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Abstract 

Då det kvinnliga deltagandet på musikproduktionsutbildningar på högskole- och 

universitetsnivå idag är väldigt lågt, trots att det inte finns några formella hinder för dem 

att delta i dessa utbildningar, ville jag undersöka varför det ser ut som det gör. Syftet 

med uppsatsen är att undersöka kunskapsläget inom genus och musikproduktion på 

högskole- och universitetsnivå. 

 

Metoden som använts för att kunna besvara dessa frågor är en systematisk 

litteraturstudie, vilket innebär att tidigare publicerad litteratur och forskning letats upp, 

granskats och analyserats. Litteratursökningarna visade på knapphändig och spretig 

forskning inom området och därför breddades sökningarna till att inkludera separata 

beståndsdelar inom musikproduktion som till exempel teknik och komposition. 

 

Resultaten visade på hur gamla föreställningar om vad som är kvinnligt respektive 

manligt fortfarande finns kvar och reproduceras, omedvetet eller inte. Detta visar sig 

bland annat i lärarens kontakt med elever och hur män och kvinnors kunskaper värderas 

olika. Man har också sett att det råder en form at maskulin hegemoni inom området, där 

det är männen som har makten att avgöra vad som är bra eller inte. Detta i kombination 

med att många kvinnor upplever ett sämre självförtroende än män och att de ofta känner 

sig alienerade från gruppen gör att kvinnor har svårt att tilldelas status, vilket i sin tur 

leder till ett osynliggörande i offentligheten och spär på bilden av musikproduktion som 

ett område där det är männen som dominerar.   
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Inledning 

Att det är få kvinnor som söker sig till musikproduktionsutbildningar står helt klart. Studerar 

man statistik över könsfördelningen av antagna studenter till dessa utbildningar märker man 

att det än idag, trots den ökade genusmedvetenheten och arbetet kring det i samhället, är 

männen som dominerar detta område. Linnéuniversitetets antagna studenter för 

Musikproduktionsprogrammet höstterminen 2015 utgjordes av 6 kvinnor och 16 män. 

Högskolan Dalarnas antagna studenter samma år på Ljud- och Musikproduktionsprogrammet 

bestod av 6 kvinnor och 47 män (Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik, 2016). 

Kvinnornas frånvaro speglas inte bara i antalet antagna studenter utan även i antalet sökande.  

 

Min personliga ingång till uppsatstemat är erfarenheten av att vara kvinna på Högskolan 

Dalarnas musikproduktionsprogram. Att det skulle vara få kvinnor på utbildningen kändes 

från början självklart, men jag kunde inte formulera någon konkret anledning till det då mitt 

utbildningsval alltid bemötts med övervägande positiv respons från omgivningen. Detta 

väckte intresset för att undersöka hur forskningsläget ser ut när det gäller könsrepresentation 

på högskoleutbildningar i musikproduktion. Det visade sig finnas väldigt mycket forskning 

om genus och kön i utbildningar och kreativa branscher generellt, men väldigt lite som 

behandlar just musikproduktionsutbildningar på högskolenivå. Den spretiga kunskapen 

motiverade valet att göra en litteraturstudie som metod eftersom att det kan skapa en 

överblick av kunskapsläget. Att undersöka huruvida den befintliga litteraturen är behjälplig 

för att besvara mina forskningsfrågor blir en mycket central fråga i uppsatsen.  

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att med hjälp av forskning ta reda på varför så få kvinnor ägnar 

sig åt musikproduktion på högre utbildningsnivå och vad högskolor i Sverige kan göra för att 

fler kvinnor ska söka sig till musikproduktionsutbildningar.  

Frågeställning 

Vad säger aktuell forskning om den ojämna könsfördelningen i musikproduktionsutbildningar 

på universitets-/högskolenivå? Och i förlängningen, vilka förslag på åtgärder presenteras? 
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Avgränsningar 

Detta är en deskriptiv litteraturstudie som avser sammanställa resultat från olika forskare för 

att kunna presentera egna slutsatser utifrån syfte och frågeställningar. De tematiska 

avgränsningarna är musikproduktion, teknik (i musiksammanhang), komposition och musik 

med fokus på genus och könsfördelningar.   

 

Bakgrund 

I det här avsnittet presenteras utgångspunkter och begrepp som utgör grunden för den röda 

tråd som är genomgående i uppsatsen och är viktiga för läsarens förståelse av resultat och 

diskussion (Friberg, 2012).  

Det andra könet 

I den feministiska klassikern Det andra könet skriver Simone de Beauvoir (1949) om vad det 

innebär att vara kvinna, om könsroller, kvinnoförtryck och hur det kvinnliga könet tilldelats 

en roll som ’den andre’ i förhållande till mannen. Att vara kvinna är att vara ett särdrag, någon 

med speciella villkor och som oftast initialt placeras som individ av ett visst kön. Ett exempel 

på detta är hur en match i fotboll alltid syftar till en match mellan herrar, medan en 

fotbollsmatch mellan damer alltid benämns som ’damfotboll’. ’Tjejband’ är också ett exempel 

på hur det kvinnliga måste könas medan ett band med enbart män aldrig kallas ’killband’ 

(med undantag för popmusikens ’pojkband’).  

 

Mannen ses alltså inte som ett särdrag, utan som det självklara. Kvinnan ses som en 

könsvarelse som står i relation, bestäms och särskiljs i förhållande till mannen, aldrig tvärtom. 

Han är det väsentliga, subjektet, det absoluta. Hon är det oväsentliga, objektet, ’den andre’. 

Kvinnan är objektet som projiceras med oändligt antal, och ofta motsägelsefulla, egenskaper 

och uppmanas hela tiden att ’vara kvinna’, ’bli kvinna’, ’förbli kvinna’. Vad det innebär att 

vara kvinna beskrivs ofta i termer som skön, mjuk, förförisk, som något åtråvärt, magiskt 

väsen (de Beauvoir, 1949).  
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Hegemonisk maskulinitet  

Begreppet hegemoni har sitt ursprung ur grekiskans ”hēgemoniʹa” och kan översättas till 

”ledning”, ”överbefäl” och ”ledarskap”. Ordet kan ha olika innebörder, till exempel inom 

internationell politik syftar hegemoni till en stats ledande position. Inom internationell politisk 

ekonomi syftar ordet till den makt som utövas av en dominerande stormakt för att det 

regelsystem för det internationella ekonomiska utbytet ska upprätthållas. Inom den 

marxistiska teorin används begreppet för att beskriva den ledande klassens maktutövning av 

samhälls- och människosynen vid sidan av dess politiska och ekonomiska dominans 

(Nationalencyklopedin, 2016). 

 

Antonio Gramsci, en italiensk marxistisk filosof och kommunistisk politiker, definierade 

begreppet hegemoni under 1920- och 1930-talen. Han använde det som ett verktyg för att 

analysera skapande av samhällelig enhet, klassformationer samt ideologiernas betydenhet för 

klassformeringarna. Det blev en beteckning för hur intellektuella och institutioners världsbild 

eller ideologi blir en del av vardagen. Att de blir till vardagsrutin innebär i förlängningen att 

de inte problematiseras. (Folkesson, Nordberg, & Smirhwaite, 2000). 

