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Abstract 

Denna uppsats undersöker jämställdheten inom musikkritiken, i Dagens Nyheter, 

Göteborgsposten, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan. I en kvantitativ undersökning har vi 

räknat hur många musikrecensioner i dessa tidningar som är skrivna av kvinnor respektive 

män under 2010, genom att studera innehållet i alla tidningar under en vecka per månad. Vi 

har även undersökt huruvida recensentens kön påverkar om denne skriver om manliga eller 

kvinnliga artister. Undersökningen består totalt av 626 recensioner. 

Skillnaden mellan antalet recensioner skrivna av män och kvinnor är stor. På varje recension 

skriven av en kvinna går det fyra skrivna av män. På tre av de undersökta tidningarna 

recenserade också kvinnliga recensenter musik gjord av en kvinnlig artist eller grupp med 

endast kvinnor i större utsträckning än vad manliga recensenter gör. 

I en kvalitativ undersökning har vi intervjuat kvinnliga musikrecensenter i syfte att ta reda på 

hur de själva ser på sin arbetssituation inom musikkritiken och varför det ser ut som det gör. 

Resultatet visar att de intervjuade kvinnorna tycker att stämningen präglas av 

mansdominansen, i den meningen att männen sätter agendan. 

Sociala förutsättningar innan man börjar recensera musik tycks vara en förklarande faktor till 

varför så få kvinnor arbetar som recensenter. För att bygga upp det intresse och den 

kunskapsbas som behövs i kritikeryrket krävs att kvinnorna tar sig in i de grupperingar som 

tycks uppstå bland manliga musikkritiker. 

 

Nyckelord: Genus, musikjournalistik, dagspress, recensioner. 
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1. Inledning 

Den svenska journalistkåren har sedan 1900-talets början förändrats från att ha varit kraftigt 

mansdominerad till att numera vara mycket mera jämställd, sett till antalet verksamma 

journalister i landet. År 2011 var till och med fler kvinnor än män registrerade som aktiva 

journalister i Svenska Journalistförbundets medlemsregister (2011).  

Trots jämställdheten i branschen som helhet förekommer fortfarande stora skillnader i 

könsfördelningen inom vissa delar av journalistkåren, inte minst inom musikkritik. Den 

journalistik som bedrivs på musiksidorna i dagspress styrs av män. I slutet av 2011 

publicerade Dagens Nyheter en granskning där de kom fram till följande: 

Inte en enda av Sveriges största dagstidningar har fler kvinnliga än manliga 

musikkritiker. Två tredjedelar av skribenterna som sätter betyg på våra skivor och 

konserter är män (Granström, 2011, s. B4). 

Det är en sak att mäta antalet skribenter på en redaktion efter kön, en annan att undersöka hur 

mycket utrymme respektive kön får i den tryckta tidningen. I den här uppsatsen tar vi således 

reda på hur könsfördelningen ser ut inom musikkritik genom att undersöka hur många 

skivrecensioner som skrevs av män respektive kvinnor i Dagens Nyheter, Göteborgsposten, 

Svenska Dagbladet och Sydsvenskan under en vecka per månad 2010. Undersökningen täcker 

med andra ord en fjärdedel av det totala recensionsunderlaget på ett år, i de fyra tidningarna. 

Resultatet från den undersökningen kompletteras sedan med intervjuer med kvinnliga 

musikkritiker från tidningarna, för att få en tydligare bild av varför musikkritiken idag ser ut 

som den gör, från deras perspektiv. 
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1.1 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka könsfördelningen  inom musikkritik i svensk 

dagspress. Undersökningen bygger på två delar. Dels en kvantitativ delstudie där vi undersökt  

hur många musikrecensioner i Dagens Nyheter, Göteborgsposten, Svenska dagbladet och 

Sydsvenskan som är skrivna av män respektive kvinnor. Dels en kvalitativ delstudie där vi 

intervjuat kvinnliga musikkritiker i syfte att ta del av de deras egna beskrivningar av sina 

upplevelser för att få en bild av hur kvinnorna själva uppfattar mansdominansen i 

musikkritiken. 

 

1.2 Frågeställningar 

 Hur stort antal av musikrecensionerna i Dagens Nyheter, Göteborgsposten, Svenska 

Dagbladet och Sydsvenskan är skrivna av män respektive kvinnor?

 Har kritikerns kön någon betydelse för huruvida denne recenserar manliga eller 

kvinnliga artister? 

 Vilken uppfattning har kvinnorna själva om den arbetssituation som råder inom 

musikkritiken? 

 Varför ser det ut som det gör? Vad tror kritikerna själva? 
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2. Bakgrund 

2.1 Kvinnor inom journalistiken 

Fram till 1900-talet var journalistiken i det närmaste enbart en manlig domän. De kvinnliga 

journalister som var aktiva hade inte tillgång till de professionella sammanslutningarna och 

när Publicistklubben grundades 1874 var inga kvinnor anslutna till föreningen.  Det blev 

istället upp till kvinnorna att själva organisera sig. På 1910-talet grundades Ligan i 

Stockholm. Ligan var ett nätverk av framgångsrika kvinnliga journalister, de flesta 

högutbildade och från övre medelklassen. Kombinationen av ett ökat samarbete bland 

kvinnliga journalister och en förändrad mediemarknad med syfte att nå fler kvinnliga läsare 

ledde till att fler och fler kvinnor blev journalister. Samtidigt påverkade samhällsförändringar 

som kvinnlig rösträtt på ett positivt sätt kvinnornas intåg på klassiskt manliga yrkesområden. 

Detta ledde till att cirka 10 procent av journalisterna i Stockholm 1914 var kvinnor. I och med 

kvinnornas etablering förändrades också journalistiken och en könsmärkning kunde skönjas. I 

dagspressen delades ämnesområden in i vad som kunde föreställas som intressanta för 

respektive grupp, kvinnor skrev således mest för vad som ansågs intressera kvinnliga läsare. 

På 1970-talet uppmärksammades den bristande jämställdheten inom journalistiken, och inom 

Sveriges Radio lades strategier upp för att dels höja statusen på typiskt kvinnliga eller 

”mjuka” ämnesområden som vård, skola och omsorg, och för att öppna ”hårda” (politik och 

ekonomi), manliga domäner för kvinnor. På journalistutbildningarna var nu kvinnorna i 

majoritet samtidigt som två tredjedelar av Sveriges journalister fortfarande var män. (Djerf-

Pierre, 2007) 

Under 2000-talet har antalet kvinnliga journalister ökat och 2011 var för första gången fler 

kvinnor än män registrerade som medlemmar hos Svenska journalistförbundet (Sjf, 2011). 

2.2 Begreppsdefinitioner och avgränsningar 

När begreppet musikkritiker förekommer i denna uppsats menas personer som recenserar 

skivor i tryckt dagspress. De recensioner som undersöks innefattar endast skivrecensioner. 

