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Sammanfattning 

I Sveriges musikbransch råder det idag en skev fördelning mellan kvinnor och män på inflytelserika 

positioner. Den skeva könsfördelningen, där det på de beslutsfattande positionerna syns en tydlig manlig 

dominans har blivit starkt uppmärksammad de senaste åren, vilket väckt intresset för föreliggande 

studie. Studiens fokus ligger på de kvinnliga aktörer som har lyckats inta inflytelserika positioner. Syftet 

med studien är att få en förståelse för vilka faktorer som legat till grund för de inflytande dessa kvinnor 

erhållit. Utifrån det har forskningsfrågan: “Går det att se likheter och skillnader i respondenternas 

bakgrund, samt i den kunskap de har förvärvat som gör att de erhållit inflytande i musikbranschen?” 

därför formulerats. Studien är av kvalitativ metod och baseras på semi-strukturerade intervjuer med tio 

kvinnor som erhållit inflytande i musikbranschen. De intervjuade kvinnorna är i alfabetisk ordning: 

Cecilia Ancker, My Blomgren, Emelie Bååth, Marie Dimberg, Karin Gunnarsson, Helen McLaughlin, 

Theodora Nordqvist, Hilda Sandgren, Anna Sjölund och Lena Åberg Frisk. Utifrån studiens syfte 

används Pierre Bourdieus teori om fält, kapital och habitus för att undersöka vilket kapital som är av 

mest relevans då man intresserar sig för att erövra en inflytelserik position inom musikbranschen. Den 

empiri som erhållits påvisar att de kapital som anses mest viktiga för att nå en hög position är erfarenhet 

och sociala relationer. Vad samtliga respondenter har gemensamt, och som onekligen verkat för deras 

inflytelserika position de idag besitter, är den erfarenhet de ackumulerat. Analysen av empirin har lett 

till slutsatsen att vikten av erfarenhet och genomförande även är viktigare än en formell utbildning. Vad 

respondenterna vittnar om talar sitt klara språk: det sociala kapitalet blir en tillgång som förvaltas och 

omvandlas till en ökad kunskap, likt ett branschspecifikt utbildningskapital och är tillsammans med 

erfarenhetskapitalet de mest relevanta kapitalen för att erhålla inflytande i musikbranschen. 

Nyckelord: Pierre Bourdieu, musikbransch, musikindustri, inflytande, könshabitus. 
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Abstract 

In today’s Swedish music industry, there is an uneven distribution of women and men among the 

influential positions. The male dominance in the industry has been highly debated in recent years, which 

brought the interest for this study. The study is therefore focused on females that have managed to 

occupy influential positions. The study aims to gain an understanding of the factors that enabled these 

women to obtain their influence in the music industry. Based on this purpose, our research question is 

"Is it possible to see similarities and differences among the respondents' backgrounds, and in their 

acquired knowledge, which has enabled their achieved power in the music industry?” The research takes 

a qualitative approach, based on semi-structured interviews with ten women who all hold influential 

positions in the music industry. The women interviewed are, in alphabetical order: Cecilia Ancker, My 

Blomgren, Emelie Bååth, Marie Dimberg, Karin Gunnarsson, Helen McLaughlin, Theodora Nordqvist, 

Hilda Sandgren, Anna Sjölund och Lena Åberg Frisk. Based on the study's purpose, Pierre Bourdieu's 

theory of field, capital and habitus is used as a theoretical framework to explore which capital is of most 

relevance when one is interested in acquiring an influential position in the music industry. The empirical 

data obtained shows that the capital considered most important for achieving an influential position is 

practical experience and social networking. Accumulating practical experience is a common trait among 

all respondents. The analysis of empirical data has led us to the conclusion that the importance of 

experience and execution is more important than formal education in the field. The respondents’ 

testimonials all conclude: The capital of social networking is an asset that is converted into knowledge; 

knowledge that is particularly important within the music industry, and can be considered an industry 

specific education. The capital of social networking, combined with practical experience, is the most 

relevant capital in order to obtain influence in the music industry.

Key words: Pierre Bourdieu, music business, music industry, influence, gender habitus.
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Förord

Vi vill rikta ett stort tack till samtliga respondenter: Cecilia Ancker, My Blomgren, 
Emelie Bååth, Marie Dimberg, Karin Gunnarsson, Helen McLaughlin, Theodora 
Nordqvist, Hilda Sandgren, Anna Sjölund och Lena Åberg Frisk för den tid de gett oss, 
och för att de ställt upp på att delta i vår studie. Vi vill även passa på att rikta ett tack till 
vår handledare Klara Tomson, samt till kurskamrater för värdefulla synpunkter som 
tillsammans bidragit till denna studie. Vi är även tacksamma för de tips och råd vi fått av 
våra referenspersoner, Niklas Ek och Isabel Rodriguez, som jobbar i den bransch vi 
undersökt.

Tack, 

Julia Ahl och Veronica Öye
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1. INLEDNING OCH BAKGRUND

Musik har en enorm kraft när det kommer till att förena människor, en kraft som sträcker sig över 

kulturella gränser och könsbarriärer. Det finns studier som visar att konsumtionen av musik är nästintill 

jämnt fördelat mellan män och kvinnor, och intresset för musik verkar vara lika stort oberoende av 

vilket biologiskt kön man är född med.1 Ser man till fördelningen mellan män och kvinnor på de 

utbildningar relaterade till musikbranschen, råder det även där en jämn fördelning. Trots dessa 

förutsättningar så är det en skev fördelning mellan män och kvinnors roll i musikbranschen. På de högre 

mer beslutsfattande positionerna syns en tydlig manlig majoritet.2 

Den skeva könsfördelningen har blivit starkt uppmärksammad de senaste åren. Bland annat publicerades 

en artikelserie i Dagens Nyheter som belyste de stora skillnaderna mellan män och kvinnors 

ledarpositioner i den svenska musikbranschen.3 Flera ideella föreningar drar sitt strå till stacken för att 

uppmärksamma den skeva fördelningen, både den som råder mellan artisterna och de som jobbar bakom 

artisterna. Så sent som i januari 2014 presenterades en satsning under ledning av Lina Thomsgård 

(initiativtagare och grundare av Rättviseförmedlingen4), projektet drivs av SKAP5 och syftar till att 

belysa ojämställdheten i musikbranschen. Lina Thomsgård kommenterar sitt uppdrag i tidningen 

Resumé med orden “Svensk musikbransch borde ligga i framkant även på dessa områden. Det är ju en 

fråga om att vara inkluderande, relevant och öppen för att på så vis skapa ett levande, lönsamt och rikt 

musikliv även i framtiden”.6 Ett annat projekt som syftar till att förändra den skrev könsfördelningen är 

Makten över musiken. Projektet är initierat av Fritz’s Corner och innefattar bland annat ett 

mentorskapsprogram samt arrangerar workshops och föreläsningar för adepterna. Projektet riktar sig till 

kvinnor och har som syfte att bidra till en mer jämställd musikbransch.7 Med de ovan nämnda 

anledningarna bör frågan kring jämställdheten i musikbranschen därför kunna beskrivas som en av de 

mer aktuella frågorna i dagens kulturpolitiska debatt. 

1

1 Ganetz, Hillevi, Gavanas, Anna, Huss, Hasse & Werner, Ann. Rundgång : genus och populärmusik, s. 11.
2 Musiksveriges rapport. Musikbranschen i siffror 2012, s. 36.
3 Dagens nyheter. Männen har makten över musiken. 
4 Rättviseförmedlingen är en verksamhet som förmedlar och synliggör de som på grund av stereotypa föreställningar om 
exempelvis kön, ursprung och fysiska förutsättningar hamnat i skymundan för uppdragsgivare. 
5 SKAP är en intresseorganisation för Sveriges kompositörer och textförfattare. 
6 Resumé. Lina Thomsgårds nya uppdrag.
7 Makten över musikens officiella hemsida.



I boken Inte riktigt lika viktigt?: om kvinnliga musiker och glömd musik intervjuar Marie Selander, 

doktoranden och musikern Linda Portnoff som skrivit en doktorsavhandling om styrningen i 

musikbranschen.8 En forskningsfråga av Portnoff lyder “Hur kommer det sig att det är så få kvinnor som 

musicerar och som jobbar som A&R?”.9 Portnoff vill med denna utreda varför A&R’s så ofta är män 

och framförallt vad det betyder för valet av artister som signas på skivbolagen.10 Hon upptäckte att det 

vid tidpunkten inte fanns en enda kvinnlig A&R på något av de större bolagen, utan fann en majoritet av 

män som valt att jobba med att förverkliga andra musikers rockstjärnedrömmar efter att deras egna gått i 

kras. Vidare ställer Portnoff sig frågan varför män väljer just män och refererar till Rosabeth Moss 

Kanters forskning av organisationer i företagsvärlden. Moss Kanter hävdar tillsammans med forskaren 

Jean Lipman-Blumen att män är homosociala, vilket innebär att de kan tillfredsställa de flesta av sina 

behov genom andra med män, och har inga svårigheter karriärmässigt att enbart interagera med andra 

män. ”De [...] delar musiktips, diskuterar musik, recenserar sina idoler och rekommenderar varandra till 

olika positioner.”11 Marie Dimberg befäster en likartad problematik i en artikel publicerad 2011 i 

Dagens Nyheter där hon kommenterar varför kvinnor sällan hamnar på ledande positioner “[...] man 

anställer varandra. Byter något bolag chef så kommer det in någon redan beprövad och han tar sina 

manliga kompisar med sig och så går allt runt. Detta är ett stort problem både i Sverige och 

internationellt. ‘Vi provade en tjej och det funkade inte’, sådana dumma saker kan man höra.”12Anja 

Hirdman vars bok Tilltalande bilder speglar homosociala och heterosociala band inom media och ser att 

denna homosocialitet tvingar kvinnor att agera heterosocialt, det vill säga förhålla sig till den manliga 

normen och anpassa sig för att överhuvudtaget kunna bli invalda eller anställda.13 Hirdman tillskriver 

homosocialiteten som självaste basen för den maskulina överordningen som utgör samhällets struktur. 

Marie Selander menar att detta sätter villkoren för hur kvinnor tvingas anpassa sig. Hon menar att 

kvinnor måste bli bättre på att interagera med både män och kvinnor, och bara genom denna anpassning 

kan de få chansen att bli invalda i till exempel ett skivbolag. 

2

8 Portnoff, Linda. Control, Cultural Production and Consumption - Theoretical Perspectives, Empirical Dilemmas, and 
Swedish Music Industry Practices. Diss. Handelshögskolan i Stockholm, 2007.
9 A&R står för Artist and Repertoire. En A&R arbetar på skivbolag eller musikförlag och är den som väljer ut artister och 
vilka låtar de ska släppa. På så sätt har en A&R ett stort inflytande över vilken musik allmänheten får ta del av.
10 Selander, Marie. Inte riktigt lika viktigt?: om kvinnliga musiker och glömd musik, s. 123.
11 Ibid, s.124.
12 Dagens nyheter. Branschen borde prova något nytt.
13 Selander, Marie. Inte riktigt lika viktigt?: om kvinnliga musiker och glömd musik, s. 124.



Lina Thomsgård kommenterar den långsamma förändringsprocessen i branschen, och menar att de 

ursäkter som förs fram inte håller: “I dag gömmer sig många bokare bakom formuleringar som kvalité, 

som ju är ett högst subjektivt begrepp när man skrapar lite på ytan. Det handlar snarare att man väljer 

något som bekräftar en själv, det skapar en homogen struktur.”14 Trots den homogena struktur som 

Thomsgård nämner så finns det kvinnor med inflytelserika positioner, och jobbar som exempelvis 

A&R’s, bokningsagenter15, managers16 och VD:ar.17 Av denna anledning har vi intresserat oss för att 

undersöka hur kvinnorna har gått tillväga för att nå sin nuvarande position, trots den missgynnande 

strukturen som musikbranschen präglas av. 

2. SYFTE

Med denna studie är syftet att få en förståelse för vilka faktorer som legat till grund för det inflytande 

som respondenterna har erhållit i musikbranschen. Studien undersöker respondenternas bakgrund för att 

se vad som legat till grund för det inflytande de har idag, samt vilken roll exempelvis familjebakgrund 

och utbildning spelat. Detta leder till forskningsfrågan: går det att se likheter och skillnader i 

respondenternas bakgrund, samt i den kunskap de har förvärvat som gör att de erhållit inflytande i 

musikbranschen? 

3. METOD

Kontakt med samtliga deltagande respondenter togs via mail, där studien kort presenterades tillsammans 

med dess arbetsnamn (se bilaga). Arbetsnamnet löd under tidpunkten “Kvinnor med makten över 

musiken – hur tog ni den?”. Efter att ha skickat intervjuförfrågan erhölls svar från ett par av 

respondenterna inom kort tid och därefter bokades intervjuer in. Ambitionen var att möta och intervjua 

alla respondenter öga mot öga, och studien riktades därför in på aktörer i Stockholm. Innan intervjun 

skickades ett mail med frågorna som intervjun skulle utgå ifrån för att ge respondenterna möjligheten att 

förbereda sig på förhand. Sammanlagt skickades en förfrågan om intervju ut till tolv personer och 

samtliga svarade på denna. En manager på bokningsbolaget Live Nation tackade nej till en personlig 

3

14 SKAPs officiella hemsida. Lina Thomsgard: "Jämställdhet är inget nollsummespel".
15 Bokningsagenten samordnar med bokningar till artisten och är ansvariga för att artisten håller sin del av atalet samt är 
behjälpliga med produktion, promotion och rådgivning.
16 Managern har som uppgift att assistera och representera artisten i både affärsrelaterade och upphovsrättsliga situationer. 
Managern kan även vara behjälplig när det kommer till att förhandla fram ett skivkontrakt, samt vara behjälplig med 
ekonomiska och administrativa frågor.
17 Verksamt.se. Vad gäller i din bransch – Musikens förlag och bolag.



intervju på grund av tidsbrist. Dock så ställde hon upp på att genomföra intervjun via mail. En av 

Sveriges främsta PR-agenter samt den kvinna som grundat Rättviseförmedlingen och har en relevant 

bakgrund inom musikbranschen var de två som på grund av tidsbrist inte kunde deltaga i studien. 

Metoden som studien utförts genom är kvalitativ och baseras på semi-strukturerade intervjuer. Detta för 

att kunna ta tillvara på de mjuka värden, som kan ge en förståelse för respondenternas personliga 

upplevelser av hur deras bakgrund påverkat den position de har idag. De frågor som utformats har ämnat  

lämna utrymme för respondenterna själva att utforma sina svar, och välja vilka sidospår de själva anser 

relevanta. Frågorna har varit formulerade så pass alltomspännande att samma grundfrågor har kunnat 

ställas till alla respondenter. Exempelvis första frågan i intervjuguiden (se bilaga) lyder “Berätta lite om 

din bakgrund, hur hamnade du där du befinner dig idag?”. Frågorna, med sin generella formulering, 

öppnade upp för olika svarsmöjligheter, samt för möjligheten att ställa följdfrågor. I huvudsak gjordes 

intervjuerna från intervjuguidens ordning, men i vissa fall kom respondenterna själva in på ämnen som 

var tänkta att tas upp i ett senare skede vilket gjorde att intervjuerna fick omstruktureras under intervjun. 

För att kunna tolka intervjusvaren har varje svar strukturerats upp utifrån den teoretiska referensramen. 

Denna struktur har förenklat den process i vilket studien eftersträvat svar på den formulerade 

forskningsfrågan.

Den tidigare forskning som bedrivits inom ämnet har eftersökts via sökmotorer så som Google Scholar, 

DiVA-portal och Söderscholar. De sökord som använts har berört musikbranschen samt kvinnor inom 

denna, exempel på sökord är: “Kvinnor”, “Musik”, “Musikbranschen”, “Pierre Bourdieu”, “Kvinnligt 

ledarskap”, “Kvinnligt inflytande”. Branschen är utforskad sedan tidigare, och den forskning som är 

mest relaterad till denna studie ämnar att undersöka om det är av betydelse att ha en akademisk 

utbildning för att erhålla inflytande i musikbranschen, en studie som gjordes på både män och kvinnor.18 

Forskning som berör enbart de kvinnor som har inflytande, och bakgrunden till detta har inte påfunnits. 
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18 Cernak, Katarina. Nordström, Anna. Vägen till framgång – vikten av akademisk utbildning för karriärutveckling inom 
musikbranschen, Kandidatuppsats. Baltic Business School vid högskolan i Kalmar, 2007. 



