuundersökning 

Som ett komplement till den kvantitativa undersökningen har jag även genomfört ett antal 

intervjuer med musikjournalister som arbetar på de undersökta analysenheternas redaktioner. I 

METODPRAKTIKAN skiljer författarna Peter Esaiasson, Mikael Giljam, Henrik Oscarsson och 

Lena Wängnerud på två typer av frågeundersökningar. Dels finns det informantundersökning-

ar vilka lämpar sig bäst när forskaren vill ta reda på hur verkligheten ser ut på ett visst ställe, 

eller hur en specifik händelse ägde rum. Svarspersonerna fungerar då som vittnen, som ska 

hjälpa forskaren att bilda sin uppfattning om ett visst händelseförlopp. Den andra formen av 

intervjumetod är respondentundersökningen som istället syftar till att lägga fokus på intervju-

personerna. Forskaren vill i detta fall ta reda på vad varje svarsperson tänker och tycker om 

det som undersökningen gäller. Respondentundersökningar kan göras på två sätt, antingen i 

form av en så kallad frågeundersökning eller genom samtalsintervjuundersökningar. Jag har 

valt att använda mig av den senare. Med en samtalsintervjuundersökning, även kallat djupin-

tervju, får forskaren chans att föra ett interaktivt samtal med svarspersonen. Intervjun innehål-

ler samma typ av frågor till alla respondenter, men beroende på hur respondenterna svarar kan 

ordningsföljden, formuleringen av frågorna och innehållet skilja sig åt mellan de olika inter-

vjuerna.37 En viktig fördel med samtalsintervjun, och som har varit betydelsefull för mig, är 

möjligheten till följdfrågor. Med hjälp av dem har jag kunnat se mönster i svaren och således 

formulerat ännu mer precisa och korrekta frågor till nästa intervjuperson. Intervjuerna redovi-

sas inte var för sig, utan svaren från intervjupersonerna är istället strukturerade runt vissa frå-

gor och problemställningar.  

                                                             

 

37 Esaiasson, Giljam, Oscarsson, Wängnerud (2007/2010) s. 257-259 & 283 
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3.2.1 Intervjupersoner 

Intervjupersonerna arbetar på de redaktioner vars material jag analyserar. Jag ville intervjua 

både män och kvinnor och kontaktade dem direkt, istället för att gå genom redaktionen. An-

ledningen till att det förekommer två personer från tidningen Sonic beror på att Danina Mah-

mutovic svarade snabbast, medans Pierre Hellquist svarade på frågorna via mejl något senare. 

Jag valde dock att inkludera båda intervjuerna för att jag tyckte att de tillförde olika intressan-

ta aspekter till min undersökning. Intervjuerna finns inspelade och sparade hos mig om något 

skulle behöva kontrolleras (se även bilaga 2 för intervjufrågor). Följande personer deltog som 

intervjupersoner i samtalsintervjuundersökningen: 

Andreas Lindahl – programledare på Mitt i musiken 

Karin Jacobson – skribent och redaktör på Lira musikmagasin 

Danina Mahmutovic – skribent på Sonic 

Pierre Hellquist – chefredaktör på Sonic 

Jens von Reis – producent på PSL- på festival 

3.3 Undersökningens tillförlitlighet 

En målsättning under arbetets gång har varit att få ett så stort och brett urval av analysenheter 

som möjligt för att på så sätt kunna dra mer generella slutsatser. Trots det kanske det hade 

varit ännu mer rättvist att även inkludera kulturtidskrifter och nöjesbilagor som ibland skriver 

om musik, för att få ett ännu bredare urval. Anledningen till att jag tillslut bara valde medier 

som till största del rapporterar om musik var tydligheten i sådant material. Kulturtidskrifter 

och nöjesbilagor rapporterar om så mycket annat, vilket kunde försvåra mitt urval då jag ville 

analysera material som endast behandlade artister och musiker. Vad gäller urvalet av journa-

lister till samtalsintervjuundersökningen har jag valt de som jobbar på de undersökta analys-

enheterna.  På så sätt kan det vara svårt att hävda att de representerar alla musikjournalister i 

Sverige och därför borde diskussionen som förs senare i uppsatsen inte ses som något annat 

än just en analys av det respondenterna säger. Viktigt att nämna är även att Sonics chefredak-

tör intervjuades via mejl, vilket försvårade den interaktivitet som en samtalsintervjuundersök-

ning kräver. 
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4 Resultat och Analys  

Först ut är resultatet från den kvantitativa undersökningen, och eftersom analysenheterna skil-

jer sig åt i sin form redovisas också deras resultat var för sig. Med andra ord, SONIC, LIRA 

MUSIKMAGASIN, MITT I MUSIKEN och PSL- PÅ FESTIVAL har varsin sektion med tillhörande 

resultatdel.  Under varje sektion redovisas frekvensen av kvinnliga och manliga artister följt 

av frekvensen av kvinnliga och manliga journalister och sist en redovisning över hur stort 

utrymme kvinnliga och manliga artister får. Viktigt att nämna är att jag, under rubriken Ut-

rymme, inte ger en fullkomlig redogörelse, utan endast belyser intressanta tendenser jag har 

stött på vad gäller hur mycket plats respektive kön får. Efter genomgången av de olika analys-

enheterna följer en sammanfattning av resultaten, där en mer generell analys behandlar hela 

materialet i stort. 