 

För att ideologin ska kunna bli en del av vardagspraktiken måste politiska budskap formuleras 

utifrån ”folkets kultur”, den måste alltså inkorporera uppfattningar som redan finns i 

samhället. På detta sätt är det möjligt för grupper att göra anspråk på och vidmakthålla de 

ledande positionerna i det sociala livet. Gamsci menar också att hegemonier är rörliga och kan 

förändras av ideologier som kommer både upp- och nerifrån. Det är alltså inte bara det övre 

skiktets ideoligier som kan utmana rådande hegemini utan de kan även komma från 

underordnade skiktet (Ibid, 2000). 

 

I artikeln ”Towards a New Sociology of Masculinity” publicerad 1985 används begreppet 

”hegemonisk maskulinitet” som ett alternativ till de olika könsrollsteorierna. De menar att 

med användning av könsrollsteorierna försvinner könsmaktsdimensionen inom 

genusforskningen. Genom hegemonibegreppet ges forskaren möjlighet att studera relationen 

mellan manligt könsgörande och maktrelationer som oftast bygger på en underordning av 

homosexuella och kvinnor (Carrigan, Connell, & Lee, 1985). I boken Maskuliniteter beskriver 

R.W Connel begreppet som den sammansättning av genuspraktik som utgör svaret på varför 
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patriarkatet legitimeras. På så sätt bibehålls mäns dominanta och kvinnors underordnade 

position. (Connell, 2008) 

 

Den maskulina hegemonin utgörs alltså av en ”allmänt accepterad” strategi.  Vilken form av 

maskulinitet som höjs över andra former varierar med tiden, och när villkoren för patriarkatets 

legitimitet förändras så formas basen för en annan typ av maskulinitets dominans. Connell 

menar att vilken som helst av dessa dominanta maskuliniteter kan utmanas av kvinnor men att 

militärens, statens och näringslivet högsta positioner kollektivt utgör en övertygande bild av 

maskulinitet, vilken fortfarande inte är speciellt hotad av oliktänkande män och feministiska 

kvinnor.  

 

 

Genussystemet 

”Genus (latin, ’härkomst’, ’släkt’, ’stam’, ’kön’, ’art’, ’slag’) (Nationalencyklopedin, 2016) är 

ett begrepp som används för att urskilja och förstå de handlingar, föreställningar och idéer 

som tillsammans formar människornas sociala kön.  

 

Yvonne Hirdman (1997) har i artikeln Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala 

underordning beskrivit hur genussystem, till skillnad från de äldre könsrollsteorierna, kan 

vara ett verktyg för att förklara och analysera maktobalansen mellan män och kvinnor.   

 

”… [genussystemet] ska förstås som en dynamisk struktur (system); en beteckning på 

ett ’nätverk’ av processer, fenomen, föreställningar och förväntningar, vilka genom sin 

interrelation ger upphov till ett slags mönstereffekter och regelbundenheter.”  (Hirdman, 

1997. s. 403) 

 

Det är alltså en ordningsstruktur av kön, vilken är förutsättningen och basen för de politiska, 

sociala och ekonomiska ordningarna. Hirdman menar att denna mönsterstruktur har två 

bärande bjälkar (alternativt lagar, logiker, principer. Ett varierande språkbruk används för att 

inte låsa fast tanken i begreppsvalet): Den ena bygger på isärhållandet och dess tabu, att 

kvinnligt och manligt inte bör blandas. Den andra bygger på hierarkin där mannen är norm, 

och utgör därför det som är normalt och allmängiltigt.  
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Att lägga vikt vid isärhållandets princip, eller logik, genom att bryta ner den i allt mindre 

detaljer gör att den går att applicera på alla forskningssammanhang inom kvinnoforskningen. 

Detta genom att ställa frågor som till exempel: Hur ser de isärhållande lagarna ut inom olika 

områden? På vilket sätt har dessa legitimerats? Finns det psykologiska, sociala, kulturella och 

ekonomiska faktorer som gynnat dem? Vilka har bidragit till isärhållandet? Och hur har de 

stått i förhållande till den manliga normens princip? 

 

Hirdman talar även om ”Genuskontrakt”, ett kontrakt mellan könen vilket funnits i varje tid 

och varje samhälle. Detta kontrakt kan man tänkas finns ”osynligt” mellan dels den 

individuella mannen och kvinnan, dels mellan ”mannen” och ”kvinnan” på det sociala och 

kulturella planet, samt även mellan ”mannen” och ”kvinnan” i föreställningarna om den ideala 

relationen mellan dem.  

 

”Genuskontrakten är således mycket konkreta föreställningar, uppspaltade på olika 

nivåer, om hur män/man, kvinnor/kvinna ska vara mot varandra: i arbetet - vilka 

redskap som tillhör vem, i kärleken – vem som ska förföra vem, i språket – hur de ska 

prata, vilka ord de får använda, - i gestalten/den yttre formen, vilka kläder som är de 

tillåtna, hur långt håret ska vara, etc etc, i all otrolig detaljrikedom.”  (Hirdman, 1997. s. 

54) 

 

Termer som genuskontrakt ger oss inte bara användbara verktyg för att beskriva kvinnors 

begränsning av möjligheter, utan tvingar oss att sätta relationen, eller mellanrummet, mellan 

feminint och maskulint i fokus för diskussionen (Hirdman, 1997). 

 

Begrepp 

Musikproduktion (eller musikteknologi som är motsvarigheten till engelskans music 

technology) syftar på användningen av digitala eller elektroniska instrument, datorer, 

mjukvaror med mera som används av kompositörer, musiker, ljudtekniker för att skapa, 

framföra, editera, mixa eller spela in musik.  

 

Könande används för att beskriva hur något eller något tilldelas könsstereotypiska 

egenskaper, exempelvis som att ”mecka med bilar” är en manligt könad aktivitet.  
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Metod  

Detta är en beskrivande litteraturstudie, den syftar alltså till att samla in relevant data och 

utifrån dem kunna dra andra slutsatser än de som presenteras i det valda materialet (Esaiasson 

et al. 2012). Syftet är att redogöra för forskningsläget inom musikproduktion med fokus på 

genus och ojämna könsfördelningar för att kunna ta reda på varför det är så få kvinnor i 

musikproduktionsutbildningar i Sverige.  

 

Både systematiska och osystematiska litteratursökningar gjorts för att undersöka 

forskningsområdet. Systematiken sker genom att hela tiden dokumentera processens 

tillvägagångssätt samt hålla sig till sin arbetsplan. Den osystematiska informationssökningen 

syftar till att komplettera den systematiska biten och ge upphov till inspiration och nya idéer. 

Det kan handla om att leta i bibliotekets hyllor eller söka planlöst i någon databas. De båda 

söksätten kan tillsammans vara fruktbara då man vill etablera en röd tråd i sökresultaten men 

samtidigt kunna experimentera fritt för att komma vidare i sökningen (Friberg, Dahlborg 

Lyckhage, Segensen, & Östlundh, 2006).  

 

Den systematiska litteratursökningen gjordes i databaserna ERIC (Institute of Education 

Sciences) och RILM (Abstracts of Music Litterature). Här begränsades sökningarna till ”peer 

reviewed” vilket innebär att artikeln är kollegialt granskad och håller vetenskaplig kvalitet 

(Vetenskapsrådet, 2016). Den osystematiska sökningen gjordes bland hyllorna på Högskolan 

Dalarnas bibliotek och Falu stadsbibliotek samt i Google Scholar och Summon, som är 

Högskolan Dalarnas egen söktjänst. I Summon finns all litteratur som Högskolan Dalarna har 

tillgång till via sitt bibliotek. Här breddades sökningen genom funktionen ”find similar 

results” vilket öppnade för artiklar med angränsande teman som också var intressanta för 

uppsatsens syfte. I detta steg gjordes också manuella sökningar utifrån referenslistorna i vissa 

artiklar.  