Inga konsertrecensioner eller dylikt har undersökts.  
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Med jämställdhet menas kvantitativ respektive kvalitativ jämställdhet. Ur det kvantitativa 

perspektivet undersöks hur jämn könsfördelningen är mellan kvinnor och män inom vissa 

yrken, utbildningar och liknande. Med jämn könsfördelning menas att fördelningen 

män/kvinnor eller kvinnor/män håller sig inom 60/40 procent av det totala antalet. Ur ett 

kvalitativt perspektiv undersöks hur kvinnors och mäns kunskaper och erfarenheter påverkar 

normeringen inom olika områden. I den här uppsatsen syftar ordet jämställdhet på dessa 

definitioner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5 

3. Tidigare forskning 

Forskningen om genus inom musikkritik och dagspress är väldigt begränsad. Det finns 

forskning om den sneda könsfördelningen inom musikjournalistik i stort, men ingen som 

riktar sig mot just dagspress.  

3.1 Kvinnor inom musikjournalistik 

Kembrew MacLeod skriver om könets inverkan på musikkritik, och ur hur klassiskt manliga 

egenskaper och normer även fungerar som ramar inom musikkritiken (Jones, 2002). Hon 

menar att särskilt inom rockkritik har branschen redan från start dominerats av män. 

Kritiker litar ofta omedvetet på beskrivande mönster som fungerar som mer övergripande 

begrepp samhörande med egenskaper som traditionellt tillskrivs män.  Detta är rimligt, 

med tanke på att rockkritiker som yrke har varit dominerat av män sedan dess uppkomst. 

(Jones, 2002, s. 94). 

Enligt MacLeod har antalet kvinnliga kritiker på den New York-baserade tidningen Village 

Voice bara ökat med 8 procent mellan 1978 och 1998, då cirka 15 procent var kvinnor (av 500 

anställda), ett ungefärligt tvärsnitt för branschen. Men samtidigt menar hon att det troligtvis 

inte är medveten diskriminering som leder till en så sned könsfördelning. Istället talar hon om 

en social sfär som liknar de ”old-boy-nätverk” som traditionellt styrt all affärsverksamhet och 

där kvinnor saknar förankring (Jones, 2002). 

I en undersökning MacLeod gjort på 587 recensioner från tidningarna Rolling Stone, 

Crawdaddy, Creem och Spin har hon undersökt vilka adjektiv kritikerna använder för att 

beskriva bra respektive dålig musik. Hon har kommit fram till att ord som vanligtvis 

associeras med manlighet eller syftar på aggressivitet, råhet och våld ofta används för att 

beskriva musiken på ett bra sätt. Å andra sidan är ord som syftar på mjukhet, till exempel 

svag, lätt, mesig, ett sätt att utrycka negativ kritik om musiken.  

 

Rock ’n’ roll sätts ofta i samband med maskulinitet, och de positiva adjektiv och 

metaforer som används i dessa recensioner åberopar egenskaper traditionellt 

förknippade med män. (Jones, 2002, s. 98) 
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3.2 Könsmärkt journalistik 

Enligt Monika Djerf-Pierre (2003) har maktpositionerna inom journalistiken under 1900-talet 

dominerats av män. Det journalistiska uppdraget har utgått från och förknippats med 

manlighet. Men med tiden har manligheten och journalistiken förändrats, bland annat har 

kommersialiseringen lett till en bredare marknad där kvinnliga journalister har varit viktiga 

för att locka kvinnliga läsare. (Djerf-Pierre, 2003). 

Könsmärkning inom journalistiken har inneburit att ämnen som sociala frågor, konsument- 

och familjejournalistik blivit förknippade med typisk kvinnlig journalistik. Men en 

”feminisering” av journalistiken under 1990-talet har lett till att kvinnor fått mer inflytande 

inom ”manliga” områden som sport, näringsliv, kriminal- och opinionsjournalistik. (Djerf-

Pierre, 2003). 

Djerf-Pierre menar att kvinnors ökade närvaro inom journalistiken har lett till tre 

förändringar: breddade erfarenheter på redaktionerna, annorlunda vinklar i bevakningen och 

en breddning av de ämnen som bevakas. (Djerf-Pierre, 2003). 

 

3.3 Kvinnor som förmedlare av musikjournalistik 

Det finns tidigare forskning inom området musikjournalistik ur genusperspektiv. Frida Olsson 

(2010) tar upp många av de frågor vi ställer i vår uppsats, fast ur en annan vinkel. Hon 

skriver, precis som vi, om huruvida musikjournalistens kön påverkar vilket kön denne skriver 

om. En annan likhet mellan hennes uppsats och denna är att hon genom intervjuer försöker få 

fram en bild av hur kvinnor upplever sin egen roll som förmedlare av musikjournalistik. 

Uppsatserna skiljer sig dock åt på ett par grundläggande punkter. Frida Olssons undersökning 

bygger på analyser av svenska musiktidningar. Vi undersöker svensk dagspress, då vi vill 

bevaka ett område som når så många individer som möjligt. Där Frida väljer att forska i 

könsförhållanden inom musikjournalistik rent generellt, väljer vi att fokusera på endast 

musikkritik genom att granska skivrecensioner i dagspress. 
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3.4 Kvinnor inom sportjournalistik 

Alma Yttergren och Sofie Vikström Danielsson (2010) undersöker hur kvinnor inom 

sportjournalistik på TV ser på sitt yrke. Uppsatsen behandlar i likhet med vår undersökning 

hur kvinnor inom en mansdominerad del av journalistkåren upplever sin yrkesroll. I 

undersökningen kommer Yttergren och Vikström Danielsson fram till att kvinnorna ser sig 

själva som en av grabbarna och har anpassat sig till den manliga normen som råder på 

redaktionerna.  

 

3.5 Jämställdhet 

Enligt Eva Mark (2007) kan man skilja mellan kvantitativ respektive kvalitativ jämställdhet. 

Ur det kvantitativa perspektivet undersöks hur jämn könsfördelningen är mellan kvinnor och 

män inom vissa yrken, utbildningar och liknande. Ur ett kvalitativt perspektiv undersöks hur 

kvinnors och mäns kunskaper och erfarenheter påverkar normeringen inom olika områden. 

Enligt jämställdhetslagen innebär jämn könsfördelning att andelen kvinnor respektive män i 

en grupp är 40 procent till 60 procent eller jämnare (Mark, 2007). 

I den här uppsatsen undersöker vi kvantitativ jämställdhet genom att titta på antalet 

recensioner skrivna av kvinnor respektive män. Vi undersöker jämställdhet ur ett kvalitativt 

perspektiv genom att intervjua kvinnliga musikkritiker. 
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4. Teoretisk ram 

4.1 Hirdmans teori om mannen som norm 

Vi har valt Yvonne Hirdmans genusteori som grund för våra undersökningar.  I Stora drag 

menar hon att kvinnan alltid är underordnad mannen på ett eller annat vis, men att den 

underordningen inte är naturlig. Eller som hon själv skriver i sin bok: 

Kvinnounderordningen är en generell problematik, det kommer vi inte ifrån, trots 

väsentliga finjusteringar, trots variationer på temat. Det är ett så envist och konsistent 

mönster att de flesta inte ser det, eller inte bryr sig. (Hirdman, 2001 s. 5).  

Vidare menar Hirdman att den rådande normen gör att kvinnorna integreras i arbetslivet 

genom att imitera normen, genom att anpassa sig till rådande regler. Genom att ”härma” 

männen (Hirdman 2001). 

Hirdman menar att det stereotypa tänkandet kring könen kan kokas ner till tre formler utifrån 

Hon: 

1) A – Icke A, eller Man – Icke man. A är mannen, kvinnan existerar inte ens utan är 

Icke A. Hirdman använder ett exempel som utgår från det antika tänkandet kring 

människans förhållande till gudarna och naturen. Där är gudarna på en högre nivå än 

människan och djuren på en lägre, men kvinnan saknas helt, hon är icke närvarande.   

