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Abstrakt      
Titel: Glasbubblan - En studie om kvinnliga ledare och deras avancemang i den 

svenska musikbranschen 

Författare: Lisa Andersson, Alexandra Björn och Jennifer Stensson 

Institution: Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan 

Program: Music & Event Management 

Kurs: Företagsekonomi III - Organisation, Examensarbete (kandidat) 

Handledare: Mathias Karlsson 

Examinator: Hans Wessblad 

 

Problemformulering: Vilka hinder upplever kvinnor på sin väg till de ledande 

positionerna inom den svenska musikbranschen? 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att göra en kartläggning av vilka hinder kvinnliga 

ledare upplevt på sin väg uppåt i musikbranschen. 

 

Metod och teoretisk referensram: Rapporten består av en kvalitativ studie med en 

deduktiv ansats. Vi har samlat in empiri genom nio semistrukturerade intervjuer med 

kvinnor på ledande positioner verksamma inom musikbranschen. Den teoretiska 

referensram vi använt oss av innefattar glastakets möjlighetsstruktur, maktstruktur 

samt könsstruktur. 

 

Slutdiskussion: I slutdiskussionen presenterar vi de hinder vi lyckats kartlägga att 

kvinnor upplever, samt hinder de utsatts för rent omedvetet. Vi presenterar också vårt 

bidrag till den redan befintliga forskningen i form av en ny glasmetafor; glasbubblan.  

 

Nyckelord: Hinder, glastaket, omedvetenhet, kvinnor, kvinnligt, ledarskap  
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Abstract 

Title: The glass bubble - A study about female leaders and their advancement in the 

Swedish music business.    

Authors: Lisa Andersson, Alexandra Björn and Jennifer Stensson 

Institution: Linnaeus University, School of Business and Economics  

Program: Music & Event Management 

Course: Business Administration III - Organization, Bachelor Thesis  

Supervisor: Mathias Karlsson 

Examiner: Hans Wessblad  

 

Problem statement: What obstacles do women experience on their way to the 

leading positions in the Swedish music industry? 

 

Purpose: The purpose of this study is to map out the obstacles that female leaders 

experienced on their way up in the Swedish music business. 

 

Method and theoretical reference framework: This thesis consists of a qualitative 

research with a deductive approach. We have collected empirical data that consists of 

nine semi structured interviews with female leaders in the music business. The 

theoretical referensframe we have used contains the glass ceilings structures of 

possibilities, power and gender. 

 

Discussion: In the discussion, we present the obstacles that we have mapped out 

from the womens experience. But we also present the obstacles that women have 

been exposed to unconsciously. We also present our contribution to the already 

existing research in the shape of a new glass metaphor; the glass bubble. 

 

Keywords: Obstacles, glass ceiling, unawareness, women, female, leadership 
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Förord 
Vi vill först och främst uttrycka vår tacksamhet till samtliga av våra respondenter 

som möjliggjort denna studie genom att ta sig tid att ställa upp på våra intervjuer. 

Utan dessa svar hade vi aldrig kunnat slutföra studien.  

 

Vi vill även tacka vår handledare Mathias Karlsson samt vår examinator Hans 

Wessblad för mycket användbar konstruktiv kritik som vi fått ta del av vid 

handledning och seminarier. Till sist vill vi också passa på att tacka samtliga av våra 

opponenter för den feedback vi fått, samt möjligheten att ta del av era studier vilka 

skapat tankar och givit oss verktyg som bidragit till genomförandet av vår egen 

uppsats.  

 

Ett stort tack till er alla! 

 

 

Lisa Andersson Alexandra Björn Jennifer Stensson 

 

Kalmar; 9 januari - 2018 
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1 Inledning 
Första kapitlet börjar med en inledning och bakgrund till problemet som preciseras i 

problempreciseringen. Därefter ges läsaren inblick i problemformulering, syfte och 

avgränsningar.  

 
Ett ämne som diskuteras både internationellt och i Sverige är att kvinnor får utstå en 

rad olika hinder på sin väg upp i karriären (Nylund, 2014; Barreto et al., 2009). Det 

finns flera teorier gällande ämnet och en av de mer kända är sociologen Rosabeth 

Moss Kanters (1993) glastak. Denna studie ämnar undersöka glastakets tillämpning 

på dagens organisationer då vi tror att vissa av de hinder teorin behandlar kan ha 

försvunnit och nya kan ha tillkommit. I glastaket beskrivs hindren som osynliga då 

det sällan rör sig om rent fysiska sådana, utan kan handla om allt ifrån dolda 

strukturer till normer som för många kan te sig fullkomligt normala (Blomquist & 

Röding, 2010). Vad är det då för typ av hinder som kvinnorna i så fall faktiskt 

upplever? Är dessa hinder samma som när teorierna först uppkom? 

 

Historiskt sett har kvinnan ända sedan industrialismen förväntats vara den som ska 

stanna hemma med barnen, sköta hushållet och inte engagera sig i organisationer. 

Under tidigt 1900-tal fanns också regler och lagar för vilka typer av arbeten en gift 

kvinna fick eller inte fick ägna sig åt (Wahl et al., 2011). Tiden går och samhället 

förändras och likaså dess normer och kultur. Vi ser exempelvis i högre grad idag än 

förr att fler män utnyttjar sin pappaledighet (Försäkringskassan, 2018). Synen på att 

kvinnor ska stanna hemma och inte göra karriär verkar försvinna allt mer, samtidigt 

ökar böcker om karriärkvinnor och starka yrkeskvinnor i antal. Om det nu är så att 

utvecklingen går åt ett håll som innebär att kvinnor har lika stor rätt till en karriär 

som män, gäller då fortfarande alla de teorier som finns om att kvinnor får utstå 

hinder?  

 

1.1 Bakgrund 

Wahl (2003) menar att det faktum att kvinnor möter hinder vid avancemang 

förekommer i de flesta branscher och att det inte finns några specifika undantag, 

vilket har lett till att vi i studien valt att behandla endast en bransch, den svenska 
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musikbranschen. Valet gjorde vi då intresseorganisationen Musiksverige publicerade 

en sammanställning gällande fördelningen mellan män och kvinnor på VD-poster 

inom den svenska musikbranschen (Musiksverige, 2017). Siffrorna som redovisades 

i sammanställningen är hämtade från Statistiska centralbyrån och visar 

jämställdhetsutvecklingen i branschen från 2007–2015. Den minst jämställda siffran 

gällde VD-poster som 2015 var fördelade på 82% män och 18% kvinnor (ibid.). 

Utifrån dessa siffror ser vi att fördelningen av de ledande positionerna är skev i den 

svenska musikbranschen. I mansdominerade branscher tvingas kvinnor arbeta 

mycket hårdare än män för att anses lika kompetenta som männen och därigenom 

tillskansa sig makt och respekt (Cikara & Fiske, 2009). Med mansdominerad bransch 

syftar vi i denna studie därför inte enbart på det rent statistiska, utan lägger mer vikt 

vid normer och kultur. Eftersom statistiken pekar på att utvecklingen gått trögt fram 

tror vi, precis som Kanter (1993), att det finns något som hindrar kvinnor att nå högre 

positioner. Vad är det då som lett till denna snedfördelning och vad är det som gör att 

den upprätthålls? 

 

Två organisationer som jobbar aktivt mot en mer jämställd bransch är 

branschorganisationen Makten Över Musiken och myndigheten Musikverket. 

Branschorganisationen Makten Över Musiken gjorde redan 2012 en undersökning 

liknande Musiksveriges om fördelningen av män och kvinnor på ledande positioner 

inom musikbranschen. Undersökningen behandlade positioner såsom kreativa 

ledningar samt chefspositioner. Resultatet de kom fram till var att det är männen som 

sitter på de positioner som innehar makt och fattar besluten medan kvinnor i 

huvudsak befinner sig på administrativa poster och har organiserande uppgifter. 

Makten Över Musiken menar att resultatet speglar hur näringslivet och samhället ser 

ut och om siffrorna inte balanseras upp kommer strukturerna att fortsätta se ut på 

samma sätt (Makten Över Musiken, 2017). Vi ser en problematik i att strukturerna 

verkar hålla tillbaka kvinnor från att nå chefspositioner. Kvinnor verkar begränsas 

både i samhället i stort, men även i den svenska musikbranschen. Inte minst talar den 

senaste tidens #metoo-kampanj om att många män i dagens Sverige sitta på ledande 

maktpositioner där de utnyttjar sin makt gentemot kvinnor. Vad som än står i vägen 

verkar hindren innebära att kvinnor får ta en mer komplicerad väg för att nå högre 

positioner vilket är något vi vill undersöka djupare.  
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Musikverket är en statlig myndighet för kulturarv och kulturliv. De menar att det 

pågår jämställdhetsarbete kring det svenska musiklivet på flera håll i landet, bland 

annat syns det på alla stödansökningar för jämställdhet på scen (Musikverket, 

2017a).  Sammanlagt sökte 48 festivaler under 2017 stöd för att kunna finansiera en 

mer jämställd artistbokning (Musikverket, 2017b). På hemsidan Jämställdfestival 

(2017) kan man också se att kvinnliga akter under de senaste tre åren ökat från 26% 

till 29%. En liten ökning som ändå visar att processen sakta men säkert går framåt. 

Det många dock inte talar om är hur jämställdheten ter sig bakom scen. Den statistik 

vi tagit upp ovan och de studier som tidigare gjorts visar på att det finns något som 

hindrar kvinnor att klättra på karriärstegen i musikbranschen. Siffrorna som de olika 

organisationerna ovan har tagit fram tyder på att branschen går åt ett mer jämställt 

håll, om än långsamt. Jämställdhet handlar dock om så mycket mer än enbart att 

antalet män och kvinnor i en bransch ska vara uppdelat 50/50 (NE, 2018a). Om nu 

branschen går åt ett jämställt håll, vad är det då som hindrar kvinnorna från att 

avancera hela vägen i samma utsträckning som män?  