  

Avgränsningar och urvalskriterier 

Då forskning inom genus och musikproduktionsutbildningar på högskolenivå varit 

knapphändig så har litteratursökningen inriktats på olika beståndsdelar inom 

musikproduktion. Dessa innefattar teknik, komposition och musik vilka samtliga utgår från 

kön eller genus och den litteratur som behandlar dessa ämnen i relation till eftergymnasial 
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eller högskoleutbildning har prioriterats. Databaserna ERIC, RILM och Summon är samtliga 

tillgängliga via inloggning på Högskolan Dalarnas bibliotek och utgör tillsammans stort utbud 

av artiklar och böcker. Det bör dock poängteras att det avgränsade antalet databaser kan ha 

lett till att relevant forskning uteblivit.  

 

Både svenska och engelska sökord har använts vid litteratursökningarna. De engelska ord som 

använts är gender, music, sound, composition, higher education, women, music 

production och technology. De svenska orden är musik, genus, kvinnor, utbildning, 

musikproduktion och teknik.  

 

För att hitta så aktuella artiklar som möjligt har tidsintervallet avgränsats till år 2000 och 

2016. Ett undantag gjordes dock för en bok som publicerats 1997, med anledning att de 

avsnitt ur boken som använts i uppsatsen är mer inriktade på en historiebeskrivning vilket 

gjorde att tiden för publicering blev mindre relevant. Språken för resultaten har avgränsats till 

svenska, norska och engelska. Efter att ha kombinerat sökorden på flera olika sätt i 

databaserna fick jag fram tjugoen artiklar och böcker som efter närmare granskning skalades 

ner till fyra artiklar och två böcker. 

 

Materialbeskrivning 

Green, L (1997) Music, Gender, Education. Med etnografiska metoder redogör Green för 

utbildningens roll i relation till musik och kön och visar på hur patriarkala konstruktioner 

reproducerats genom historien.  

Armstrong, V (2011) Technology and the Gendering of Music Education. Armstrong har 

undersökt varför det är så få kvinnor som håller på med tekniskt musikskapande, till exempel 

att komponera musik i datorn. Hon ställer sig kritisk till den deterministiska inställningen i 

diskussioner om teknik i musikutbildningar och menar att man där fokuserar mer på 

pedagogiska problem istället för att se tekniken i en sociokulturell kontext.  

 

Born, G & Devine, K (2015) Music technology, gender, and class: Digitization, educational 

and social change in Britain. I Storbritannien har de traditionella musikutbildningarna 

utgjorts av studenter från en högre social klass än genomsnittet, men med en relativt jämn 

könsfördelning. Med det växande antalet musikteknologiska utbildningarna har man dock sett 
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en förändring av studentpopulationen; här är det nämligen män från det lägre sociala 

klasskiktet som dominerar. Artikeln baseras på en undersökning som gjorts över fem år 

(2007-08 till 2011-12) av Europeiska forskningsrådet (ERC) i England, Skottland, Wales och 

Nordirland, med fokus på att kunna jämföra traditionella musikutbildningar med 

musikteknologiska utbildningar.  

 

Diamond, B (2006) Local Logics and the Gendering of Music Technology: A Newfoundland 

Case Study. Artikeln grundar sig på ett forskningsprojekt kring könandet av musikteknologi i 

Newfoundland och Labrador, där målet var att undersöka kvinnors status i musikscenen. 

Undersökningen utgjordes av en endagsworkshop i Maj 2005 i vilken 55 kvinnor från olika 

delar av provinsen deltog. Deltagarna representerade ett brett spektrum av aktiviteter inom 

musikscenen (kompositörer, låtskrivare, artister, lärare, studenter och tekniska experter) och 

många olika genrer. Både små och stora gruppdiskussioner ägde rum där fokus låg på bland 

annat genusfrågar relaterat till teknologi där deltagarna redogjorde för sin relation till de 

tekniska aspekterna av sitt arbete. Frågorna som ställdes var relativt öppna och handlade 

bland annat om vilka utmaningar deltagarna stött på, om de gör något för att försöka bryta 

könsnormativiteten inom sitt fält och deras generella upplevelser kring till exempel 

inspelningsstudios. 

Lane, C (2016) Sound::Gender::Feminism::Activism:Research and Challenges to the 

Orthodoxies of Sound and Arts. Artikeln syftar till att undersöka kvinnligt deltagande i 

universitets- och högskoleutbildningar i digitalt musikskapande, ljudkonst och ljudteknik.   

Mangset, P (2008) Profesjonell Musikkutdanning og Kjønn. Mangset vill belysa vad de 

professionella musikutbildningarna har för könsfördelningsmönster. Undersökningen är 

begränsad till Konsthögskolorna i Oslo och Bergen samt Musikhögskolan i Oslo. 

 

Etiska överväganden 

Under studiens gång har grundläggande forskningsetiska principer följts. Alla resultat som 

presenterats kommer från publicerade böcker och artiklar, alltså har inget krav på 

konfidentialitet krävts.  

 



 10 

Resultat 

Här presenteras resultaten som analyserats och strukturerats utefter huvudteman med 

tillhörande underrubriker vilka är följande: underminerande av kunskap, könsstereotypiska 

föreställningar, tidsklyftor, isolation och alienation, läckande röret, studiemiljö och slutligen 

frågan om vad som anses skulle kunna jämna ut den skeva könsfördelningen.   

Underminerande av kunskap 

Internaliserat underminerande 

Diamond (2006) framhäver att det inte är länge sen elgitarrtillverkare börjat tillverka mindre 

och lättare elgitarrer som främst riktar sig till kvinnor, men blivit populära även bland män. 

Erin Sharpe, en student som gjort ett forskningsprojekt på St. Johns musikaffärer för att 

undersöka hur dessa gitarrer säljer, analyserar hur hon känt sig misslyckad som gitarrspelare: 

 

”Jag har aldrig analyserat mina känslor gentemot mitt eget misslyckande att spela gitarr 

fram tills nu. Det var inte så att min gitarr var för stor för mig; jag tänkte att det var jag 

som var för liten för gitarren. Jag utmanade inte storleken på gitarren som ett hinder för 

mig, men jag såg det som ett problem med min kropp och mina färdigheter.” (Diamond, 

2006. s. 55, egen översättning)  

 

Kvinnor har alltså en tendens att internalisera kritik mot deras kroppar när tekniken inte är 

bekväm menar Diamond. 

 

Att kvinnor ofta uppvisar markant lägre självförtroende i deras teknologiska färdigheter, 

menar Armstrong, kan leda till situationer där män är mer kapabla till att kontrollera 

betydelsen av vad och vem som räknas i denna miljö. Detta gör det ofta svårt för kvinnor att 

tilldelas expertstatus vilket i sin tur leder till uppfattningen om att kvinnliga lärare och elever 

är både mindre intresserade av teknologi och mindre kapabla till att arbeta med det (Ibid, 

2011). 
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Underminerande och osynliggörande utifrån 

I en av artiklarna skriver Lane (2016) om kvinnligt deltagande i musik och musikteknologi, 

samt deras arbeten på London College of Communication (LCC).  Hon framhäver att det finns 

stora kvinnliga namn inom yrket, men att de ofta är okända och osynliga i offentligheten, 

såsom kvinnor oftare än män är. Otillgängligheten av information och kunskap om dessa 

kvinnor och deras arbete menar Lane får konsekvener. Det är inte bara brist på synlighet och 

erkännande för dessa kvinnor; teman, metoder och kontexten för deras arbeten – mycket av 

det som utmanar rådande normer, teoretiska underbyggnader och estetiska trender i olika 

grenar av ljudkonstens praktiker – får inte tillräckligt med utrymme och inflytande för att 

kunna bredda ljudkonstens nutida teorier och praktiker (Lane, 2016). 