2) A – a, eller Mannen – den lilla mannen. Kvinna är mannens avbild och jämförs mot 

honom. Gud skapade kvinnan som mannens avbild av hans revben, men hon är en 

ofullgången man, något fattas. 

3) A – B. Formeln bygger på könens motsatser. Mannen och kvinnan skiljs åt helt, de ses 

som två helt olika sorter. (Hirdman, 2001) 

Mannen – A, är enligt Hirdman förutsättningen för kvinnoschablonernas existens. A är 

huvudpersonen och hans viktigaste egenskap som man är att inte vara kvinna. A är motsatsen 

till kvinnoschablonerna, alltså inte mjuk, blöt, känslosam, okontrollerbar, och så vidare. 

Enligt Hirdman ligger dessa skillnader av synen på könen till grund för hur 

maktförhållandena och de sociala, ekonomiska och politiska ordningar vi lever efter idag ser 

ut. (Hirdman, 2001). 
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 Att skilja på mannen och kvinnan, på manligt och kvinnligt grundar sig i att hålla isär, och att 

detta uppdelande är ett mönster som går igen och inte är något som hör det förgångna till. 

Hirdman menar att särhållande mönster kan skönjas på områden där män och kvinnor möts 

och arbetar tillsammans. Dessa mönsters styrs utifrån osynliga genuskontrakt där manligt och 

kvinnligt definieras inom olika samhällsplan; hur relationen mellan mannen och kvinnan ska 

vara, hur mannen och kvinnan ska förhålla sig till varandra inom arbetslivet och på 

arbetsplatsen, samt hur inlärningen ska gå till, redan från barnsben skiljs pojkar och flickor åt 

i sättet att uppföra sig och vilka förväntningar de har på sig. Kvinnor som bryter mot dessa 

normer kan enligt Hirdman ibland få visst beröm, men då är det alltid mot mannen, A hon 

bedöms, till exempel: hon kör bil som en hel karl. (Hirdman, 2001). 

Musikkritiker är ett yrke som i Sverige är kraftigt mansdominerat. Det visar den undersökning 

som Dagens Nyheter gjort. Den före detta musikkritikern Jonna Sima berättar i en intervju i 

Dagens nyheter om den manliga dominansen:  

Det är en otroligt mansdominerad värld och det är också väldigt hierarkiskt på 

redaktionerna, man ska vara väldigt tålmodig för att få en bra position. Hänga kvar i 

flera år för att få chansen att göra lite större och viktigare konserter. (Granström, 2011, 

s. B4). 

I den här undersökningen kommer Yvonne Hirdmans genusteori främst att används som 

tolkningsram till den kvalitativa undersökningens resultat. Tidigare forskning som Dagens 

Nyheters undersökning visar att musikkritiker är ett mansdominerat yrke, den manlige 

musikkritikern är normen. Det vore därför lämpligt att tolka de kvinnliga musikkritikernas 

svar utifrån Hirdmans genusteori där mannen, A är normen och kvinnan antingen är Icke A, 

alltså inte finns, eller som a, hon jämförs med honom, eller som B, skiljs från honom.  

 

4.2 Bourdieus teori om Habitus 

Bourdieu menar att Habitus är en individs handlingsmönster och att dessa yttrar sig i sociala 

koder. Koderna avgör vilka val vi gör och vilken plats vi tar i olika sammanhang. Individers 

habitus leder till att makthierarkier bildas. En viss persons livsstil och smak leder exempelvis 

till avsmak för en annan persons livsstil och smak, vilket leder till särskiljningar och 

grupperingar i samhället. Eftersom att habitus skapar gemensamma sett att se på saker så 
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reproduceras makthierarkierna, de går i arv. (Bourdieu, 1999). 

Bourdieu applicerar även denna habitusteori i en kategori han kallar ”könshabitus”. Han 

menar att kvinnor har ett internaliserat tankemönster som beskriver dem som underordnade 

männen. Detta mönster är så inbakat i den kvinnliga normen att underordningen reproduceras. 

(Bourdieu, 1999). 

Vi använder denna teori i vår kvalitativa undersökning. Vi vill undersöka om reproduceringen 

och underordningen i de sociala koder som Bourdieu nämner går att tyda inom musikkritiken 

via de intervjuer vi gör med kvinnliga musikkritiker.  
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5. Metod och Material 

5.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Med en kvantitativ innehållsanalys menar vi i det här fallet en undersökning baserad på 

insamlad data från skriftlig framställning i dagspress. Den är kvantitativ då antalet 

analysenheter (recensioner) i undersökningen är så pass många att vi kan använda 

informationen till att dra slutsatser från de siffror vi får fram (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 

Wägnerud, 2010). 

Vi samlade information från fyra svenska dagstidningar: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, 

Sydsvenskan och Göteborgsposten. Dessa valde vi för att de når en stor publik samtidigt som 

de representerar olika delar av landet. I det fyra tidningarna undersökte vi sedan hur många 

skivrecensioner som skrevs av män respektive kvinnor under valda veckor 2010.  

I stället för att räkna samtliga recensioner publicerade i de fyra tidningarna har vi utgått från 

alla recensioner publicerade under andra veckan varje månad. I de fall då antalet recensioner 

varit för få under den andra veckan i månaden, har vi slumpvis valt att undersöka innehållet 

under en annan vecka samma månad. Detta har skett under sommarmånader och runt jul då 

innehållet i tidningarna varit begränsat. I denna innehållsanalys tittade vi på om bylinen till en 

recension tillhörde en man eller kvinna. Vi förde även statistik över vilket kön artisten hade 

för att senare kunna återgå till våra anteckningar och titta på huruvida kritikerns kön 

påverkade vilket kön artisten denne skrev om hade. Genom att göra nedslag en vecka i 

månaden per tidning, får vi alltså en bild av hur fördelningen ser ut under hela året. Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson och Wägnerud (2010) menar att det är bra att göra ett slumpmässigt 

delurval när antalet analysenheter är så många att det blir praktiskt omöjligt att undersöka 

alla. 

Ett korrekt genomfört slumpmässigt urval av analysenheter har den närmast magiska 

egenskapen att det resulterar i en relativt god miniatyrkopia av den större populationen, 

vilket innebär att vi kan vara rimligt säkra på att det som gäller för de undersökta 

analysenheterna också gäller för övriga enheter i populationen. Uttryckt på ett lite 

annorlunda sätt kommer det mindre delurvalet med slumpens hjälp att bli representativt för 

den större populationen (Esaiasson et al, 2010, s. 195). 
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Gemensant för de fyra tidningarna är att recensionsdagen alltid infaller på en onsdag. För att 

vara helt säkra på att inte missa recensioner valde vi ändå att undersöka innehållet under 

veckans alla dagar, inklusive eventuella helgbilagor och liknande. 

Vi fick tillgång till alla recensioner genom mikrofilmarkivet på Kungliga biblioteket i 

Stockholm. Kungliga biblioteket mikrofilmar alla svenska dagstidningar sedan 1979. Detta 

möjliggjorde för oss att plocka fram fotograferade kopior av tidningarna, precis så som de såg 

ut på utgivningsdagen.  