3.1 Metodkritik

Att frågorna var formulerade generellt gav respondenterna möjlighet att välja sidospår. I vissa fall fick 

det som konsekvens att respondenterna gick in på irrelevanta sidospår, och gav svar som i vissa fall ej 

var relaterade till forskningsfrågan. Även det faktum att en av respondenterna inte hade möjlighet att ses 

personligen för en intervju har påverkat det empiriska resultatet. Intervjun genomfördes istället via mail, 

vilket gav som resultat att svaren blev mindre uttömmande, samt eliminerade den naturliga fallenheten 

för förtydligande följdfrågor som fysiska möten tillåter. Det faktum att intervjuerna varken spelats in 

eller transkriberats kan haft påverkan för resultatet på det sätt att vissa delar av intervjun kan ha fallit 

bort. För att undvika att det skulle medföra brister för insamlandet av empiri efterfrågades alltid 

möjligheten att få komplettera intervjun via mail, en möjlighet som alltid godtogs. Att inte transkribera 

var ett medvetet val eftersom transkribering är tidskrävande och skulle lämnat mindre tid för att 

analysen av den erhållna empirin. Att spela in intervjuerna kunde även få konsekvenser som att 

respondenterna skulle blir mer restriktiva i sina uttalanden istället för att se det som ett mer 

förtroendeingivande samtal, vilket var ytterligare en anledning till varför transkribering undveks. En 

brist med undersökningen är att den inte kan urskilja om det empirin påvisar är specifik för just de som 

har erkänt inflytande, och inte är generellt för alla i branschen. Detta hade kunnat undvikas med hjälp av 

en utökad studie. 

3.2 Urvalsprocess

Studien avgränsades till respondenter med sin bas i Stockholm, vilket gick hand i hand med ambitionen 

att möta varje respondent öga mot öga. För att få så representativ empiri som möjligt krävdes kvinnor 

som genom sin position har ett erkänt inflytande i musikbranschen. Då musikbranschen är en bransch 

som ofta innefattas av konsultuppdrag, projektanställningar och många egenföretagare utgick urvalet 

därför inte enbart från VD-positioner i branschens dominerande företag, vilket kanske hade varit mer 

naturligt om studien ämnat undersöka ett område inom näringslivet. Istället gjordes urvalet genom att, 

till viss del, kartlägga branschen och dess inflytelserika personer genom samtal med, och tips från 

människor som arbetar i branschen, vilket hjälpte till att urskilja vilka kvinnor som var lämpliga 

respondenter. Musikbranschen består i stora drag av skivbolag, musikförlag, managementbolag, 

bokningsbolag och diverse organisationer. De högsta i musikbranschens makthierarki är inte 

nödvändigtvis VD:ar utan kan utgöras av de med titlar som till exempel manager, bokningsagent eller 
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A&R. De fält denna studie undersöker är att betrakta som ett subfält inom musikbranschen, i vilken det 

ska understrykas att artister och musiker inte innefattas. 

Enligt Musikbranschen i siffror, en rapport av Musiksverige, utgör egenföretagarna 30% av andelen 

sysselsatta inom musikbranschen, och resterande är anställda.19 I rapporten redogörs det gällande 

fördelningen på VD-nivå, och där konstateras det att männen utgör 82% och kvinnorna 18%. Bland 

styrelsepositionerna är andelen män 66% och andelen kvinnor 34%. Detta är snäppet mer jämställt i 

relation till de siffror som råder i näringslivet, där motsvarande är 69% män och 31% kvinnor.20 I januari 

2013 publicerade tidningen Nöjesguiden en lista över de 100 personer med mest makt över 

musiksverige.21 I denna lista var fördelningen 73% män och 27% kvinnor. Listan fungerade, utöver att 

titta på de större musikföretagens beslutsfattande poster, som inspirationsunderlag i syfte för att förstå 

vilka kvinnor som skulle utgöra lämpliga respondenter. Värt att notera är att hänsyn även togs till de 30 

efterföljande kommentarerna till Nöjesguidens lista då flera av dessa uttryckte kraftig kritik mot 

Nöjesguiden för att ha utelämnat flera viktiga personer, framförallt kvinnor. Även den digitala 

branschtidningen Musikindustrins artikel där de listar branschens 21 kvinnor med mest inflytande22 

samt musiktidningen Gaffas artikel Musikbranschens viktigaste kvinnor23 har tagits i beräkning vid 

urvalet. 

Med urvalet låg en förhoppning att få med kvinnor som kunde ge olika perspektiv, och därför var 

ambitionen att få med kvinnor i varierade åldrar och som arbetat i olika områden inom musikbranschen. 

Urvalet var ett icke-sannolikhetsurval då det utförts på ett strategiskt sätt för att få ett urval bestående av 

personer som är relevanta för den formulerade forskningsfrågorna. Detta var ett så kallat målinriktat 

urval, men till viss del även snöbollsurval då det skett genom samtal med relevanta personer och deras 

hänvisningar till andra som slutligen lett till de utvalda respondenterna.24 Tolv potentiella respondenter 

fick förfrågan, med en förhoppning om att få tillräckligt många svar för att möjliggöra ett bra empiriskt 

underlag och uppnå det formulerade syftet. Men även för att ge en begränsad mängd information att 

bearbeta inom den tidsram som studien begränsats av.
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19 Musiksveriges rapport. Musikbranschen i siffror 2012, s. 33.
20 Ibid, s. 36.
21 Nöjesguiden 1/2013. 100 mäktigaste inom musikbranschen. 
22 Musikindustrin. We got the power! Musikbranschens 21 mest inflytelserika kvinnor 2013.
23 Gaffa. Musikbranschens viktigaste kvinnor.
24 Bryman, Alan & Bell, Emma. Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 126.



De respondenter som kom att delta i studien blev följande: Karin Gunnarsson, Product Manager 

International på Universal Music. Gunnarsson kom etta på Nöjesguidens lista och förekommer som 

bubblare på Musikindustrins lista och var därför en självklar person för studien. Cecilia Ancker, 

manager på Live Nation, förekom på både Musikindustrin samt Nöjesguidens lista och är även mentor i 

Makten över Musikens mentorsprogram, vilket tillsammans vittnar om att hennes medverkan var viktig 

för studien. Helen McLaughlin, A&R på Sony Music, är med på samtliga listor och förekom flera 

gånger under research-arbetets gång. Emelie Bååth, bokare och promotor på Debaser, vars namn 

förekommer på Nöjesguidens lista, samt har även varit mentor på Makten över Musiken. Marie 

Dimberg, grundare och manager på d&d management, förekommer på både Musikindustrins samt 

Gaffas lista, samt medverkar i boken Inte riktigt lika viktigt?: om kvinnliga musiker och glömd musik. 

Utöver det var Dimberg ett namn som var ständigt återkommande bland de rekommendationer som 

erhölls av de tillfrågade människorna i musikbranschen. My Blomgren, Kreativ Chef på Blixten & Co, 

förekommer på samtliga listor men enbart i kommentarsfältet på Nöjesguidens och inte i den officiella 

listan, hennes position är också en renodlad maktposition vilket var något studien eftersträvade bland 

respondenterna. Hilda Sandgren, grundare och VD på MTA Production, är med på Musikindustrins lista, 

mentor på Makten över Musiken och har en självklar makt som VD på sitt egna produktionsbolag. 

Theodora Nordqvist, VD och manager på Made, vars resa in i musikbranschen skildrats av erkände 

kulturjournalisten Jan Gradvall25 och som flera av de i musikbranschen rekommenderat att intervjua. 

Lena Åberg Frisk, VD på Fasching, kontaktades utifrån, till en början rekommendation, men framförallt 

då hon har en otvivelaktig makt som VD på en av Sveriges främsta konsert- och klubblokal. Anna 

Sjölund, Head Promoter på Live Nation, har tidigare varit mentor på Makten över Musiken och har med 

sin position på Live Nation en av de mest inflytelserika rollerna i musiksverige. 

4. TEORI

4.1 Bourdieus teori som forskningsredskap

Pierre Bourdieus studier berör kultur- och utbildningssystemet. Han undersökte smakens, språkets, 

ekonomin och kulturens roll i det akademiska fältet.26 Denna studies syfte är att undersöka 
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respondenternas bakgrund, i form av exempelvis familjebakgrund och utbildning, samt vilken förvärvad 

kunskap inom yrkesfältet som ligger till grund för den position respondenterna har idag. Utifrån det 

används Bourdieus nyckelbegrepp fält, kapital och habitus för att undersöka vilket kapital som är av 

mest relevans då man intresserar sig för att erövra en inflytelserik position inom musikbranschen. 

4.2 Fält         

Med fält avser Bourdieu en form av sociala rum med regler och värderingar. Fält skapas ofta genom att 

en grupp individer har ett gemensamt intresse. Inom varje fält finns det osynliga spelregler som 

definierar vad som anses statusfyllt och ej, även om det inte är direkt uttalat. Fälten består av en 

gemensam värdegrund där individerna inom fältet bekräftar varandra, och sätter spelreglerna. De 

individer som befinner sig inom fältet kallar Bourdieu för agenter. Det är agenterna inom fältet som 

definierar vad som anses vara relevant. 

Bourdieus första publicering kring fälten är en kartläggning som tar avstamp i en läsning av Flauberts 

roman L’educations sentimentale – i denne kartläggs de centrala romanfigurerna utifrån dess tillgångar 

för att sedan rekonstrueras som ett mikrokosmos genom vilken, man kan förstå 1830- och 1840-talens 

intellektuella fält i Paris. I denna kartläggning av fälten uttrycks varje romanfigurs individuella habitus, 

vilket kan likställas med agentens “vara”. Habitus är det som skapas utifrån agentens individuella 

samlade erfarenheter, och utgörs av de handlingar agenten utför. I Flauberts roman återspeglar Bourdieu 

det ekonomiska- och kulturella kapitalet genom att skildra huvudpersonen Frederics framtidskval kring 

huruvida han ska satsa på att bli bankman eller konstnär.27 I denna publicering vill Bourdieu visa hur 

undersökningen av ett fält innebär att man konstruerar ett system av relationer, och hur positioner i form 

av hierarkier byggs upp utifrån dessa. Genom en sådan undersökning försöker man urskilja vilka 

tillgångar som är knutna till vissa positioner, och vilka de dominerande positionerna faktiskt är, i just det 

fältet som undersöks.

I denna studie är det av intresse att försöka identifiera vilka typer av investeringar, strategier och 

prestationer som är tillgängliga och relevanta i det studerade subfältet. Det är dock viktigt att framhålla 

att alla sociala sammanhang inte är fält, utan de kan beskrivas som att “Fält uppstår där människor 

strider om symboliska eller materiella tillgångar som är gemensamma för dem”.28 Fältet karaktäriseras 

8

27 Broady, Donald. Kapital, habitus, fält. Några nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi, s. 40.
28 Ibid, s. 41.



av så kallade agenter och institutioner, och inom det säger teorin att det bildas trosföreställningar om 

vilket kapital och vilka investeringar som är viktiga.29 I denna studie används Bourdieus teori för att 

undersöka vilka olika typer av kapital som är av betydelse för att få tillträde till en hög position inom ett 

subfält i musikbranschen. 

4.3 Habitus

Med hjälp av sitt habitus vet agenten hur den ska agera inom sitt fält. Studien ämnar identifiera faktorer 

som påverkat respondenterna i deras yrkesbana och vad som hjälpt dem få inflytande i musikbranschen. 

Det habitusteorin syftar till, är att förklara hur människors system av handlande, tänkande och 

värderingar disponeras beroende av de sociala förhållanden som finns i dem. Enligt Bourdieu formas 

människors förmåga till “praktiskt bemästrande” genom sociala erfarenheter från barndomsbenen – 

genom skolans korridorer till matbordet i hemmet.30 Habitus handlar om människans förmåga att agera 

utifrån den sociala kontexten och skapa “strategier” och kommunikationsverktyg för att bemästra sina 

omständigheter.31 I boken Den manliga dominansen tar Bourdieu upp en del av habitus, som 

fortsättningsvis i studien benämns som könshabitus. Denna typ av habitus präglas av de strukturer som 

råder, där det finns ett manligt tolkningsföreträde och konstruktioner som leder till att den manliga 

dominansen uppfattas som den naturliga. Han anser att det leder till ett systematiskt förringande eller 

nedsvärtande, där till exempel kvinnan ser på sitt eget kön som otillräckligt, fult och till och med 

frånstötande. Detta bidrar till den nedvärderade bilden av kvinnan, och kvinnan i sin tur befäster 

strukturerna genom reproduktionen av dessa känslor.32

“Principen om kvinnan som underlägsen och utestängd, vilket det mystisktrituella 

systemet stadfäster och utvecklar så att den blir inledningsprincip för världen i sin 

helhet, är ingenting annat än den grundläggande asymmetri mellan subjekt och objekt, 

agent och redskap som upprättas mellan man och kvinna på det symboliska utbytets 

område när det gäller förhållandena vid produktion och reproduktion av symboliskt 

kapital, på vilka hela den sociala ordningen vilar.”33
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Bourdieu beskriver hur kvinnor ofta tilldelas en roll som det svagare könet, där kvinnan alltid ses som 

en bakgrundsfigur i förhållande till mannen.34 Bourdieu menar dock att det inte görs av någon uttalad 

illvilja från mannens sida, utan sker ofta omedvetet.35 Han menar att många män handlar 

diskriminerande omedvetet, och på så sätt utestänger kvinnor från maktpositioner. Ett exempel kan vara 

då en kvinna ställer en intellektuell fråga, och svaret då riktas till en man, trots att det är en kvinna som 

ställt den.36 Han fortsätter med att beskriva hur samma arbetsuppgifter uppfattas olika beroende på om 

det är en man eller kvinna som utför dem. En uppgift ses som ädel och svår då den utförs av en man, 

medan den uppfattas som obetydlig, enkel och tarvlig när den utförs av en kvinna.37 Habitus kan liknas 

med det bagage agenten har med sig och präglas av, habitus uttrycks omedvetet i agentens handlande. 

4.4 Kapital

För att kunna besvara forskningsfrågan om huruvida det finns gemensamma faktorer bland de kvinnor 

som erhållit inflytande i musikbranschen används Bourdieus nyckelterm, kapital. Kapital kan beskrivas 

som både symboliska och materiella tillgångar.38 Kapitalet är symboliskt endast om det tillerkänns ett 

värde inom ett visst fält, vilket benämns symboliskt kapital. Bourdieu talar även om ett så kallat 

kulturellt kapital vilket är ett kapital som tillskrivs ett värde även utanför det aktuella fältet. Det 

symboliska kapitalet kan vara i form av en vetenskaplig titel som endast de inom fältet vet värdet av, 

medan det kulturella har ett erkänt anseende i samhället. När kapitalet förkroppsligas omnämns det som 

habitus.39 Med sitt habitus lär sig agenten strategiskt bemästra den sociala kontexten, och kan på så sätt 

avgöra, omedvetet som medvetet, vilket kapital denne ska utöva eller framlyfta. Genom att använda 

termen kapital som verktyg i studien möjliggörs en identifikation av vilka gemensamma faktorer som 

varit relevanta för respondenterna, och vilka kapital som är specifikt värdefulla för just musikbranschen 

som fält. 

10

34 Bourdieu, Pierre. Den manliga dominansen. 74.
35 Ibid. 74.
36 Ibid, s. 74.
37 Ibid, s. 75.
38 Broady, Donald. Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg, s. 3.
39 Broady, Donald. Kapital, habitus, fält. Några nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi, s. 12.