 

Könsstereotypiska föreställningar  

Mangset (2008) skriver om musikområdet som vertikalt och horisontellt könsberoende. 

Vertikalt på det sättet att manliga musiker värderas högre än kvinnliga och det horisontella 

könsberoendet menar han utgörs av en könsdifferentiering mellan genrer, konstnärliga uttryck 

och instrumenttyper. Särskilt tydlig blir denna differentiering i populärmusikenfältet: tjejer 

sjunger och killar utövar både instrument och sång. Resultatet av denna undersökning visar på 

att varken stipendiepolitiken eller antagningsprocesserna till Musikhögskolan kan förklara de 

könsskillnader som råder inom musikfältet. Båda instanserna bekräftar snarare än att förstärka 

eller reducera dessa könsskilnader. Däremot presenterar Mangset förklaringar till de 

horisontella respektive vertikala könsdifferentieringarna: den horisontella differentieringen, 

det vill säga tendensen hos flickor och pojkar – kvinnor och män – att på ungefär samma 

musikaliska nivå spela olika instrument och utöva olika musikaliska uttryck, verkar etableras i 

relativt tidig barndom. Könsskillnaderna i fråga om instrumentval och musikaliskt uttryck 

visar sig tydlig i alla musikskolenivåer, åtminstone i Oslo. De olika instrumenten och 

uttrycken har en stark kulturell laddning och bidrar till att pojkar och flickor (och kanske 

deras föräldrar) tidigt i livet gör olika musikaliska val. Däremot sker den vertikala 

könsdifferentieringen mycket senare i livet, även om grunden för den också kan vara 

förankrat tidigt i socialiseringen (Mangset, 2008). 

 

De teknikrelaterade utmaningarna man identifierat hos deltagarna i Diamonds (2006) 

undersökning visar sig ligga i linje med tidigare undersökningar inom området vilket tyder på 
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att förändringar inte sker i den takt man hade önskat. Judith Butler, proffessor i retorik och 

litteraturvetenskap, citeras: 

 

”Om teknik är en resurs som vissa människor önskar tillgång till, så är det också en 

börda från vilken andra önskar bli befriade.” (Diamond, 2006. s. 53, egen översättning)  

 

Stereotypiska sociala förväntningar, processer som skapar en känsla av rädsla, mönster av 

beroende eller osynlighet och könsspecifika definitioner av bekväma/obekväma sätt att arbeta 

förstärker tillsammans de två förhållanden till teknik som Butler beskriver. Diamond vill 

också understryka att innan man reflekterar över den nya digitala tekniken, är det viktigt att 

vara medveten om de problem som finns inom teknik på ett bredare plan (där instrument, 

förstärkare osv. också räknas som teknik). Hon menar att den strikta könsbinäriteten som 

historiskt sett begränsat människors potential i stor utsräckning influerar de sociala 

förväntningarna för kvinnor som använder teknik. Om man med teknik inkluderar alla 

instrument samt de nutida inspelningsstudiorna kan man se spår av denna könsbinäritet som 

fortfarande appliceras på män och kvinnor, där kvinnor associeras med kropp och sång, och 

män med instrument och verktyg (Diamond, 2006).   

 

En andra analys av Born & Devine (2015) kommer från sociologin inom musikutbildning där 

en av teorierna är ’den indirekta diskriminering’ som man, genom bland annat 

klassrumsobservationer, kunnat identifiera hur förutfattade meningar kring kön träder in i 

lärarens interaktion med, och värdering av eleverna i musikutbildningarna. Till exempel ses 

pojkars kompositioner och användande av teknik som en naturlig, självsäker och kreativ 

förmåga samtidigt som flickornas prestationer ofta ses som konservativa och traditionella, och 

att flickorna själva saknar den ’naturliga’ förmågan.  

 

Diamond (2006) menar att historiskt sett har Euroamerikanska kvinnor uppmuntrats till att 

använda verktyg som de inte omfamnar allt för intimt, till exempel symaskinen eller pianot. 

Under 1900-talets gång kom denna könsklyfta att relatera till elektroniska musikinstrument. 

Att kvinnor uppmuntrades till att hålla sig till de akustiska instrumenten istället för de 

elektroniska gjorde att man tonade ner deras tekniska förmåga genom att associera dem med 

äldre, mer traditionell teknik. Det rådde en delad uppfattning om att sociala förväntningar gör 

att de kvinnor som kräver mer kontroll över tekniken ofta blev anklagade för att vara 
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påstridiga eller aggresiva, vilket är bortom gränserna för de accepterade feminina 

stereotyperna (Diamond, 2006). 

Det andra könet 

Det tredje argumentet som Born och Devine (2015) presenterar pekar på den könade 

historieskrivningen inom ljud, musik och teknologi. Man menar att akustiker och författare i 

den västerländska kulturen förknippat de fysiska egenskaperna av ljudvågor med bibetydelser 

av fluiditet och utsvävning och sedan satt dem i samband med kvinnokroppen. Att man 

genom att försöka kontrollera ljud fick uppleva njutningen och svårigheten av ostyriga 

ljudvågor från ett utomstående perspektiv: det objektiva, ljudet, som kontrolleras av det 

subjektiva, akustikforskaren. Mot denna bakgrund kan man säga att själva kunskapsteorin av 

’ljud’, som ligger till grund för ljudåtergivning och manipulation kommer ur en hegemonisk 

rationalistisk manlighet som är låst i det polariserade förhållandet med det underordnade, 

feminina ’andra’ (Born & Devine, 2015). 

 

Green (1997) skriver om hur musiken kan delas upp i kropp och sinne och om musikens 

könstillhörighet. Man skulle kunna tänka sig att eftersom att musik utövas till stor del av 

kroppen, samtidigt som det kroppsliga förknippas med feminint till skillnad från sinnet som 

förknippas med det maskulina, så skulle musik vara något starkt förknippat med kvinnan. 