 

1.2 Problemprecisering 

Det finns en rad olika teorier gällande de hinder som kvinnor möter vid försök till 

avancemang i yrkeslivet som har kopplats till metaforer som bland andra glastaket, 

glasklippan, glashissen och glaslabyrinten (Carli & Eagly, 2015). Metaforerna av 

glas syftar till att hindren är osynliga och finns i organisationsstrukturer. Samtliga av 

dessa teorier redogör för hinder som kvinnor kan stöta på vid avancemang i 

arbetslivet. Kanter (1993) har formulerat tre typer av strukturer inom organisationer 

som hon menar hindrar kvinnor att nå högre positioner. Dessa strukturer är; 

möjlighetsstrukturen, maktstrukturen och könsstrukturen (Billing & Lundholm, 

2012). Några av de hinder som tas upp i strukturerna är att mannen ses som norm, att 

män väljer män framför kvinnor samt att män och kvinnor finns på olika positioner 

med olika möjligheter att göra karriär (Kanter, 1993). Vi anser att dessa strukturer 

blir väldigt intressanta och relevanta för vår studie då män fortfarande innehar 

majoriteten av chefs- och ledarpositioner i musikbranschen idag. Kanske kan vi få 

reda på genom vår insamling av data om dessa dolda strukturer existerar i branschen 
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eller inte. Kanske är strukturerna så pass dolda att de verksamma i branschen inte 

märker av dem? 

 

Att kvinnor tvingas ta omvägar är ett hinder som Carli och Eagly (2015) har funnit 

efter att ha studerat Kanters teori om glastaket. Den metafor som Carli och Eagly tar 

upp i sin studie har de valt att kalla glaslabyrinten. Genom metaforen menar de att 

kvinnor som klarat av att ta sig igenom den påfrestande labyrinten lyckats kartlägga 

en väg genom de motstånd och hinder som förekommit (ibid.). Det finns även andra 

hinder, ett exempel är att kvinnor föder barn, vilket innebär en frånvaro från arbetet 

under en längre tid om de inte har jämställda partners. Det blir då svårare för kvinnor 

att komma tillbaka till karriären efter den långa frånvaron (Fagerfjäll, 2003) då 

kvinnorna kan ha gått miste om möjligheter som uppenbarats på arbetsplatsen.  

 

Numera har det vidtagits en rad åtgärder rent regelmässigt för att öka jämställdhet 

både i samhället i stort och organisatoriskt. Bland annat står det i kapitel 1, § 4, 1 p i 

diskrimineringslagen att man inte får välja bort en person vid rekrytering på grund av 

exempelvis diskrimineringsgrunden kön (SFS 2008:567). Flera studier visar också på 

att män i högre grad börjar arbeta inom kvinnodominerade yrken, stannar hemma i 

större utsträckning vid föräldraledighet samt att män och kvinnor delar på 

hushållsarbetet (Eagly & Sczesny, 2009). Detta kanske också är en bidragande faktor 

till att fler och fler kvinnor och män delar på ansvaret för barn och hushåll, och 

därmed istället väljer att lägga fokus på att göra karriär. Trots dessa lagar och regler 

kan vi ändå se att det fortfarande är männen som sitter på makten, innehar de 

kreativa posterna och således även har större möjlighet än kvinnor att avancera i 

musikbranschen. 

 

Då den svenska musikbranschen är väldigt sluten har det varit svårt för oss att finna 

mer empiri än de siffror vi nämnt ovan gällande jämställdheten i branschen. Det går 

förvisso att se företagens könsfördelningen inom vissa yrkesgrupper på deras 

hemsidor, men det gäller sällan eller aldrig hela organisationen. Vi upplever att 

forskningen på områden är bristfällig och hoppas därför kunna bidra till denna 

genom vår studie. Kvinnornas egna upplevelser av de hinder som tas upp i teorierna 

blir intressanta för att se om det uppkommit nya hinder. Om ett hinder är osynligt, 
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betyder det då att den som blir utsatt för det faktiskt upplever det som ett hinder, eller 

är det så pass djupt rotat i strukturerna att det inte ens ifrågasätts?  

 

1.3 Problemformulering 

De uppgifter som vi behandlat ovan mynnar ut i vår problemformulering som utgör 

grunden för vår studie. Vår problemformulering lyder; Vilka hinder upplever kvinnor 

på sin väg till de ledande positionerna inom den svenska musikbranschen?  

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att göra en kartläggning av vilka hinder som kvinnliga 

ledare upplevt på sin väg uppåt i musikbranschen. Studien syftar också till att öppna 

upp för samtal om dessa hinder och hur både män och kvinnor kan behöva arbeta för 

att bli kvitt problematiken, vilket så småningom skulle kunna leda till en mer 

jämställd bransch. 

 

1.5 Avgränsningar  

Som Wahl (2003) konstaterat är det ingen bransch som är undantagen de hinder 

kvinnor upplever. Vi har därför valt att avgränsa oss till musikbranschen på grund av 

att vi inte har kunnat hitta några tidigare studier gällande hinder för kvinnor som 

avancerar i branschen. Vi har dessutom kunnat se med hjälp av statistiken att de 

ledande positionerna i musikbranschen innehas av män och vill därför kunna 

kartlägga de hinder som kvinnorna upplever för att avancera till dessa positioner. 

 

Vidare har vi valt att avgränsa oss geografiskt till den svenska musikbranschen då 

normer och kultur ter sig olika på och i olika platser och länder (Barreto et al., 2009). 

Vi anser därför att musikbranschen i sin helhet skulle bli ett alldeles för stort område 

för oss att utreda under den tid vi har till förfogande. I studien utgår vi från 

yrkeskvinnor i Sverige som har möjlighet att arbeta, vilket inte är fallet världen över, 

därför blir studiens räckvidd något begränsad. Vi har även valt att avgränsa oss till att 

enbart intervjua kvinnor då det är de hinder kvinnor upplever vid avancemang vi är 

intresserade av att kartlägga. Vi tror att män endast kan spekulera i kvinnornas 

upplevelser, därför anser vi att deras åsikter i frågan inte är relevanta för studien.  
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Vi är medvetna om att det kan finnas en rad olika anledningar till varför personer får 

olika mycket utrymme i organisationer. Wahl och Holgersson (2013) skriver att 

villkoren för människor i en organisation ter sig olika vilket kan bero på flera olika 

saker såsom kön, etnicitet och sexualitet. Vi har dock i denna studie valt att avgränsa 

oss till kön och behandlar enbart könen kvinna och man. Översättningen från 

engelskans sex och gender, blir på svenska biologiskt kön och genus (Mark, 2007). 

När vi vidare skriver kön i denna studie syftar vi på båda dessa aspekter för att 

undvika att förvirra läsaren. Med kön menar vi således det biologiska könet med den 

sociala aspekten att det alltid finns en värdeladdning i dessa kön, där det kvinnliga 

könet har ett lägre värde än det manliga (Wahl et al., 2011).  

 

I forskning om organisationer förekommer två former av strukturer; 

organisationsstruktur och social struktur. Organisationsstruktur innebär i huvudsak 

hur arbetsuppgifter fördelas och hur arbetet utförs för att uppnå organisationens mål. 

Social struktur finns på alla ställen där människor befinner sig och syftar istället till 

informella regler och normer. Begreppet organisationsstruktur kan därför också 

omfatta allt det som social struktur innebär (Wahl et al., 2011) och vi har därför valt 

att i studien uttrycka dessa båda strukturer som organisationsstrukturer.  

 

1.6 Disposition  

Vår studie inleds med ett abstrakt på både svenska och engelska för att ge en 

överblick över uppsatsen och dess innehåll. Därefter tackar vi alla som hjälpt oss att 

slutföra studien i ett förord följt av en innehållsförteckning. För att väcka läsarens 

intresse följer därpå ett första inledande kapitel som innehåller en bakgrund av 

problemet samt en problemprecisering. Här ges läsaren en inblick i studiens ämne, 

samt syfte och avgränsningar. Efter inledningen följer kapitel två som är uppsatsens 

metodkapitel där vi presenterar vårt tillvägagångssätt. Metodkapitlet syftar till att 

visa transparens för läsaren samt påvisa styrkor och svagheter med våra metodval. I 

kapitel tre, fyra och fem redogör vi sedan för det teoretiska ramverk som ligger till 

grund för studien, samt den empiri som vi analyserat. Dessa är följande; kapitel tre: 

Glastaket: möjlighetsstruktur, kapitel fyra: Glastaket: maktstruktur, kapitel fem: 

Glastaket: könsstruktur. Vi börjar varje kapitel med en genomgång av respektive 
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struktur samt de teorier som vi använder för att förstå hindren. Genomgången följs av 

en analys där läsaren får ta del av den empiri vi samlat in samt hur den kan förstås 

utifrån teorierna. I slutet av varje kapitel följer en delsammanfattning där vi 

sammanfattar det mest väsentliga. Uppsatsen avslutas med kapitel sex som är en 

slutdiskussion, där vi diskuterar och presenterar de hinder vi kartlagt, samt ett eget 

bidrag i form av en ny metafor. Slutligen ges även en kortfattad reflektion och 

förslag på vidare forskning inom ämnet.  
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2 Metod  
Här nedan presenterar vi vårt tillvägagångssätt för genomförandet av studien och 

varför vi valt just dessa metoder. Vi presenterar också för- och nackdelar med våra 

val då vi förstår att valen kan ha inneburit såväl möjligheter som begränsningar för 

studien.  

 

2.1 Forskningsansats 

Deduktion, induktion och abduktion är olika tillvägagångssätt för hur man ska 

behandla sin studies teori i förhållande till empirin. I korta drag beskriver Bryman 

och Bell (2011) att man vid en induktiv ansats i första hand tar reda på 

konsekvenserna av forskningsresultatet och därefter kopplar resultatet till en 

bakomliggande teori. Deduktion är en process som istället grundar sig i utvalda 

teorier som därefter prövas på fältet (ibid.). Alvesson och Sköldberg (2017) menar att 

deduktion och induktion felaktigt ofta ses som de två uteslutande ansatserna och 

beskriver abduktion som ytterligare ett tillvägagångssätt som vi dock inte behandlar 

vidare. Vår ansats är deduktiv då vi utgår ifrån glastaket som kompletteras med andra 

teorier om kön och prövar dessa i praktiken för att se om de fortfarande är relevanta. 

Valet att genomföra en deduktiv studie togs utifrån bekvämlighet, tid och tidigare 

erfarenhet (ibid.). Då vi redan var väldigt inlästa på Kanters teori om glastaket, samt 

att vi tidigare arbetat deduktivt, kändes deduktion som en möjlighet för oss. 

Begränsningen med detta kan vara att vi låser oss för mycket vid den teori vi valt ut 

och missar mönster som kan ligga utanför den. 