 Resultatet från vår kvantitativa underökning baseras således på information från 626 

recensioner. Vi valde att titta på mikrofilm för att få ett så exakt och precist resultat som 

möjligt. I de databaser vi till en början använde oss av gick det inte att filtrera bort artiklar 

som inte var recensioner, och tidningarna tog bort recensioner från sina hemsidor efter hand. 

Dessutom upptäckte vi att sidor från den tryckta tidningen ibland saknades i de versioner som 

var datoriserade.  

 

5.2 Kvalitativ intervju 

Vi har valt att göra kvalitativa intervjuer för att få fram svar som vi inte hade kunnat få via 

enkäter. Med de kvalitativa intervjuerna vill vi ha svar på frågeställningarna om hur 

kvinnorna upplever arbetssituationen som kvinna i branschen, samt varför de tror att det ser ut 

som det gör. Metoden fungerar bra då den tillåter oss att ställa öppna frågor utan att behöva 

följa en strikt mall, vilket gör att vi i efterhand kan välja ut den information som är relevant 

för vår undersökning.  Steinar Kvale (1996) menar att kvalitativa intervjuer är en bra metod 

när man vill ha reda på hur människor själva uppfattar sin värld och definierar det hela som 

nedan. 

An interview whose purpose is to obtain descriptions of the life world of the 

interviewee with respect to interpreting the meaning of the described phenomena 

(Kvale, 1996, s.5-6).  

Vi har gjort tre intervjuer med kvinnliga journalister från tre av de fyra tidningar vi valt att 

analysera i den kvantitativa undersökningen. Vi valde att endast intervjua kvinnor då det vi 

ville få fram var hur kvinnor upplever arbetssituationen i en mansdominerad bransch. I 

intervjuerna använde vi oss av cirka 20 frågor som vi tagit fram i förhand. Vid ett av 
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intervjutillfällena mötte vi upp med journalisten, och i de andra två fallen intervjuades 

personerna via telefon. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades i efterhand, för att 

inte riskera att gå miste om väsentlig information. Dessa finns sparade både som inspelade 

och transkriberade i textform. 

Vi har valt att inte presentera personerna vi intervjuat vid namn, då önskemål om anonymitet 

fanns hos en av de intervjuade. Vi har i stället valt att presentera personerna med bokstäverna 

A, B och C, där varje bokstav representerar en person. 
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6. Resultat och analys 

6.1 Kvantitativ undersökning: könsfördelning recensioner 

Undersöknigen syftar att ta reda på hur stort antal av musikrecensionerna i Dagens Nyheter, 

Göteborgsposten, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan som är skrivna av män respektive 

kvinnor. 

 

 

 

Figur 1. Samtliga undersökta recensioner i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgsposten och Sydsvenskan. 

 

Figur 1 visar att 79 procent av de undersökta musikrecensionerna i Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet, Göteborgsposten och Sydsvenskan under 2010 är skrivna av män och 21 procent 

av kvinnor. Av totalt 626 undersökta recensioner har män skrivit 497 och kvinnor 129.  

 

 

 

 

79% 

21% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

n=626

Recencent man Recencent kvinna



 

 

 

15 

6.1.1 Dagens Nyheter 

 

Figur 2. Undersökta musikrecensioner skrivna av män och kvinnor i Dagens Nyheter 2010. 

 

Figur 2 visar att 76 procent av de undersökta recensionerna i Dagens Nyheter under 2010 är 

skrivna av män och 24 procent av kvinnor. Av 152 recensioner är 116 skrivna av män och 36 

av kvinnor. Figur 3 visar antalet recensioner i Dagens Nyheter per månad 2010. I juli var 

skillnaden som störst när elva recensioner skrevs av män och endast en av en kvinna. 

 

 

Figur 3. Undersökta recensioner i Dagens Nyheter fördelat per månad 2010 
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6.1.2 Göteborgsposten 

 

Figur 4. Undersökta musikrecensioner skrivna av män och kvinnor i Göteborgsposten 2010. 

 

Figur 4 visar att 16 procent av de undersökta recensionerna i Göteborgsposten under 2010 är 

skrivna av kvinnor och 84 procent av män. Av totalt 204 recensioner är 32 skrivna av kvinnor 

och 172 av män. Figur 5 visar antalet recensioner i Göteborgsposten per månad 2010. I juni 

och juli skrevs endast en recension av en kvinna. I januari skrevs ingen recension av en 

kvinna. 

 

 

Figur 5. Undersökta recensioner i Göteborgsposten fördelat per månad 2010. 
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6.1.3 Svenska Dagbladet 

 

Figur 6. Undersökta musikrecensioner skrivna av män och kvinnor i Svenska Dagbladet 2010. 

 

Figur 6 visar att 69 procent av de undersökta recensionerna i Svenska Dagbladet under 2010 

är skrivna av män och 31 procent av kvinnor. Av totalt 144 recensioner har 100 skrivits av 

män och 44 av kvinnor. Därmed har Svenska Dagbladet både den högsta procentenandelen 

recensioner skrivna av kvinnor i undersökningen och även flest antal skrivna recensioner av 

kvinnor. Figur 7 visar antalet recensioner i Svenska Dagbladet fördelat per månad 2010. 

 

 

Figur 7. Undersökta recensioner i Svenska Dagbladet fördelat per månad 2010. 
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6.1.4 Sydsvenskan 

 

Figur 8. Undersökta musikrecensioner skrivna av män och kvinnor i Sydsvenskan 2010. 

 

Figur 8 visar att 87 procent av de undersökta recensionerna i Sydsvenskan 2010 är skrivna av 

män och 13 procent av kvinnor. Av totalt 126 recensioner är 109 skrivna av män och 17 av 

kvinnor. Därmed har Sydsvenskan det lägsta antalet recensioner skrivna av kvinnor i 

undersökningen och även den lägsta procentenandelen recensioner skrivna av kvinnor. Figur 

9 visar antalet recensioner i Sydsvenskan per månad 2010. I den undersökta veckan i vardera 

januari, mars och augusti skrevs ingen recension av en kvinna.  

 

 

Figur 9. Recensioner i Sydsvenskan fördelat per månad 2010 
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6.2 Kvantitativ undersökning: könsfördelning artist 

 

Undersökningen syftar att ta reda på huruvida skribentens kön påverkar om denne skriver om 

manliga/kvinnliga artister. 

 

Figur 10. Undersökta recensioner skrivna av kvinnor fördelat över artistens kön i procent i Dagens Nyheter, 
Göteborgsposten, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan 2010. Det gröna fältet representerar musikgrupper där både män 
och kvinnor ingår. 

 

Figur 11. Undersökta recensioner skrivna av män fördelat över artistens kön i procent i Dagens Nyheter, 
Göteborgsposten, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan 2010. 

Figur 10 visar att 57 procent av de undersökta recensionerna skrivna av kvinnor i Dagens 

Nyheter, Göteborgsposten, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan under 2010 behandlar en 

manlig artist eller grupp med endast män i. 24 procent av recensionerna behandlar kvinnliga 

artister eller grupper med endast kvinnor i och 19 procent av recensionerna behandlar grupper 
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som innehåller både män och kvinnor. Figur 11 visar att 73 procent av recensionerna skrivna 

av män i samma tidningar behandlar en manlig artist eller grupp med endast män i. 17 procent 

av recensionerna behandlar en kvinnlig artist eller grupp med endast kvinnor i och tio procent 

av recensionerna behandlar grupper som innehåller både män och kvinnor.  