Detta i kombination med den idealiserande bilden av både musiken och kvinnan som ger dem 

vissa gemensamma karaktäristiska drag: flyktigt vackra, kortlivade (dagsländelik), åtråvärda 

men samtidigt onåbar i sin outsäglighet, påhittad men samtidigt naturlig. De besitter båda 

egenskapen av det mystiska andra. När kvinnan utövar musik i egenskap av sångerska, 

stämmer hennes praktik väl in med hennes könsroll; kropp snarare än sinne. Därför utgör inte 

denna kroppsliga praktik något hot för hennes femininitet. När hon bemästrar ett instrument 

kan det, beroende på vilken situation, musikstil och instrument, producera potentiell störning i 

den patriarkala definitionen av femininitet. När kvinnan däremot komponerar musik utövar 

hon en aktivitet som inte alls är beroende av det kroppsliga, utan helt och hållet är en 

metaforisk uppvisning av den mentala kraften. Denna mentala kraft strider mot den 

konstruerade femininiteten och, när den utövas av kvinnan, utgör ett direkt hot mot 

könsordningen. Musik och kvinnor är alltså något som ska domineras, de ska vara 

fascinerande utan att utgöra ett hot för mannens integritet. Tanken på att det absoluta andra – 

kvinnan – skulle kontrollera det andra – musiken – är därför förargelseväckande (Green, 

1997).  
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Genom medvetenhet kring den maskulina inramningen av musiken kan vi förstå hur kvinnor, 

som tillåtits sjunga och i viss utsträckning spela instrument, har blivit utsatta för så pass 

mycket tabu, restriktioner och begränsningar i sin komponering genom historien. Green 

understryker också att det inte enbart är männen som exkluderat eller förbjudit kvinnor att 

komponera musik, utan detta är något även kvinnorna har varit med och reproducerat. Hon 

vill också påpeka att det i historien av kvinnliga kompositörer återfinns det faktum att de 

blivit förbjudna, förlöjligade och exkluderade men de har också blivit hyllade och prisade 

(Green, 1997).  

Maskulin hegemoni 

I sin undersökning har Armstrong (2011) kunnat visa på att manliga lärare och manliga elever 

oftare deltar i teknologiska samtal och interaktioner på sätt som marginaliserar och exkluderar 

kvinnliga lärare och kvinnliga elever, vilket bidrar till könandet av teknik som maskulin. 

Vidare har hon upptäckt att manliga elever och manliga lärare konstruerades som 

teknologiska experter, och argumenterar för att detta är länkat till frågan om kontroll, 

sakkunskap och färdighet, aspekter av en hegemonisk maskulin identitet. Ofta privilegieras  

en viss typ av kompositörsidentitet, en identitet som är grundad med de normativa 

förväntningarna av den manliga ”genikompositören” (Armstrong, 2011).  

 

Born och Divine (2015) presenterar olika argument för att försöka skapa förståelse för 

könsuppdelningen. Det första vilar på antagandet att musikteknologi är en del av ett bredare 

spektrum relaterat till kvinnor och teknologi. En studie som gjorts över två decennier kring 

kön och IT visar på att kvinnor inte åtnjuter fördelarna av den teknologiska revolutionen i 

samma utsträckning som männen, trots att den ”digitala klyftan” blivit mindre uppenbar. 

Överlag har de ansträngningar som gjorts för att attrahera kvinnor till teknologi inte fungerat, 

utan de visar fortfarande på ett lågt intresse, negativ attityd till och ångest inför datorer och 

digital teknik. Man refererar till Judy Wajcman, en ledande feministisk forskare inom 

vetenskap och teknologi, som summerar tänkandet kring detta: Hon menar att i det nutida 

västerländska samhället är den hegemoniska formen av maskulinitet starkt associerat med 

teknisk förmåga och makt. Utbredningen av olika förebilder, olika former av undervisning, 

olika exponering av teknik i barndomen och den extrema könssegregationen i 

arbetsmarknaden är vad som leder till konstruktionen av män som kapabla, starka och tekniskt 

kunniga och kvinnor som fysiskt och tekniskt inkompetenta. Trots den återkommande 
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diskussionen om kvinnors möjligheter i den nya kunskapsekonomin fortsätter män att 

dominera det tekniska arbetet och kvinnor är fortfarande i stor utsträckning exkluderade från 

de processer av teknisk design som formar den värld vi lever i. Born och Devine menar att de 

är övertygade av detta resonemang, men kvar finns fortfarande frågan om varför dessa 

genusprocesser är så pass resistenta mot förändring när vissa områden inom STEM 

(vetenskap, teknologi, ingenjörskap och matematik), till exempel medicin och biovetenskap, 

har en betydligt högre representation av kvinnor? (Ibid, 2015). 

 

Armstrong (2011) hävdar också att området har en maskulin stämpel på sig och att det är 

männen som definierar vad som är bra och rätt, att det råder maskulin hegemoni:  

 

”[om]…män har mer makt att bestämma vad som räknas som teknologi så har detta 

viktiga konsekvenser för musikklassrummet. Varför skulle en dator, som själv är socialt 

konstruerad, vara kapabel till att omkonfigurera könade förhållanden om, som Turkle 

(1984) menar, de är konstruerade som manlig dominans?  (Armstrong, 2011. ss. 129-

130, egen översättning) 

 

Diamond (2006) framhäver att för många kvinnor så handlar problemet om makt och inverkan 

och att kvinnor i produktionssammanhang ofta hamnar i en välkänd beroendeställning 

gentemot män. Detta inkluderar relationen mellan kvinnliga musikutövare och ljudtekniker 

(som oftast är män) som ska rigga upp tekniken för dem. Många av kvinnorna i projektet 

menade att då de är beroende av ljudteknikern för att antingen rigga upp teknik eller mixa 

något de spelat in så är de, i huvudet på deras manliga kollegor, mindre musiker. Om könen 

var omvända, skriver Diamond, så skulle riggnings-fasen beskrivas som något hjälpande och 

stöttande för kvinnor som bereder vägen för den framgångsrika mannen i offentligheten. Som 

det ser nu har inte uppriggning denna betydelse utan fungerar snarare som ett sätt att 

nedervärdera kvinnors kompetens. 

Tidsklyftor 

Historiska tidsklyftor 

Green (1997) söker sig bakåt i historien för att kunna förklara kvinnors nutida förhållande till 

komposition. Man vet att såväl kvinnliga instrumentalister och sångare som kompositörer 

funnits i antiken, för att sedan stadigt sjunka i antal. Detta skedde främst i samband med Jesu 
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födelse, då deras relativa musikaliska frihet och möjligheter gradvis minskades och denna 

process nådde sin topp kring 1300-talet. En av anledningarna till detta var de allt större kraven 

på teknisk färdighet som kom i samband med polyfonin, vilket gjorde att amatörmän och alla 

kvinnor förutom de mest privilegierade nunnorna inte kunde följa med i den musikaliska 

utvecklingen. Detta för att de inte hade tillgång till den träning som blev en nödvändig 

förutsättning för den allt mer komplexa musiken. Denna träning skedde i katedralskolor, 

kyrkor och universitet, institutioner från vilka kvinnor och flickor var bannade. Hildegard av 

Bingen är den, vad vi vet, första stora kvinnliga kompositören. Hon har sedan länge varit känd 

för sin enastående forskning men det är inte förrän på senare tid hon fått erkännande för sina 

musikaliska prestationer. Återupptäckten av henne som kompositör menar många kan komma 

att kräva en omskrivning av musikhistorien under 1100- och 1200-talet. Exkluderingen av 

kvinnor i musiken har inte hindrat alla från att komponera, det har snarare uppstått en klyfta i 

deras kompositionshistoria då de inte hängt med de samtida utvecklingarna. Tillgång till de 

utbildningar som var nödvändiga för att följa dessa utvecklingar har varit väldigt begränsade 

för kvinnor ända fram till 1900-talet. Med detta i åtanke är det inte konstigt att Hildegard av 

Bingen var den sista innovativa kvinnliga kompositören under cirka 800 år (Green, 1997).  

 

Kvinnor började skriva och publicera musik under 1500-talets sista decennier och utgjordes 

av nunnor. Kloster, främst i Italien, började engagera sig allt mer i musikskapande aktiviteter 

och vissa noviser, som fått intensiv musikträning hemma, gjorde att komposition blev en del 

av klosterlivet i över ett århundrade. Nunnor som komponerade blev en allt starkare tradition 

under 1600-talet och en av de främsta kompositörerna var Isabella Leonarda (1620-1704). 