 

2.2 Forskningsstrategi 

Vår forskning är i huvudsak av kvalitativ art, men precis som Carl Martin Allwood 

(2004) skriver anser vi att själva distinktionen mellan kvalitativ och kvantitativ är 

något tvetydig. Allwood (2004) menar att det allmänt sett är väldigt oklart vad som 

gör att en viss del i en forskningsprocess ska vara antingen kvalitativ eller 

kvantitativ. De båda typerna av forskning överlappar varandra vilket också är 

problematiskt när man försöker åtskilja dem (ibid.). Även Alvehus (2013) menar att 

bara för att man genomför en kvalitativ forskning betyder inte det att saker som har 

med en kvantitativ forskning blir oväsentliga.  
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Kortfattat uttryckt är en kvantitativ forskning en kvantifiering vid insamlandet av 

forskningens data och ofta är denna insamling i form av numerisk data (Bryman & 

Bell, 2011). Huvudsyftet med en kvantitativ forskning är att samla in mätbar data 

som man kan kategorisera utifrån respektive svarsalternativ. Larsen (2009) betecknar 

data man samlar in på ett sådant sätt som hård data. Till skillnad från kvantitativ 

forskning har en kvalitativ forskning mjuk data. Larsen (2009) menar på att sådan 

insamlad mjuk data mer fokuserar på egenskaperna hos undersökningspersonerna. 

 

Anledningen till varför vi valt att använda en kvalitativ forskningsstrategi grundar sig 

i det Larsen (2009) tar upp om insamlandet av icke-siffermässig data. Även om det är 

av intresse att veta den rent statistiska jämställdheten i den svenska musikbranschen 

är det ändå respondenternas egna erfarenheter av hinder vid avancemang vi vill 

studera. Möjligheten med kvalitativ forskning är att den minimerar bortfallet som 

kan ske när respondenter vid den kvantitativa forskningen exempelvis väljer att inte 

svara på en enkät eller enbart svarar på vissa frågor i enkäten. Ytterligare en 

möjlighet är att vi som forskare har möjlighet att ställa följdfrågor vid intervjuer samt 

reda ut missförstånd direkt om de uppstår några sådana, vilket ger oss en bättre 

helhetsförståelse av ämnet. Begränsningen med att använda en kvalitativ forskning är 

att den är tidskrävande när det gäller att behandla data efter avslutad insamling. Det 

tar lång tid att klassificera materialet och försöka se mönster i respondenternas svar 

(ibid.).  

 

2.3 Insamling och bearbetning av data 

Som forskare samlar man in data genom att använda sig av en vedertagen 

insamlingsmetod. Den data forskaren själv samlar in kallas för primärdata (Larsen, 

2009; Olsson & Sörensen, 2011). I vår studie består primärdata av semistrukturerade 

intervjuer. 

 

2.3.1 Intervjuer 

I denna studie har vi valt att genomföra intervjuer, då vi anser att det är mest 

passande för att vi ska kunna uppnå vårt syfte. Intervjuer kan utformas på olika sätt 

vilket kan ge väldigt olika svar (Lantz, 2013). Intervjuernas grad av strukturering kan 
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delas upp i olika kategorier såsom strukturerade, ostrukturerade eller 

semistrukturerade (Bryman & Bell, 2011). Enligt Widerberg (2002) handlar 

intervjuer om att forskaren tillämpar samtalsformen för att få fram andras muntliga 

berättelser och uppgifter. Intervjufrågorna i en sådan form kan vara styrd på förhand 

genom detaljerat utarbetade frågeställningar (strukturerade). Frågorna kan också, 

som vid kvalitativa intervjuer, vara mer fria (semistrukturerade) eftersom 

respondenterna skiftar vilket också innebär att samtalet skiftar (ibid.). Att göra 

semistrukturerade intervjuer innebär således att svaren från respondenterna kommer 

att ge olika definitioner av fenomenet (Lantz, 2013).  

 

Vi har i denna studie valt att genomföra semistrukturerade intervjuer med 

sammanlagt nio kvinnliga respondenter. Semistrukturerade intervjuer innebär att 

forskaren ställer relativt öppna frågor som utgår ifrån dennes förförståelse samt valda 

teorier för att ge respondenterna chansen att tala så fritt som möjligt (Lantz, 2013). 

Semistrukturerade intervjuer kan leda till att forskaren lättare ser om det finns ett 

stort glapp mellan teori och verklighet genom att se om de teoretiska 

avgränsningarna verkar relevanta för respondenten (ibid.). Då majoriteten av våra 

respondenter ville vara anonyma har vi valt att behandla samtliga svar anonymt. Vid 

presentationen och analysen av svaren hänvisar vi enbart till respondenterna och 

nämner således inga namn. Vi har för läsbarhetens skull valt att förfina citaten från 

våra respondenter på så vis att vi tagit bort utfyllnadsord. Vi har dock sett till att 

innebörden av respondenternas meningar är dem samma och förfinar citaten enbart 

för att underlätta för läsaren att förstå vad som faktiskt sägs. Vid ett tillfälle har vi 

även valt att dölja en arbetsposition för att kunna garantera vår respondents 

anonymitet. Vi har i våra intervjuer fått positiv feedback från vissa respondenter 

gällande att våra frågor känts relevanta och att ämnet är både aktuellt och intressant. 

Detta tolkar vi som att de teorier vi valt att använda oss av är användbara även i 

praktiken.   

 

Innan vi genomfört intervjuerna har vi skickat en intervjuguide till våra respondenter 

via mail i hopp om att guiden ska bidra till reflektion kring de teman vi grundat våra 

intervjufrågor i (Bilaga 1). Bryman och Bell (2011) menar att det är lättare att få mer 

utförliga och detaljerade svar om man på ett sådant sätt förbereder respondenterna då 
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de i förväg får möjlighet att reflektera över de olika teman som intervjun kommer 

behandla.  

 

Vi har valt att genomföra intervjuer via telefon. Valet av intervjumetod beror på den 

relativt korta tid som funnits till förfogande för att genomföra studien, samt att vår 

egen och respondenternas placering skiljer sig åt rent geografiskt. Att genomföra 

intervjuer via telefon har givit oss både för- och nackdelar. Fördelarna är att vi sparat 

in tid på resor och därför kunnat genomföra fler intervjuer än vad vi troligtvis hunnit 

om vi skulle genomfört intervjuer på plats hos respondenterna. En annan fördel är att 

respondenterna kanske vågar vara ärliga i sina svar när de inte hamnar i den pressade 

situation som en intervju med fysisk närvaro kunnat resultera i. Nackdelar är att vi 

inte får möjlighet att tolka alla de aspekter som en fysisk intervju kunnat ge, 

exempelvis ansiktsuttryck, stämning, blickar och kroppsspråk (Larsen, 2009). Vi gav 

respondenterna alternativet att genomföra intervjuerna via Skype för att få möjlighet 

att tolka de aspekter Larsen radar upp men endast en respondent var villig att 

genomföra intervjun på det sättet. Därför ansåg vi att det var bättre för oss att 

fokusera på det som sägs istället för andra aspekter. Dessutom har vi förstått att 

ämnet kan vara känsligt, samt fått detta bekräftat, då vi varit i kontakt med 

respondenter som valt att inte delta i studien på grund av lojalitet till företagen i 

branschen. Det finns därför en risk att våra respondenter inte vågar vara helt 

sanningsenliga i samtalet med oss, vilket de eventuellt vågat vara i en opersonlig 

enkät (ibid.).  

 

2.3.2 Urval  

En kvalitativ forskning sker utifrån ett icke-sannolikhetsurval som man kan 

genomföras på en mängd olika sätt som Larsen (2009) benämner enligt följande; 

godtyckligt urval, urval enligt självselektion, slumpmässigt urval, snöbollsmetoden 

samt kvoturval. Vi har använt oss utav en blandning av godtyckligt urval och 

snöbollsmetoden. Ett godtyckligt urval innebär att forskaren väljer ut respondenterna 

efter vissa specifika kriterier, exempelvis kön, ålder och utbildning. Snöbollsmetoden 

innebär att forskaren tar kontakt med personer som denne tror besitter kunskaper i 

ämnet och sedan kan respondenterna också tipsa om andra personer som kan vara bra 

att ta kontakt med (ibid.). Tiden för studien är begränsad till tio veckor och är förlagd 
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till en tid under året då många är upptagna. De verksamma i musikbranschen har fullt 

upp med julgalor, nyårsshower och skivsläpp samtidigt som de flesta försöker vara 

lediga under jul och nyår. Vi anser därför att tidpunkten begränsar oss när det gäller 

antal respondenter som har tid att delta. Valet av bransch kan också ses negativt då 

den svenska musikbranschen är relativt liten vilket gör att urvalet således blir snävt. 

Att branschen är så pass liten har också gjort att eventuella respondenter valt att inte 

delta, som vi tidigare nämnt, på grund av svårigheter i att kunna vara helt anonym. 

 

Sammanlagt har vi intervjuat nio verksamma kvinnor på ledande positioner i den 

svenska musikbranschen. För att få en så bra transparens som möjligt har vi försökt 

täcka alla aspekter av musikbranschen och därför intervjuat kvinnor inom olika 

områden såsom ekonomi, juridik, produktion. Våra respondenter befinner sig också 

inom olika typer av bolag såsom indiebolag, majorbolag, bokningsbolag, 

liveproduktion och förlag. Vi har valt respondenterna utifrån kategorierna kön, 

arbetsuppgifter samt position. Vi har även bett respondenterna att tipsa om andra 

personer som de ansåg hade kunnat vara intressanta för oss att tala med. Vi märkte 

snabbt att många av de personer vi redan kontaktat var personer som andra tipsade 

oss att prata med. Vi anser därför att de personer vi valt att kontakta från början kan 

ses som nyckelpersoner för dessa frågor i branschen. 

 

2.3.3 Sekundärdata 

Man skiljer primärdata, den data forskaren själv samlat in, från sekundärdata. 