4.5 Symboliskt kapital 

Enligt Donald Broady går symboliskt kapital att definiera genom den kraftiga förkortningen “det som 

erkännes”40 och kan beskrivas som en resurs eller tillgång som tillerkänns ett visst värde beroende på 

vilket fält det tas till bruk i. Bourdieu använder sig av begreppet för att synliggöra förhållandet mellan 

människor, institutioner, vetenskapliga arbeten eller konstverk, och fallenhet att det inger en viss 

prestige och ett visst anseende. “Det som erkännes” syftar således till hur exempelvis ett vetenskapligt 

arbete kan innebära ett överlägset anseende, och innefattar prestige som erkänns inom fältet. En av 

grunderna för den forskning som Bourdieu bedrivit handlar om kampen för att bli erkänd och bekräftad, 

vilket Bourdieu anser är en av de mest fundamentala villkoren för mänsklig samvaro.41 Det är fältet som 

definierar det symboliska kapitalet, och avgör vilka handlingar och egenskaper som anses värdefulla. 

“Symboliskt kapital är ett annat ord för distinktion, det vill säga resurser av alla de 

slag som kan användas av en grupp för att skaffa sig försprång i relation till en annan 

grupp. Kulturella aktiviteter som musei-, teater- och konsertbesök är inte jämlikt 

fördelade inom befolkningen: de har ett mycket starkt samband med familjebakgrund 

och utbildning”.42 

Bourdieu laborerar med begreppet kapital och definierar det som “Kapitalet är ett socialt förhållande, 

dvs en social energi som varken existerar eller producerar sina effekter annat än inom det fält där det 

produceras eller reproduceras”.43 Då de symboliska tillgångarna lagras i form av titlar, examina, lagar 

och förordningar som objektivt tillskrivs ett värde benämns de som kulturellt kapital.44 

4.6 Kulturellt kapital

Med det kulturella kapitalet syftar Bourdieu främst till att belysa dominansförhållanden som tenderar att 

gälla samhället i dess helhet.45 Broady menar på att “Symboliska tillgångar utgör kulturellt kapital om 

de av många eller alla grupper i samhället (och särskilt inom den dominerande klassen) uppfattas som 
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mer värda än andra arter av symboliskt kapital.”46 Det kulturella kapitalet kan även beskrivas som en 

motpol till det så kallade ekonomiska kapitalet.47 Detta eftersom det kulturella kapitalet ackumuleras 

genom utbildning och en kulturell bildning, med ursprung ur utbildningsväsendet, till skillnad från det 

ekonomiska kapitalet som avser pengar och materiella resurser som kan omvandlas.48 Bourdieu talar 

även om det sociala arvet av kulturellt kapital, där Broady i boken Sociologi och epistemologi beskriver 

det som ett arv den dominerande klassen måste föra vidare till sina barn, i form av exempelvis en bra 

utbildning.49 Broady beskriver det som “Att besitta ett rikt mått av kulturellt kapital innebär inte minst 

att vara välinformerad”.50 Även om man föds med ett kulturellt kapital måste detta upprätthållas, vilket 

kan ske genom att man som barn exempelvis placeras i en skola som motsvarar det kulturella kapital 

familjen bär med sig. På det sättet tenderar det kulturella kapitalet att reproduceras. 

4.7 Ekonomiskt kapital

Ekonomiskt kapital tillsammans med det sociala kapitalet existerar som en motpol till det kulturella 

kapitalet. Bourdieu illustrerar detta i det så kallade “Sociala rummet” vilket speglar en horisontell 

relation mellan de olika kapital som finns i samhället, och skiljer sig från hans tidigare metaforer som 

snarare belyser samhället som vertikalt, likt en stege att klättra på. Genom införandet av det sociala 

rummet öppnar Bourdieu upp för ett nytt sätt att se på relationerna i samhället. Istället för att se på 

samhället som en dikotomi där det finns två sidor som antas utesluta varann, ser han på samhället som 

relationsbaserat, där dikotomier inte är det väsentliga. Det ekonomiska kapitalet avser pengar och 

materiella resurser.51 Medan det kulturella avser en kulturell bildning. Kapitalen rangordnas inte, utan 

tillskrivs lika stort värde, dock beroende på i vilket fält de tas till bruk. Med ekonomiskt kapital menar 

han dock på att “kapitaltillgångar kan förvaltas, förvärvas, förbättras och omvandlas till nya värden i en 

annan social position”.52 Det är här relationen som Bourdieu intresserar sig för uppstår, i möjligheten att 

omvandla ett kapital. Dessa motpoler, ekonomi och kultur såg Bourdieu som två grupper inom den 

12

46 Broady, Donald. Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg, s. 7.
47 Broady, Donald. Sociologi och epistemologi, s. 171.
48 Ibid, s. 171.
49 Ibid, s. 173.
50 Ibid, s. 174-175. 
51 Andersen, Heine & Kaspersen, Lars Bo. Klassisk och modern samhällsteori, s. 268. 
52 Ibid, s. 375.



dominerande klassen i Frankrike, där det ekonomiska kapitalet bars av ledare för de stora företagen och 

det kulturella kapitalet bars av universitetsprofessorerna vid de mest prestigefyllda lärosätena.53

4.8 Socialt kapital

Det sociala kapitalet består av relationer som inte går att ta på rent fysiskt, i motsats till det ekonomiska 

kapitalet. Kapitalet baseras på släktrelationer och vänskapsband, där alla gruppens medlemmar kan dra 

fördel av relationen, utan att det finns ett direkt mått på fördelarna.54 Broady summerar Bourdieus 

tankar: “Ett återkommande tema i hans utbildningssociologiska undersökningar är att en högt skattad 

examen i sig inte garanterar en fortsatt social lyckosam livsbana;55 yrkeskarriären och andra sociala 

framgångar förutsätter att stöd från släkt, studiekamrater, vänner eller gynnare kan uppbådas vid 

behov”.56 Bourdieu tar även upp vänskapskorruptionens och svågerpolitikens roll i kulturlivet, men han 

intresserar sig främst för hur det sociala kapitalet förmedlas och ackumuleras, samt hur det sociala 

kapitalet kan konverteras till ekonomiskt- eller utbildningskapital. Det sociala kapitalet existerar dock 

endast om tillgångarna kan omsättas i något som tillerkänts värde. Dock anses vissa tillgångar mer 

värdefulla än andra.57 

5. PRESENTATION AV EMPIRI SAMT ANALYS 

Denna studie har tagit avstamp i en problemformulering gällande den underrepresentation av kvinnor 

som råder i musikbranschen. Studien ämnar ge en förståelse för hur de kvinnor som idag sitter på 

inflytelserika positioner gått till väga. Syftet har varit att besvara forskningsfrågan: går det att se likheter 

och skillnader i respondenternas bakgrund, samt i den kunskap de har förvärvat som gör att de erhållit 

inflytande i musikbranschen? För att kunna göra det har empiri insamlats i form av intervjuer. Bourdieus 

teorier har fungerat som en kompass i denna process för att bearbeta och analysera den empiri som 

insamlats. Analysen redogörs tillsammans med den erhållna empirin som i sin tur är uppstrukturerad 

efter den teoretiska referensram som tidigare presenterats. 
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5.1 Presentation av respondenter 

Här redogörs för de personer som intervjuats för studien, i den ordning intervjuerna ägt rum. 

Respondentens ålder och bakgrund inom musikbranschen framgår tillsammans med deras nuvarande 

positioner. Även erfarenheter som bedöms har påverkat inflytandet, och kunskap som betraktats som 

relevant för den position de erhållit redogörs här. Med hänvisning till metodavsnittet som mer ingående 

förklarar hur urvalsprocessen skett, samt att respondenterna vid upprepade gånger nämnt varandras 

namn, anses samtliga respondenter som medverkat i studien relevanta för studiens syfte. 

5.1.1 Karin Gunnarsson

Karin Gunnarsson är född 1975 och jobbar som Product Manager International på Universal Music 

Sweden. Hon har ett förflutet som musikredaktör på Sveriges Radio P3, och på så sätt har hon en erkänd 

inflytelserik position i Sveriges musikbransch. Av Musikindustrin beskrivs hon som är en nyckelperson 

inom svensk musikbransch och Nöjesguiden placerade henne på första plats av de 100 mäktigaste inom 

musikbranschen. Gunnarsson har även suttit med som jurymedlem i Melodifestivalen och arbetar idag 

som Product Manager International med att etablera Universal Music’s internationella artister i 

Sverige.58

5.1.2 Theodora Nordqvist (f.d. Alexander)

Theodora Nordqvist är född 1987, och är VD och manager för managementbolaget Made som är ett av 

Skandinaviens största managementbolag med kontor i Bergen, Oslo och Brisbane. Nordqvist har 

tidigare jobbat på en modellagenturen Mikas, och startade agenturen Kid of Tomorrow redan då hon var 

20 år. Den kompetens Nordqvist besitter är till stor del baserad på erfarenheter från att själv ha startat 

olika projekt och företag.59 Hon sitter även i styrelsen för Fritz’s Corners projekt Makten över musiken. 

5.1.3 My Blomgren (f.d. Ströbaek)

My Blomgren är född 1966 och är delägare och Kreativ Chef på Blixten & Co. I sitt dagliga arbete är 

hon agent- och managementansvarig för Blixten & Co’s klienter, samt är även producent för vissa av 
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produktionerna.60 Blomgren har en gedigen bakgrund inom underhållnings- och scenkonstbranschen och 

har ett stort kontaktnät inom denna. 

5.1.4 Anna Sjölund 

Anna Sjölund är född 1979 och har en lång bakgrund inom musikbranschen. Hon jobbar sedan 2012 

som Head Promoter på bokningsbolaget Live Nation. Från år 2000 fram till 2008 jobbade Sjölund på 

bokningsbolaget EMA Telstar som bokare av de internationella artisterna, och har på så sätt haft 

inflytande över vilka internationella artister som kommit till Sverige genom åren. 2008 blev EMA 

Telstar Live Nation.61 Sammanlagt har hon därmed arbetat i bolaget under 14 år, och har onekligen en 

stor bred erfarenhet av branschen då hennes roll i bolaget varit allt ifrån koordinator, promoter, 

bokningsagent, Project Manager till hennes nuvarande position som Head Promoter.62

5.1.5 Emelie Bååth

Emelie Bååth är född 1980. Sedan sju år tillbaka är Bååth bokare och promotor på Debaser som är en av 

Sveriges ledande rockklubbar och har ett stort inflytande över musiksverige.63 Sedan tre år tillbaka är 

hon även bokare för prestigefyllda musik- och musikkonferensfestivalen By:larm i Norge. Hon är 

dessutom grundare för, och driver, det egna skivbolaget Hare Tracks. Utöver detta har hon jobbat för 

stora aktörer som Luger, MTV, Grammisgalan.

5.1.6 Lena Åberg Frisk 

Lena Åberg Frisk är född 1964. Åberg Frisk tillträdde som VD på jazzklubben Fasching 2007, men 

axlar även rollen som festivalgeneral för Stockholm Jazz Festival. Fasching har uppemot 80 000 

besökare varje år, och presenterar uppemot 350 evenemang varje år, varav 250 av dessa är livekonserter, 

vilket utan tvekan gör den till en stor del av Sveriges musikliv.64 I rollen som VD för både Fasching 
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samt festivalgeneral för Stockholm Jazz Festival har Åberg Frisk inflytande över musikbranschen i och 

med att festivalen är en av Stockholms äldsta och en av Stockholms större musikfestivaler.65

5.1.7 Marie Dimberg 
Marie Dimberg är född 1961 och grundare och manager på d&d management. Efter många år i ledande 

position på skivbolaget EMI startade hon upp d&d management som hon nu drivit i 15 år. 2013 

utnämndes hon till den kvinna med störst inflytande i musikbranschen i Sverige av Musikindustrin, i sitt 

stall har hon artister som Roxette, Agnes och Jonas Åkerlund och utgör därmed en otvivelaktig viktig 

komponent i Sveriges popkulturella musikscen.66

5.1.8 Hilda Sandgren 
Hilda Sandgren är född 1976 och är grundare och VD på MTA Production AB. År 2000 startade hon 

produktionsbolaget MTA efter ett förflutet inom musik- och scenkonstbranschen. Produktionsbolaget 

specialiserar sig på att skapa, producera och boka turnéer samt konserter. MTA producerar bland annat 

Stockholm Folk Festival.67

5.1.9 Helen McLaughlin 

Helen McLaughlin är född 1970 och har plats nummer 15 på Nöjesguidens lista över de 100 mäktigaste 

inom musikbranschen. Hon jobbar som A&R-chef på Sony Music sedan dryga två år tillbaka, och har 

tidigare jobbat på skivbolagen V2 Music och Universal Music.68 Hon har jobbat som A&R på Sony 

Music mellan 1991 och 1996, där hon hade som uppgift att både hitta nya artister, samt utveckla redan 

signerade artister. Mellan 1996 och 2011 drev McLaughlin ett eget skivbolag i Storbritannien, för att 

2011 komma tillbaka till Sony Music som A&R-chef.69 Hon har en gedigen erfarenhet inom 

musikbranschen och är exempelvis den som står bakom det framgångsrika släppet av Mando Diaos 

album med Frödingtolkningar.70 
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5.1.10 Cecilia Ancker 

Cecilia Ancker är född 1965 och jobbar som Agent and Senior Talent Manager på Live Nation sedan 

juni 2012. Hon har tidigare jobbat på Universal Publishing, BMG och Stockholm Records men har även 

jobbat som Director of Talent and Music på MTV London och har en gedigen erfarenhet inom 

branschen.71 

5.2 Hur får man tillträde till musikbranschen, samt hur definieras det som fält? 

Denna studie fokuserar på ett subfält inom musikbranschen, vilket görs genom att studera ett urval av de 

kvinnliga aktörer som jobbar bakom artisterna. I deras arbete, oavsett vilken titel de tillfrågade 

respondenterna har, visar empirin att det krävs en god förmåga att kommunicera och en förståelse för de 

osynliga spelregler som råder inom fältet. My Blomgren beskriver yrket som ett serviceyrke, dels 

gentemot klienterna men även mot publiken och att “Nätverk är A och O, jag är som en stor telefonbok”. 

Enligt Bourdieu skapas ett fält av en grupp individer med ett gemensamt intresseområde, där det inom 

fältet skapas osynliga spelregler. För att få en förståelse för de osynliga spelreglerna, vilka kan uttryckas 

genom prestationer eller strategier som framhålls som relevanta i musikbranschen, beskrivs nu därför 

respondenternas olika vägar in i fältet. Genom att redovisa de olika vägarna in, ämnar följande stycke 

beskriva vad som krävts av respondenterna för att få tillträde till fältet, och kan därmed fungera 

illustrativt för de villkor som råder inom det, och vilka prestationer och strategier som anses relevanta. 

Musikbranschen i Sverige beskrivs av Anna Sjölund som en liten bransch, vilket Helen McLaughlin 

exemplifierar när hon benämner den som en liten ankdamm, de båda menar att aktörerna inom fältet har 

en stor kännedom om varandra. Under intervjuerna nämner nästan alla respondenterna varandra vid 

återkommande tillfällen, vilket även det bekräftar fältets storlek. Samtidigt antyder flera att det inom 

fältet kan vara ganska uppdelat och att folk tenderar hålla sig i sina områden. Emelie Bååth beskriver det 

som att “De som arbetar med live är för sig och skivbolagen för sig”. Vidare tar hon upp varför projektet 

Makten Över Musiken är så bra, då hon anser att “det får folk att mötas och hjälper till att skapa 

nätverk”. Nätverkande är en strategi som utgör en viktig del av fältet, vilket diskuteras vidare under 

stycke 5.7. 

När respondenterna berättar om sin bakgrund, och hur de kom in i fältet, syns ett genomgående mönster, 

där det erhållna inflytandet inom fältet framförallt grundar sig i en praktisk erfarenhet. Under intervjun 
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med Karin Gunnarsson berättar hon att hon var engagerad i studentradion då hon studerade Media och 

Kommunikation på högskolan i Skövde. Hennes engagemang där ledde till ett sommarjobb på Sveriges 

Radio Skaraborg, där hon i sin tur fick en intern Sveriges Radio-mail som hon direkt utnyttjade till sin 

fördel för att ta sig in i fältet. Första dagen på sommarjobbet använde hon mailadressen och kontaktade 

Sveriges Radio i Stockholm och frågade om hon fick komma förbi deras kontor. Det var tack vare 

erfarenheterna från studentradion och Sveriges Radio Skaraborg som ledde till att hon senare blev 

erbjuden ett vikariat som musikredaktör på Sveriges Radio P3 och på den vägen har hennes inflytande i 

branschen formats till vad det är idag. 