4.1 Sonic 

Sonic nummer 51, 52, 53 och 54 från 2010 är undersökta, vilket resulterar i 240 analyserade 

texter (se figur 1). Av dessa texter handlar 30 stycken om kvinnliga soloartister, att jämföra 

med 98 stycken som handlar om manliga soloartister. Tittar man på band/grupper med bara 

kvinnor, så återfinns dem i fyra av de räknade texterna. Band/grupper med bara män före-

kommer däremot 52 gånger. 39 texter handlar om band/grupper med både kvinnor och män i 

och 17 texter handlar om okänd artist eller grupp. En intressant iakttagelse är att siffrorna näs-

tan är identiska mellan de fyra olika Sonic-numren. Till exempel är antalet grupper med bara 

män 13 till antalet i alla nummer. 
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Figur 1. Sonic: Antal texter som handlar om respektive kön/grupp. 

 

4.1.1 Journalister 

Av de 240 texterna är 12 % författade av kvinnor jämfört med män som har skrivit 81 % av 

materialet (okänd skribent 7 %). Av de texter som handlar om manliga soloartister och grup-

per med bara män i, är 14 texter (9 %) skrivna av kvinnliga skribenter, 123 texter (82 %) 

skrivna av manliga skribenter och 13 texter (9 %) skrivna av okända skribenter. Av de texter 

som handlar om kvinnliga soloartister eller grupper med bara kvinnor i är 8 (23,5 %) författa-

de av kvinnliga skribenter, 25 stycken (73,5 %) av manliga skribenter och en (3 %) skriven av 

okänd skribent. Av de texter som handlar om blandat, både kvinnor och män är sex (15 %) 

skrivna av kvinnliga skribenter, 30 (77 %) skrivna av manliga skribenter och tre (8 %) skrivna 

av okänd skribent (se figur 2). 

Figur 2. Sonic: Hur mycket kvinnliga och manliga journalister rapporterar om respektive grupp. 

 

 

 

30

98

4

52
39

17

Sonic: 240 texter

Kvinnor om Män

Män om Män

Okänd om män

Kvinnor om Kvinnor

Män om Kvinnor

Okänd Om Kvinnor

Kvinnor om Blandat

Män om Blandat

Okänd om Blandat



 

 

23 

4.1.2 Utrymme  

Sonic har i varje nummer ett eller flera längre reportage. I de fyra undersökta tidningarna do-

mineras dessa av manliga artister. Nio reportage handlar om män (både solo och i 

band/grupp). De är samtliga skrivna av manliga journalister. Ett reportage handlar om en 

kvinna och är skrivet av en kvinnlig journalist. Grupper och band med båda könen represente-

rade återfinns i sammanlagt fem reportage, alla skrivna av män.  

4.2 Lira musikmagasin 

Lira musikmagasin nummer 1, 2, 3 och 4 år 2010 ingår i undersökningen, vilket resulterar i 

831 analyserade texter (se figur 3). Anledningen till det stora antalet texter, jämfört med tid-

ningen Sonic, är att Lira har fler skivrecensioner i varje nummer.  Av alla texter handlar 114 

om kvinnliga soloartister, 183 texter om manliga soloartister, 20 om band/grupp med kvinnor, 

95 om band/grupp med män, 103 om både män och kvinnor och 76 om okänd artist. 

Figur 3. Lira musikmagasin: Antal texter som handlar om respektive kön/grupp. 

 

4.2.1 Journalister 

Av de 591 texterna har manliga skribenter skrivit 80 % medans kvinnliga skribenter har skri-

vit 14 % av texterna (6 % okänd skribent). Av de texter som handlar om män, både soloartis-

ter och män i grupp, har 26 texter (9,35 %) skrivits av kvinnliga skribenter, 240 texter (86,33 

%) av manliga skribenter och övriga 12 (4,31 %) är skrivna av okänd skribent. Av texterna 

som handlar om kvinnliga soloartister och kvinnor i grupp, är 35 texter (26 %) skrivna av 

kvinnliga skribenter, 86 texter (64 %) skrivna av manliga skribenter och övriga 13 (10 %) är 

114

183

20

95 103
76

Lira: 591 texter



 

 

24 

skrivna av okänd skribent. Av texterna som handlar om både kvinnor och män är 16 texter (15 

%) skrivna av kvinnliga skribenter, 78 texter (76 %) skrivna av manliga skribenter och 9 tex-

ter (9 %) skrivna av okänd skribent (se figur 4). 

Figur 4. Lira musikmagasin: Hur mycket kvinnliga och manliga journalister rapporterar om respektive 
grupp. 

 

4.2.2 Utrymme 

En tendens jag har lagt märke till är att kvinnliga artister i stor utsträckning recenseras av 

kvinnliga skribenter i Lira. Kvinnliga skribenter har i de fyra undersökta numren skrivit 28 

skivrecensioner av skivor med kvinnor, jämfört med 16 recensioner av skivor med män. Hos 

de manliga skribenterna syns samma tendens; män recenserar i större grad skivor med manli-

ga upphovsmakare, än skivor med kvinnliga upphovsmakare. De har skrivit 213 av skivrecen-

sionerna med manliga artister och 74 av skivrecensionerna med kvinnliga artister. 