Sekundärdata är i första hand forskningsdata, det vill säga data från undersökningar 

som andra forskare har gjort. Sekundärdata finns tillgängliga i bland annat böcker 

och avhandlingar (Larsen, 2009). Den forskningsdata som vi använt oss av i denna 

studie presenteras tillsammans med primärdata och analys. Sekundärdata finns även i 

form av processdata, vilket är data från tidningar, debatter och olika tv-program 

(Olsson & Sörensen, 2011; Larsen 2009). Den processdata vi använder oss av har till 

viss del presenterats i vårt inledande kapitel samt används tillsammans med vår 

primärdata när denna analyseras. Vi använder sekundärdata för att tydliggöra ämnet 

för läsaren.  
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2.3.4 Sortera, reducera och argumentera 

När man ska analysera empiri man samlat in kan man använda sig av tre arbetssätt; 

att sortera, att reducera samt att argumentera (Rennstam & Wästerfors, 2015). Det 

första steget är att sortera sin empiri på ett välgrundat sätt för att på så vis skapa 

ordning för analysen. Det är forskaren själv som skapar ordningen med de teorier och 

begrepp man utgår ifrån. Det finns olika sätt att sortera sin empiri och vi har valt att 

sortera vår utifrån Kanters (1993) strukturer gällande möjlighet, makt och kön som 

ligger till grund för studien. Genom den typen av sortering har vi fått en tydlig 

ordning på vår empiri.  

 

Nästa steg i analysen är att reducera den insamlade empirin då det inte är möjligt att 

presentera materialet i sin helhet. Forskaren måste beskära sitt material vilket innebär 

nödvändiga val av det forskaren vill uppmärksamma, dock utan att göra materialet 

mindre komplext (Rennstam & Wästerfors, 2015). Vid sorteringen av vår empiri 

upptäckte vi att många av våra respondenter delar liknande upplevelser och har sagt 

liknande saker, vilket gjorde det relativt enkelt att reducera materialet utan att göra 

det mindre komplext. För att göra sig hörd bland andra forskare och kunna formulera 

ett självständigt bidrag behöver en forskare slutligen kunna använda sin empiri för att 

argumentera för sin tes. Här bör analysen bilda ett bidrag som skiljer sig från tidigare 

material (ibid). Vår analys har mynnat ut i ett eget bidrag där vi argumenterar för 

användandet av en ny metafor som är en utveckling av den tidigare forskning vi 

utgått ifrån.  

 

Att bearbeta sin empiri på detta sätt ser vi både möjligheter och begränsningar med. 

Då vi utgår ifrån en specifik teori och därmed även valt att sortera vårt material 

utifrån den kan detta innebära att vi missat andra aspekter som skulle blivit tydliga 

om vi sorterat materialet på annat sätt. Däremot är vårt syfte att kartlägga de hinder 

kvinnor upplever, vilket också gör att vårt val av sortering innebär en möjlighet att 

tydligare kartlägga de olika hindren med hjälp av teorin. Vi ser det som en fördel att 

vi vid reduceringen av empirin har sett att våra respondenter delade liknande 

upplevelser. Det har gjort vår kartläggning mer trovärdig då de hinder vi tar upp är 

något som de flesta respondenter talat om.  
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2.3.5 Förförståelse 

Det ämne som vi valt att behandla i studien har vi kommit i kontakt med ett flertal 

gånger under våra dryga tre års studier på universitetsnivå i Music & Event 

Management. Enligt Allwood (2004) kan vi inte förstå världen utan en förförståelse 

och Svensson (2015) menar att vi inte heller kan välja bort perspektiv då 

perspektivlös observation inte finns. För att kunna studera ett fenomen måste vi 

således befinna oss någonstans såväl psykiskt som fysiskt. Vi har i största möjliga 

mån försökt att vara objektiva men är medvetna om att det inte är möjligt fullt ut 

(Denscombe, 2004). Vi har genom intervjuer vid en tidigare studie om jämställdhet 

fått en viss förståelse för hur det är att vara kvinna i musikbranschen. Vi är också 

medvetna om att det faktum att vi själva är kvinnor som bär med sig olika 

erfarenheter kan påverka hur vi tolkar våra respondenters svar, samt inläsning- och 

tolkning av den teori vi valt att utgå ifrån. Detta kan också vara en av anledningarna 

till att samtalen har utspelat sig på det sätt de gjort, vilket kunde varit helt annorlunda 

om det vore andra personer som genomfört studien.  

 

Vi kan även argumentera för att vi använder ett inifrånperspektiv (Allwood, 2004). 

Trots att vi inte arbetat i musikbranschen så har vi en förståelse för vad det innebär 

att vara kvinnor i en organisation. Detta gör att vi till viss del kan identifiera oss med 

det ämne vi studerar. Vi växlar från ett inifrån-perspektiv där vi känner med och 

förstår de kvinnor vi intervjuat till ett utifrån-perspektiv där vi betraktar dem som en 

grupp, fristående från oss själva. Vi har även vid några tillfällen gått ifrån båda dessa 

perspektiv och istället använt oss av vad Svensson (2015) kallar ett fågelperspektiv 

för att studera samhället i stort. Precis som Allwood (2004) anser vi att det är en 

fördel att kunna växla mellan olika perspektiv för att få en så djup analys som 

möjligt.  

 

2.4 Forskningskvalitet 

För att göra en studie och dess resultat tillförlitliga brukar man använda sig av olika 

begrepp såsom validitet och reliabilitet. Många forskare anser dock att man bör 

använda olika begrepp i kvantitativ och kvalitativ forskning. Trovärdighet är ett 

sådant begrepp som kvalitativa forskare anser bör användas vid en kvalitativ 

forskning (Bryman & Bell, 2011). Även Eneroth (1984) pratar om validitet och 
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reliabilitet, men menar att dessa begrepp inte är applicerbara eller relevanta i en 

kvalitativ studie. Istället menar Eneroth (1984) att man som forskare ska öka 

människors förståelse av fenomenet med hjälp av att utnyttja fördelarna med 

metoden. Genom att göra ett flertal intervjuer, vilket vi i studien gjort, kan forskaren 

således fördjupa förståelsen av fenomenet (ibid). Vi har i vår studie valt att använda 

begreppet trovärdighet då vi anser att detta stärker tillförlitligheten i studien.  

 

Ahrne och Svensson (2015) skriver att trovärdighet är viktigt för en 

forskningsrapport. De menar att det möjligen kan vara speciellt viktigt för kvalitativ 

forskning eftersom att den dominerande föreställningen om vetenskap idag ligger i 

experiment, siffror och tabeller. I den kvalitativa forskningen måste trovärdigheten 

således skapas på andra sätt. Ahrne och Svensson (2015) tar upp olika sätt såsom 

transparens och återkoppling till fältet. Transparens har en stor inverkan på en studies 

trovärdighet eftersom en kritisk granskning blir möjlig när forskaren exempelvis 

avslöjar sin forskningsprocess (ibid.). Vi har i detta metodkapitel försökt att göra vårt 

tillvägagångssätt så transparent som möjligt för att på så sätt öka trovärdigheten för 

vår studie. 

 

Att återkoppla till fältet innebär att man som forskare återkopplar till sina 

respondenter och låter dem ge sina synpunkter på resultatet (Ahrne & Svensson, 

2015). Vi har valt att återkoppla till respondenterna med arbetet när det är i princip 

färdigt, för att de ska få möjlighet att se hur vi har behandlat deras svar samt ge 

synpunkter och eventuella korrigeringar. Detta stärker trovärdigheten i vår studie då 

vi försäkrar oss om att vi tolkat respondenternas svar korrekt. 

 

2.5 Forskningsetik 

Inom samhällsvetenskaplig forskning finns en del krav att förhålla sig till gällande 

etik. Några av dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitet- och 

anonymitetskravet, nyttjandekravet och falska förespeglingar (Larsen, 2009; Bryman 

& Bell, 2011). Dessa handlar om att forskaren ska informera undersökningsobjektet, 

i vårt fall respondenten, om studiens syfte och moment, att deltagandet är frivilligt 

och att respondenten när som helst kan välja att avbryta. De tre senare kraven 

behandlar att personuppgifter inte ska vara tillgängliga för obehöriga och att de 
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uppgifter som samlas in endast ska användas i forskningssyfte, samt att forskaren 

inte ska vilseleda eller ge falsk information till respondenten (ibid.). 

 

Med grund i ovanstående etiska krav har vi vid första kontakt informerat samtliga av 

våra respondenter om vad studien handlar om och att anonymitet är ett alternativ för 

dem som inte vill delta öppet. Vid andra kontakten har vi frågat om respondenterna 

går med på att vi spelar in samtalet och garanterat dem att denna inspelning endast 

kommer att användas som ett stöd för forskningen. Vi har också innan 

intervjutillfället skickat en intervjuguide med information om uppsatsen samt de 

teman som vi tänkt behandla. Detta för att ge respondenterna en möjlighet att kolla 

igenom materialet, dels för att vi ska kunna få mer utförliga svar men också för att 

respondenterna ska ha möjlighet att välja själva om det finns teman de inte vill svara 

på. Efter transkribering samt analys av intervjuerna har vi skickat uppsatsen till 

respondenterna för att de ska få se hur vi behandlat deras svar samt ge dem möjlighet 

att utveckla eller förtydliga dessa.  
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3 Glastaket: Möjlighetsstruktur 
I vårt teoretiska ramverk behandlar vi Kanters tre strukturer som alla är uppdelade i 

varsitt kapitel. Varje kapitel disponeras därefter med empiri och analys samt en 

delsammanfattning. 

 

3.1 Genomgång av glastaket: Möjlighetsstruktur 

Glastaket är en metafor som Kanter (1993) utformade redan på 1970-talet. Begreppet 

syftar till de osynliga hinder kvinnor stöter på i en organisation när de ska avancera 

till högre positioner (Blomquist & Röding, 2010). Glastaket är inget individuellt 

hinder som syftar till personliga egenskaper eller brister i kompetens, utan är hinder 

som möter kvinnor som grupp (Wahl, 2003). I Kanters (1993) studie kom hon fram 

till att de osynliga hinder som utgör glastaket ligger i organisationsstrukturen och 

handlar om möjlighet, makt och kön. Då vi i vår studie ämnar behandla hur det ter 

sig bakom scen ligger dessa strukturer till grund för det teoretiska ramverk vi använt 

oss av. 