Genomgående vittnar flera av respondenterna om liknande tillvägagångssätt för att få in en fot i fältet, 

där de börjat i en större organisation och arbetat praktiskt i olika delar av den. My Blomgren var 

engagerad i en teatergrupp under flera års tid, vilket med tiden ledde till ett sommarjobb. Även för Anna 

Sjölund började det med ett ideellt engagemang på kulturorganisationen Kulturmejeriet i Lund där hon 

under flera års tid lärde sig allt ifrån biljettförsäljning, affischering, planering, catering och 

administration. Efter flera år av ideellt engagemang och praktisk erfarenhet blev hon vald till ordförande 

för paraplyorganisationen som drev alla delar av Kulturmejeriet, och det var utifrån det engagemanget 

hon knöt kontakter och blev erbjuden jobb som bland annat assisterande producent och Tour Manager. 

För Emelie Bååth var praktikkursen i en formell utbildning vägen in i fältet. Hon gick en musik- och 

eventutbildning i Kalmar, där hon under sin studietid bland annat var med och arrangerade festivalen 

Ladyfest, samt hade en praktikperiod på MNW Music som A&R-assistent, och fick sommarjobb där 

vilket senare ledde till en anställning. 

Två av respondenterna beskriver ett annat tillvägagångssätt in i fältet, men som även det bygger på 

praktisk erfarenhet. Deras praktiska erfarenhet bygger dock till stor del på egna projekt och har inte tagit 

form i en organisation, likt de andra respondenterna. Theodora Nordqvist började sin karriär inom 

musikfältet efter framgång inom PR-branschen, där en lyckad reklamkampanj ledde till en förfrågan om 

att jobba för PR- och eventbyrån Ibeyo med evenemang och musik. Före det hade Nordqvist startat upp 

en uppmärksammad modellagentur, men det hade blivit mer och mer klart för Nordqvist under åren att 

det var med musik hon ville jobba. Hon sa upp sig redan efter sju månader för att satsa fullhjärtat på 

musikbranschen och hörde då av sig till managementbolaget Made. Hon erbjöd sig att bli delägare i 

bolaget, men blev istället erbjuden att öppna upp ett kontor i Stockholm där hon blev tillsatt som VD. 

Den andra respondenten som har fått tillträde till fältet genom egen förvaltad praktisk erfarenhet är 
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Hilda Sandgren. Hennes väg in i fältet började med att hon drev en teatergrupp där hon själv höll i alla 

delar, och på så sätt fick den praktiska erfarenhet som hon idag bedyrar. De egna projekten fortsatte när 

hon fick ett skivkontrakt och insåg vilken tid de tog bara att få en tid i studion, då beslutade hon sig för 

att starta en egen studio. Hon började även producera musik för andra, och lärde sig att göra allt ifrån 

inspelning till lansering. Genom de olika projekten lärde hon sig branschen, samt samlade erfarenheter 

genom arbetsuppgifter som gick från högt till lågt. Genom projekten formade Sandgren ett kontaktnät, 

vilket så småningom ledde till att hon blev headhuntad72 av bokningsbolaget United Stage. Både 

Nordqvist och Sandgrens bakgrund vittnar om att det är genom erfarenhet och praktisk förmåga, där 

man bevisat att man kan genomföra ett projekt från början till slut som till stor del ligger till grund för 

tillgång till fältet. 

En av de tillfrågade respondenterna, Lena Åberg Frisk, har sedan barndomen haft tillgång till det 

kulturella fältet då hennes pappa startade Fasching. Hon beskriver kulturfältet som en naturlig miljö för 

henne, och hur hon från tidig barndom ofta var med på konserter och klubbar som arrangerades. 

Däremot var det inte självklart för henne att hon skulle jobba i musikbranschen, utan hon ville bli 

akademiker. Men när Åberg Frisk fick förfrågan av en vän om hon ville arbeta som volontär på en 

jazzklubb tackade hon ja, och beskriver det som att det kändes som att komma hem igen, där hon visste 

hur allt fungerade. Att vännen frågade Lena Åberg Frisk var tack vare hennes bakgrund inom fältet. 

Åberg Frisk har från uppväxten haft tillträde till fältet, och har redan under uppväxten fått en bra lärdom 

om hur fältet fungerar, men det var i jobbet som producent för NordForm 90 som hon fick den praktiska 

erfarenheten genom att ansvara för hela processen, med allt ifrån budgetering till pressmeddelanden. 

Efter NordForm 90 började hon frilansa och drev egna projekt, bland annat en festival. Det var 

kombinationen av jobbet som producent och arbetet som volontär på jazzklubben som avgjorde saken, 

och de studier hon påbörjat återvände hon inte till. Än idag får hon gåshud av att tänka tillbaka på 

känslan det gav att se mötet mellan publik och scen, och att vara del av något större än henne själv 

beskriver hon som ren magi. För Åberg Frisk förenklades hennes väg in i fältet genom uppväxten, 

eftersom den förfrågan hon fick om att vara volontär baserades på denna, men det inflytande hon idag 

nått är likt de andra respondenterna, baserat på praktiska erfarenheter. Praktisk erfarenhet, så kallat 

erfarenhetskapital värdesätts mer än kulturellt kapital i form av utbildning inom fältet, och för att få 

tillgång till en position inom fältet som sedan kan komma att bli inflytelserik, pekar studien på att denna 

praktiska erfarenhet krävs. 
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För Marie Dimberg har musiken varit en stor del av hela hennes liv. Men det var först när en av 

kollegorna på det optikföretag hon arbetade på, sökte sig vidare till musikbranschen som Dimberg själv 

beslutade sig för att söka jobb som VD-sekreterare på skivbolaget EMI. Hon sökte jobbet endast för att 

få in en fot i branschen, och inte för att det var som sekreterare hon ville jobba. Hon var duktig på att 

kommunicera med folk menar hon, både internt och externt – men visst möttes hon av skepsis som 24-

årig tjej i en totalt mansdominerad bransch. Samtidigt blev hennes kompetens svår att förneka eftersom 

hon till exempel lyckades få alla artister som gäster till dåtidens mest inflytelserika TV-program. På 

EMI blev Dimberg kvar och arbetade med en mängd stora svenska artister tills hon 1997 startade sitt 

egna d&d management. Dimberg som är en av de respondenter som varit med längst i branschen 

beskriver det som att det var enklare då att ta sig i branschen utan direkt praktisk erfarenhet inom den. 

Det fanns större utrymme för att klättra internt inom ett företag, än vad hon anser att det finns idag i 

musikbranschen. 

Helen McLaughlin började sin karriär inom fältet redan på gymnasiet då hon jobbade extra i en 

skivaffär. När hon började ekonomilinjen på universitetet erbjöds hon en fast anställning i en nystartad 

skivaffär som tillhörde samma kedja, och jobbade där parallellt med studierna. En kund som ofta var i 

butiken jobbade på Sony och hade sett McLaughlins kunskap inom området, och erbjöd henne en dag att  

börja jobba på Sony. Helen McLaughlin är även hon en av de respondenter som varit med länge i 

branschen. Hon har, likt Dimberg, haft internationella kontakter och uppdrag och kan därför jämföra 

Sveriges musikbransch som fält i jämförelse med hur det är utomlands. De båda ser framförallt skillnad 

på hur hierarkin i branschen skiljer sig från Englands musikbransch och menar att det inte råder samma 

hierarki i Sverige. Tittar man på senaste tiden så tycker hon att det skapats en bra kombination av folk 

som jobbat sig uppåt, samt de som får tillträde till fältet via relevant utbildning. McLaughlin menar att 

båda bakgrunder behövs, och lyfter fram att man bör besitta det kreativa, såsom det mer administrativa 

tänket för att kunna genomföra ett gott arbete i fältet. 

Genomgående beskrivs fältet som ödmjukt, i det avseende att man hjälper varandra. Vid flera tillfällen 

har respondenterna nämnt varandra som inspirationskällor och motiverande personer, vilket vittnar om 

en god sammanhållning. Det är ett litet fält, utifrån vilket det därför blir tydligt att nätverkande och 

socialt interagerande är av hög relevans. Samtliga respondenters historier vittnar om att praktisk 

erfarenhet hör till det mest relevanta för att överhuvudtaget få tillgång till fältet. Sammanfattningsvis 
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påvisar studien att de prestationer och strategier som i fältet anses viktiga för att nå en hög position är 

erfarenhet och sociala relationer. En närmre redogörelse och analys av hur respondenterna ackumulerat 

dessa kapital presenteras under stycke 5.4, 5.5 samt 5.7. 

5.3 Har könshabitus varit en begränsning? 

Inom habitusteorin tar Bourdieu upp könshabitus, vilket präglas av rådande strukturer i samhället som 

yttrar sig genom att den manliga dominansen ses som den självklara. Att en manlig dominans ses som 

naturligt påverkar kvinnor i hur de agerar och vilken plats de själva tillåter sig, samt tillåts av andra, att 

ta. Denna systematik leder till att män underordnar kvinnor, mer eller mindre omedvetet, och Bourdieu 

anser att detta är en av grunderna till att kvinnor utesluts från maktpositioner.73 Att kvinnor med 

inflytande är underrepresenterade i det studerade fältet skulle därmed kunna förklaras med hjälp av 

Bourdieus teori om könshabitus. 

Genomgående under insamlingen av empiri har flera av respondenterna själva lett samtalet in på 

kvinnors underrepresentation, vilket bekräftar att de strukturer Bourdieu talat om existerar. Hänsyn 

måste dock tas till att respondenterna innan genomförd intervju fått ta del av arbetsnamnet på studien, 

vilket kan vara en bidragande faktor. Få av respondenterna anser dock att strukturen påverkat dem 

personligen, istället talar respondenterna om detta på ett mer övergripande plan där de påvisar en 

medvetenhet kring den skeva könsfördelningen inom fältet. Att respondenterna i studien talar om 

strukturen, men sällan nämner något om hur den påverkat dem på ett personligt plan, påvisar att 

kvinnorna lyckats bemästra kontexten med hjälp av sitt habitus, och därför inte blivit begränsade av de 

strukturer som könshabitus ger. Även om respondenterna själva har erhållit inflytande, finns denna 

struktur och det är därför relevant för undersökningen att se på könshabitus påverkan, då det är en av 

grunderna till att färre kvinnor får inflytande inom fältet.

Den erhållna empirin visar att de flesta har inställningen att begränsningar endast sitter i huvudet, och att  

det endast är de själva som kan begränsa sig. Med det visar empirin att respondenterna inte är fångade 

av det könshabitus Bourdieu presenterar. Flera av respondenterna berättar att de haft ett stort stöd 

hemifrån att göra vad dem vill, och ingen av de tillfrågade har under sin barndom fått höra att det skulle 

råda andra villkor för dem på grund av deras kön.
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Vid intervjun med Emelie Bååth framkommer det att hon anser att frågan kring den skeva 

könsfördelningen inom fältet har uppmärksammats avsevärt sedan 2007. När Bååth jobbade med 

festivalen Ladyfest var det nästan bara den festivalen som belyste underrepresentationen av kvinnor 

inom fältet, nu finns Equalizer, 50/50, Makten över musiken, och ett flertal andra organisationer som 

belyser jämställdhetsaspekten på olika sätt. På Debaser, där Emelie Bååth arbetar, finns inte en direkt 

uttalad profil där man försöker eftersträva en jämn könsfördelning, men det är något hon ständigt 

försöker ha i bakhuvudet och det är något hon tycker de är bra på, och säger att “vår VD är medveten 

och vill att vi ska ha kvinnliga bartenders och så vidare”. Hon anser dock att de skulle behöva bättra sig 

på andra punkter, och nämner att “vi är å andra sidan en väldigt vit organisation…”. När Bååth får 

frågan om hur pass relevant det är att ha kunskap och koll på musik, berättar hon att hon vid tillfällen 

där hon är underrepresenterad som kvinna känner att hon behöver hävda sig och bevisa vilken 

kompetens hon besitter, och att den inte uppfattas som självklar. Hon fortsätter: “jag vet ju inte hur det 

är att vara man, men jag har nog anpassat mig lite till omständigheterna”. Det här bestyrker att det pågår 

en reflektion över att man som kvinna inom fältet är i minoritet. Att även som sakkunnig och med stor 

erfarenhet behöva bevisa sin kunskap för att bli respekterad visar tydligt att de strukturer Bourdieu talar 

om även finns inom detta fält. 

Marie Dimberg nämner att det område i branschen som är mest kvinnodominerat är PR-delen. Hon 

anser att det området borde ha en högre status, eftersom det är en enormt viktig del i en artists karriär. 

Med den informationen manifesterar Dimberg en viktig tendens som innefattas av Bourdieus begrepp 

könshabitus. Där arbetsuppgifter ses som mer komplexa, svåra och ädla i högre grad om en man utför 

dem, än om en kvinna utför dem. När en kvinna utför dem så uppfattas uppgifterna istället som 

obetydliga och enkla. Denna effekt menar Bourdieu har sin grund i en rådande könsstruktur.74 Med hjälp 

av Bourdieus teori synliggörs denna struktur, och påvisar att denna är en bidragande faktor till det 

fenomen som beskrivs av Dimberg. En tendens som inte är unik för musikbranschen, utan gäller för 

flera yrkesgrupper – när en yrkesgrupp har en överrepresentation av kvinnor sjunker löner, och således 

statusen på yrket. 

På Helen McLaughlins arbetsplats Sony beskriver hon att det finns ett starkt fokus på 

jämställdhetsfrågor. När McLaughlin får frågan om varför hon tror att fältet är så dominerat av män 

berättar hon att det är något hon ofta funderar på. Hon säger att det i princip är 99% män som söker 
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jobben, vilket självklart gör det svårt för henne att anställa kvinnor. Hon har svårt att förstå varför så få 

kvinnor söker jobben, och menar att, om man har ett genuint driv och känner att man har något att 

tillföra branschen måste man även våga söka tjänster inom fältet. McLaughlin har märkt att det är fler 

män än kvinnor som söker jobb de från början inte är 100% kvalificerade för. Den empiri McLaughlin 

tillförsett oss med påvisar att detta kan vara en effekt av könshabitus som gör att kvinnor i lägre 

utsträckning identifierar sig med de kvalifikationer som eftersöks, och utifrån detta söker de sig 

instinktivt inte till dessa tjänster, och därmed självreproducerar de sin mindre inflytelserika position. 

Hilda Sandgren upplever att man som kvinna måste vara lite tuffare, och att man blir dömd hårdare vid 

ett misslyckande som kvinna än som man. Hon säger att hon ser sig själv som könlös och det ligger inte 

naturligt för henne att skylla ifrån sig, på varken kön eller något annat. Att se sig själv som könlös, kan 

ses som en inställning som enbart kvinnor aktivt behöver anta och vittnar om att det verkar ligga mer 

naturligt som kvinna än som man, att överhuvudtaget reflektera över sitt kön i relation till den bransch 

man valt att arbeta i. Men att reflektera över sin yrkesroll ur ett könsperspektiv och aktivt handla 

därefter kan även leda till positiva effekter för andra kvinnor i branschen. Exempelvis Lena Åberg Frisk 

tror att kvinnor behöver ha med sig ett tänk där de kan se sig själva eftersträva ledarpositioner. Hon 

tycker det har skett konstiga associationer med begreppet makt och att det tillskrivits för mycket 

negativt, hon menar att makt ju endast är något negativt om det förvaltas på fel sätt. Den lösning på 

problemet som Åberg Frisk presenterar är att det redan i tidig ålder bör introduceras ett sätt att tänka hos 

kvinnor, där de redan som unga kan se sig själva som ledare, och att på så sätt jobba för att eliminera 

rädslan för ledande positioner. 