4.3 Mitt i musiken 

Program sända den 19/10, 21/10, 22/10, 25/10, 26/10, 27/10, 28/10, 29/10, 1/11, 2/11, 3/11, 

4/11, 5/11, 8/11, 9/11, 10/11, 11/11, 12/11, 15/11 och den 16/11 – 2010 är undersökta vilket 

resulterar i 34 analyserade inslag (se figur 5). Män i band/grupp eller som soloartister domine-

rar även utbudet i radioprogrammet Mitt i musiken. De förekommer i 21 inslag, jämfört med 

de kvinnliga artisterna som förekommer i sju inslag. Inslag med både kvinnliga och manliga 

artister representerade är sex till antalet. Betydligt fler manliga artister får ta plats i de kortare 

nyhetsinslagen, medans fördelningen är något jämnare vad gäller reportagen. Sex reportage 

handlar om kvinnor, nio om män och fem om både kvinnor och män.  

 

Kvinnor om Män

Män om Män

Okänd om män

Kvinnor om Kvinnor

Män om Kvinnor

Okänd Om Kvinnor

Kvinnor om Blandat

Män om Blandat

Okänd om Blandat



 

 

25 

 

Figur 5. Mitt i musiken: Antal inslag som handlar om respektive grupp. 

 

4.3.1 Journalister 

Av de 34 inslagen är 65 % stycken gjorda/rapporterade av män och 35 % gjorda av kvinnor. 

Snedfördelningen har delvis att göra med att programmet har två manliga programledare och 

eftersom jag även har mätt nyheter rapporterade från studion, syns de också i uträkningen. Av 

de inslag som handlar om män, både soloartister och män i grupp, är tre inslag (14 %) gjorda 

av kvinnliga journalister och 18 inslag (86 %) gjorda av manliga journalister. Av de inslag 

som istället handlar om kvinnor, är fem (71 %) gjorda av kvinnor och två (29 %) gjorda av 

män. Av de texter som handlar om både kvinnor och män står kvinnliga journalister bakom 

fyra (67 %) av inslagen och manliga journalister bakom två stycken (33 %) (se figur 6). 

Figur 6. Mitt i musiken: Hur mycket kvinnliga och manliga journalister rapporterar om respektive 
grupp. 
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4.3.2 Utrymme 

Intressant med Mitt i Musiken är att redaktionen är jämn vad gäller könsfördelning. Så om 

man bortser från de kortare nyheter som rapporteras om från studion (där män sitter) och istäl-

let tittar på reportagen är det, som jag tidigare nämnt ganska jämnt mellan könen. Sex repor-

tage handlar om kvinnliga artister och grupper, nio om manliga artister och grupper och fem 

om både kvinnor och män. Det är också bland reportagen som de kvinnliga journalisterna 

dominerar. De har gjort tolv av reportagen jämfört med sju som är gjorda av manliga journa-

lister.  

4.4 PSL- på festival 

Del 1, 2, 3, 4 och 5 av PSL- på festival är analyserade vilket resulterar i 54 inslag à 84 minuter 

och 25 sekunder (se figur 7). Viktigt att nämna är att samma artister återkommer flera gånger 

under ett program därav siffran 54 inslag. Den sammanlagda summan av artister och grupper 

som medverkar är 32 stycken. Av de 54 inslagen handlar åtta inslag om kvinnliga soloartister, 

jämfört med 23 inslag som handlar om manliga soloartister. Endast ett inslag handlar om 

kvinnor i grupp och medans 18 inslag handlar om män i grupp. Inslag som handlar om både 

kvinnor och män är tre till antalet och ett inslag handlar om en okänd grupp (det går inte att 

utläsa huruvida det ingår både män och kvinnor i gruppen). 

Figur 7. PSL- på festival: Antal inslag som handlar om respektive grupp. 
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4.4.1 Journalister 

När PSL-på festivalredaktionen spelade in programmet i somras, var det endast män som stod 

bakom urval och rapportering.  

4.4.2 Utrymme 

Kvinnliga artister och grupper medverkar  cirka 17 minuter i de fem analyserade programen. 

Manliga artister och grupper medverkar i sin tur cirka 61 minuter. Inslag med både kvinnor 

och män medverkar i cirka sex minuter.  

4.5 Sammanfattning av den kvantitativa undersökningen 

Totalt är 831 texter och 88 inslag analyserade (sammanlagt 919). Generellt för alla analysen-

heter är att det syns färre kvinnor än män, både vad gäller kvinnliga soloartister och grupper 

med bara kvinnor i. 184 stycken (20 %) av alla texter och inslag handlar om bara kvinnor, 490 

(53 %) om bara män, 151 texter och inslag (16 %) handlar om både kvinnor och män och 94 

(10 %) handlar om okänd artist (se figur 8).   

 

Figur 8. Antal kvinnliga och manliga artister/grupper i alla 831 texter och 88 inslag. 
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jag ändå har kunnat utläsa om journalisten är man eller kvinna, vilket också ingår i min under-

sökning. 