 

Möjlighetsstrukturen är en av de strukturer Kanter (1993) nämner som hinder för 

kvinnor vid avancemang. Möjlighetsstrukturen innebär att kvinnor har sämre 

karriärmöjligheter än män i organisationer (Blomquist & Röding, 2010). Kanter 

(1993) talar om att kvinnor exempelvis ofta blir sekreterare och därigenom får rollen 

som kontorets fru. Denna roll innebär att kvinnors karriär blir starkt förknippade med 

chefens och att den egna karriären blir osynlig (ibid.). Kvinnor blir ofta placerade på 

positioner med generellt sämre möjligheter att göra karriär och skulle de bryta de 

mönster som finns kan det få konsekvenser (Wahl, 2003). Att arbeta utan att känna 

att man har möjlighet att avancera kan vara direkt omotiverande, vilket också kan 

vara en förklaring till att kvinnor inte når de högsta positionerna (Kanter, 1993). 

 

3.2 Möjlighetsstruktur i form av könssegregering och könsmärkning 

Könssegregering och Könsmärkning är två teorier som behandlar att en persons kön 

är avgörande för var män och kvinnor hamnar inom organisationer vilket också 

påverkar personernas möjligheter. Vi ser därför att dessa teorier kan hjälpa oss att 

precisera möjlighetsstrukturen och därmed hjälpa oss att förstå den bättre. 
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3.2.1 Könssegregering  

På Nationalencyklopedin kan man läsa att begreppet segregation betyder separation, 

eller åtskiljandet av befolkningsgrupper (NE, 2018b). Segregation behöver inte alltid 

ske ofrivilligt, utan sker även frivilligt när en grupp människor exempelvis isolerar 

sig av olika anledningar (Bergman, 2004). I de flesta fall är dock segregation 

påtvingat och från ena parten ofrivilligt. Denna segregation kan bero på olika 

faktorer varav en är kön. Könssegregering innebär således en åtskillnad mellan män 

och kvinnor. Själva begreppet i sig är könsneutralt, då det inte säger någonting om 

vilken grupp som är åtskild från den andra, och inte heller vilket kön som utgör 

vilken grupp. Däremot är det oftast så att kvinnorna har sämre villkor och befinner 

sig i underordnade positioner gentemot män (ibid.).  

 

När man talar om könssegregering i arbetslivet delas den ofta in i kategorierna 

vertikal och horisontell. Horisontell könssegregering innebär att kvinnor och män 

systematiskt hålls isär i arbetslivet genom att de har olika yrken och arbetar inom 

olika branscher och avdelningar (SOU, 2004). Vertikal könssegregering innebär 

istället att kvinnor generellt sett inte avancerar på samma sätt som män. Detta 

innebär således att kvinnor och män inte når lika långt i sina respektive karriärer 

(ibid.). Denna teori rör den hierarkiska ordningen vilken också möjlighetsstrukturen 

berör i teorin om glastaket (Bergman, 2004). Sammanfattningsvis kan man se att 

skillnaden mellan den horisontella och den vertikala könssegregeringen således blir 

att den förstnämnda avser en sortering och uppdelning av kön i olika yrken och 

branscher, medan den sistnämnda avser en rangordning i hierarkin som baseras på 

vilket kön man har (ibid.).   

 

3.2.2 Könsmärkning  

Könsmärkning kan ses som ytterligare en form av segregering då kvinnor och män 

med samma yrke utför olika arbetsuppgifter, vilket således resulterar i att deras 

yrkesutövning förblir isärhållen (SOU, 2004). Det betyder att även om en bransch 

eller ett yrke har en jämn fördelning mellan kvinnor och män, kan dessa ändå vara 

starkt segregerade (ibid.).  
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Westberg - Wohlgemuth (1996) menar att det finns definitionsmässiga skillnader 

mellan könssegregering och könsmärkning. Könsmärkning syftar till den process då 

ett yrke blir tilldelat ett specifikt kön. Författaren förklarar även att könssegregering 

och könsmärkning i praktiken vanligtvis återfinns i kombination, men analytiskt är 

de åtskilda från varandra. Nedan ger författaren en mer definierad förklaring på 

begreppet könsmärkning.  

 
“Ett yrke är i sig neutralt och har inget kön. Först när det fylls med innehåll 

och kopplas till person anpassas yrket efter det kön som personen har. Om de 

flesta utövarna av yrket har samma kön, färgar det synen på yrket”  
(Westberg - Wohlgemuth, 1996, s. 1) 

  

Även Wahl et al. (2011) menar att könsmärkning innebär att en viss position, ett visst 

yrke eller en viss syssla förknippas med ett specifikt kön. Dessa är dock inte 

konstanta, utan en position eller ett yrke som tidigare förknippats med exempelvis 

manlighet kan komma att förknippas med kvinnlighet i ett senare skede om en 

förändring i könsstrukturen sker (ibid.).  

 

Feministisk aktivitet, politik, ekonomi och jämställdhetssträvan i organisationer är 

några exempel på anledningar till att yrken byter kön. Könsmärkning har dock också 

att göra med status där de uppgifter män utför ofta är högre värderade än de uppgifter 

kvinnor utför.  En kvinnlig syssla kan dock övergå till att bli en manlig syssla om 

exempelvis ny teknik införs därför att ny teknik anses som manligt och av hög status. 

På samma sätt kan en tidigare manlig syssla få lägre status och byta kön om fler 

kvinnor börjar arbeta med den. Vilket kön en syssla eller ett yrke tillhör kan dock 

skifta mellan organisationer. Det som i en organisation anses vara kvinnligt kan i en 

annan ses som manligt (Wahl et al., 2011). 

 

3.3 Empiri och analys av möjlighetsstruktur 

Våra respondenter bekräftar för oss att män och kvinnor finns på olika positioner och 

avdelningar, men också att vissa av musikbranschens yrken verkar ha blivit 

könsmärkta. Ett flertal av respondenterna har uttryckt att kvinnor främst finns på 

avdelningar inom ekonomi och juridik samt har arbetsuppgifter såsom support eller 
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marknadsföring. Männen däremot innehar de kreativa positionerna, såsom agentskap 

och producent. Respondent 2 uttrycker detta som att: ”[...] tjejerna står för 

marknadsföringen och supportavdelningen, och männen står för det kreativa” 

(Respondent 2, 21 november 2017). Respondent 4 uttryckte sig på liknande sätt: 

 
”[...] den största stoppklossen gäller väl just det kreativa arbetet, både i studion och 

som producenter, låtskrivare, artister, men också A&R som är ett kreativt yrke. Att det 

fortfarande känns som att det kan finnas en liten klyfta där. Att det kreativa arbetet ska 

killar göra och tjejerna kommer in och styr upp allt administrativt” (Respondent 4, 22 

november 2017).  

 

Vi förstår med hjälp av möjlighetsstrukturen att män och kvinnor således inte har 

samma möjligheter på grund av segregeringen av yrken. För precis som Bergman 

(2004) påpekar så innebär segregeringen att kvinnorna får sämre arbetsvillkor än 

männen. Ett problem som respondenterna upplever med att jobba på administrativa 

poster, vilket många kvinnor gör, är att det kan vara svårt att avancera då 

nyckelpositionerna är få. Oftast finns det exempelvis bara en ekonomichef som 

arbetar tillsammans med ett flertal ekonomiassistenter. Assistenterna får således svårt 

att avancera då det inte finns någon mer position ovan dem än den position som 

chefen har, vilket gör att de måste avvakta tills chefen antingen går i pension eller 

lämnar posten av annan anledning. Vid de kreativa posterna finns det helt andra 

möjligheter att avancera, och enligt majoriteten av våra respondenter är det främst 

män som innehar dessa positioner. Genom respondenternas svar kan vi tydligt se att 

kvinnors möjligheter i musikbranschen är begränsade då det är män som innehar de 

kreativa yrkena. Respondent 9 berättar om möjligheterna att avancera inom de 

kreativa posterna:  

 
”[...] jag menar som A&R kan man ju gå vidare och bli ansvarig för hela avdelningen 

eller något sådant [...] Och då kan man ju se vilka som är A&R-chefer runt om... Hos 

oss är det en man” (Respondent 9, 29 november 2017) 

 

Då det finns en majoritet av kvinnor som arbetar med support och administration kan 

det innebära att dessa yrken blivit könsmärkta för kvinnor. Respondent 8 berättar om 

könsmärkningen:  
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”[...] men det folk säger är ju att kvinnor ofta hamnar i admin och 

kommunikationsroller. Och de är liksom inte är riktigt lika högt värderare som andra 

roller. Men det brukar ju bli så att så fort det blir dominans av kvinnor i ett yrke så 

sjunker statusen i hela yrket. [...] i adminrollen ligger ju ändå ganska mycket; att ha 

koll på verksamheten, ha ansvar för pengarna… Det ligger ju väldigt mycket ansvar 

där, men det verkar ju inte värderas så högt” (Respondent 8, 29 november 2017) 

 

Wahl et al. (2011) redogör för könsmärkning på så sätt att det innebär att ett visst 

yrke förknippas med ett visst kön. De uppgifter och yrken som kvinnor i majoritet 

utför anses därför ha lägre status och respondent 8 bekräftar för oss genom detta citat 

att könsmärkningen är tydlig i branschen. Då flest kvinnor i musikbranschen arbetar 

inom de administrativa avdelningarna har dessa yrken en lägre status vilket också 

leder till att lönerna är lägre. Precis som respondent 8 uttrycker det så har de 

administrativa avdelningarna och yrkena ett stort ansvar för att verksamheten ska 

fortgå vilket borde leda till att dessa yrken hade en högre status. Att kvinnornas 

yrken inte har hög status handlar dels om könsmärkning men det kan också vara som 

Kanter (1993) menar att kvinnor som arbetar med support kan ses som kontorets fru 

och därmed endast bli betraktad som någon som ska stå bredvid chefen.   

 

Flera av respondenterna tar också upp att de lagt märke till att många kvinnor till 

skillnad från män verkar vilja få bekräftelse på sin kunskap eller sitt utförda arbete. 

Vad detta beror på är det ingen av våra respondenter som har något svar på, men 

precis som Zhang et al. (2009) skriver skulle det kunna ha att göra med att vi som 

barn uppfostras olika. Författarna menar att vi redan som barn delas in i olika 

kategorier exempelvis då leksaksaffärerna delar upp sina produkter i olika 

avdelningar för flickor respektive pojkar. Normen säger att flickor ska tycka om 

skolan, vara duktiga och skaffa sig utbildning, medan killar kan vara lite stökigare 

och inte behöver prestera så bra i skolan, just bara för att de är killar. Redan i dessa 

stadier formas vi människor in i de olika roller vi förväntas ha när vi blir äldre. 