Flera av respondenterna beskriver det som att de känner ett visst ansvar för att släppa in fler kvinnor i 

branschen, och jobbar för att synas och därmed visa att kvinnorna finns. Men även att de jobbar för att 

hjälpa andra in i branschen, då det som Åberg Frisk beskriver det, inte finns en lika upptrampad stig för 

kvinnorna. Även Anna Sjölund beskriver hur hon som kvinna i en mansdominerad bransch känner ett 

visst ansvar för att ställa upp i exempelvis paneldebatter och studentuppsatser, mycket för att visa att 

kvinnor finns, och på så sätt jobbar hon aktivt för att minska könsskillnaderna inom fältet. Samtidigt 

uttrycker Sjölund en intressant aspekt kring den omtalade statistik som Musiksverige redovisat.75 

Sjölund menar att det blir en felaktig jämförelse då man enbart tittar på de traditionella positionerna som 

klassificeras som inflytelserika, som exempelvis en VD-position. Hon menar att det finns en tendens att 
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traditionellt se på administrativa roller som mindre inflytelserika i undersökningar, och att det därmed 

antas att kvinnorna som sitter på dessa poster inom musikbranschen inte har makt. Fältet har förändrats 

så pass mycket att de administrativa positioner som traditionellt setts som mindre inflytelserika inte de 

fakto är det på samma sätt längre. Hon tar sin kollega Frida Riklund som är Operativ Manager som 

exempel. Även om Sjölund är den som fattar besluten, så är Frida Riklund den som ska se till att det 

genomförs. Enligt den traditionella definitionen är Frida Riklunds arbete administrativt, men hon har en 

enorm makt då hon ansvarar för allt genomförande, vilket Sjölund upplever ofta glöms bort i 

undersökningar. Sjölund anser överhuvudtaget att det är en svår politisk fråga att diskutera kvinnors 

underrepresentation i branschen. Sjölund menar att trots att hon själv inte haft några problem är 

medveten om att det finns platser kvinnor aldrig släpps fram till. Framförallt internationellt är det en 

otrolig skillnad, men det är viktigt att se och uppmuntra det positiva som sker i Sverige också, säger 

hon. Tittar man på Sjölunds avdelning så driver hon den med en annan kvinna, och i ledningsgruppen är 

det tre av sju som är kvinnor vilket anses som jämställd fördelning i en ledningsgrupp. När Sjölund 

däremot träffar sina internationella kollegor så är det nästan uteslutande män på de högre positionerna. 

Anna Sjölund berättar att hon arbetar aktivt för att sudda ut könsbarriärerna, bland annat genom att 

introducera företagsaktiviteter som inte gör skillnad på kön – allt för att ta bort stämplar om vad som 

anses kvinnligt respektive manligt. Att Sjölund känner ett behov av detta, bekräftar den rådande struktur, 

och hon berättar att hon ibland bemöts av förminskande attityder på grund av sitt kön, som även de 

vittnar om rådande könsmaktsordningar. Sjölund kommenterar sådana företeelser med att “har man gjort 

det [bemött henne förminskande] en gång så händer det aldrig igen”. 

Som kvinna i musikbranschen finns det således flera situationer att förhålla sig till där man som kvinna 

utmanas, och vad den erhållna empirin visar är att dessa situationer med fördel hanteras genom direkt 

hänvisning till yrkeserfarenhet. Att flera av respondenterna poängterar deras förmåga att gå från idé till 

genomförande, vilket närmre redogörs under stycke 5.2, samt 5.7, är bevisligen en bidragande faktor till 

att de uppnått inflytelserika positioner. Den erfarenhet de ackumulerat genom att tidigt få tillträde till 

fältet och praktisk erfarenhet ligger till grund för det självförtroende och den yrkestrygghet som krävts 

för att inte låta strukturen begränsa dem. 

Bourdieu säger att det är strukturen som gör att kvinnor utestängs från maktpositioner, vilket gör att det 

för kvinnor uppfattas onaturligt att inta dessa positioner.76 Det denna studie visar är att de intervjuade 

24

76 Bourdieu, Pierre. Den manliga dominansen, s. 74.



respondenterna, mer eller mindre omedvetet, gått emot denna struktur. Som det inledningsvis nämns tar 

Anja Hirdman upp begreppet homosociala och heterosociala band och ser att kvinnor måste förhålla sig 

till den manliga normen för att nå vissa positioner.77 I denna studie går respondenterna emot den 

heterosociala normen som tvingar kvinnan in i ett visst mönster för att nå vissa positioner – kvinnorna 

har gått sin egen väg. Det habitus de bär med sig från sin uppväxt och som kommit till uttryck genom de 

kapital som ackumulerats genom deras yrkesresa är vad som manifesterar denna slutsats.

5.4 Är kulturellt kapital viktigt för att få tillträde till fältet? 

Följande redovisas den empiri vi erhållit kring våra respondenters bakgrunder, framförallt deras 

uppväxt, och deras eventuella kulturella kapital som påverkat deras nuvarande inflytelserika positioner.

Theodora Nordqvist beskriver att hennes mamma var mån om att ge henne en allmänbildning, både 

politiskt och kulturellt. Kulturella möten var viktiga, och Nordqvist beskriver uttryckligen att det har 

funnits många ögonblick i hennes liv där hon blivit verkligt tagen av konst- och kulturupplevelser. Från 

tidig ålder började hon spela teater och dansa balett, vilket visar att kulturen tillskrevs ett självklart 

värde i hennes uppväxt och har varit delaktig i hur hon vidare utvecklat det habitus som skapat 

förutsättningar för hennes agerande i musikbranschen. My Blomgren beskriver ett tidigt möte med 

kulturen, där framförallt scenkonsten tog ett viktig plats, då hon tolv år gammal började spela teater. 

Hon gick på Adolf Fredriks musikskola, som är en skola med hög kulturell aktning och vad som 

traditionellt skulle klassificeras som ett finkulturellt läroinstitut. Blomgren beskriver även sin familj som 

mycket kulturintresserade och som att de förstod det kulturella värdet. Även Lena Åberg Frisk 

konstaterar att familjebakgrunden varit enormt viktig för hur hennes karriär tagit form, med en pappa 

som var med och startade upp Fasching och en mamma som sjöng, var festivaler och konserter tidigt en 

stor del av hennes liv. Åberg Frisk beskriver sin pappa som kulturellt medveten och politiskt engagerad 

och att frågor om konstnärlig kvalité var ett naturligt diskussionsämne kring matbordet. Åberg Frisk, 

Blomgren och Nordqvist är de respondenter som mest konkret uttrycker att det funnits finkulturella 

influenser i deras uppväxter, men även Cecilia Anckers svar om sin familjebakgrund: “Mamma var 

producent på Sveriges Radio och Dramaten, pappa var journalist.” vittnar om att finkulturen bör ha tagit 

plats i hennes uppväxt. Bourdieu belyser främst det kulturella kapitalet som ackumulerat genom 

akademisk utbildning och finkulturell bildning. Vi kan konstatera att fyra av de tio intervjuade således 
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har vad Bourdieu skulle klassificera som finkulturellt kapital. Att de tidigt fått tillträde till, och vistats i 

finkulturella miljöer, och med det utvecklat ett särskilt habitus har med stor sannolikhet gett dem 

försprång i form av praktiskt socialt förhållningssätt. Vad studien visar är dock att detta kapital inte hör 

till de mest relevanta kapitalen för en väg till en inflytelserik position i fältet. 

Karin Gunnarsson kallar själv sin uppväxt i Vetlanda som “väldigt landet” och utan en typisk 

finkulturell prägling, hon beskriver istället hur hon inspirerades av sin äldre bror som spelade i 

hårdrocksband och hade ett stort musikintresse. Föräldrarnas musikintresse var i princip obefintligt. 

Bröders inflytande i respondenternas musikintresse är något vi stöter på vid flera tillfällen. Emelie Bååth 

beskriver att hennes uppväxt med en mamma verksam som bildlärare, hade en tydlig kulturell koppling 

och ett finkulturellt intresse, men vill ändå tillskriva mest inflytande från hennes bror vars musikintresse 

influerat henne och indirekt odlat den musiksmak och det intresse som stått till grund för hennes karriär. 

Även Blomgren och hennes bror spelade i band och hon beskriver hur de inspirerade varandra. 

Gunnarsson berättar att hon lyssnade slaviskt på radion på lördagar när veckans hits spelades upp – det 

var enligt Gunnarsson alltså snarare radio, brodern och kompisar som odlade intresset för musik än 

föräldrarna. Radio och vänner samt syskons intresse för musik i kombination med en tillåtande, öppen 

och uppmuntrande familjesituation som ser kulturens värde är en miljö som målas upp i nästan samtliga 

respondenters fall. Den insamlade empirin vittnar om att det kulturella kapitalet i allra högsta grad blir 

relevant först i samspel med det sociala kapitalet som beskrivs under stycke 5.7. Ett intresse för musik 

frodas i samspel med andra människor i respondenternas uppväxt. Samtliga respondenter förutom Hilda 

Sandgren framhåller personer i deras omgivning, alltifrån förälder till vän, som gett det kulturella 

inflytandet och uppmuntrandet som till viss del fört respondenterna framåt i sin yrkeskarriär. 

Anna Sjölund kommer från en musicerande kyrklig familj, men trots den musikaliska bakgrunden vill 

hon vid intervjun hellre framhålla sin familjs generella stöd och uppmuntran som den bidragande 

faktorn till hennes framgång. Sjölund beskriver hur hon från tidig ålder fick ägna sig åt det hon tyckte 

om, och framförallt tidigt ta ansvar. Från att hon var 14 år engagerade hon sig i föreningar och blev 

bland annat elevrådrepresentant, något hon illustrerar med konstaterandet: “allt för att slippa lektioner”. 

Vidare hamnade hon, genom en väns syster, i kulturföreningen Kulturmejeriet som kom att bli en slags 

alternativ praktisk skola för henne. Kulturmejeriet är en kulturförening som varit viktig i Malmö och 

Sveriges live- och evenemangshistoria. Sjölund beskriver hur hon känner igen flera i dagens 

musikbransch från Kulturmejeriet och menar att det skedde något värdefullt där när de vuxna gav de 
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unga ansvar: “är du 14, 15 år och hamnar i en miljö där du uppmuntras och du får ta ansvar så är det lätt 

att utveckla ett intresse”. Att tidigt få ansvar inom fältet ger chansen att bygga erfarenheter, och 

framträder i denna studie som något oerhört viktigt. Samtliga respondenter har på ett eller annat sätt 

lyckats skapa detta erfarenhetskapital.

Ett annnat exempel på någon som tidigt fått ta ansvar är Hilda Sandgren. Hon anser dock att hon inte 

fick någon uppmuntran hemifrån när det kommer till vilka intressen hon hade, samt vilket karriärsval 

hon har gjort utifrån sina intressen. Sandgren är uppvuxen i medelklassfamilj under 70-talet i Täby som 

yngst av tre syskon. Föräldrarna träffades på Fasching men hon beskriver ingen av föräldrarna som 

direkt musikintresserade. Mamman jobbade större delen av hennes uppväxt som dagmamma och 

Sandgren räknar det till sammanlagt 75 barn som bott eller varit dagbarn i hemmet under uppväxten. 

Uppmärksamheten skulle delas med de andra barnen, och hennes två syskon var struliga och tog mycket 

uppmärksamhet, hon upplevde därför aldrig att hon fick ha någonting för sig själv. Hon fick tidigt börja 

ta ansvar för både sig själv, men även för andra. Hemma fick hon ofta höra att hon var sämst på det hon 

företog sig vilket hon beskriver som en slags finsk mentalitet som hon tror hennes mamma själv fått 

erfara i sin finska uppväxt. I studien är Hilda Sandgren den respondent som skiljer ut mest med sin 

bakgrundshistoria, framförallt med avseende på vilken typ av uppmuntran och stöd som funnits, eller 

snarare inte funnits, hemma. Sandgren betonar vid ett flertal gånger att det driv som fört henne framåt 

enbart kommit från henne själv. Hon konstaterar att varken intresset för kultur eller musik kom från 

föräldrar och menar att hon snarare mötte motstånd av hennes föräldrar i hennes strävan efter kulturella 

aktiviteter. Hon beskriver att hon ville lära sig så mycket som möjligt vilket resulterade i flera 

fritidsaktiviteter och säger att henne mamma till slut tyckte att det var för mycket eftersom de tog sån tid 

att skjutsa henne till och från alla aktiviteter. Sandgren började i en musikklass på eget bevåg redan i 

fjärde klass och senare startade hon band samtidigt som intresset för fotografi, poesi och teater växte. 

Det kreativa blev en fristad för Sandgren då hon inte trivdes särskilt bra hemma. Denna icke-

uppmuntran hon känt tror hon själv har lett till en mentalitet som gör att hon känner ett behov av att visa 

att hon kan. 

Det eventuella försprång som Nordqvist, Blomgren och Åberg Frisk ackumulerat genom de kulturella 

aktiviteter de tidigt inbjöds till har således inte erbjudits Hilda Sandgren. Snarare har det funnits ett 

motstånd. Det Sandgren dock beskriver vittnar om en omvänd effekt där detta motstånd ändå verkat 

positivt i hennes anskaffning av kulturellt kapital som hon uttrycker kommer helt och håller från henne 
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själv. Samtidigt bör det belysas att de kulturaktiviteter som nämns, trots att de möttes av motstånd, ändå 

genomfördes och erbjöds Sandgren under uppväxten, vilket måste ses som en tillgång möjliggjord av 

hennes föräldrar. Därför kan även Sandgren beskrivas som en respondent som erhållit visst kulturellt 

kapital hemifrån och kan därmed klassificeras som ytterligare ett exempel på Bordieus teori gällande det 

försprång ett visst kulturellt kapital hemifrån kan ges i en fortsatt karriär inom kultur. Däremot är detta 

kapital inte det kapital studien anser hör till de mest relevanta för att erhålla inflytande i 

musikbranschen. 

Marie Dimberg har inte heller haft en direkt kulturell bakgrund, inga föräldrar med kreativa yrken men 

däremot en pappa med ett stort musikintresse. Dimberg växte upp med Svensktoppen samt showmusik, 

och berättar att hon fick mycket skivor av sin musikintresserade pappa. Under högstadiet fick Dimberg 

upp ögonen för ny musik, och inte bara den som kom från hennes pappa. Första konserterna Dimberg 

gick på var i Folkparkerna kring sommarstället men den första riktigt stora konsert hon gick på var 

Supertramp i Scandinavium 1979 och efter växte musikintresset ytterligare. Det musikintresse som 

senare ledde till att hon sökte jobb inom musikbranschen och resulterade i Dimbergs framgångsrika 

karriär inom den, är således vagt förknippad med ett direkt kulturellt kapital hemifrån och går snarare 

närmast att härleda till ett mycket starkt musikintresse, som eventuellt är vagt sprunget ur hennes pappas 

musikintresse. 

Respondenten Helen McLaughlin säger att det inte funnits ett direkt musikintresse hemifrån, möjligen 

av klassisk musik från pappans håll, istället tillskriver hon intressets blomstrande från sina år då hon 

bodde i London. Den punkvåg som sköljde över London blev en spännande kontrast till den flickskola 

McLaughlin gick på och ur detta växte ett musikintresse som senare ledde till ett extrajobb i en 

skivaffär, vilket var början på den framgångsrika resa hon senare gjorde inom musikbranschen. Det 

resonemang Bourdieu för kring de fördelar ett kulturellt kapital hemifrån kan ge med avseende på 

framgång inom kulturfältet påvisas inte distinkt i den empiri som erhållits via studien. De historier som 

berättas av Gunnarsson, Sjölund, Bååth, Dimberg, Sandgren och McLaughlin gällande deras uppväxter 

med avseende på kulturellt kapital står samtliga vaga i koppling till Bourdieus resonemang kring 

betydelsen av det finkulturella kapitalet. Vad studien visar är att fyra av de tio tillfrågade har, vad i 

Bourdieus mening, skulle anses som direkt finkulturellt kapital med sig från barndomen. De är således 

inte i majoritet, och utifrån det visar studien att det inte krävs ett finkulturellt kapital för att få inflytande 

inom fältet. Det som dock framträder i empirin är att kultur, framförallt i musikform, i nästan samtliga 
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respondenters uppväxt tillskrivits någon form av värde – oftast av en bror eller pappa. Denna faktor kan 

haft den effekten att de känts mer naturligt för respondenterna att satsa på en karriär inom 

musikbranschen, men är inte en avgörande faktor för huruvida de erhållit det inflytande de har idag. 