Kvinnor rapporterar mer om kvinnliga artister och grupper än om manliga artister och grupper 

i både Lira musikmagasin och i Mitt i musiken, när vi tittar på antal inslag och texter. I Sonic 

skriver kvinnliga skribenter antalsmässigt mer om män än om kvinnor. Men för att kunna 

göra korrekta jämförelser krävs också en omräkning i procent, för att få reda på hur stor del 

av materialet som kvinnliga respektive manliga journalister rapporterar om. I tårtdiagrammen 

som medföljer varje sektion, går att utläsa att kvinnliga journalister andelsmässigt rapporterar 

mer om kvinnor och blandat-kategorin än vad de rapporterar om bara män. Det samma gäller 

de manliga journalisternas rapportering, andelsmässigt rapporterar de mer om män och blan-

dat-kategorin än om bara kvinnor. Tendensen återfinns i alla analysenheter. PSL- på festival 

står dock utanför denna jämförelse då alla journalister är män. 

4.6 Resultat intervjuerna 

Intervjuerna presenteras inte var för sig utan svaren från respondenterna är istället strukture-

rade runt vissa frågor och problemställningar för att få ett mer samlat intryck av vad intervju-

personerna tycker. Jag har valt ut de frågor och ämnen som är mest relevanta för undersök-

ningen. Efter genomgången av intervjuundersökningen följer en sammanfattning av resultatet.  

4.6.1 Hur de väljer ut vad vilka artister och grupper de ska rapportera om 

Både på Sonic och Lira musikmagasin är det viktigt att skribenterna gillar den musik de skri-

ver om. Karin Jacobson förklarar att ett av Liras grundaspekter, förutom att hålla sig till gen-

rerna de bevakar och skriva om relevanta nyheter också är att endast skriva längre texter om 

sådan musik som någon på redaktionen går igång på. Sonics chefredaktör Pierre Hellqvist 

uttrycker det liknande. Deras utgångspunkt är att skriva om sådant de själva och deras medar-

betare gillar. Sonic vill hålla en bredd och en så bra mix av artister som möjligt. Mellan 

svenskt och utländskt, etablerat och oetablerat, nytt och gammalt, olika genrer, olika kön och 

olika typer av texter. 

 

Mitt i musiken har ett annat aktualitetskrav på sig, då programmet sänds varje vardag. Deras 

urval av nyheter styrs i högre grad av kalendern, dagsnyheter och pressmeddelanden. I sitt 

längre veckomagasin kan de vara friare och välja mer aktivt vad de vill rapportera om.  



 

 

29 

 

Jens von Reis från PSL, berättar att de inför inspelningen av PSL- på festival verkligen arbe-

tade med att boka intervjuer med kvinnliga artister, men att det var svårt eftersom festivalerna 

dominerades av bokningar med manliga artister. Även han pratar om att redaktionen vill hålla 

en bredd, mellan erkända och okända artister och att de gärna rapporterar om musik som de 

själva gillar. 

4.6.2 Angående det faktum att det är så mycket färre kvinnliga artister/musiker 

Samtliga intervjupersoner är medvetna om snedfördelningen av manliga och kvinnliga artister 

i sina tidningar respektive program. De nämner just det sneda utbudet som största bidragande 

faktor till snedfördelningen. Man speglar helt enkelt verkligheten som i sig är ojämlik mellan 

män och kvinnor, därav den sneda fördelningen i medierna.  

 

Danina Mahmutovic är inte helt säker att den manliga dominansen bara har att göra med att 

det finns fler manliga artister, hon tror att män är bättre på att marknadsföra sig själva. Hon 

säger också att även om det finns fler kvinnor i dag, så syns det inte alltid i musikmedier.  

 

Jens von Reis och PSL-redaktionen kände en oro inför att programmen endast skulle handla 

om manliga artister eftersom det, enligt honom, inte var så många kvinnor bokade till de fes-

tivaler de besökte. De löste problemet genom att i stället försöka ha fler kvinnor i reportagen 

om festivalbesökarna.  

 

Karin Jacobson tror att samhället i högre utsträckning uppmanar och premierar manliga ex-

perter, till exempel inom musik, jämfört med kvinnor. 

 

– Den kvinnliga könsrollen har inte lika stort utrymme för att snöa in på något eftersom jag 

tror att den i högre grad präglas av socialt och relationellt ansvarstagande, säger hon.  

Att representationen mellan män och kvinnor inte är fifty- fifty återspeglar bara verkligheten 

menar Pierre Hellqvist. Han skriver att Sonic jobbar på att dra sitt strå till stacken genom att 

lyfta fram de kvinnliga artister vars musik de gillar, vilket enligt honom själv inte har varit 

särskilt svårt de senaste åren och nämner bland annat El Perro del Mar, Lykke Li och Karin 

Dreijer Andersson som exempel på artister som sett till att svensk popmusik gått från bakvat-

ten till framkant i ett internationellt perspektiv. 
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4.6.3 Journalisters påverkan på journalistiken 

Mitt i musiken-redaktionen är jämn vad gäller könsfördelningen, och det tror Andreas Lindahl 

påverkar urvalet av nyheter. 

 

– Jag tror att kvinnorna tänker mer på det här. De flesta av de som gör reportagen är ju kvin-

nor och de är nog medvetna om den sneda representationen, säger han. 