Flickor bör vara omhändertagande och således arbeta i omhändertagande och 

supportande yrken. Medan pojkar antingen ska använda sina muskler eller hjärnor i 

mer avancerade yrken. Vi formas å ena sidan av vad andra specifikt uttrycker för oss 

gällande vad vi kan och inte kan göra, men också genom att vi utsätts för information 
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som på en omedveten nivå formar vår självbild, kön och kompetens. Detta kan också 

i förlängningen leda till att kvinnor väljer, om än omedvetet, att inte ansöka om en 

viss tjänst eller till en viss bransch (ibid.).  

 

I ett pressmeddelande (SCB, 2012) visar Statistiska Centralbyrån att 53% kvinnor 

mellan 25 och 34 år hade någon form av eftergymnasial utbildning år 2012. Samma 

år var också 50% fler kvinnor än män registrerade vid högskolor och universitet i 

Sverige. De faktum att kvinnor utbildar sig i högre grad än män, gör också att 

kvinnorna kommer in senare i yrkeslivet och detta kan också ses som en nackdel för 

kvinnorna. Då en kvinna och man i samma ålder kommer in i branschen vid helt 

olika tidpunkter i livet, den ena med utbildning och den andra med 

arbetslivserfarenhet. Respondent 3 beskriver detta enligt följande: 

 
”[...] män tar gärna ett jobb som de inte är riktigt redo för och tänker att ‘det där växer 

jag i’. Medan kvinnor gärna vill känna att de är lite överkompetenta innan de kliver in i 

en roll” (Respondent 3, 22 november 2017). 

 

Några av respondenterna påstår att det finns kvinnor i branschen som i motsats till 

männen helt saknar självförtroende och mod. Respondent 5 tror att kvinnorna i 

branschen tackar nej till erbjudanden som känns allt för svåra på grund av sitt dåliga 

självförtroende. 

 
”Jag tror att tjejer generellt tackar nej. När folk frågar om man ska göra olika saker 

kanske man säger att ‘Nej, jag tror inte att jag klarar det’ […]” (Respondent 5, 23 

november 2017).   

 

Detta kan också vara en anledning till att kvinnor måste gå en mer avancerad väg 

uppåt i karriären. Respondent 5 menar även att en del kvinnor i musikbranschen är 

alldeles för självkritiska och rädda för att misslyckas. Flera av våra respondenter 

menar att män generellt sett har bättre självförtroende jämfört med kvinnor. De 

påstår att män går in med inställningen att de en dag ska bli chefer, medan kvinnor 

istället går runt med en förhoppning om att de kanske eventuellt en dag i framtiden 

kan bli chefer. Respondenterna anser att inställningen skiljer sig mellan könen. 
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Respondent 1, som arbetar med administration, beskriver skillnaden mellan könen på 

följande sätt:  

 
 ”[...] männen har ju oftast lite större självförtroende och tycker att de ska ha högre 

positioner och då blir det ju inte lika attraktivt här. Och de går oftast in med 

inställningen att ‘Jag ska ha det här och det här i lön’ [...] ” (Respondent 1, 21 

november 2017). 

 

Respondent 1 menar alltså att män som faktiskt ansöker om administrativa poster 

ansöker med ett mycket större självförtroende vilket också visar sig i männens 

löneanspråk som ibland sträcker sig så långt som 20 000 kr mer än kvinnornas. Det 

höga löneanspråket i kombination med en ofta lägre kompetens, på grund av lägre 

utbildning, gör dock att männen inte är lämpade för positionen. Resultatet blir 

således att kvinnor får de administrativa yrkena medan männen söker sig till jobb 

med högre löner, vilket ofta är de kreativa posterna. Musikbranschen blir på detta sätt 

en väldigt könssegregerad bransch.  

 

Våra respondenter menar att könssegregationen och könsmärkningen dock till viss 

del har förändrats sedan millennieskiftet. Extra tydlig var könssegregationen förr då 

alla ledande positioner innehölls av män menar respondent 7. En annan respondent 

påpekar att de inofficiella sysslorna såsom att plocka undan i köket och koka kaffe 

förr var märkta för enbart kvinnor. Respondent 7 uttrycker förändringen i 

organisationen såhär: 

 
”Jag tror snarare att man har valt att titta på män och kvinnor på olika sätt. Men det gör 

man inte längre, det där har förändrats. På samma sätt som jag sa att när jag började så 

kändes det som att [...] det antogs att man jobbade med PR om man var tjej, eller att 

man var assistent” (Respondent 7, 27 november 2017). 

 

Respondenterna hävdar att det skett och fortfarande sker stora förändringar i den 

svenska musikbranschen. Bland annat använder musikbranschen i stor utsträckning 

mentorskap för att hjälpa nya förmågor att ta sig fram. Med rätt stöttning blir det 

således lättare för kvinnorna att bygga upp sitt självförtroende och våga satsa. Även 

företagskulturen och inställningen till jämställdhet har förändrats till det positiva 
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menar respondenterna. Med det sagt är ändå respondenterna medvetna om att den 

bransch de är verksamma i idag, fortfarande är segregerad. De verkar däremot inte 

medvetna om att segregeringen innebär att kvinnor inte har samma möjligheter som 

män i branschen.  

 

3.4 Delsammanfattning: möjlighetsstruktur 

Möjlighetsstrukturen med dess könssegregering och könsmärkning hjälper oss att 

förstå att kvinnor som i stor utsträckning befinner sig i administrativa yrken upplever 

att det är svårare att avancera då nyckelpositionerna är få. Kvinnor verkar också 

överlag ha ett lägre självförtroende än män vilket innebär att möjligheterna redan 

från början är olika för kvinnor och män. Kvinnor tenderar även att komma in senare 

än männen i musikbranschen för att de vill utbilda sig och på så vis få bekräftelse på 

sin kunskap innan de vågar ge sig in i yrkeslivet. Vi ser utifrån detta följande hinder 

för kvinnor vid avancemang; könssegregering, könsmärkning, kvinnors 

självförtroende och bekräftelsebehov. Vi återkommer till dessa i vår slutdiskussion. 
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4 Glastaket; Maktstruktur  
I följande avsnitt tar vi upp den andra strukturen som utgör ett hinder i teorin om 

glastaket. Vi tar därefter upp empiri och analys av respondenternas upplevelse av 

hindren som vi tolkat utifrån den teoretiska referensram vi använt oss av. 

Avslutningsvis tar vi upp det mest väsentliga i en delsammanfattning. 

 

4.1 Genomgång av glastaket: Maktstruktur 

Maktstrukturen är ytterligare en struktur som kan innebära svårigheter för kvinnor i 

avancemang. Maktstrukturen syftar till att vara en del av ett nätverk och att ha 

resurser, vilket kan förknippas med en högre position då dessa ofta innebär mer makt 

och resurser (Blomquist & Röding, 2010). Kanter (1993) benämner makt som 

förmågan att utföra något, att samla de resurser man behöver för att nå de mål som är 

uppsatta. Denna struktur innebär således att könet blir mindre intressant och oavsett 

om det är en man eller en kvinna som avancerar till en högre position skaffar hen sig 

makt (Blomquist & Röding, 2010). Däremot menar Kanter (1993) att makt föder 

makt. Personer som blir lärda att de innehar makt eller som föds in i en fördelaktig 

hierarkisk position, har mer resurser och kan även bli mer inflytelserika än de som 

vuxit upp på annat sätt (ibid.). Personer som sitter på en ledande position behöver ha 

både formell och informell makt för att vara inflytelserika. Den formella makten är 

kopplad till personens position, medan den informella makten istället skapas genom 

att knyta kontakter och vara del av ett nätverk där relationerna till andra upprätthåller 

makten (Kottis, 1993). Wahl et al. (2011) menar att män skapar sådana informella 

nätverk som är direkt kopplade till ledarskap och således även makt. De välkomnar 

även kvinnor in i dessa nätverk men skapar en atmosfär som gör att kvinnorna inte 

känner sig välkomna. Kvinnor blir således inkluderade strukturellt men inte kulturellt 

(ibid.). 

 

4.2 Maktstruktur i form av homosocial reproduktion  

Homosocial reproduktion är en teori som syftar till att människor söker sig till 

personer de kan identifiera sig med. Med hjälp av homosocial reproduktion kan vi 

således förstå och synliggöra maktstrukturer som annars kan vara osynliga.  

 



 

 

 

26 

4.2.1 Homosocial reproduktion  

Homosocial reproduktion är ett begrepp som utvecklades under 1970-talet men som 

inte blomstrade upp igen förrän början på 1990-talet. Fenomenet uppmärksammades 

av Kanter som dock lånat begreppet av sociologen Jean Lipman-Blumen 

(Holgersson, 2013). Enligt Wahl (2003) menar Lipman-Blumen i sin teori att män 

ofta identifierar sig med män på grund av att de kan tillfredsställa sina behov genom 

att orientera sig mot andra män. Männens intresse blir således i första hand att skapa 

manliga allianser och rikta sig mot den manliga gemenskapen och i andra hand rikta 

sig mot kvinnor (Wahl, 2003; Wahl et al., 2011). Kanter (1993) påpekar också att en 

kvinnas möjlighet till en framgångsrik karriär begränsas på grund av att de oftare 

hamnar i låsta positioner jämfört med män. Ytterligare en orsak till att kvinnor 

begränsas är således att män hellre väljer män vid samarbeten då maskuliniteten 

förknippas med makt och chefspositioner (Wahl, 2003). Holgersson (2013) menar att 

man kan se homosocial reproduktion på den ena sidan gällande att kvinnor inte 

kommer upp till ledande positioner, medan glastaket finns på den andra. Samtidigt 

anspelar Holgersson på att homosocial reproduktion och diskriminering förekommer 

på olika sidor av ett och samma mynt (ibid.). Blomquist och Röding (2010) använder 

en liknande definition där teorin om glastaket visar att kvinnor själva kan göra 

någonting åt saken, medan homosocial reproduktion innebär att männen samtidigt 

aktivt måste medverka för att släppa in kvinnorna. 