Kulturell bildning i form av finkulturella upplevelser är en del av Bourdieus teori om kulturellt kapital, 

men framförallt handlar det kulturella kapitalet om det som har ett erkänt anseende i samhället utöver 

det fält agenten rör sig i. Därför är utbildning en viktig del av det kulturella kapitalet. Studien 

intresserade sig därför för vilken roll utbildning och akademiska meriter har spelat för respondenterna. 

Det framgår att för de flesta respondenterna har eftergymnasial utbildning varit viktig främst för deras 

självkänsla, snarare än direkt för deras yrkesposition. De respondenter som tydligt uttryckt att utbildning 

varit viktig har föräldrar med en akademisk utbildning, men samtidigt menar ingen av respondenterna 

att de känt någon som helst press från familjen att utbilda sig.

Karin Gunnarsson kommer från en bakgrund där ingen akademisk press existerade överhuvudtaget. 

Gunnarsson beskriver det som att det inte talades om några högskolepoäng hemma, och ingen form av 

akademisk tyngd efterfrågades från familjen, utan “bara du blir godkänd” så var familjen nöjd. Dock så 

berättar Gunnarsson under intervjun hur hon har påbörjat flera utbildningar på eftergymnasial nivå utan 

att fullfölja dessa. För Gunnarsson var det viktigt att gå en utbildning från början till slut, snarare än att 

det var viktigt för henne att få en examina. Hon menar att vem som helst kan komma på idén att studera, 

men det är att genomföra det som är det svåra, “det jagade mig personligen, det var jag själv som ville 

slutföra någonting”. Så det gjorde hon, precis när hon fått fast anställning på Sveriges Radio tog hon 

tjänstledigt och slutförde en YH-utbildning inom marknadsföring och kommunikation. 

My Blomgren kommer från en typisk akademisk bakgrund, och hon beskriver att det funnits en 

grundinställning om att en akademisk utbildning är bra att kunna luta sig tillbaka på. Som resultat av det 

studerade hon juridik på eftergymnasial nivå. Även om hon inte jobbar med juridik idag så beskriver 

hon det som något hon har glädje och användning av fortfarande. Blomgren har även läst kurser under 

sin yrkesverksamma tid för att hålla sig uppdaterad samt utöka sin kunskap inom bokföring och 

affärsengelska. För Emelie Bååth var det viktigt med att ha en akademisk utbildning, och hon valde 

därför att läsa Music & Event Management på Linnéuniversitetet i Kalmar. Hon ansåg att utbildningen, 

som hade sin grund i företagsekonomi, garderade henne inför framtiden och fungerade lite som en 

trygghet. 
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Även för Åberg Frisk stod det tidigt klart att hon skulle studera. Bosatt i Uppsala och med unga 

föräldrar som studerade under hennes uppväxt var hon starkt övertygad om att det var akademiker hon 

skulle bli. Efter att på nära håll sett hur slitigt det var i musikbranschen lockade den inte henne. Istället 

började hon studera kultursociologi och intressera sig för förändring och utveckling. Hennes mamma 

hade gått ledarutbildningar och gått från lärare till rektor. Det var först när Åberg Frisk var nere i Malmö 

och mötte en vän som skulle starta upp en jazzklubb som suget på musikbranschen infann sig. Det var 

där och då som hon bestämde sig för att inte återvända till de studierna. Men intresset för ledarskap och 

människors beteende fanns kvar och påverkar idag hur hon driver Fasching. Hon beskriver att hon 

medvetet försöker vara bättre på att erkänna sin makt och framförallt ta ansvar för den. Det kulturella 

kapital, i form av en akademisk utbildning som Åberg Frisk besitter, har således förvisso en betydelse 

för hur hon idag arbetar i sin inflytelserika position men är inte nödvändigtvis en bidragande faktor till 

hur hon nått dit. Däremot säger hon själv att hennes mammas akademiska kapital kan varit en 

bidragande faktor i detta vilket bör klassificeras som ett slags kulturellt kapital. Åberg Frisk tror själv att 

mammans intresse för ledarskap har varit en bidragande faktor till att hon idag sitter på en VD-position 

och menar att det antagligen gjort att det känts mer naturligt, hon är därför den enda respondenten där de 

akademiska utbildningskapitalet från en förälder kan haft en direkt påverkan på en respondents 

nuvarande position. Intresset för ledarskap som mamman haft, har således utvecklat habitus för Åberg 

Frisk som gjort det mer naturligt för henne att söka sig till inflytelserika positioner.

Under intervjun med både Nordqvist och Sjölund framgår det tydligt att ingen av dem från början har 

sett på en formell utbildning som vägen till målet. Nordqvist beskriver det som att hon har utbildat sig 

genom att jobba rent praktiskt istället för att utbilda sig akademiskt, och att det är alla hennes 

erfarenheter som har gett henne det jobb hon har idag. Även om det tydligt framgår att det är 

erfarenheter som gett henne inflytande i fältet, så framgår det i intervjun att hon studerat en kurs i PR 

och Kommunikation på Berghs School of Communication för att utveckla sin kompetens inom området. 

Nordqvist betonar dock att hon saknar en formell utbildning för management-yrket och exempelvis inte 

har någon utbildning i hur man skriver juridiska avtal. Men påpekar att den kunskap hon får via sitt 

kontaktnät är sådan kunskap som är omöjlig att studera till. Vad Nordqvist uttrycker här framhåller det 

sociala nätverkets enorma relevans i det subfält studien intresserar sig för. När Nordqvist får frågan om 

hon har upplevt någon form av akademisk press under sin uppväxt beskriver hon det som att den har 

varit totalt obefintlig. Vidare beskriver Nordqvist det som att hon alltid har haft ett stort stöd från sin 

mamma oavsett vad, men att hon ständigt uppmuntrats till att gå sin egen väg. 
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Även Anna Sjölund berättar under intervjun att alla de kunskaper hon har inom branschen är insamlade 

genom praktisk yrkeserfarenhet. Den “utbildning” Sjölund refererar till återkommande under intervjun 

är all den praktiska hon fått med sig från åren då hon var funktionär på Kulturmejeriet i Lund. När det 

var dags för gymnasiet beskriver hon det som att hon var oerhört skoltrött och inte hade någon lust att 

fortsätta studera. Sjölund gick IV-linje på gymnasiet vars skoltid som bestod av fyra dagars praktik per 

vecka, tillät henne att fortsätta på Kulturmejeriet, som en praktikplats. På Kulturmejeriet utförde hon 

sysslor som innefattade allt ifrån biljettförsäljning, affischering, planering, catering och administration. 

Andra gymnasieåret spenderade hon som utbytesstudent i USA, och när hon kom hem hoppade hon av 

studierna helt och började jobba som advokatsekreterare på sin styvpappas advokatfirma samtidigt som 

hon fick deltidsjobb på Kulturmejeriet. När Sjölund får frågan om hon känt någon akademisk press från 

familjen svarar hon nej, och menar att hon alltid har blivit stöttad av familjen till att göra det hon själv 

vill. Hon berättar dock att erfarenheten som advokatsekreterare är något hon idag är glad att hon har, då 

hon lärde sig kommunicera med myndigheter och läsa avtal, vilket hon beskriver som värdefullt i 

hennes nuvarande jobb. Även om hon under intervjun inte utrycker någon önskan för att utbilda sig 

formellt, framkommer det att hon gjort ett försök att läsa in grundämnena på Komvux ifall hon skulle 

vilja studera på universitet någon gång, men att det inte fanns tillräckligt med drivkraft i relation till hur 

trist det var. Hon säger att hon fått höra att hon är väldigt ung för det hon gör, men menar att hon i 

princip utbildats till det hon gör idag sedan hon var 14 år. Sjölund illustrerar med sin historia, något som 

genomsyrar all den empiri studien resulterat i, att vikten av erfarenhet och genomförande är betydligt 

viktigare än en formell utbildning. Men också att en utbildning inte nödvändigtvis är relevant för att få 

ett jobb, men en klar fördel under jobbets gång. Speciellt juridiska och ekonomiska kunskaper 

framlyfter flera av respondenterna som ytterst relevanta i deras yrke. 

Även Hilda Sandgren tillhör skaran som inte har en formell utbildning inom det yrkesområde hon är 

verksam inom. Hon visste efter gymnasiet att hon på något sätt ville jobba med produktion och blev 

rekommenderad att söka till Kulturvetarlinjen. Dock så blev tiden där kortvarig, då Sandgren inte var 

intresserad av teorin och upplevde den som irrelevant för det hon ville göra. När den formella utbildning 

Sandgren sökte sig till inte passade henne satsade hon istället på att forma sin egen “utbildning”, och 

utbilda sig genom praktiska erfarenheter. En akademisk utbildning Sandgren dock har gått är en 

fortbildningskurs på Södertörns högskola inom dramatik och litteratur, och den beskriver hon som 

intressant eftersom det hade att göra med det hon var intresserad av och den gav henne direkta verktyg. 
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Marie Dimberg studerade vid en internationell sekreterarskola i Bryssel där hon bland annat lärde sig 

stenografera på tre språk, och när hon kom tillbaka till Sverige kombinerade hon jobb med kurser vid 

sidan av, bland andra copyrightkurser och franska konversationskurser. Den utbildning hon anskaffat sig 

är relevant för hennes karriär då det var genom en sekreterartjänst hon påbörjade sin resa inom EMI där 

hon sedan kom att utvecklas till manager. Tjänsten sökte hon medvetet enbart för att få in en fot i 

branschen och hon beskriver det som att det var lättare att blomstra inom företag under den tiden. Det 

resulterade i att när PR-chefen slutade var det Dimberg som tog över promotion och press för svenska 

artister, endast ett halvår efter att hon börjat som VD-sekreterare. I Marie Dimbergs exempel fungerade 

därför utbildningen likt ett verktyg för att ta sig in i fältet, men är inte direkt relevant för det jobb hon 

utför idag. För Emelie Bååth gav utbildningens praktikperiod henne tillträde till fältet, och tillsammans 

utgör de två respondenterna intressanta exempel på hur en utbildning kan komma att bli relevant, inte 

bara i form av en examina utan i form av att faktiskt släppas in i fältet. Den fungerar som ett alternativ 

till den praktiska erfarenhet som fältet ofta kräver för att du ska släppas in i det. 

Helen McLaughlin har föräldrar som lagt stor vikt vid akademisk kunskap. Pappan var professor och 

jobbade som rektor för en juridikskola i USA och hennes mamma är utbildad jurist. Vikten av att studera 

har hon fått höra sedan hon var liten men beskriver det som att: “visst, jag kanske inte var jättelockad av 

att plugga juridik men samtidigt förstod jag ju att det kunde vara bra att ha”. Hon anser dock att det är 

viktigare i branschen med “common sense”, personlighetsdrag och intresse snarare än en renodlad 

utbildning. Hon beskriver en viss skepsis från hennes pappa och hur han inte kunde förstå vad hon 

gjorde i musikbranschen: “han tyckte jag var helt vansinnig såklart”. Hon berättar att han brukade 

skicka bilder på sig själv tillsammans med kvasikända politiker och hon brukade kontra med bilder på 

henne och Pearl Jam. Och att det tog väldigt lång tid för honom att säga att han var stolt över henne, 

men att stödet fanns där. 

För McLaughlin har den akademiska utbildningen inte direkt haft en avgörande påverkan för hennes väg 

in i musikbranschen. Hennes väg in i fältet började med att hon kombinerade gymnasietiden med 

extrajobb i en skivaffär. Efter gymnasiet åkte hon till Paris och studerade franska på Sorbonne. När hon 

kom tillbaka till Sverige fortsatte hon med franskan på universitet och läste även en juridisk 

översiktskurs, likt My Blomgren gjort – parallellt med det tog hon upp sitt jobb på skivaffären igen och 

arbetade heltid samtidigt som hon studerade på heltid. Under en påbörjad ekonomiutbildning blev hon 

32



av en kund erbjuden jobb på Sony och valde då att sluta för ägna sig helhjärtat åt sitt jobb. Inget vittnar 

om att den utbildning hon gått, eller påbörjat, varit av relevans för hennes inflytelserika position i 

musikbranschen. 

För en övervägande majoritet har således inte en formell utbildning varit viktig för hur de tagit sig in i 

branschen och klättrat till de inflytelserika positioner de idag besitter, snarare är det den praktiska 

erfarenheten som gjort att de släppts in i fältet, väl inne har de akademiska kunskaperna som några av 

respondenterna innehar dock kommit till nytta. Den respondent som mest konkret tagit sig in i fältet via 

en formell utbildning är Emelie Bååth, där praktikperioden ledde till en anställning inom fältet. 

5.5 Hur definieras det symboliska kapitalet i musikbranschen?

Vidare har studien intresserat sig för vilket symboliskt kapital som värderas i det subfält av 

musikbranschen studien berör. Enligt Donald Broady går symboliskt kapital att definiera genom den 

kraftiga förkortningen “det som erkännes” och kan beskrivas som en resurs eller tillgång som tillerkänns 

ett visst värde beroende på vilket fält det tas till bruk i.78 Denna studie har intresserat sig för hur viktigt 

det för respondenternas karriärsgång, är att besitta kunskaper om musik, då det är det centrala inom 

subfältet. Under samtalet har det formulerats genom en fråga kopplad till den eventuella vikten av att 

hålla sig uppdaterad och att besitta kunskap om aktuella musiktrender och musikhistoria. Med andra 

ord, hur viktigt är det att “ha koll”. Med det ämnar studien utforska vilken relevans kunskap om musik 

och att vara välinformerad gällande musiktrender spelar, och har spelat, under respondenternas väg till 

inflytelserika positioner.

När Karin Gunnarsson besvarar frågan om hur viktigt det är att ha koll inom branschen säger hon att det 

är något som kanske snarare är mer relevant i början, när man är yngre, “men visst kan vi fortfarande 

pika på varandra – fast med glimten i ögat”. Nordqvist beskriver även hon att det kändes viktigare i 

början att visa att man hade koll, och att hon stött på flera personer som uttryckt ett sådant behov men 

menar att det snarare vittnar om en osäkerhet och ängslighet. Det viktigaste för henne är att hon har koll 

på det hon själv gör: “jag är inte så kreddsökande utan jag vill vara bäst på det jag gör, mitt område”. 

Överlag berättar Nordqvist att hon är rätt dålig på att komma ihåg namn och låttitlar, även på hennes 

egna favoriter. Lena Åberg Frisk anser att det är svårt att säga hur viktigt det är att ha koll. Hon är inte 
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säker på att det är viktigt generellt i branschen, men understryker att hon själv tycker att det är 

jätteviktigt samtidigt som hon såklart inte har samma koll som hon hade tidigare. 

Vid upprepade tillfällen blir svaret att det är omöjligt att ha koll på allt, och att det snarare handlar om 

att bygga upp strategier och nätverk som kan hjälpa dig ha koll på det du behöver som är relevant för 

dig i din yrkesposition – vilket därför framförallt sker genom ett ackumulerat socialt kapital snarare än 

att rör sig om ett symboliskt sådant, eller snarare ger det sociala kapitalet dig möjligheten att ackumulera 

det symboliska kapital som av fältet anses relevant och ger tyngd. Emelie Bååth beskriver det som att 

“man samlar på sig folk som man litar på och inspireras av, men med bokning måste man ju självklart 

ha ett öra för musiken också”. Marie Dimberg tycker att det idag är lättare att starta upp en “hype” kring 

saker, och det har blivit mer viktigt att tycka “rätt” snarare än att ha koll överlag. Dimberg tillägger 

också, att hon likt Bååth ser till att ha personer som hon litar på har koll och kan hjälpa henne, hon säger 

att “det gäller att hitta sin egen mouth by mouther”. Bååth och Dimberg illustrerar med deras exempel 

att det inom fältet görs möjligt att erhålla det symboliska kapitalet med hjälp av ett socialt kapital. Att 

med andra ord ha ett nätverk som kan hjälpa dig hålla koll på den, för fältet, relevanta kunskapen. 