Figur 10 och 11 visar att både kvinnor och män oftare recenserar manliga artister än kvinnliga 

artister samt grupper med både män och kvinnor. Diagrammen visar även att det i större 

utsträckning recenseras musik gjord av manliga än av kvinnliga artister. Kvinnliga 

recensenter recenserar dock kvinnliga artister och grupper med både män och kvinnor i större 

utsträckning än manliga recensenter gör.  

6.2.1 Dagens Nyheter 

 

Figur 12. Undersökta recensioner skrivna av kvinnor fördelat över artistens kön i procent i Dagens Nyheter 2010. 

 

Figur 13. Undersökta recensioner skrivna av män fördelat över artistens kön i procent i Dagens Nyheter 2010. 
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Figur 12 visar att 58 procent av de undersökta recensionerna skrivna av kvinnor i Dagens 

Nyheter 2010 behandlar en manlig artist eller grupp med endast män i. 28 procent av 

recensionerna behandlar kvinnliga artister eller grupper med endast kvinnor i och 14 procent 

av recensionerna behandlar grupper som innehåller både män och kvinnor. Figur 13 visar att 

75 procent av recensionerna skrivna av män i Dagens Nyheter 2010 behandlar en manlig artist 

eller grupp med endast män. 18 procent av recensionerna behandlar en kvinnlig artist eller 

grupp med endast kvinnor och sju procent en grupp med både kvinnor och män. Detta gör 

Dagens Nyheter till den tidningen med högst procent recensioner om manliga artister skrivna 

av manliga recensenter i undersökningen.  

Figur 12 och 13 visar att både kvinnor och män oftare recenserar manliga artister än kvinnliga 

artister samt grupper med både män och kvinnor. Kvinnliga recensenter recenserar dock 

kvinnliga artister och grupper med både män och kvinnor i större utsträckning än manliga 

recensenter gör. 

 

 

6.2.2 Göteborgsposten 

 

Figur 14. Undersökta recensioner skrivna av kvinnor fördelat över artistens kön i procent i Göteborgsposten 2010. 
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Figur 15. Undersökta recensioner skrivna av män fördelat över artistens kön i procent i Göteborgsposten 2010. 

 

Figur 14 visar att 44 procent av de undersökta recensionerna skrivna av kvinnor i 

Göteborgsposten 2010 behandlar en manlig artist eller grupp med endast män. 15 procent av 

recensionerna behandlar en kvinnlig artist eller grupp med endast kvinnor och 41 procent en 

grupp med både kvinnor och män. Figur 15 visar att 74 procent av recensionerna skrivna av 

män i Göteborgsposten 2010 behandlar en manlig artist eller grupp med endast män. 14 

procent av recensionerna behandlar en kvinnlig artist eller grupp med endast kvinnor och tolv 

procent en grupp med både kvinnor och män. 

Figur 14 och 15 att visar att både kvinnor och män oftare recenserar manliga artister än 

kvinnliga artister samt grupper med både män och kvinnor. Kvinnliga recensenter recenserar 

dock kvinnliga artister och grupper med både män och kvinnor i större utsträckning än 

manliga recensenter gör. 

 

 

 

 

 



 

 

 

23 

6.2.3 Svenska Dagbladet 

 

Figur 16. Undersökta recensioner skrivna av kvinnor fördelat över artistens kön i procent i Svenska Dagbladet 2010. 

 

Figur 17. Undersökta recensioner skrivna av män fördelat över artistens kön i procent i Svenska Dagbladet 2010. 

 

Figur 16 visar att 75 procent av de undersökta recensionerna skrivna av kvinnor i Svenska 

Dagbladet 2010 behandlar en manlig artist eller grupp med endast män. 16 procent av 

recensionerna behandlar en kvinnlig artist eller grupp med endast kvinnor och nio procent en 

grupp med både kvinnor och män. Figur 17 visar att 66 procent av recensionerna skrivna av 

män i Svenska Dagbladet 2010 behandlar en manlig artist eller grupp med endast män. 25 

procent av recensionerna behandlar en kvinnlig artist eller grupp med endast kvinnor och nio 

procent en grupp med både kvinnor och män. 
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Figur 16 och 17 att visar att både kvinnor och män oftare recenserar manliga artister än 

kvinnliga artister samt grupper med både män och kvinnor. Män och kvinnor recenserar 

grupper med både män och kvinnor i lika stor utsträckning (nio procent i båda fallen). 

Svenska Dagbladet är den enda tidningen i undersökningen där män recenserar kvinnliga 

artister i större utsträckning än kvinnliga recensenter och där kvinnliga recensenter recenserar 

manliga artister i större utsträckning än sina manliga kollegor.  

 

6.2.4 Sydsvenskan 

 

Figur 18. Undersökta recensioner skrivna av kvinnor fördelat över artistens kön i procent i Sydsvenskan 2010. 

 

Figur 19. Undersökta recensioner skrivna av män fördelat över artistens kön i procent i Sydsvenskan 2010. 
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Figur 18 visar att 35 procent av de undersökta recensionerna skrivna av kvinnor i Sydsvenskan 

2010 behandlar en manlig artist eller grupp med endast män. 53 procent av recensionerna 

behandlar en kvinnlig artist eller grupp med endast kvinnor och 12 procent en grupp med 

både kvinnor och män. Figur 19 visar att 77 procent av recensionerna skrivna av män i 

Sydsvenskan 2010 behandlar en manlig artist eller grupp med endast män. Elva procent av 

recensionerna behandlar en kvinnlig artist eller grupp med endast kvinnor och tolv procent en 

grupp med både kvinnor och män. 

Sydsvenskan är den tidningen i undersökningen där minst andel av recensioner om kvinnliga 

artister eller grupper med endast kvinnor skrivs av manliga recensenter. Det är också den enda 

tidningen i undersökningen där kvinnliga recensenter skriver fler recensioner om kvinnliga 

artister eller grupper med endast kvinnliga medlemmar än om manliga artister eller grupper 

med endast män. 

6.3 Kvalitativ undersökning 

Musikkritikerna i intervjuerna nedan var vid tillfället för intervjun anställda på någon av de 

tidningar vi valt att analysera i vår kvantitativa undersökning. På grund av önskemål om 

anonymitet hos en av de intervjuade har vi valt att döpa personerna till intervjuperson A, B 

samt C. Anledningen till att vi inte förklarar vem som skriver för vilken tidning är att antalet 

musikkritiker per tidning är så få till antalet att det skulle vara lätt att räkna ut vem som är 

vem om vi gick ut med den informationen.  

Intervjuperson A har arbetat som musikskribent sedan 2003, och har ägnat sig åt detta på 

heltid sedan 2009. 

Intervjuperson B har jobbat som musikskribent sedan 2001, och har sedan dess arbetat både 

som recensent och redaktör för olika tidningar. 

Intervjuperson C började skriva om musik redan på gymnasiet och har ägnat sig åt det i tio år. 

Hur upplever du din roll som kvinna i musikkritikerbranschen? 