 

4.3 Empiri och analys av maktstruktur  

Kanter (1993) påpekar vikten av att ingå i ett nätverk då det ofta innebär att man har 

makt. En av våra respondenter som arbetar som ekonomichef menar att det är 

kunskap och erfarenhet som räknas när man arbetar administrativt, medan de 

kreativa poster som männen innehar istället kräver ett bra kontaktnät. Vi förstår med 

hjälp av Kanter (1993) att männen på sina kreativa poster ligger steget före 

kvinnorna när det gäller att tillskansa sig makt då de redan i yrkesvalet ligger mer 

fördelaktigt till. Vidare talar även vår respondent om att det idag är väldigt viktigt, i 

hela samhället överlag, att ha bra kontakter och få goda rekommendationer och att 

det kan vara svårt att bli sedd för sin kompetens utan dessa kontakter. 
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”[...] hos oss här på administrationen är det ju vad man gör konkret. Det syns ju 

väldigt tydligt vad man gör och inte gör. Men när det gäller [...] marknadsföring, label 

och promotion, där är det mycket kontaktbaserat” (Respondent 1, 21 november 2017). 

 

Respondenten menar att de som besitter den rätta kompetensen för en tjänst kanske 

inte ens får chansen att komma på en intervju för att någon annan med fler och bättre 

kontakter går före i kön. Vi har också fått vetskap om, genom våra intervjuer, att 

vissa avdelningar ibland är helt separerade från den övriga organisationen. I vissa fall 

ligger den administrativa avdelningen inte ens i samma stad som övriga 

organisationen, vilket också leder till att de som arbetar på dessa avdelningar blir 

separerade från övriga kollegor. Detta kan resultera i att de inte får möjlighet att 

varken knyta kontakter med övriga branschen eller ingå i nätverk som är viktiga för 

att kunna tillskansa sig makt.  

 

De respondenter som vi talat med har samtliga nått högre positioner genom vad de 

själva antingen uttrycker som slump eller kontakter. De flesta respondenterna har sett 

en möjlighet och tagit chansen. Ofta har de inte aktivt behövt söka en position utan 

har fått den för att de känner någon, en vän eller bekant, som vetat om att de varit i 

behov av ett nytt jobb. I vissa fall har det också varit så att arbetsplatsen sökt 

personal och att bekanta till respondenterna har tipsat arbetsplatsen om dem. Vi kan 

genom dessa svar se att rekryteringsprocessen för att ta sig in i branschen inte verkar 

påverkad av homosocial reproduktion, utan att männen faktiskt släpper in kvinnorna 

(Holgersson, 2013; Blomquist & Röding, 2010). En av respondenterna nämner även 

att det ibland är rekryteringsfirmor som sköter nyanställningar, och att dessa är 

duktiga på att se bortom kön, etnicitet eller dylikt, vilket således kan vara ett sätt att 

förhindra den homosociala reproduktionen.  

 

Av de respondenter vi intervjuade ansåg några överlag att rekrytering av samma kön 

sker omedvetet och att det till lika delar är så att kvinnor anställer kvinnor och män 

anställer män. Respondent 7 tar upp en intressant aspekt där hon menar att 

rekrytering sker så pass omedvetet att man själv inte ifrågasätter de val man gör. 

 
” [...] det sitter så djupt rotat, den här partiskheten att man gillar det som man själv är. 

[...] när jag rekryterar, skulle jag ju kunna ta in vita 35-åriga tjejer för att det känns 
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tryggt för mig. Så handlar det ju om att utmana sig själv. [...] kanske är det så att den 

rätta personen för jobbet ser helt annorlunda ut och jag tror att man måste ha det i sitt 

medvetande hela tiden” (Respondent 7, 27 november 2017). 

 

Sammanfattningsvis förklarar Respondent 7 det som att man som människa tenderar 

till att dras till individer som är lika en själv. Det vill säga i kategorier såsom kön, 

ålder, etnicitet, livssituation och har sin grund i trygghet och vem man känner mest 

samhörighet med, trots att rätt person för jobbet kanske är helt olik en själv. 

Respondent 8 tar istället upp strukturerna som finns i den från början väldigt manliga 

branschen. 

 
”Man jobbar ju baserat på sina erfarenheter och på sin kunskap. Jag upplever att män 

och kvinnor i musikbranschen har väldigt olika kunskap om just de här strukturerna 

som finns. Vi är en bransch som är väldigt, väldigt manlig från början. Det är 

fortfarande jättesvårt för kvinnor att verkligen verka i musikbranschen” (Respondent 8, 

29 november 2017). 

 

Flera av respondenterna menar att det i branschen finns en kultur som kan upplevas 

som ganska manlig eller grabbig. En del av respondenterna upplever att det är så att 

männen i branschen håller varandra lite bakom ryggen i andra frågor än just 

rekrytering. Flera respondenter upplever en svårighet med den “grabbiga” kulturen 

som de menar råder i den svenska musikbranschen. De upplever att det är svårt att 

komma in som ensam tjej och bli tagen på allvar, men också att männen tenderar att 

göra saker utanför kontoret som kvinnorna missar eller i vissa fall avstår från att 

delta i. De upplevelser respondenterna talar om blir väldigt tydliga tecken på de 

osynliga hinder som Kanter (1993) pekar på genom makt och homosocial 

reproduktion. Respondent 6 uttrycker svårigheten med att komma in som ensam 

kvinna på följande sätt:  

 

“[...] jag tror att det är väldigt svårt som ensam tjej att komma in i ett agentgäng och 

vara själv. På samma sätt som jag tror att det är svårt om det kommer in en tjej som får 

åka med ett killgäng själv i turnébussen. [...] Det är dolda strukturer som jag tror sätter 

nivån på allt. Det är så kallad nedärvd diskriminering” (Respondent 6, 27 november 

2017). 
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Andra respondenter menar att det som sker utanför kontoret, vid informella 

sammankomster, kan vara avgörande för vilken makt man har i organisationen. 

Ibland diskuteras vid sådana informella träffar ämnen som tagits upp på ett tidigare 

möte och man pratar om eventuella lösningar. Den här typen av sammankomster är 

tydliga exempel på vad Kottis (1993) menar med informell makt men också vad 

Kanter (1993) menar med att makt föder makt. Männen som står överordnade 

kvinnor får på detta sätt möjlighet att utöva makt både innanför och utanför 

organisationen. Diskussionerna vid sådana träffar kan leda till att personer med 

mindre makt blir väldigt inflytelserika över de beslut som senare fattas i 

organisationen. Respondent 4 upplever att det är skillnad på att vara kvinna 

respektive man i branschen och ger exempel på hur männens makt används.  

 
” [...] det finns såklart fortfarande män som kanske tilltalar män på ett annat sätt än vad 

de tilltalar kvinnor. Att man kanske hellre involverar den där äldre manliga kollegan i 

någonting, än en ny ung kvinna. Att man lätt kanske skämtar med kvinnor på ett annat 

sätt än vad man skämtar med män. Att man tänker att män kanske har en högre [...] 

ambition än vad kvinnor har” (Respondent 4, 22 november 2017). 

 

Vi får förståelse för att branschen, i hög grad tidigare men också i viss mån idag, 

påverkats och påverkas av homosocial reproduktion. Tidigare kan det i huvudsak 

handlat om rekrytering, men utifrån våra respondenters svar verkar det idag mer sitta 

i dolda strukturer inom organisationerna. Det blir än en gång tydligt att strukturer och 

hinder såsom homosocial reproduktion förekommer i musikbranschen om än 

osynligt. Eftersom männen fortfarande innehar majoriteten av chefspositionerna idag 

i den svenska musikbranschen kan det anses naturligt att maktstrukturerna 

upprätthålls. Omedvetenheten om dessa dolda strukturer kan på så sätt leda till att 

fler män och färre kvinnor avancerar i den svenska musikbranschen.  

 

4.4 Delsammanfattning: maktstruktur  

Den homosociala reproduktionen i kombination med maktstrukturen hjälper oss att 

förstå att män i branschen håller varandra bakom ryggen i olika frågor och på så vis 

bibehåller sin makt gentemot kvinnor. Då branschen har varit och fortfarande idag 
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upplevs som grabbig verkar det svårt för kvinnor att bli tagna på allvar. Den grabbiga 

jargongen i kombination med den homosociala reproduktionen gör att kvinnorna får 

svårare att avancera då män i högre grad anställer män. Vi ser utifrån detta följande 

hinder för kvinnor vid avancemang; homosocial reproduktion och grabbig jargong. 

Vi återkommer till dessa i vår slutdiskussion. 
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5 Glastaket: Könsstruktur  
I följande avsnitt tar vi upp den tredje strukturen som utgör glastaket. Vi tar därefter 

upp empiri och analys av respondenternas upplevelser tolkat utifrån vår teoretiska 

referensram. Avslutningsvis tar vi upp det mest väsentliga i en delsammanfattning. 

 

5.1 Genomgång av glastaket: Könsstruktur 

Den tredje strukturen som Kanter (1993) benämner som ett hinder för att krossa 

glastaket är könsstrukturen vilken syftar till antalet kvinnor respektive män i en 

organisation (Blomquist & Röding, 2010). Om kvinnor är i minoritet i en 

organisation är det männen som utgör normen och då finns en risk för att kvinnors 

beteende ses utifrån stereotypa könsroller som avviker från normen. Finns det istället 

en majoritet av kvinnor i en organisation kan det leda till mindre diskriminering. 

Stereotypiskt kvinnliga egenskaper beskrivs ofta som mjuka attribut såsom värme 

och empati. De stereotypiskt manliga egenskaperna beskrivs istället som hårda 

attribut såsom handlingskraftighet och målmedvetenhet (ibid.).  

 

Kanter (1993) menar att det spelar stor roll om man inom en organisation tillhör en 

minoritet eller majoritet. Om man tillhör en minoritet utsätts man för vissa 

strukturellt förutsatta processer och tvingas på så sätt att agera på ett visst sätt. 

Kvinnor kan ses som symboler (tokens) då de bryter det traditionella könsmönstret 

och sticker ut från normen då de befinner sig i mansdominerade områden. Vad som 

uttrycks som typiskt kvinnligt beteende är alltså i själva verket endast en effekt av 

minoritetssituationen. En kvinnas beteende blir i sammanhanget betraktat utifrån en 

stereotyp bild av hur kvinnor är och beter sig medan individen helt glöms bort (ibid.). 