My Blomgren, som jobbar med nöjesproduktion över lag och inte endast inom musikfältet, berättar att 

hon använder sina barn som “check” när det handlar om att hitta komikertalanger, och beskriver dem 

som hennes “humorbas”. Hon tillägger också att hon är vansinnigt nyfiken och att det därför ter sig 

naturligt att hålla sig uppdaterad och ha koll. Helen McLaughlin framhåller att hon själv anser att det är 

viktigt att ha koll. Men det handlar såklart inte om att vara kalenderbitare, det var i sådant fall viktigare 

när hon var yngre. Däremot tycker hon absolut att det är viktigt att ha lite koll på musikhistorien och 

hon kan bli tveksam om hon märker att någon inte har koll på något som borde vara självklart. Det inger 

någon slags respekt menar hon. 

Genomgående visar studien på ett mönster bland respondenterna där de beskriver att det i början av 

karriären känts viktigare att visa på musikkunskap, vilket senare omvandlats till att använda sig av 

referenspersoner som hjälper dem att hålla sig uppdaterade. Även här går det att uttyda värdet i att ha ett 

nätverk av referenspersoner och människor man litar på och på det sättet göra det enklare för sig att 

hålla sig uppdaterad. Flera svar bestyrker det sociala kapitalets inverkan, och genom att ha kunskapen 

bekräftas agenten inom fältet. Empirin vi erhållit påvisar att det varit av större relevans i början av 

karriären då det funnits ett större behov av att hävda sin kunskap, och av mindre relevans senare, då 
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agenten dels kommit att besitta en inflytelserik position så att den inte behöver hävda sig och dels 

enklare kan ackumulera den kunskap som är relevant via sina referenspersoner. 

Tillsammans med det sociala kapitalet visar empirin att det viktigaste kapital är det som erhålls via den 

praktiska yrkeserfarenhet respondenterna samlat på sig. Vidare benämns det som erfarenhetskapital och 

är ett symboliskt kapital eftersom det rör sig om ett kapital som är fältspecifikt relevant. Vad samtliga 

respondenter har gemensamt och som onekligen verkat för deras inflytelserika position de idag besitter 

är den erfarenhet de ackumulerat. 

I studien ombads respondenterna försöka identifiera vilka egenskaper de själva upplever har värderats i 

deras yrkesroll. Genom att låta respondenterna dela med sig av detta ämnar studien se vad för slags 

egenskaper som haft betydelse för deras väg in i en inflytelserik position. Gunnarsson säger att hon idag 

tror hennes erfarenhet och trygghet i branschen är en av hennes yttersta egenskaper som uppskattas av 

hennes kollegor, samtidigt som hon tillskriver hennes mod och risktagande en stark fördel i början av 

karriären. Även Anna Sjölund framhäver relevansen av att vara orädd och våga ta stora projekt, då hon 

berättar om hur hon genomförde tre stora konserter i Azerbajdzjan på sex månader – något många hade 

dragit sig för. 

Ordet genomförande är också något som återkommer hos nästan samtliga respondenter. Att få en idé är 

en sak, att genomföra den är en annan. Åberg Frisk listar, vid frågan efter uppskattade egenskaper i 

branschen som andra ser hos henne, att hon är duktig på “att få saker gjorda”. 

Respondenternas betoning på erfarenhet och genomförande vittnar om att erfarenhetskapital är bland det 

viktigaste kapitalen för att erhålla inflytande i fältet. Marie Dimberg säger att hon är bra på att jobba 

utifrån ett helikopterperspektiv. Hon är rak och säger vad hon tycker och det har gjort att folk litar på 

henne. Även Dimberg framlägger att hon var orädd, framförallt i början av karriären. Sjölund betonar 

den sociala kompetensens värde i branschen och säger att hon är social och har lätt för att lära känna 

folk. Att våga ta för sig är också viktigt, eftersom det inte är en bransch där någon kommer och ger dig 

ett jobb “bara för att”. 

Hilda Sandgren jobbade under några år på United Stage och även tillsammans med Marie Dimberg på 

d&d management. Men hon hade svårt att förlika sig själv som en person som jobbar på kontor, och 

upplevde att det var mycket fult spel och armbågande i branschen. Sandgren var mer van vid praktiskt 

arbete, men beskriver ändå tiden på kontor som lärorik, och ser det som en slags utbildning för henne 
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där hon lyckades knyta mycket kontakter. Hon hade jobbat med flera olika delar och visste vilket jobb 

som låg bakom produktioner och tyckte därför hon blivit bra på helikopterperspektiv. Sandgrens egna 

produktionsbolag MTA production bildades 1999, och när hon slutade hos Dimberg hade hon 

fortfarande haft kvar MTA. Så där stod hon med sitt egna produktionsbolag, sin telefonbok och en 

massa referenser. Hon började då frilansa för bland annat TV4 och Joe Laberos management. Hon 

berättar att hon var den enda i Laberos crew som vågade säga nej när hon inte höll med honom, och 

byggde på så sätt upp en respekt. Hon beskriver sig själv som en hänsynslös arbetsmaskin och menar 

själv att hon är född ur motgångar. Sandgren har haft arbetsuppgifter som har gått från högt till lågt, och 

har verkligen sett till att få lära sig alla delar i processen, vilket hon tror har lett till att hon blivit 

starkare. Hon jobbade med Labero i tre års tid, och fick under tiden parallella uppdrag vilket ledde till 

att artister började ringa och fråga vart hon tagit vägen. Hon tog på sig uppdraget att jobba med en Fame 

Factory-deltagare och styrde upp 70 gig under en och samma sommar, och det var då MTA Production 

tog snurr på riktigt. Sandgrens makt och inflytande i branschen är sprunget ur den erfarenhet hon samlat 

på sig genom sina egna projekt. Att arbeta med en så pass erkänd, stor artist som Joe Labero har även 

det ett anseende som bör räknas med som ett symboliskt kapital i det fält Sandgren är verksam inom. 

5.6 Krävs ekonomiskt kapital för att erhålla inflytande?

Med ekonomiskt kapital avser Bourdieu ekonomiska- och materiella resurser. Med hjälp av ekonomiskt 

kapital kan man förvalta, förbättra och omvandla sin sociala position. Det har därför varit av intresse att 

undersöka om respondenternas ekonomiska kapital legat till grund för det inflytande de har 

åstadkommit. 

I undersökningen har respondenterna fått frågan om det krävts tillgång till ekonomiskt kapital, och om 

de tagit ekonomiska risker för att nå den position de nu besitter. I insamlandet av empirin framkommer 

det att nästan alla respondenterna har frilansat eller startat eget företag. Det är specifikt under 

intervjuerna med Sandgren, Nordqvist och Dimberg det framkommer att ekonomiska investeringar har 

legat till grund för den position de har idag. Sandgren investerade i en egen inspelningsstudio, samt drev 

under flera års tid en teatergrupp och berättar under intervjun att det var kämpigt rent ekonomiskt under 

flera års tid att få det att gå runt, men den erfarenhet det innebar att driva dessa projekt låg till grunden 

för den praktiska erfarenhet hon ackumulerat och ledde till jobb på bokningsbolaget United Stage. 

Under intervjun med Nordqvist framkommer en intressant aspekt när hon nämner att hon var villig att 

köpa sig till kunskap och erfarenhet som annars tar flera år att ackumulera. Det var när hon ville ta 
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Made till Sverige som hon föreslog att köpa en andel i bolaget. Hon behövde dock aldrig göra det, 

istället blev hon tillsatt som VD för Made Sverige. Även Dimberg tar upp den ekonomiska aspekten, 

och berättar att det var ett ekonomiskt risktagande att säga upp sig efter 13 år på EMI för att starta d&d 

Management, men säger samtidigt att hon hade en grundtrygghet i och med att hon hade Roxette med 

sig. 

I alla intervjuer framgår det att en ekonomisk grundtrygghet är viktig, och att ta användning av 

ekonomiskt kapital för att omvandla det till ett annat kapital är inget respondenterna drar sig för, om den 

möjligheten finns. De respondenter som tagit studielån har aldrig betraktat det som ett ekonomiskt 

risktagande, men däremot visar studien på att det ekonomiska kapital som krävs för att utbilda sig kan 

vara en del i hur respondenten omvandlat sin sociala position. De erfarenheter respondenterna har fått, 

antingen via utbildning eller praktisk erfarenhet, har omvandlats till kapital i form av erfarenhet, och 

ligger helt i linje med Bourdieus teori om hur ekonomiskt kapital kan omvandlas och tas till bruk som 

exempelvis erfarenhetskapital. 

Lena Åberg Frisk berättar hur hon under flera år jobbade som frilans, och tog under den tiden stora 

ekonomiska risker. Bland annat då hon drev jazzklubben Fredman som enskild firma, samt drev ett stort 

samarbetsprojekt som en ideell förening. Hon beskriver det som läskigt och att det krävdes oerhört 

mycket slit för att få det att gå ihop rent ekonomiskt – så mycket slit att hon var nära att gå in i väggen. 

Att från början besitta ekonomiska- och materiella resurser är inte nödvändigt för att få tillträde till 

fältet, men det empiriska underlag som erhållits påvisar dock att det kan vara en förutsättning för att ha 

möjligheten att genomföra projekt som i sin tur ger ett erfarenhetskapital.

5.7 Hur används det sociala kapitalet för att erhålla inflytande?

Det sociala kapitalet definieras av Bourdieu som sociala relationer, bestående av släkt- eller 

vänskapsband, och är något alla gruppens medlemmar kan dra fördelar utifrån. Det sociala kapitalet har 

dock endast ett värde om det kan omsättas i något som tillerkänts värde inom fältet.79 Även om 

släktrelationer och vänskapsband nödvändigtvis inte behöver vara synonymt med nätverkande, är det 

relevant för studien, då den empiri vi erhållit tydligt pekar på att relationer är av stor betydelse för att få 

inflytande inom fältet. Nätverk kan baseras på allt ifrån släkt-, vänskaps-, studie-, samt yrkesrelationer. 

37

79 Broady, Donald. Sociologi och epistemologi, s. 177.



Även om Bourdieu aldrig talar om nätverk uttryckligen går det att se likheter mellan begreppen som han 

använder, och den breda definitionen av nätverk som finns. Syftet med ett nätverk kan variera, men 

består ofta av ett kunskaps- eller erfarenhetsutbyte. 

När respondenterna får frågan om nätverkandets betydelse påpekar nästan alla att de aldrig ser det som 

att de direkt nätverkar, utan snarare som att de har en stor bekantskapskrets inom det fält de är 

verksamma, en bekantskapskrets där man utbyter tjänster och gentjänster. Ingen av respondenterna 

förnekar relevansen av att ha ett givande nätverk, utan det beskrivs snarare som en stor del av yrket. Få 

av respondenterna påpekar nätverkandets relevans för att få in en fot i branschen, men det framgår dock 

att flera av respondenterna blivit headhuntade, vilket uppenbarligen har sin grund i ett kontaktnät. My 

Blomgren förklarar att hon använder sitt nätverk likt ett uppslagsverk, och poängterar hur viktigt det är 

att faktiskt våga be om hjälp. 

När Karin Gunnarsson får frågan om hur pass stor roll nätverkande har haft för hennes karriär berättar 

hon att det inte direkt varit en så stor del. Däremot säger hon att flera av de hon blev bekant med, när 

hon först flyttade till Stockholm och vistades mycket på klubbar, jobbar i musikbranschen idag. Här 

visar empirin att Gunnarsson själv inte ser på det som ett nätverk, eller haft som intention att lära känna 

folk i syfte att gynna karriären, men däremot rör sig de som innefattas i fältet ofta på samma ställen och 

har gemensamma bekanta, vilket skapar ett nätverk utan en avsedd intention. De nätverk som råder i det 

fält studien undersöker verkar ha sin förankring i en vänskaplig relation, snarare än endast yrkesmässig 

sådan. 

Anna Sjölund säger att det självklart är viktigt att bygga upp kontaktnät eftersom det trots allt är en 

ganska liten bransch i Sverige, men att hon inte tror på nätverkande i en organiserad form, framförallt 

för att det inte passar henne personligen. Cecilia Ancker berättar att hon har ett stort nätverk runt hela 

världen som ett resultat av 20 år i branschen och understryker vikten av att vara ödmjuk inför nya 

människor och kulturer. Emelie Bååth ser på nätverkande som en naturlig del av jobbet, och nämner 

festivalen Ladyfest som hade som syfte att främja kvinnliga artister och bygga nätverk, som hon 

arbetade med i början av karriären. Hon lyfter även fram organiserade nätverk som Makten över 

musiken och menar att de fyller ett viktigt syfte. Theodora Nordqvist förklarar att hon aldrig hade klarat 

av sitt jobb utan sitt kontaktnät och säger att man aldrig ska vara rädd för att be om hjälp, om någon ber 

henne om hjälp så känner hon sig hedrad – och det tror hon är ömsesidigt. Bååth ser, likt Nordqvist, 
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nätverken som ett hjälpmedel när det kommer till att göra sitt jobb. Bååth menar att man hittar 

människor, exempelvis journalister, som man litar på och inspireras av, både musik- och rent 

branschmässigt. 

Hilda Sandgren berättar att hon inte tidigare haft en strategi eller medveten tanke om att nätverka, och 

om hon hade ansträngt sig för att ta hand om sitt nätverk hade det kunnat vara enormt. Hon berättar 

dock att det funnits perioder då hon klippt alla band med musikbranschen, till exempel när hon jobbade 

med Labero, då det varken fanns tid eller lust att upprätthålla några kontakter aktivt. Även om Sandgren 

anser att hon aldrig jobbat aktivt med att upprätthålla ett nätverk, så påvisar den erhållna empirin att hon 

ändå haft ett nätverk som spelat roll för det inflytande hon fått i fältet. Hon berättar hur hon utan 

ekonomiskt kapital lyckades nå ut med sin marknadsföring, tack vare hjälpen från människor i hennes 

omgivning. Även det faktum att hon senare blev headhuntad till United Stage vittnar om att folk inom 

fältet blivit medvetna om hennes kompetens, och här påvisas återigen relevansen av att ha ett kontaktnät 

för att erhålla inflytelserika positioner inom fältet. 

Idag när Sandgren jobbar med festivaler så framhåller hon dock att det är desto viktigare med nätverk, 

eftersom de ofta ligger till grund för exempelvis sponsorer. Hon är mån om att förtydliga att hon inte har 

fått något gratis, inget nätverk eller liknande, utan att hon har jobbat sig till allt. Hon är oerhört mån om 

att ge gentjänster då hon fått något, samt ser alltid till att svara på mail och leverera det som förväntas av 

henne, berättar hon. Detta påvisar att hon vårdar de upparbetade relationerna och ta tillvara på det 

förtroende som ges via dem, vilket är just vad nätverkande innebär. Marie Dimberg lyfter fram vikten av 

att nätverka internt, eftersom det var så hon gjorde karriär på EMI. Det arrangerades frukostklubbar där 

som gjorde att man umgicks med folk inom branschen, och på så sätt skaffade hon sig kontakter och 

byggde upp relationer – vilket i sin tur gjorde det möjligt för henne att klättra internt inom 

organisationen. Även Helen McLaughlin håller med om att ett givande nätverk är viktigt inom 

branschen, och menar att det är svårt att studera sig till den kunskap ett väl utvecklat nätverk kan ge, och 

att den sociala delen därmed är väldigt viktig att behärska. 

Det respondenterna vittnar om talar sitt klara språk: det sociala kapitalet blir en tillgång som förvaltas 

och omvandlas till en ökad kunskap, likt ett branschspecifikt utbildningskapital. I linje med Bourdieus 

teori om det sociala kapitalet visar empirin att tillgångarna som relationerna utmynnar i, ofta är i form 

av kunskap som är värdefull för yrket eller skapar möjligheter att avancera inom fältet. 