 

Andreas Lindahl tror också att män tar fram andra män. Han påpekar också att det förr ”bara 

var gubbar på alla platser”, vilket resulterade i att det bara var dem som fanns att välja mellan. 

Men Andreas Lindahl tror dock att det är på väg att förändras, både vad gäller kvinnliga artis-

ter och kvinnliga musikjournalister och ser det som en bra och behövlig utveckling.  

 

Karin Jacobson tror också att det finns större medvetenhet hos kvinnliga musikjournalister, 

och att de därför försöker lyfta fram kvinnor de tycker är bra. Hon säger att hon om hon själv 

får chansen att berätta om en kvinna, så gör hon det. Men hon påpekar samtidigt att kön aldrig 

får gå före musikalisk kvalité som urvalsgrund. Karin Jacobson misstänker också att det finns 

en risk att manliga artister får mer utrymme i en tidning med en helt igenom manlig redaktion, 

att män väljer män. Hon tror själv att det faktum att hon är kvinna och redaktör kan påverka 

representationen av kvinnor i Lira. Vad gäller andelen manliga musikjournalister så drar Ka-

rin Jacobsson paralleller till andelen manliga artister. Hon menar att det kan vara lättare att få 

acceptans för specialintressen som man, än som kvinna och att många musikjournalister har 

börjat som hängivna skivsamlare, något hon tror kanske är vanligare bland killar än tjejer. 

Sonics Pierre Hellqvist drar även han paralleller till skivsamlandet som start på en musikjour-

nalistkarriär: 

 

– Det är långt fler män som vill vara verksamma som musikjournalister. Varför det är så får 

man nog göra djupare analyser av, men det har säkert att göra med att män i högre grad än 

kvinnor är skivsamlartyper, som senare använder sin nördiga kunskap för att bli musikjourna-

lister, säger han.  

 

Danina Mahmutivoc tillhör också dem som tror att kvinnliga musikjournalister är mer med-

vetna om den sneda fördelningen mellan manliga och kvinnliga artister. Hon menar att man i 

egenskap av kvinna kanske fiskar i andra vatten, letar artister på alternativa ställen, och hela 

tiden har den där medvetenheten med sig.  
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– Jag skriver ju själv om hiphop som är en väldigt mansdominerad genre och därför lyssnar 

jag mest på killar. Men så fort det är en tjej som är bra, så vill jag uppmärksamma det, säger 

hon.  

 

Danina Mahmutovic är dock noga med att poängtera att valen aldrig får ske på bekostnad av 

kvalitén. Hon säger att hon inte vill skriva om tjejer bara för att de är tjejer, utan för att dem är 

bra. 

4.6.4 Kan man/ ska man göra något åt underrepresentationen av kvinnliga 

artister? 

Andreas Lindahl tycker att man definitivt både kan och borde göra något åt snedfördelningen. 

Han tycker att man får gräva lite djupare, inte alltid välja det första alternativet, som ju ofta är 

en man. Han berättar om när redaktionen gjorde en undersökning med olika konserthus om 

hur många kvinnliga tonsättare de hade satt upp, och det visade sig att vissa konserthus hade 

satt upp noll med kvinnliga tonsättare.  

 

– De sa att det inte fanns några kvinnor. Men när vi skrapade på ytan såg vi att det inte stäm-

de. Man måste ha ögonen öppna, och välja kvinnor aktivt, då får det bli en del män som blir 

trampade på fötterna, och så är det ju bara. Men gör man ingenting blir ju statistiken helt 

knäpp, säger Andreas Lindahl. 

 

Jens von-Reis tycker att frågan är svår och att han inte tror att något slags kvoteringssystem 

skulle lösa problemet. 

 

– Det enda man kan göra är att lyfta fram tjejer som man tycker är bra, säger han. Men det får 

inte bli krystat, det måste ju vara bra saker. 

4.7 Sammanfattning av samtalsintervjuundersökningen 

Samtliga respondenter är medvetna om underrepresentationen av kvinnor i musikmedier. De 

tror att den främsta orsaken är att utbudet av artister är så snett från början, men vissa menar 

också att man mer medvetet måste lyfta fram kvinnliga artister, vilket dock inte får ske på 

bekostnad av kvalitén. Majoriteten av respondenterna säger att urvalet av artister också beror 

mycket på vad redaktionen tycker är bra musik. Tre av respondenterna tror att kvinnliga mu-

sikjournalister är mer medvetna om ojämlikheten och därför försöker göra något åt den. 
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5 Slutsats och diskussion  

Här följer en kort redogörelse i punktform över de slutsatser som har kunnat dras: 

 

 Det syns färre kvinnor än män i de undersökta analysenheterna. 

 

 Manliga journalister finns i större antal och rapporterar mer än kvinnliga journalister 

gör. Män skriver procentuellt mer om män. Kvinnor skriver procentuellt mer om kvin-

nor.  

 

 Majoriteten av respondenterna är medvetna om snedfördelningen mellan kvinnliga och 

manliga artister och jobbar för att göra något åt den. De tror dock att den främsta orsa-

ken till underrepresentationen av kvinnor beror på det ojämlika utbudet. En majoritet 

av respondenterna säger att deras urval framförallt grundar sig på vad de själva tycker 

är bra musik. Några menar också att ett mer medvetet urval ger en jämnare representa-

tion mellan könen. 