Intervjuperson A menar att hon märker av att vara kvinna i branschen just för att frågan om 

hur det är att vara kvinna i branschen ofta dyker upp. 
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- Fokus riktas väldigt ofta mot kön när man är kvinna, snarare än mot vad man gjort. Man kan få höra att 

man är duktig och sticker ut, trots att man sitter och recenserar samma sorts skivor och skriver på 

samma sätt som andra gjort i tio år innan. 

Hon tycker att det är svårt att säga om relationerna till hennes manliga kollegor ser ut som de 

gör för att hon är kvinna, eller om det handlar om personliga relationer. Hon beskriver miljön 

på redaktionen som typiskt grabbig, där vit musik gjord av män får mest utrymme, på 

bekostnad av alla andra genrer. 

- En typisk musikredaktion på en dagstidning består av män i åldern 35+ som gillar gitarrbaserad musik 

och rock.  Det känns rätt tongivande på flera redaktioner runt om i landet. 

Intervjuperson B märker en stor skillnad i ålder mellan kvinnor och män i branschen. 

- Jag tror att det har varit, och kanske fortfarande är, lite ”kreddigt” att rekrytera unga kvinnor. På 

tidningen jag jobbar på nu är alla tjejer som skriver om musik 10 till 15 år yngre än männen. 

Även hon beskriver situationen som lite grabbig, men menar samtidigt att det blir lite vad man 

gör det till. 

- Om någon ska dissa mig kan de säga ”lilla gumman” , medan de kanske skulle sagt något annat till en 

ung kille. Men jag ser det å andra sidan inte som konstigare än att jag säger ”gubbstrutt” till en äldre 

man. Man ska inte ta åt sig. Det biter inte på mig. 

 

Intervjuperson C tror att journalistiken i Sverige generellt sett är väldigt genusmedveten, men 

att musikvärlden inte är det. 

- Redaktioner har en medvetenhet och gör mycket för att försöka vara jämställda på alla plan, men så ser 

inte musikvärlden ut, vilket blir en intressant kombination. 

Hon tror att män som skriver om musik har lättare att vara en del av musiknätverket eftersom 

de har en större social vinning i att ta med sig rollen som musikjournalist även utanför jobbet. 

- Jag är musikintresserad men har ett ”vanligt” liv vi sidan av min roll som musikrecensent. Jag tror att de 

killar som skriver om musik fortsätter att vara ”musikskribenten” hela tiden. De har involverat det i sin 

privata identitet. Tyvärr berikas inte mitt sociala liv av att jag skriver om musik. 

 



 

 

 

27 

Fördelar och nackdelar med att vara kvinnlig musikrecensent? 

Intervjuperson B tycker att det finns en fördel i att utnyttja sin roll som kvinna i det dagliga 

arbetet. 

- I den värld jag bifinner mig i så kan jag ha en udd genom att vara en extremt kunnig tjej. Det gör att jag 

sticker ut. Sen är jag kanske inte den ”brudigaste” av alla tjejer, tvärtom. Men om jag tror att en manlig 

musiker berättar mer för mig om jag flörtar med honom så gör jag det, och om jag tror att en kvinnlig 

musiker öppnar sig mer för att jag är kvinna som kan relatera till det hon säger så spelar jag på det. 

Hon menar även att hon som kvinna kan skriva saker som en man kanske inte skulle kunna 

komma undan med lika lätt. Hon ser stora fördelar med att spela ut sin kvinnliga sida i sina 

recensioner och använda sig av ord och begrepp som en manlig recensent kanske skulle 

undvika. 

- Jag tar mig friheten att skriva saker jag vet att jag inte skulle kunna skriva om som kille. Jag kan skriva 

att artister är ”sexiga eller ”hårda” på ett sätt en man inte skulle göra. 

Samtidigt nämner hon att det kan vara en nackdel att vara kvinna då manliga musikskribenter 

ibland ser henne som en konkurrent. 

- Jag har märkt att manliga recensenter, som velat skriva om musik men inte lyckats, blir mer 

provocerade av att jag som tjej skriver än när en kille skriver något. Det är som att de ser det som att jag 

tagit deras plats och att jag inte är värdig den platsen, för att jag är tjej. 

Intervjuperson C nämner att hon haft en fördel i att vara kvinna ur ett kvoteringsperspektiv. 

Hon menar att redaktioner har en press på sig att arbeta mot ett jämställdhetsmål och att 

överrepresentationen av män inom branschen hjälpt henne att få den plats hon har idag. 

Hon tycker också att det är viktigt att ta vara på de livserfarenheter man samlat på sig, och att 

dessa kan skilja sig åt beroende på kön. 

- Kvinnor har en del andra erfarenheter än män, vilket kan låta klyschigt, men så är det. Jag jobbade 

under en tid på en tidning samtidigt som en kille vars musiksmak var densamma som min, men vi lyfte 

fram väldigt olika saker i våra texter. Jag skrev mer om känslomässiga saker och läste av människor på 

ett annat sätt. 

Hon tror att en nackdel med att vara kvinna i branschen är att det kan vara svårt att bygga upp 

samma kunskapsbas om musik som män har, redan innan man börjar skriva om musik. Hon 
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tror att det är vanligare att män får sin kunskap från kompisgäng och socialt umgänge, och att 

man som kvinna måste ta sig in i något av ”killgängen” för att få samma kunskap. 

- Jag tycker att det absolut största minuset som kvinnlig musikkritiker är att man sällan kommer från ett 

musikgäng. Jag har aldrig träffat ett tjejkompisgäng som är ”hardcore-musikintresserade” och har 

samma kunskap som killarna. 

 

Varför tror du att det finns färre kvinnliga musikkritiker än män? 

Intervjuperson A, som tidigare arbetat med rekrytering av skribenter, har noterat att män inte 

ger upp lika lätt som kvinnor. Hon menar också att man måste söka efter kvinnor, medan 

männen ligger på och söker sig till tidningarna mer aktivt. 

- Jag har märkt att killar tror mer om sig själva som skribenter, och därmed inte tar ett nederlag på samma 

sätt som en del tjejer gör. Killar fortsätter att ligga på, trots att de fått ett nej, tills de eventuellt får skriva 

om något. Själv sökte jag inte ens den tjänst jag har i dag, utan blev uppsökt av tidningen. 

Hon tror också att en anledning till att fördelningen kvinnor/män ser som den gör för att 

männen stannar kvar när de kommit in i branschen, men kvinnor tenderar att söka sig vidare 

när de blir lite äldre. 

- Männen sitter kvar och har någon sorts förhoppning om att på sikt bli ikoner inom det de gör, medan 

kvinnorna siktar mer på familj och karriär efter 30. Jag vet dock inte om man ska tycka att detta är ett 

problem, då de kvinnor som lämnar musikskrivandet ofta övergår till att skriva om politik eller kultur 

som ofta har högre status än nöjesdelen. 

Intervjuperson B blir till att börja med väldigt förvånad över siffrorna vi visar från vår 

undersökning, men tror även hon att en anledning till att männen är fler kan vara att kvinnor 

försvinner från redaktionerna i större utsträckning än männen när de passerat 30. 

-  Jag tror att kvinnor slutar tänka på sig själva när de får barn. Man känner ett större ansvar för barnet och 

framtiden och väljer därför att ”gå vidare”. Livet som musikkritiker är lite ”hattigt” och bygger mycket 

på att man gillar att vara ute sent och så. Det finns de som säger att rockjournalister är misslyckade 

musiker, men jag skulle snarare vilja påstå att vi är misslyckade groupies. Och för kvinnor tror jag att 

den drivkraften försvinner med åldern medan män behåller den livet ut. 