39



Inom respondenternas nätverk framgår det att majoriteten har haft personer i sin omgivning som 

närmast kan liknas vid mentorer. Det framkommer även av studien att respondenterna vid 

återkommande tillfällen nämner varandra och ser på varandra som inspiratörer och förebilder, utan att 

respondenterna vetat om deras deltagande i studien. Både Emelie Bååth och Theodora Nordqvist 

berättar om Helen McLaughlin och hur hon betytt mycket eftersom hon delat med sig av sina 

erfarenheter till dem. Nordqvist nämner även Martina Ledinsky (driver skivbolaget Razzia Records80) 

och hur de är varandras mentorer. Överlag framgår det att relationerna inom fältet är ömsesidiga. Enligt 

Bourdieus teori är det just den ömsesidighet som kännetecknar det sociala kapitalet, där alla gruppens 

medlemmar kan dra fördel av relationen.81 Lena Åberg Frisk berättar att hon alltid haft människor i sin 

omgivning som hjälpt henne att ta kliv och våga göra saker som hon själv trott att hon inte klarat av. De 

personerna har haft en roll, likt en mentor, även om hon ibland varit omedveten om detta i stunden. Hon 

nämner även att dessa människor oftast inte varit yrkesverksamma i hennes bransch eller konkurrenter 

på något sätt. Här pekar Åberg Frisk på en intressant aspekt, då hon nämner att de, mer eller mindre 

uttalade, mentorerna inom nätverket inte behöver vara verksamma inom samma fält. I insamlandet av 

empirin är detta enda gången en respondent tar upp denna aspekt, men att ha ett bollplank utanför själva 

fältet kan ses relevant av den anledning att de inom fältet ofta tillhör konkurrerande verksamheter. Att 

detta skulle vara en av grunderna till att man erhåller inflytande i branschen går dock inte att utläsa 

genom den erhållna empirin, men är en intressant aspekt att notera.

Karin Gunnarsson nämner Germund Stenhag (musikredaktör på P382) som en mentor och nära vän och 

menar att han har delat med sig av ovärderliga erfarenheter och kunskaper, även Jenny Seth (driver 

musikpodden Jenny & vänner samt är musikskribent83) och Hannah Fahl (journalist och programledare 

som jobbat dels i P3, samt för Dagens Nyheter84) beskriver hon som bästa vänner och mycket 

inspirerande. Cecilia Ancker har haft en amerikansk kvinnlig manager som mentor, och My Blomgren 

berättar om hennes tidigare arbetsgivare och “extramamma” Vicky Von der Lancken (nöjesproducent 

och teaterchef samt delägare av Oscarsteatern85) och hur hon har varit en enormt viktig förebild. Anna 

Sjölund tar upp alla de hon jobbade med på Kulturmejeriet som förebilder, men även Tor Nielsen (Head 
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Promoter Live Nation86) och Thomas Johansson (Grundare av EMA Telstar som sedan blev Live 

Nation87) som arbetat länge i branschen och besitter otroliga erfarenheter som hon fått ta del av. Bååth 

berättar att hon på sina olika arbetsplatser funnit olika personer som inspirerat och pushat henne, men 

ingen specifik person som uttalat varit mentor. 

Hilda Sandgren beskriver att hon inte haft någon mentor när hon växt upp, utan snarare upplevde ett 

anti-stöd från omgivningen och föräldrarna. Detta nämner hon dock vid flera tillfällen som en motsatt 

psykologi, där hon tror att det har lett till att hon istället byggt upp sitt eget självförtroende. Sedan 2010 

har hon tagit hjälp av framförallt professionella coacher och rådgivare – både holistiska och 

affärsmässiga, som hon beskriver som livräddare, och nämner att hon säkert hade mått bra av att ha en 

mentor då hon var yngre, och därför själv försöker ta emot praktikanter och agera mentor själv. Varken 

Helen McLaughlin eller Marie Dimberg har heller haft någon uttalad mentor. Dimberg beskriver att hon 

inte ens visste vad det var. Däremot har hon haft en förmån att ha väldigt bra chefer som varit enormt 

inkluderande och delat med sig av sin kunskap. 

Emprin påvisar att de som i flera av fallen omnämns som mentorer är en del av respondenternas nätverk, 

och ofta är i form av just vänskaps- eller yrkesrelationer. För att erhålla inflytande i branschen ser vi att 

det ofta varit relevant att ha en eller flera personer i sin omgivning som agerar mentor. Ibland kan denna 

person vara en nära vän, men fortfarande fylla funktionen som en mentor gör, genom att motivera och 

inspirera respondenten att våga och tro på sig själv. Den erhållna empirin påvisar att det varit oerhört 

viktigt att omge sig med människor som hjälper till att stötta och motivera för att erhålla inflytande inom 

branschen. Men även att det är viktigt att få hjälp av människor inom fältet, då de ofta kan tipsa om jobb 

samt vara en del i att knyta värdefulla kontakter som kan öka respondentens förmåga, och i sin tur, 

inflytande. 

6. SLUTSATSER

Som vi inledningsvis konstaterat råder en ojämn fördelning mellan könen bland de med inflytande i 

musikbranschen, trots att intresset och kompetensen för att jobba med musik verkar vara lika stort – 

oavsett kön. I boken Tilltalande bilder tar Anja Hirdman upp den homosociala normen, som innebär att 

män väljer män, och att det på så sätt tvingar in kvinnan i en heterosocial norm där kvinnor tvingas 
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anpassa sig efter normen för att överhuvudtaget bli invalda eller anställda.88 I denna studie valde vi att 

fokusera på de kvinnor som faktiskt har erhållit de inflytande positionerna som i huvudsak annars 

domineras av män. Vårt syfte med studien var att få en förståelse för respondenternas bakgrund, och 

med hjälp av Bourdieus teorier om kapital, habitus och fält försöka se vad som legat till grund för 

inflytandet de erhållit. För att göra detta forskningsbart försökte vi se vilka likheter och skillnader som 

fanns hos respondenterna, både i vilken bakgrund de har, samt i den kunskap de förvärvat som legat till 

grund för det erhållna inflytandet. Vi kan med hjälp av empirin konstatera att familjebakgrund inom det 

kulturella fältet inte är avgörande för att få tillträde till inflytelserika positioner inom musikbranschen. 

Empirin talar sitt tydliga språk, det är via praktiska bedrifter som respondenterna har fått tillträde till 

fältet, oavsett bakgrund, och att det är via bedrifterna de fått erfarenheter som i sin tur legat till grund för 

en inflytelserik position. 

När vi studerat habitus har vi kunnat konstatera att de respondenter som deltagit i studien inte har 

begränsats av det könshabitus som Bourdieu presenterar, i och med att de har inflytelserika positioner. 

Området har varit av relevans att undersöka trots detta, då teorin menar att det kan vara en av de 

bakomliggande faktorerna till att kvinnor sällan når de inflytelserika positionerna. Det som framkommit 

av studien är att den kvinnliga underrepresentationen inom fältet till viss del beror på att kvinnor i 

betydligt lägre utsträckning, än män, söker inflytelserika tjänster, och på så sätt reproducerar 

könshabitus. 

När vi studerat relevansen av att ha med sig ett kulturellt kapital för att erhålla inflytande inom fältet har 

studien visat att det inte ger det försprång som Bourdieus teori framhåller att det borde göra. Att ha med 

sig ett kulturellt kapital hör inte till det mest relevanta för respondenterna, och ligger inte till grund för 

det inflytande de har. De respondenter som har, vad Bourdieu skulle kalla, kulturellt kapital, har endast 

vagt samband med inflytandet. Ett samband som är så vagt att det inte kan ses som betydelsefullt. 

Relevansen av att ha en eftergymnasial utbildning för att erhålla inflytande har visat sig inte ligga till 

grund för det inflytande de erhållit. Även om det framkommer att en utbildning kan vara relevant i den 

bemärkelsen att den är användbar i jobbet, men inte för att erhålla jobbet. Att ha grundläggande 

kunskaper inom ekonomi, juridik, marknadsföring och kommunikation har flera av respondenterna lyft 

fram som användbart. Studien talar dock sitt tydliga språk: erfarenhet och förmågan att genomföra 
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projekt är betydligt mer relevant för att erhålla inflytande. Utbildning är inte nödvändigt, men en fördel 

under arbetets gång. 

Att besitta fältspecifik kunskap, så kallat symboliskt kapital, har visat sig vara betydligt mer relevant i 

början av karriären då det funnits ett större behov av att hävda sin kunskap, men även att det är lättare 

att ackumulera denna kunskap med hjälp av nätverk, vilket kan ta sin tid att bygga upp. Att det visat sig 

vara mer relevant att besitta kunskap i början av karriären beror antagligen på att man inte hunnit bygga 

upp ett nätverk som kan ge denna kunskap. Flera av respondenterna vittnar om att det är omöjligt att ha 

koll på allt, och att det därför är viktigt att bygga upp ett nätverk som hjälp. Återigen visar empirin på att 

det sociala kapitalet ligger till grund för att ackumulera det symboliska. Empirin visar att det tar tid att 

bygga upp nätverk och utifrån det drar vi slutsatsen att en inflytelserik position inte är något som går att 

erhålla under kort tid. 

Studien visar tydligt att det som är av störst relevans för att erhålla inflytande inom fältet är att besitta 

symboliskt kapital baserat på erfarenheter. Även om det framgår att en ekonomisk grundtrygghet är 

viktig, så är det mest av relevans i den bemärkelsen att det kan omvandlas till erfarenheter. Ekonomiskt 

kapital har relevans då det omvandlas till exempelvis erfarenhetskapital, men är heller inte avgörande 

för att erhålla inflytande inom fältet. När vi undersökt nätverk, som en del av det sociala kapitalet, visar 

empirin att det sociala kapitalet och förmågan att upprätthålla ett nätverk är oerhört viktig för att erhålla 

inflytande inom fältet. Den tillgång det sociala kapitalet är omvandlas till en kunskap som är specifik för 

fältet, och därmed viktig för att erhålla inflytande. Relationerna nätverket består av utmynnar i en 

kunskap som gör det möjligt att avancera inom fältet. Men även att de inom nätverket har en bra relation 

och kan agera mentorer och förebilder som motiverar och inspirerar har visat sig betydelsefullt för 

respondenterna.

Sammanfattningsvis visar studien att det kapital som är mest betydelsefullt för att erhålla inflytande 

inom musikbranschen som kvinna är det symboliska, där erfarenheter inom fältet ligger till grund för 

detta. Studien visar dock att det är viktigt att ha socialt kapital, då det ligger till grunden för att utveckla 

betydelsefulla relationer som är viktiga för inflytande i fältet. Att bemästra könshabitus, och våga söka 

tjänster som man till en början inte är 100% kvalificerad för har i studien även visat sig kunna ligga till 

grund för att kvinnor är i minoritet på de inflytelserika positionerna. 
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6.1 Förslag på vidare forskning

För att få en större förståelse för varför fördelningen mellan män och kvinnor är skev i de fält av 

musikbranschen som studien fokuserat på, skulle det vara intressant om en liknande studie gjordes – fast  

på enbart män. Tillsammans skulle de då kunna utgöra en jämförande studie. Det vore intressant att se 

om bakgrunden skiljer sig anmärkningsvärt. I denna studie har empiri visat att flera kvinnor känner ett 

visst ansvar som kvinna i branschen – hur upplever männen det? Skiljer det sig i hur man ser på sitt 

ansvar beroende på vilket kön man har? Behöver männen motivera sig själva att tro på sig själva på 

samma sätt som flera av kvinnorna beskriver det? Många frågor har väckts i denna studie och det finns 

frågor som vi på grund av begränsad tid inte kunnat utforska. Under studiens process har vi noterat att vi 

mött en homogen grupp, både gällande etniciteter och klasstillhörighet. Därför ser vi gärna att forskning 

bedrivs för att undersöka vilka strukturer som ligger till grund för denna homogenitet som råder. 
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2014-04-09]

Wikipedia.org, Hannah Fahl.

http://en.wikipedia.org/wiki/Hanna_Fahl [Hämtad 2014-04-07]

Wikipedia.org, Jenny Seth.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Jenny_Seth [Hämtad 2014-04-07]

Wikipedia.org, Thomas Johansson. 
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Personliga intervjuer 

Cecilia Ancker - Intervjun genomfördes via mail. 

Blomgren (f.d. Ströbaek), My: 2014-04-15. Kreativ chef, delägare och producent på Blixten & Co. 

Intevjun genomfördes på Blixten & Co’s kontor i Stockholm. 

Bååth, Emelie: 2014-04-15. Bokningsansvarig på Debaser. Intervjun genomfördes på Debaser Strand.

Dimberg, Marie: 2014-04-23. VD och grundare för managementbolaget d&d management. Intervjun 

genomfördes på Cosmic Music Groups kontor i Stockholm.

Gunnarsson, Karin: 2014-04-07. Product Manager International på Universal Music Sweden. Intervjun 

genomfördes på Universals kontor i Stockholm.

McLaughlin, Helen: 2014-04-29. A&R-chef på Sony Music. Intervjun genomfördes på Espresso House 

på Sveavägen 82 i Stockholm. 

Nordqvist (f.d. Alexander), Theodora: 2014-04-09. VD och Manager för managementbolaget Made. 

Intervjun genomfördes på Mades kontor i Stockholm. 
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Sandgren, Hilda: 2014-04-25. Grundare och VD för MTA Production. Intervjun genomfördes på MTA 

Productions kontor.

Sjölund, Anna: 2014-04-15. Head Promoter på Live Nation. Intervjun genomfördes på Live Nations 

kontor i Stockholm. 

Åberg Frisk, Lena: 2014-04-22. VD för Fasching, samt festivalgeneral för Stockholm Jazz Festival. 

Intervjun genomfördes på Fasching.
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BILAGOR

Intervjuguide

● Berätta lite om din bakgrund, hur hamnade du där du befinner dig idag?

● När gick det upp för dig att det var inom musikbranschen du ville jobba?

● Vad har du för familjebakgrund? (Vad jobbar/jobbade dina föräldrar med? Har din familj en 

bakgrund inom det kulturella fältet på något sätt?)

- Syskon, vad jobbar dom med?

- Spelades mycket musik hemma? Gick ni på konserter? 

- Hur viktigt är det att “ha koll” på musikhistoria, aktuella musiktrender etc? 

● Kan du se någon särskild händelse som du tror har varit avgörande för dig i din karriär?

● Hur viktigt skulle du säga att nätverkande varit för dig? 

● Har du haft en mentor eller någon speciell person som varit viktig för dig?

● Vilka av dina egenskaper som du besitter har du märkt värdesätts mest i din nuvarande yrkesroll?

● Upplever du att du behövt ta mycket ekonomiska risker för att nå dit du är idag? Som 

exempelvis ta studielån för att gå en specifik utbildning, som man inte med säkerhet vet leder 

vidare till jobb? Starta eget?

Mail till respondenterna

“Hej [respondent] 
Just nu skriver jag och [Veronica Öye eller Julia Ahl] vår C-uppsats på Södertörns Högskola inom ämnet 
Organisation och Ledarskap. Vi läser programmet Konst, kultur och ekonomi och är intresserade av 
fördjupa oss i musikbranschen och dess utformning. Därför har vi valt att fokusera vår uppsats på 
framgångsrika kvinnor inom branschen, och arbetsnamnet är just nu "Kvinnor med makten över 
musiken, hur tog ni den?".

Vi skulle jättegärna vilja träffa dig för en intervju som skulle kunna ligga till grund för vår uppsats. Vi är 
nyfikna på din bakgrund och hur din resa har sett ut, för att ha nått dit du är idag. En intervju med dig 
skulle verkligen hjälpa oss framåt i vårt uppsatsskrivande och utgöra en viktig del av vår uppsats. 
Intervjun skulle ta cirka en timme, och om du önskar, så kan vi skicka de frågor vi tänkt utgå ifrån på 
förhand. Allra helst skulle vi vilja träffa dig någon gång mellan mån - ons v. 15 eller v. 16. Har du tid 
och lust? Hoppas det! Det skulle som sagt vara jätteintressant att få ha med dig och dina erfarenheter i 
vår uppsats! Hör gärna av dig om du har några fler frågor kring uppsatsen.”
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