 

Dessa slutsatser diskuteras i den härefter följande texten. 

 

För det första är det på sin plats att påpeka att utbudet av artister redan från början är skevt. 

Det finns helt enkelt fler män att rapportera om och därför är resultatet inte förvånande. Där-

emot kan man ju fråga sig varför det är så? Jag tror att det i mångt och mycket har med den 

kvinnliga och manliga könsrollen att göra. Precis som några av respondenterna påpekar så 

tillåts killar i större utsträckning att nörda ner sig i något ämne eller intresse under unga år. 

Flickor lär sig tidigt att de bedöms främst efter sitt utseende, medans killar snarare bedöms för 

sina prestationer. Eftersom det finns, eller snarare syns, så få kvinnliga musiker och journalis-

ter får flickorna heller inga förebilder på det området. Precis som bland annat Gunilla Jarlbro 

påpekar så är synlighet viktig på många olika sätt.38 Medborgarna i ett samhälle behöver kun-

na spegla sig själva i medierna för att känna sin rättmätiga medborgaridentitet.  Denna så vik-

tiga medborgaridentitet påverkar hur vi engagerar oss i samhället. Jag menar att detta med-

                                                             

 

38 Jarlbro (2006) s.23-24 eller se s. 11 i denna uppsats 
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borgarperspektiv går att applicera även på musikvärlden. Kan du som flicka inte se andra med 

samma kön som du dig musicera eller rapportera om muisk, kan det också vara svårt att se sig 

själv i den positionen. Även Maria Edström menar ju att representation är viktigt för identi-

tetsskapandet och bearbetningen av våra egna självbilder.39 Teorin om de synligas rum är ock-

så tillämpbar vid diskussionen kring kvinnors underrepresentation i medierna.40 Att få tillgång 

till detta rum kan påverka framtiden mer än man tror. Tv4:s satsning på att visa handbollsda-

mernas EM-turnering kommer sannolikt göra att handbollsklubbarna kommer se ett ökat tryck 

från flickor framöver till exempel.  

För att hänvisa till Hirdmans teorier går det att se ett tydligt normtänkande inom musikvärl-

den.41 Den manliga musikern är den som beskrivs i musikhistorien och den som syns mest i 

musikmedier. Den kvinnliga artisten blir då något som avviker från normen, hon är en anoma-

litet. Hon är inte bara artist hon är en kvinnlig artist. Ett band med bara kvinnor i blir ett tjej-

band. Precis som för kvinnorna på det företag som Rossabeth Moss Kanter undersökte, så 

hamnar kvinnliga musiker i en minoritetsposition gentemot normen, manliga musiker. En 

person i minoritetsposition blir dels extra synlig, står ut från mängden, men också extra 

granskad.42 Normen, i det här fallet manliga musiker blir i högre grad bedömda som individer, 

medan personer utanför normen behandlas som en homogen grupp.  I denna minoritetsposi-

tion tvingas man ofta fungera som en token/symbol för sin grupp, kvinnliga musiker företrä-

der således andra kvinnor. Inte sällan blir man också jämförd med varandra inom gruppen. Ett 

aktuellt exempel på detta är jämförelsen mellan Nicki Minaj och Lauren Hill. De jämförs och 

bedöms mot varandra endast för att de är kvinnor, fast de lika gärna kunde jämföras med en 

manlig rappare. Som om de inte båda skulle kunna få plats på hiphop-scenen. Konkurrens, 

känslan av att inte tillhöra normen och därför behöva prestera dubbelt så bra och brist på före-

bilder kan vara några av orsakerna till varför det finns färre kvinnliga artister. 

 

Att de få kvinnliga musikjournalisterna som finns på de undersökta analysenheterna procentu-

ellt skriver mer om kvinnor är en tydlig hänvisning till att Anne Phillips teori om närvarons 

politik verkar fungera.43 Om den trenden höll i sig skulle alltså fler kvinnliga musikjournalis-

                                                             

 

39 Edström (2006) s.14, se även s. 11 i denna uppsats 

40 B. Thompson (2002) s.301-305, se även s. 11 i denna uppsats 

41 Hirdman Yvonne (2001) s. 59-60, se även s. 12 i denna uppsats 

42 Kanter (1993) s.216, se även s.12 i denna uppsats 

43 Phillips (2000) se även s.14 i denna uppsats 
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ter kunna innebära fler synliga kvinnliga artister och musiker. Men jag tror att även en idéer-

nas politik har varit nödvändig. Flera av respondenterna trodde att kvinnliga musikjournalister 

var mer medvetna än sina manliga kollegor när det kom till kvinnors underrepresentation i 

medier. När de kvinnliga musikjournalisterna får chansen, så berättar de gärna om en kvinna.  