 



 

 

 

29 

Känner du att du jobbar på samma villkor som männen i branschen? 

Intervjuperson A tycker att hon arbetar på samma villkor som männen i samma bransch. 

- Jag känner att jag, vid behov, kan säga till rätt bra. Men jag skulle gärna se fler kvinnliga recensenter. 

Intervjuperson B tycker att hon jobbar under samma villkor som männen, men menar 

samtidigt att läget hade varit annorlunda om det inte hade handlat om textbaserad journalistik. 

- Som musikrecensent i en dagstidning är det ingen som vet vilken ålder man har, hur man pratar, vilken 

klass man tillhör etcetera. Det enda läsarna ser är att jag har ett namn och att namnet förmodligen tillhör 

en tjej. Hade jag jobbat med tv så hade villkoren varit annorlunda. 

Intervjuperson C känner att hon måste anpassa sig på ett annat sätt än männen. 

- Som tjej i en allmänt grabbig miljö måste man spela på alla kort man har. Just inom kritik har jag 

noterat att det inte är så bra om man blir tagen för en tjej eftersom tjejers grejer ofta förknippas med att 

inte vara dokumentär, att man inte säger ”viktiga” saker. Jag tror att jag tänker på om jag har en manlig 

eller kvinnlig ton i mina recensioner, mer än killarna gör. 

 

Vad har du för bild av en typisk musikkritiker? 

Intervjuperson A: 

- En typisk musikkritiker är man mellan 35 och 40 som gillar gitarrbaserad musik och rock. 

Intervjuperson B: 

- Nu när du säger det så ser jag framför mig en man, runt 35, som har dålig hy, glasögon och någon 

konstig frisyr. Extremt kunnig men dålig på att uttrycka passion. 

Intervjuperson C: 

- Min bild av en musikkritiker är en man med fyrkantiga glasögon och Jan Gradvall-frisyr. Det saknas 

helt enkelt en ny bild av vad en musikkritiker är, vilket jag tycker är synd. 
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6.4 Analys 

Det finns en medvetenhet hos de intervjuade om att de jobbar i en mansdominerad bransch, 

även om siffrorna vi visar upp från vår kvantitativa undersökning förvånar. Det finns en 

bakomliggande tanke om att det borde vara fler kvinnor på redaktionerna, som i dag 

domineras av män. 

Yvonne Hirdmans (2001) teori om att kvinnounderordningen är ett så envist och konsekvent 

mönster att de flesta inte ser det eller bryr sig, går att se i vår undersökning. Flera av de 

intervjuade nämner att de inte ser ”grabbigheten” eller mansdominansen i branschen som ett 

större problem. De menar att man helt enkelt får anpassa sig efter de normer som redan finns, 

och göra det bästa av det.  

Trots att det i dag finns lika många aktiva kvinnor som män som jobbar med journalistik i 

Sverige så är bilden av en musikkritiker fortfarande en medelålders man.  

Monica Djerf-Pierre (2007) skriver att ”feminiseringen” av journalistiken under 1990-talet 

ledde till att kvinnor fick mer inflytande på typiskt ”manliga” områden. Trots detta tycks 

kvinnors inflytande inte ha gått framåt i utvecklingen på samma sätt inom musikkritik som 

inom andra områden som sport, näringsliv, kriminal-och opinionsjournalistik. 

En anledning till att få kvinnor recenserar skivor tycks vara att det kan vara svårt, att som 

kvinna, komma in i de sociala kontexter där kunskapen finns. Kembrew MacLeods 

undersökning av tidningen Village Voice visar liknande mönster, där manliga nätverk styr 

verksamheten och kvinnor hamnar utanför. Man måste, precis som Yvonne Hirdman hävdat, 

bli en av killarna för att komma in i de sociala kontexter där kunskapen kommer gratis. 

Bourdieus (1999) är inne på samma spår i resonemanget om att Habitus är en individs 

handlingsmönster och att dessa yttrar sig i sociala koder. Koderna avgör vilka val vi gör och 

vilken plats vi tar i olika sammanhang. Detta mönster är så inbakat i den kvinnliga normen att 

underordningen reproduceras. 
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7. Slutsats och diskussion 

Det går att se flera tydliga resultat i vår kvantitativa undersökning av musikrecensioner i 

Dagens Nyheter, Göteborgsposten, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan under 2010. Dels att 

kvinnor är mycket underrepresenterade sett i antal publicerade recensioner gentemot männen. 

79 procent av alla recensioner är skrivna av en man, det går alltså fyra recensioner skrivna av 

en man på varje recension skriven av en kvinna. Dels att kvinnliga musikkritiker i större 

utsträckning än män skriver om musik gjord av kvinnor och att manliga musikkritiker i större 

utsträckning än kvinnor skriver om musik gjord av män. Det är även tydligt att det i stor 

övervikt recenseras mer musik gjord av män än av kvinnor i svensk dagspress.  

7.1 Män skriver fler recensioner än kvinnor  

Stockholmstidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet står ut som något mer 

jämställda med 24 procent, respektive 31 procent av recensionerna skrivna av kvinnor, medan 

motsvarande siffra för Göteborgsposten är 16 procent och för Sydsvenskan blott 13 procent. 

Samtliga tidningar ligger dock långt från den 40/60-fördelning som brukar tillämpas vid 

jämställdhetsmätningar, vilket är anmärkningsvärt. De kvinnliga recensenter vi intervjuat är 

medvetna om att de arbetar i ett mansdominerat yrke, men verkar inte medvetna om hur 

omfattande den manliga dominansen är. Intervjuperson B blev till en början förvånad när vi 

presenterade resultaten från den kvantitativa undersökningen för henne. På frågan om vem en 

typisk musikrecensent är så svarade hon samtidigt att det var en man, precis som de två andra 

intervjuade kvinnorna gjorde. Intervjuperson C menar exempelvis att journalistiken i Sverige 

generellt sett är väldigt genusmedveten, men att musikvärlden inte är det.  

- Redaktioner har en medvetenhet och gör mycket för att försöka vara jämställda på 

alla plan, men så ser inte musikvärlden ut, vilket blir en intressant kombination. 

Det tycks finnas en tro på bland journalisterna att musikjournalistiken är mer genusmedveten 

än den i själva verket är.  

 

 

7.2 Kvinnor skriver om kvinnliga artister 
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57 procent av alla undersökta recensioner som görs av en kvinna behandlar en manlig artist, 

motsvarande siffra för män är 73 procent. På samtliga undersökta tidningar utom Svenska 

Dagbladet recenserar kvinnliga recensenter kvinnliga artister i större utsträckning än vad 

manliga recensenter gör. På Sydsvenskan är skillnaden uppenbar, där 53 procent av alla 

recensioner av en kvinna behandlar en kvinnlig artist. Motsvarande siffra för manliga 

recensenter på samma tidning är 11 procent. På Göteborgsposten och Dagens Nyheter är 

skillnaderna inte lika stora, även om kvinnliga recensenter på båda tidningarna i större 

utsträckning recenserar både kvinnliga artister och grupper med både män och kvinnor än 

män gör.  