Dock lyckades inte heller nunnornas musikskapande komma undan kvinnornas restriktion 

avsevärt efter 1600-talet. Deras skapande, speciellt de som innefattade polyfoni, 

kontrollerades av en serie allt mer frenetiska föreskrifter där olydnad i värsta fall medförde 

bannlysning. Gradvis tvingades musiken i klostren till att utgöra bara det mest nödvändiga för 

böner, och i en sådan miljö dog musikskapandet ut. Leonarda var en av de sista nunnorna att 

utmärka sig som kompositör (Ibid, 1997).  

 

Personliga tidsklyftor 

Lane (2016) framhåller att mellan 2004 och 2009 var andelen kvinnor som tog filosofie 

kandidatexamen på LCC (London College of Communication) mellan 12% och 16%. Under 

samma period hade en ettårig halvfartskurs i ljuddesign och ljudteknikens ABC gick det 
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kvinnliga deltagandet från 4% till 41%. Detta menar Lane kan ha att göra med både ålder och 

kön: artonåriga tjejer har inte ämnet på sin radar på grund av rådande könsnormer inom 

skolan, men det har däremot artonåriga killar. De som deltog i ABC-kursen var generellt sett 

äldre än de som deltog i kandidatprogrammet och en stor del hade redan en examen. Enligt 

Lane så är det lika sannolikt för båda könen att vid 25 års ålder stött på eller hört talas om 

ljuddesign och ljudteknik, vilket kan förklara den höga andelen kvinnliga deltagare i ABC-

programmet (Lane, 2016).   

 

Problemet för de deltagare i Diamonds (2006) undersökning som arbetade i studio och redan 

hade tekniska färdigheter handlade om tillgång till träning och konsekvent trygghet bland sina 

kamrater och kollegor. De menar att männen inom yrket från tidig ålder exponerats för många 

informella arenor och stöttande kamrater för att lära sig tekniska färdigheter. Kvinnorn har 

däremot blivit avskräckta från att utöva dessa typer av maskulina aktiviteter, vilket lett till att 

när de väl intresserar sig för yrket så är de både äldre och i ett tidigare stadie av professionell 

utveckling. Pressen för att anamma färdigheter snabbt blir då väldigt stor och isolationen de 

kan känna i ett mansdominerat område gör att stressen blir än mer påtaglig.  

 

Isolation och alienation 

Born & Devine (2015) talar om könade klassrum och hur flickor ofta känner sig alienerade i 

de tekniska utrymmen som oftast ockuperas av pojkar. Atmosfären i dessa utrymmen gör att 

de känns otillgängliga för flickorna. Detta reproduceras även utanför klassrummet; i 

professionella inspelningsstudios, musikaffärer och till och med vid användning av 

konsumentaudio i hemmet. Man kan alltså se att trots kvinnor inte längre är formellt 

exkluderade från dessa sammanhang så är de subjekt för observerbara könsexkluderingar – 

yrkesmässigt, diskursivt, rumsligt och praktiskt. 

 

Läckande röret 

Metaforen ”det läckande röret” har använts inom stats- och arbetsvetenskaplig forskning för 

att förklara det succesivt minskande antalet kvinnor på vägen från högre utbildning till högre 

poster i det professionella arbetslivet. Tanken är att vissa branscher typiskt ”läcker kvinnor” 
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allteftersom chefsposter utdelas och branschlogiker skapas. Inte minst gäller detta inom 

sektorer som politik, forskning och teknik (Freidenvall, 2011)  (Freidenvall, 2011) 

 

Något som Born och Devine (2015) tycker  är anmärkningsvärt är skillnaden i antalet kvinnor 

som läst grundläggande musikteknologi på gymnasienivå, vilket är 17,5 procent jämfört med 

de 12 procent som läser musikteknologi på högskolenivå. Dessa siffror bjuder in till en 

jämförelse med det paradigm som ofta används för att beskriva den låga representationen av 

kvinnor inom vetenskap, teknologi, ingenjörskap och matematik (STEM) på högre 

utbildningsnivå: det läckande röret. Detta paradigm visar på det succesivt minskande antalet 

deltagande kvinnor i STEM från grundskolenivå hela vägen till det professionella arbetslivet. 

Data visar att bland elever mellan 5 och 16 år som väljer musikteknologi som instrument i 

Storbritannien är ungefär 40 procent flickor. Efter 16 års ålder sjunker antalet till 25 procent 

och antalet sjunker ytterligare till 18 procent bland de som söker sig till MT utbildningar på 

grundnivå. Med en andel av bara 10 procent som läser vidare på högskolenivå kan man 

konstatera att det läckande röret är applicerbart (Born & Devine, 2015). 

 

Studiemiljö 

Mangset (2008) utgår från att det professionella musikfältet är starkt 

hierarkiskt präglat och jämför det med pyramider som många trängs vid, men endast ett fåtal 

kan nå toppen. För att komma upp i de så kallade pyramiderna finns det en rad ”urvalsportar” 

och ”portvaktare” man måste passera. De kan vara allt från antagningsprocesser till 

stipendiepolitik. Mangset menar att det också finns ett starkt könsurval i denna process: fler 

män än kvinnor gör karriär inom konstvärlden och dessutom kanaliseras pojkar och flickor, 

män och kvinnor, ofta in i olika yrken, genrer, roller uttryck och instrumenttyper. Frågan han 

ställer sig är därför i vilket skede i livet dessa könsurval sker samt om dessa urvalsportar 

verkar positivt eller negativt på könsfördelningen. 

 

Mangset (2008) refererar till en tidigare studie han gjort på Teaterskolan, Konstakademien 

och Musikhögskolan i slutet på 1990-talet där han undersökte den informella 

utbildningskulturerna på respektive högskola. Han menar att det inte är osannolikt att det är 

dessa informella socialiseringsprocesser bidrar till en ojämn könsfördelning i arbetslivet. 

Resultatet visade på tre väldigt olika utbildningskulturer: Konstakademien framstod som en 
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läroanstalt nästan helt utan utbildningsramar och krav där studenterna nästan helt fritt fick 

disponera sin studietid själva. Kontakt med lärare skedde sporadiskt och för det mesta 

frivilligt och det fanns knappt några obligatoriska kurser. Bland studenterna rådde en dubbel 

attityd gentemot denna frihet, många ansåg att det var det som gjorde programmet attraktivt 

medans många, speciellt kvinnor, önskade en mer strukturerad studiemiljö. Teaterhögskolan 

hade en helt annan studiekultur, med kollektivt krav på närvaro, ansträngning och fullt 

engagemang under studietiden. Detta engagemang isolerade många studenter från olika 

sociala liv och många upplevde studietiden som väldigt sluten, som i en glaskupa. Dock gav 

Teaterhögskolan goda referenser för en framtida skådespelarkarriär. Musikhögskolan framstod 

som en mer öppen än Teaterhögskolan och musikstudenternas yrkesmotivation var också mer 

varierad. Till skillnad från Teaterhögskolan hade Musikhögskolan inte särskilt stort inflytande 

på studenternas yrkesmöjligheter, utan det var utanför skolan som studenterna stötte på 

urvalsportar. Många studenter hade också en hel del kontakt med arbetsmarknaden under 

studietiden, vilket i stort sett var förbjudet på Teaterhögskolan. Det mest slående var enligt 

Mangset den informella herarkin, rivaliteten och konkuransen på Musikhögskolan som ledde 

till fler intriger än på de andra två högskolorna. Flera informanter hade vittnat om att 

studenter ständigt jämförde sig med varandra för att se vilken plats de hade i den musikaliska 

hierarkin. De talade också om försök till att ”psyka ut” medstudenter.  