Det vi ser här är ju också ett exempel på homosocialitet mellan kvinnor.44 Kvinnor väljer, ori-

enterar och identifierar sig med andra kvinnor. Just identifikationen tror jag är ett nyckelord, 

en kvinnlig artist kanske kan sätta ord på det man känner och upplever. Jag menar dock att 

homosocialitet mellan kvinnor inte är något helt naturligt, som bara händer av sig själv. Jag 

tror som sagt att sådana val också kräver en medvetenhet om en snedfördelning och en vilja 

att göra något åt den. Homosocialitet behöver med andra ord inte nödvändigtvis betyda något 

negativt, särskilt inte när grupper utan makt använder det som ett verktyg för att få mer makt 

och inflytande på något område. En kombination av identifikation och medvetenhet hos de 

kvinnliga musikjournalisterna gör det möjligt för en homosocialitet mellan kvinnor. Detta är 

något det finns lite forskning om i dagsläget och förhoppningsvis kan min undersökning hjäl-

pa till att belysa området ytterligare, eller inspirera andra att forska mer kring fenomenet. 

Å ena sidan hävdar några av respondenterna att de bara speglar verkligheten av musikvärlden, 

det finns så få kvinnor, vi kan inte göra mer. Å andra sidan menar de att de helst väljer ut och 

rapporterar om den musik som de själva gillar att lyssna på, så kallat bra musik. Jag tycker det 

är motsägelsefullt att mena att man speglar musikvärlden, och samtidigt säga att man helst 

rapporterar om sådant man själv gillar. Min poäng är att musikjournalister, genom agenda 

setting, i hög grad kan styra över vilken musik som det ska berättas om, vilken musik som 

anses bra. Men vilka är de, musikjournalisterna, vars personliga smak publiken är så uteläm-

nad till att tycka något om? Som jag skriver i bakgrundskapitlet så är det ofta en musikintres-

serad, journalistutbildad man i 20–35-årsåldern. Om man då väljer att tro på teorierna kring 

homosociala beteenden, är det inte svårt att se att en av förklaringarna till manliga artisters 

dominans vad gäller synlighet i musikmedier kan bottna i just detta. Män väljer män och sät-

ter agendan över hur musikvärlden presenteras. Viktigt att komma ihåg är att traditionella 

medier i framtiden kanske inte har samma makt över vår verklighet som förr. Tack vare Inter-

net kan vi i dag hitta egen musik att gilla, utan att bli styrda av musikjournalisternas tycke och 
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smak. Dock tror jag att det professionella urval som traditionella medier och journalister kan 

erbjuda än så länge väger tyngst, trots, eller kanske på grund av, det enorma utbud som finns 

att hitta på nätet. 

Några av respondenterna tycker att kvinnor gärna och ofta ska lyftas fram, men aldrig på be-

kostnad av kvalitén. Kvinnor ska alltså inte lyftas fram av enda orsaken att hon är bra för att 

vara tjej. Det är som att man tar för givet att kvinnor har svårt att nå den där absoluta toppen 

av god kvalitets-berget. Jag undrar hur ofta man oroar sig över att en manlig artist lyfts fram 

på felgrundade premisser. Hur ofta hör vi han är bra för att vara kille när vi pratar om en 

manlig trummis? Återigen, mannen är normen för vad en kvalitativ musiker är och kvinnor får 

komma in på planen och spela när de uppnår de redan på förhand satta kvalitetsmålen. Intres-

sant blir det då också att fråga sig vad bra musik är. Musikvetaren Freya Jarman Ivens menar 

ju att olika genrer är könsmärkta och att de således har olika anseende.45 En så kallat kvinnlig 

genre som till exempel tonårspop anses ha lägre status och mindre autencitet än en så kallat 

manlig genre som till exempel rock. Det finns alltså uppfattningar om vad som anses vara bra 

och mindre bra musik. 

Jag tror inte att musikjournalister medvetet väljer bort kvinnliga artister. Många kämpar för 

att få en så jämn balans som möjligt, och jag är införstådd med att det är lätt att kritisera som 

utomstående. Men det som förvånar mig är att framförallt de manliga journalisterna inte kan 

se att även dem, precis som kvinnorna, helst rapporterar om sitt eget kön. I stället anses det 

musikaliska urvalet endast baseras på det flyktiga ordet kvalitet. Återigen blir det tydligt vil-

ket kön som är normen och vilka som avviker, vilka som är i majoritet respektive minoritet. 

Män är individer, inte en homogen grupp. Manliga journalister gör således individuella val 

och väljer att rapportera om manliga artister endast på grund av deras kvalitet som artister. 

Man bortser alltså från det faktum att manliga journalister kan ha lättare att identifiera sig med 

och orientera sig mot manliga artister och följaktligen rapporterar mer om dem.  

Som de flesta av respondenterna har påpekat så finns det färre kvinnliga artister och musiker 

att rapportera om och därför syns också färre. Med andra ord, finns du inte så syns du inte. Jag 

vill hävda att relationen även går att vända på. Syns du inte så finns du inte. Musikjournalister 
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har ett ansvar att visa upp fler kvinnor, även om det innebär mer jobb att hitta dem och samti-

digt vara medvetna om den normativa mall som en musiker måste passa in i för att anses vara 

tillräckligt kvalitativ. Syns fler kvinnliga artister och musiker i medierna kommer det i framti-

den också finnas fler kvinnliga artister och musiker att rapportera om.  