Resultatet är i den här undersökningen inte lika tydligt som den som visar att män skriver fler 

recensioner än kvinnor. Undersökningen visar att kvinnor skriver mer om kvinnor och män 

om män, men skillnaderna inte så stora. Kvinnor har en övervikt på sju procentenheter 

gentemot männen på recensioner som behandlar kvinnliga artister, män har en övervikt på 16 

procentenheter på recensioner som behandlar manliga artister och kvinnor en övervikt på nio 

procentenheter på recensioner som behandlar grupper som innehåller både män och kvinnor. 

Ändå går det att skönja ett tydligt mönster som visar att män oftare recenserar män och 

kvinnor oftare recenserar kvinnor. I sydsvenskan behandlar mer än varannan recension 

skriven av en kvinna en kvinnlig artist, trots att det recenseras avsevärt mycket mer musik 

gjord av män än av kvinnor på den tidningen.  

Faktum är att samtliga tidningar recenserar mer musik gjord av män än av kvinnor. Det har 

inte funnits något mål att undersöka detta, men det blivit uppenbart när vi sammanställt 

undersökningens data. Här kommer också en intressant aspekt in i bilden som vi inte gått till 

botten med i den här uppsatsen, nämligen hur genusklimatet inom musikbranschen påverkar 

journalistiken. Är det så att det görs mer musik av män än av kvinnor? Intervjuperson A 

beskriver miljön på redaktionen som typiskt grabbig, där vit musik gjord av män får mest 

utrymme, på bekostnad av alla andra genrer. Frågan är om det finns en snedvriden balans 

inom själva musikbranschen som har inflytande över vad som anses relevant att bevaka på 

redaktionerna. Det vore intressant att utvidga forskningen i den riktningen  

 

Slutsatserna som vi kan dra utifrån de intervjuer vi gjort ska ses som ett komplement till den 
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kvantitativa undersökningen. Bilden som återges i slutsatsen och all fakta baseras helt enkelt 

på de intryck och svar vi fått under de intervjuer vi gjort. 

7.3 Rådande arbetssituation 

Svaren som återges i detta avsnitt är baserade på de intervjuer vi gjort. Eftersom vi har valt att 

endast intervjua kvinnliga musikkritiker återges deras syn på den rådande arbetssituationen. I 

de fall vi beskriver manliga musikkritikers beteende återger vi alltså kvinnornas syn på 

manliga musikkritikers beteende. Syftet är att återge kvinnliga musikkritikers erfarenheter.  

De kvinnliga musikkritiker vi intervjuat tycker att de jobbar i en bransch där stämningen är 

allmänt grabbig. Även om det finns en medvetenhet om att branschen är mansdominerad så 

förvånas de intervjuade av resultatet av vår kvantitativa undersökning, där vi visar att antalet 

recensioner publicerade av kvinnor är ytterst litet, i förhållande till det totala antalet. 

Samtliga intervjuade tycker att bilden av en typisk musikkritiker är en medelålders man.  

 Som kvinnlig musikkritiker riktas ofta fokus mot att det är just en kvinna som recenserar, 

snarare än att det är en journalist som gör det. Enligt de intervjuade kan både beröm och kritik 

riktas mot kvinnan bakom recensionen, snarare än journalisten bakom recensionen. Här blir 

det tydligt att könen ställs i motsats till varandra. Precis som i Yvonne Hirdmans genusteori 

(2001) ställs stora A mot stora B, mannen mot kvinnan. Berömmet riktas inte mot kvinnan 

som en duktig musikkritiker, utan som ”kvinnlig” musikkritiker. En manlig musikkritiker som 

gjort något bra blir en duktig musikkritiker, inte en duktig ”manlig” musikkritiker.   

I intervjuerna har vi också fått fram att manliga journalister som velat skriva om musik, men 

som inte har lyckats till förmån för en kvinnlig journalist, ibland ser det som att en ”kvinna” 

har tagit deras plats, snarare än att en journalist har tagit deras plats. Det är vanligare att dessa 

män riktar en sorts rivalitet och avundsjuka gentemot de kvinnliga recensenterna på tidningen 

än mot de manliga recensenterna på tidningen. Återigen, stora A mot stora B (Hirdman, 

2001). 

Även om stämningen på redaktionerna är grabbig så behöver detta inte vara något stort 

problem. Som kvinnlig musikkritiker är det upp till kvinnan själv att forma arbetssituationen 

efter de normer som finns.   
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Kvinnorna gör skillnad på sin yrkesroll och sin privata roll, medan männen tar med sig rollen 

som musikskribent även utanför jobbet. 

7.4 Varför fördelningen man/kvinna ser ut som den gör 

Sociala förutsättningar innan man börjar recensera musik är en förklarande faktor till varför så 

få kvinnor recenserar. Som tjej måste man ta sig in i killgängen för att träffa personer med 

samma brinnande intresse för musik som de själva har.  

Bourdieu (1999) pratar om att sociala koder och normer går i arv. Normen har enligt de 

intervjuade varit att det främst är killar som ägnar sig åt musik på fritiden. Denna norm förs 

över till nästkommande generation och bryts endast då någon av tjejerna lyckas ta sig in i 

killgängen. Enligt de intervjuade är det mycket ovanligt med renodlade tjejgäng som ägnar sig 

åt musik på fritidsbasis. 

En annan förklarande faktor är att kvinnliga skribenter tar nederlag hårdare än manliga 

skribenter. Kvinnliga skribenter som söker en tjänst, men får ett nej, ger upp tämligen lätt, 

medan manliga skribenter tenderar att i större utsträckning fortsätta att ligga på trots negativa 

besked. 

En ytterligare förklarande faktor kan vara att män stannar kvar i branschen betydligt längre än 

kvinnorna gör. Det finns en stor åldersskillnad mellan de manliga och kvinnliga 

musikskribenterna på tidningarna, vilket tros bero på att kvinnorna satsar på familj och karriär 

efter 30 och därmed lämnar nöjesredaktionerna, medan männen stannar kvar på 

nöjesredaktionerna och fortsätter att skriva om musik. 
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9. Bilaga 

9.1 Intervjuguide 

Hur länge har du jobbat som journalist? 

Hur länge har du skrivit om musik? 

Hur kommer det sig att du valde musik? 

Vad har du för utbildning? 

Hur ser dina nuvarande arbetssysslor ut? 

Hur är det att vara kvinna på din arbetsplats? 

Hur är det att vara kvinna i branschen? 

Finns det några fördelar respektive nackdelar med att vara kvinna i branschen? 

Får du recensera kvinnliga artister i större utsträckning än dina manliga kollegor? 

Hur tas besluten vem som får recensera vad? 

Finns det manliga respektive kvinnliga musikgenrer? 

Finns det skillnader i hur män och kvinnor arbetar? 

Känner du att du arbetar på samma villkor som dina manliga kollegor? 

Hur yttrar sig din kvinnliga sida i ditt arbete? 

Anpassar du dig för att passa in? 

Hur ser den typiska musikkritikern ut enligt dig? 

Finns det en norm? 

Känner du att du måste bevisa mer än dina manliga kollegor? 

Märker du skillnad på den respons du får från läsarna jämfört med dina manliga kollegor? 

Varför finns det färre kvinnliga än manliga kritiker? 

Har du någon förebild inom musikjournalistiken? 

Hur är samarbetet mellan kvinnliga musikjournalister? Konkurrens eller hjälp? 