 

Mangset spekulerar vidare kring vilket kön som tjänar på vilken utbildningskultur. Kanske ger 

den anomiska utbildningskulturen vid Konstakademien män större fördel, och kanske ger den 

mer strukturerade pedagogiken vid Teaterhögskolan kvinnor en större fördel? (Mangset, 

2008). 

 

Vad anses skulle kunna jämna ut den skeva könsfördelningen? 

Synliggörande och samtal 

Den moderna digitala tekniken för musikskapande hävdar många ska möjliggöra en 

demokratisering av området, men Armstrong (2011) förhåller sig kritisk till detta påstående 

och menar att det inte är tekniken i sig som kan göra dessa förändringar. Eftersom att den, 

återigen, är omgiven av sociala strukturer och normer så behövs samtal föras om hur man ska 

gå till väga för att inte enbart reproducera gamla könsstereotypa bilder av tekniken. 
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Lane (2016) vill understryka vikten av formell akademisk forskning inom ämnet ljud, musik 

och kön och dess synlighet i offentligheten. Hon menar att denna forskning behöver större 

utrymme bland allmänheten för att det undermedvetna ”portvaktandet” (exempelvis endast 

manliga paneler, manliga konsert-lineups, manliga musikskribenter) ska bli ohållbart. I 

förlängningen skulle detta också leda till att studenter blir mer aktiva och kräva kurser som 

reflekterar deras egna subjektiviteter, vilket skulle attrahera ett bredare spektrum av studenter 

till dessa utbildningar. Inte minst skulle det stärka kvinnor och andra minoriteter i sin 

skapandeprocess som reflekterar deras liv och upplevelser (Lane, 2016).  

 

Kvinnoseparatistiska utbildningar 

I Diamonds (2006) undersökning diskuteras olika strategier för att hantera dessa tekniska 

problem många kvinnor upplever. Ett av förslagen som kom fram är utbildningsprogram som 

riktar sig till människor i olika karriärstadier och åldrar. Majoriteten av populärmusikerna 

ville ha grundläggande workshops för att lära sig rigga upp till sin egen live-föreställning, 

förstå signalvägar, inspelningsmetoder, editering eller akustik. Bara 10 % av deltagarna ville 

ha mer djupgående utbildningsprogram. Författaren tar upp ett exempel med en rockskola 

bara för tjejer och menar att en sådan skola addresserar två av de problem artikulerade av 

deltagarna: det eliminerar rädslor genom att man inte förutsätter någon tidigare erfarenhet och 

tar även bort osäkerheten och känsla av isolation genom att bara ha kvinnor omkring sig 

(Diamond, 2006). 

 

Armstrongs (2011) undersökning visar på att män och kvinnor lär sig teknik på lite olika sätt. 

I linje med andra undersökningar har tjejer uttryckt till henne att de skulle önska mer 

strukturerad hjälp och träning i nya musikrelaterade mjukvaror. Dock är hon skeptisk till att 

man ska göra detta i grupper med bara tjejer då det kan leda till “ghettofiering” dessa 

sessioner, speciellt om det inte är någon särskilt högt ansedd person som lär ut. Detta kan 

också leda till att de öppna sessionerna blir ännu mer mansdominerade. Hon är också orolig 

över att detta kan producera en underordnad kvinnlig subkultur där den “kvinnliga 

teknologin” skulle kunna bli orättvist jämförd med “manlig teknologi”. Tjejerna i hennes 

undersökning har uppgett att de inte har fått samma träning som killarna i de olika 

mjukvarorna vilket leder till dåligt självförtroende och att de inte har samma kunskap i 

avancerade och högre värderade “sequencing packages” i sitt arbete. Pojkarna hon intervjuat 

kan dock ha begränsad kunskap utan att deras självförtroende påverkas. Armstrong tycker 
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därför att grundläggande genomgångar av mjukvaruprogrammen skulle leda till mer jämlika 

förutsättningar för både tjejer och killar (Ibid, 2011). 

 

 

Lärarutbildningar och fortsatt professionell utveckling 

Armstrong (2011) hävdar att för att på riktigt kunna motverka den manliga dominansen inom 

området så krävs det mer än ett litet “paket” av verktyg som, om de används korrekt, kommer 

förändra lärandemiljön så att genus inte längre är något som kräver uppmärksamhet. På 

lärarutbildningar får genusfrågan väldigt lite uppmärksamhet vilket leder till att en lärare, som 

visserligen har någorlunda kunskap inom ämnet, får en översimplifierad uppfattning om 

flickor och pojkars behov under inlärningsprocessen. Hon menar att genom att endast 

adressera pedagogiska problem när man talar om genus finns det stor sannolikhet att läraren 

inte utvecklar någon djupare förståelse för den avgörande roll de spelar i skapandet av könade 

lektioner då de saknar de nödvändiga teoretiska verktygen. Därför behövs, enligt Armstrong, 

en ökad medvetenhet om att genus måste stå fast på agendan som ett problem i det 

musikaliska klassrummet (Armstrong, 2011).  

 

Sammanfattning 

Det är tydligt att många av forskningsresultaten pekar i samma riktning. Den största 

gemensamma nämnaren är de könsstereotypiska föreställningarna som gör att vi, 

undermedvetet eller inte, tillskriver män och kvinnor olika egenskaper oavsett om de besitter 

dem eller inte. Detta förstärks av de resultat som behandlar den historiska utvecklingen av 

kvinnornas musikaliska deltagande, där man visat på hur kvinnor helt enkelt förbjudits deltaga 

i de flesta musikaliska aktiviteter enbart på grund av föreställningen om att det inte är något 

kvinnor bör beblanda sig med. Den maskulina hegemonin som råder leder till att män och 

kvinnors prestationer värderas olika och att den typiska bilden ”genikompositören” oftast är 

en man. Många kvinnor uppvisar ett sämre självförtroende kring sina prestationer än män. I 

och med den skeva könsfördelningen känner sig många kvinnor också isolerade och 

alienerade från resten av gruppen, vilket förstärker känslan av obehag. Resultaten visar också 

på att män ofta exponerats för musikproduktion tidigare i livet än kvinnor, vilket gör att 

kvinnorna ofta är äldre och mer oerfarna när de påbörjar en musikproduktionsutbildning.  
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De förslag på åtgärder som presenteras är dels ett synliggörande av problemet genom samtal 

och forskning samt utbildning av lärare och personal på skolorna. Det råder dock ingen helt 

enad bild kring huruvida kvinnoseparatistiska utbildningar skulle verka för eller mot 

könssegregationen.  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Att litteraturstudie valdes som metod för denna uppsats var främst för att kunna undersöka 

dagens kunskapsläge inom området, vilket också var syftet med studien, samt att 

förhoppningsvis kunna presentera ett bredare resultat än vad en empirisk studie skulle ge. 

Eftersom att syftet uppfyllts så har valet av metod varit relevant. Genom metodvalet har jag 

kunnat visa på att forskningen inom genus och musikproduktion på universitets- och 

högskoleutbildningar är väldigt spretig, vilket indikerar på ett kunskapsglapp som behöver 

fyllas för att kunna arbeta mot en jämnare könsfördelning.  