5.1 Framtida forskning 

Som jag nämnde i resultatdelen så recenserar kvinnliga skribenter på Lira fler kvinnliga än 

manliga artister. En intressant upptäckt att gräva djupare kring är om, och i så fall hur, dessa 

recensioner skiljer sig från de manliga journalisternas recensioner. Jag tyckte mig se vissa 

skillnader i hur kvinnor och män skrev. Manliga journalister hyllade oftare artisten och an-

vände mer frekvent meningar som den bästa plattan i år, skivan platsar på årsbästa-listan 

osv. Det skulle vara intressant att mer ingående analysera dessa olikheter och även prata med 

journalister om dem. Den typ av kvantitativ undersökning som jag har gjort är självklart in-

tressant och värd att göra på andra specialområden inom journalistiken. Att intervjua journa-

lister ger ytterligare en behövlig dimension till undersökning. När vi får ojämlikhet på pränt är 

det kanske lättare att göra något åt den, den talar sitt tydliga språk. Trots det tror jag att det är 

av yttersta vikt att också analysera journalistik och våra medier på ett kvalitativt plan, såsom 

till exempel Anja Hirdman gör.46 Hur kvinnliga och manliga journalister skriver är minst lika 

viktigt att undersöka som hur mycket de skriver. En kombination av de båda analyssätten är 

det mest eftersträvansvärda om vi vill kunna förstå och påverka medierna i en positiv riktning 

framöver. 

 

Ytterligare ett område väl värt att utforska är homosociala beteenden mellan kvinnor. Som jag 

nämner innan tror jag att detta beteende möjligen skiljer sig från männens homosocialitet, då 

kvinnors dito verkar grunda sig på både omedveten identifikation kvinnor emellan men också 

ett medvetet val att lyfta fram andra kvinnor. Här finns allstå en tanke bakom valet. Jag efter-

lyser ytterligare forskning kring detta fenomen och eventuellt en ny teoribildning som be-

handlar ämnet. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Kodböcker  

Kodbok till Sonic och Lira musikmagasin 

Variabel 1: Artist/Grupp/Huvudperson 

1. Solo - Man (De har kompband, men är tydliga soloartister t.ex. Orup) 

2. Solo – Kvinna (T.ex. Robyn) 

3. Grupp – Bara män (Alla lika kända t.ex. Backstreet boys) 

4. Grupp – Bara kvinnor (T.ex. Destinys Child) 

5. Blandat (Både män och kvinnor. Ingen jättetydlig frontfigur, t.ex. The Knife ) 

6. Okänt 

Variabel 2: Typ av text 

1. Flera sidor reportage 

2. Helsida/Heluppslag (artikeln gör intrycket av att dominera en hel sida, eller helt upp-

slag) 

3. Halvsida 

4. Notis (allt som är mindre än en halvsida) 

5. Recension skiva 

6. Recension konsert 

7. Recension bok 

8. Recension film 

9.  Krönika 

Variabel 3: Journalist 

1. Man 

2. Kvinna 

3. Okänt 

 

Kodbok till Mitt i musiken  

Variabel 1: Artist/Grupp/Huvudperson 

1. Solo - Man (De har kompband, men är tydliga soloartister t.ex. Orup) 

2. Solo – Kvinna (T.ex. Robyn) 

3. Grupp – Bara män (Alla lika känd, t.ex Backstreet Boys) 

4. Grupp – Bara kvinnor (T.ex.  Destinys Child) 
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5. Blandat (Både män och kvinnor. Ingen jättetydlig frontfigur, t.ex The Knife) 

6. Okänt 

 

Variabel 2: Inslagets form 

 

1. Reportage 

2. Nyhet (ingår i nyhetssjok, med kortare telegram) 

Variabel 3: Journalistens kön 

1. Man 

2. Kvinna 

3. Okänt 

 

 

Kodbok för PSL-på festival 

Variabel 1: Artist/Grupp/Huvudperson 

1. Solo - Man (De har kompband, men är tydliga soloartister t.ex. Orup) 

2. Solo – Kvinna (T.ex. Robyn) 

3. Grupp – Bara män (Alla lika kända, t.ex. Backstreet boys) 

4. Grupp – Bara kvinnor (T.ex.  Destinys Child) 

5. Blandat (Både män och kvinnor. Ingen jättetydlig frontfigur, t.ex The Knife) 

6. Okänt 

Varibel 2: Inslagets längd i minuter och sekunder 

Variabel 3: Journalistens kön 

1. Man 

2. Kvinna 

3. Okänt 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 

Intervjufrågor till samtalsintervjuundersökningen 

1. Hur gör ni ert urval av artister som ni ska skriva om varje nummer? 

2. Kommer du med egna förslag om vad som ska skrivas om? 

3. Hur går samtalet på redaktionen kring representation och urval? 

4. Finns det någon slags konsensus på redaktionen om vad/vilka ni bör och inte bör skri-

va om? 

5. Hur ser den i så fall ut? Finns det ett ”kvalitetstänk”? 

6. Hur ser du på fördelningen mellan kvinnor och män i er tidning, både vad gäller på 

musiksidan och journalistsidan? 

7. Varför syns fler manliga än kvinnliga artister/musiker i er tidning tror du? 

8. Varför skriver fler manliga än kvinnliga musikjournalister i er tidning tror du? 

9. Hur ser du på den sneda representationen? 

10. Ska/kan man göra något åt den? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