 

Till en början fokuserades artiklar som handlade om just genus och musikproduktion på 

universitets- och högskoleutbildningar vilket gav väldigt få relevanta resultat. De flesta 

artiklarna behandlade musikproduktion på grundskolenivå eller om generella 

musikutbildningar. Därför var jag tvungen att bredda sökningen till de olika komponenter 

inom musikproduktion så som teknik, komposition och musik. Initialt gav dessa sökningar, 

som gjordes med endast ett par sökord i taget, oerhört många resultat som var svåra att sortera 

och orientera sig bland. För att få fram de mest relevanta resultaten kombinerades fler sökord 

med varandra och på så sätt minskade också antalet sökresultat. Detta kan dock ha inneburit 

att relevanta artiklar som kommit fram i de initiala, breda sökningarna missats. Många 

likheter kunde dras mellan de slutligen utvalta artiklarnas resultat, dock går det inte att med 

säkerhet avgöra om samma resultat hade uppnåtts med enbart artiklar om musikproduktion 

och genus, men de befintliga resultaten har gett en indikation på att grundproblematiken är 

den samma när det kommer till dessa ämnen.  
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Det material som valts ut kommer från Storbritannien, Kanada och Norge vilka tycks ligga i 

framkant när det kommer till denna typ av forskning. Man kan såklart inte utgå från att 

resultaten skulle se lika dana ut oavsett vilket land man undersöker, men då 

samhällsstrukturerna i ovan nämnda länder har stora likheter med det svenska så kan man 

tänka sig att forskningsresultaten är applicerbara även här. Som tidigare nämnts så går det inte 

med säkerhet säga att det inte finns annan mer relevant forskning än de jag hittat då jag varit 

begränsad till ett visst antal databaser och bibliotek.  

 

Resultatdiskussion 

Här ställs resultat och bakgrund mot varandra och uppsatsens frågeställningar besvaras. Syftet 

har varit att undersöka vad aktuell forskning säger om den låga andelen kvinnor som söker sig 

till musikproduktionsutbildningarna med följande frågeställningar: Vad säger aktuell 

forskning om den ojämna könsfördelningen i musikproduktionsutbildningar på universitets-

/högskolenivå? Och i förlängningen, vilka förslag på åtgärder presenteras? 

 

Trots att många av resultaten pekar åt samma håll var två av dem relativt olika på en punk. I 

den ena framhöll man att pojkar tidigare fått upp ögonen för ljuddesign och ljudteknik men att 

efter 25 års ålder så skulle män och kvinnor haft lika stor sannolikhet att ha hört talas om det, 

vilket skulle förklara den höga andelen kvinnor (41%) i ett ettårigt ABC program inom ämnet 

(Lane, 2016). I den andra artikeln visar man på hur andelen flickor mellan 5 och 16 år som 

väljer musikteknologi som instrument går från ungefär 40% till bara 10 % som väljer att läsa 

vidare inom ämnet på högskolenivå (Born & Devine, 2015). Här framkommer dock ingen 

genomsnittsålder på de som söker sig vidare till högskolan så det skulle kunna vara så att de 

är en bit under 25 år och därför behöver dessa två resultat nödvändigtvis inte motsätta sig 

varandra.   

 

Flera av artiklarna beskriver ett ojämnt maktförhållande inom området som man tydligt kan 

härleda till den historiebeskrivning Green (1997) framhållit, då kvinnor levt med oerhört 

stränga restriktioner kring musikaliskt deltagande. Att det idag, åtminstone i Sverige, inte 

finns några formella hinder för en kvinna att ta sig an vilka musikaliska aktiviteter hon önskar 

betyder inte att de inte existerar. Några exempel på detta är hur en viss typ av 
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kompositörsidentitet, den manliga ”genikompositören” privilegieras framför andra 

(Armstrong, 2011) och att när en kvinna utför en aktivitet vanligtvis praktiserad av män så 

förlorar den status  (Diamond, 2006). Detta stämmer väl in i den tidigare forskning kring 

maskulin hegemoni som bland annat Connell (2008) presenterar, att det finns en definition 

eller ”allmänt accepterad strategi” för vad som ger status eller makt inom olika områden. 

Eftersom att musikproduktion är och alltid har varit mansdominerat är det inte orimligt att 

tänka sig att det är just männen som besitter denna hegemoni.  

 

Två av artiklarna har pekat på kvinnans svårfrånkomliga position som den andra i förhållande 

till mannen. Green (1997) menar att kvinnan, som är förknippad med det kroppsliga, och 

musiken är något som ska vara fascinerande utan att utgöra ett hot för mannen utan snarare 

kontrolleras av honom. På liknande sätt beskriver Born och Devine (2015) det objektiva, 

ljudet, som kontrolleras av det subjektiva, akustikforskaren (som vanligtvis är man) och 

likställer detta förhållande med det mellan mannen som kontrolleras och kvinnan som är den 

underornade, feminina andra. Dessa två argument stämmer väl överrens med de Beauvoir 

(1949) och hennes teorier kring hur mannen ses som det självklara, subjektet och kvinnan som 

könsvarelsen, det kroppsliga, objektet, den andra.    

 

Den största gemensamma nämnaren bland resultaten var de stereotypiska föreställningarna 

kring vilka sysslor respektive kön bör företa sig. Dessa föreställningar verkar vara djupt 

rotade i oss och Hirdmans (1997) teori om genussystemet och dess isärhållande lagar tycks 

kunna appliceras på flera av dessa resultat. Exempelvis pekar Mangset på att musikutövandet 

är något könsberoende, där männen överlag värderas högre än kvinnor men där det också 

finns en könsdifferentiering mellan olika instrument- och genreval inom musiksfären. Även  

Born och Devine (2015) framhäver denna typ av isärhållande, i form av indirekt 

diskriminering där pojkar och flickors prestation från tidig ålder värderas och tolkas olika. 

 

När det kommer till förslag på åtgärder till den skeva könsfördelningen var det svårt att hitta 

något konkret i artiklarna. I en av artiklarna var man för kvinnoseparatistiska utbildningar och 

kurser och menade att i en sådan atmosfär kan kvinnorna få experimentera fritt utan att känna 

press från män, som ju visat sig ofta haft ett försprång genom exponering från tidig ålder. I en 

annan artikel motsätter man sig denna typ av utbildningar och kurser och hävdar att det skulle 

generera lägre värderade kunskaper med tanke på den maskulina hegemonin som råder.  
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Förslag på vidare forskning 

Eftersom att forskningen kring detta ämne varit knapphändig så finns det en hel del att fylla 

kunskapsluckorna med. Något jag tror skulle behövas är forskning kring genus och 

musikproduktion ur en pedagogisk synvinkel för att dels kunna ge konkreta förslag på 

åtgärder för de som arbetar på och kring universitet- och högskolorna och dels för att få en 

ökad medvetenhet kring hur både barn och vuxna påverkas av missgynnande pedagogik, vare 

sig den är omedveten eller inte. Något också vore intressant är att forska vidare kring 

huruvida ålder har någon betydelse för om man väljer musikproduktionsutbildningar eller 

inte. Kanske är det så att eftersom många i Sverige läser vidare på högskolan direkt efter eller 

i nära anslutning till studenten så går många potentiella kvinnor inom musikproduktion 

förlorade?  
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