 

5.2 Könsstruktur i form av stereotypa könsbilder 

Stereotypa könsbilder hjälper oss att förstå föreställningen om vad som är typiskt 

manligt och vad som är typiskt kvinnligt, samt problematiken med detta. På så vis 

tydliggörs den könsstruktur som kan finnas i olika organisationer. Då vi är medvetna 

om att människor kan ha olika uppfattningar om vad som är stereotypt har vi valt att 

inte vidare förklara eller beskriva specifika stereotyper. 
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5.2.1 Stereotypa könsbilder  

Metaforen glastaket har hjälpt både män och kvinnor att upptäcka 

könsdiskriminering inom både organisationer och samhället i stort vilket har lett till 

att kvinnor i högre grad klättrar på karriärstegen. Samtidigt visar forskning på att 

ökningen ironiskt nog bibehåller glastaket och gör andra hinder mindre synliga 

genom att den tidigare uppenbara könsdiskrimineringen har blivit mer subtil. De 

gamla könsstereotyperna lever kvar i det undermedvetna men vi uttrycker dem inte 

längre i vardagligt tal eller direkt handling (Schmitt et al., 2009).  

 

Könsstereotyper utgör också grunden för människors syn på att kvinnor och män är 

olika lämpade för ledarrollen. Stereotypen för hur en ledare ska vara är idag och har 

alltid varit väldigt lik stereotypen för hur en man ska vara, vilket leder till att män 

anses bättre lämpade för dessa positioner. Synen på ledarskap förändras dock sakta i 

och med att mer feminina egenskaper blir önskvärda på ledande positioner (Eagly & 

Sczesny, 2009).  

 
“A woman who thinks she is a target of gender discrimination not only has to 

deal with the negative outcome this implies but must also realize that something 

quite fundamental about her (her gender) is devaluated by others” (Barreto et al., 

2009, s. 107). 

 

Med detta menar Barreto et al. (2009) att kvinnor som utsätts för diskriminering på 

grund av sitt kön tvingas förstå att andra värderar dem lägre enbart för att de är just 

kvinnor. Detta kan således påverka hela kvinnans självbild och kan också leda till att 

kvinnor försöker ändra sitt beteende för att passa in (ibid.).  

 

I kvinnornas kamp att krossa glastaket, där deras kompetens ifrågasätts, slår de också 

emot en rad osynliga hinder. Dessa hinder gör att kvinnorna måste anpassa sig för att 

de andra i organisationen ska se dem som kompetenta nog för att klara av en 

ledarroll. I början av sin karriär försöker därför många kvinnor i mansdominerade 

branscher framhålla sin likhet med majoriteten, vilket därmed innebär att de anpassar 

sitt beteende utifrån organisationens normer för att bli accepterad. Dessa kvinnor 

försöker därför framställa sig själva som ett undantag gentemot andra kvinnor för att 
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skilja sig från den rådande stereotypa könsbilden (Cikara & Fiske, 2009). Författarna 

menar att en kvinnas kompetens kan ifrågasättas då hon är just kvinna, samtidigt som 

hennes värme kan ifrågasättas då hon är yrkeskvinna. Dessa två dimensioner gör det 

således omöjligt för en kvinna att bli respekterad för både sin kompetens och sin 

kvinnliga värme samtidigt. När de väl anpassat sig och fått sin kompetens erkänd 

anses de ofta som kalla människor. Försöker de då betona sin värme och lojalitet 

riskerar de återigen att anses som mindre kompetenta (ibid.). 

 

Kvinnor i mansdominerade områden blir påverkade av vetskapen om de 

könsstereotyper som finns, både när det gäller deras prestationer och karriärval. 

Många kvinnor oroar sig över att som individ men också som grupp bli sedd ur en 

stereotyp synvinkel av bland annat lärare och chefer. Även kvinnor som inte tror på 

könsstereotyper kan påverkas vid minsta medvetenhet om att någon ser dem som en 

stereotyp vilket i sin tur kan påverka kvinnors mentala tillstånd. Medvetenheten kan 

leda till att kvinnor presterar sämre än de annars skulle ha gjort och kan också i det 

långa loppet innebära att de undviker mansdominerade yrkesområden längre fram i 

livet (Zhang et al., 2009). 

 

5.3 Empiri och analys av könsstruktur  

Som vi tidigare tagit upp i vår empiri ser en del av dem respondenter vi intervjuat i 

vissa förhållanden en svårighet i att vara det ensamma könet. Kvinnor i den svenska 

musikbranschen skulle utifrån könsstrukturen kunna ses som en minoritet, då kvinnor 

blir underordnade män och på så vis får svagt inflytande i branschen. I och med detta 

kan en kvinnas beteende upplevas annorlunda därför att det ligger utanför normen. 

Respondent 8 uttrycker sig såhär:  

 

”Det är jättejobbigt att vara minoritet överhuvudtaget, det tycker alla som är minoritet. 

För att man inte har någon som är lik en, som har liknande erfarenheter eller som 

kanske intresserar sig i samma frågor som man jobbar med. Alltså man har så olika 

ingång till saker och ting, olika förståelse för olika ämnen, man prioriterar kanske 

annorlunda” (Respondent 8, 29 november 2017).  
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Precis som Blomquist och Röding (2010) påpekar blir kvinnor en minoritet utanför 

den rådande maskulina normen. Som Kanter (1993) tar upp kan kvinnorna på så vis 

ses som symboler (tokens) då deras beteende sticker ut från normen. Respondent 8 

menar att kvinnor emellanåt även har svårt att identifiera sig med någon annan i 

organisationen på grund av den manliga dominansen. Hon fortsätter sitt resonemang 

enligt följande: 

 
”[...] av alla de här olika skälen; det är manliga strukturer, manliga kulturer, grabbig 

jargong. Det är bara 40% kvinnor, så kvinnor är generellt minoritet i musikbranschen. 

Det är få kvinnliga chefer, och om man är ung kvinna och kommer in så behöver man 

förebilder. Vem ska man identifiera sig med? Kanske någon som ser ens specifika 

behov. Män kan också göra det om de är duktiga chefer, men eftersom det bara är 18% 

VD:ar som är kvinnor så är sannolikheten att man ska få en kvinna som VD ganska 

låg” (Respondent 8, 29 november 2017).  

 

De stereotypa könsbilderna som råder i den svenska musikbranschen verkar således 

få kvinnor att stöta i osynliga hinder på sin väg uppåt i karriären. I sökandet efter 

någon att identifiera sig med kan kvinnorna tvingas förändras och ändra sitt eget 

beteende för att passa in och således ha möjlighet att identifiera sig med någon. En 

annan respondent berättar att hon emellanåt behöver ändra sitt beteende utifrån vissa 

situationer, samtidigt som ytterligare en respondent upplever att andra kvinnor betett 

sig annorlunda för att ta sig framåt i karriären. Precis som Cikara och Fiske (2009) 

framhäver försöker vissa kvinnor förhålla sig till majoriteten och därmed anpassa sitt 

beteende gentemot normen. På så sätt skiljer man sig från den stereotypa bild som 

finns av kvinnor. Respondent 5 beskriver det på följande sätt: 

 
”Är jag ute i produktion till exempel, ute på festivaler eller så, så jobbar jag ofta på 

fält, och då är det cirka 90% män som jag jobbar med. Så det är ju en viss jargong som 

jag många gånger insett att man får lära sig att förhålla sig till” (Respondent 5, 23 

november 2017).  

 

Även Respondent 9 upplever branschen på samma sätt: 
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”[...] det kan ju vara en ganska grabbig stämning i branschen. Så egentligen klarar man 

sig väl bäst om man är lite slängd i käften själv” (Respondent 9, 29 november 2017). 

 

Svaren från våra respondenter ger oss därmed förståelse för att stereotypa könsbilder 

förekommer i den svenska musikbranschen. Då kvinnor är en minoritet medför det 

ibland att dessa kvinnor anpassar sitt beteende för att passa in i de normer som finns. 

Det blir även tydligt att män och kvinnor behandlas olika. Respondent 9 beskriver 

vidare en situation där hon blivit tillfrågad om att ta en högre position på ett annat 

företag, men blivit rekommenderad att avstå av sin dåvarande chef. 

 
”Det min chef sa [...] var ‘Jag tycker inte att du ska gå, för att du kommer bli så 

nischad’ [...] och han hade massa andra argument, men alla hans argument var ju 

egentligen, tyckte jag, felaktiga” (Respondent 9, 29 november 2017).  

 

Respondent 9 påpekade också för oss att hon trodde att chefen argumenterade på 

detta sätt för att få henne att stanna kvar på företaget utan att säga det rakt ut. Vi 

frågade henne om hon trodde att chefen skulle behandlat en man på samma sätt varpå 

svaret löd: 

 
”[...] till en man så hade man nog snarare sagt ‘Vad kan vi göra för att du ska stanna?’ 

än att säga ‘Jag anser att du är för...’ eller att ‘Jag tror att det är för tidigt för dig’ [...]” 

(Respondent 9, 29 november 2017). 

 

Denna reflektion hade dock inte respondenten gjort förrän vi ställde frågan. Det har 

gått väldigt bra för denna respondent i hennes karriär. Dock kunde blotta vetskapen 

om att chefen inte trodde på hennes kompetens, för att hon var kvinna, kunnat 

påverka henne att prestera sämre och eventuellt misslyckas, precis som Zhang et al. 

(2009) påpekar.  

 

#Metoo-kampanjen är ytterligare ett tema som har varit återkommande i våra 

intervjuer. En av våra respondenter menar att hon fått vänja sig vid situationer som 

inte varit riktigt bekväma. Detta är något som vi förknippar med Cikara och Fiskes 

(2009) resonemang om ett ändrat beteende. 
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”[...] jag tror att man blir lite van i en situation som alla gånger kanske inte är okej. 

Man får kanske stå ut med lite olika kommentarer som man har lärt sig att skratta bort, 

fast egentligen borde man kanske sätta ner foten. Men att sätta ner foten kommer att ge 

mig konsekvenser som gör att det kanske inte blir lika kul att gå till jobbet. Så det är en 

balansgång” (Respondent 5, 23 november 2017).   

 

Flera respondenter menar att om man säger ifrån kanske det skulle bli dålig stämning 

på kontoret. Stockdale och Bhattacharya (2009) menar att även om sexuella 

trakasserier kan drabba både män och kvinnor så är det i huvudsak de personer som 

hotar männens känsla av makt som är mest utsatta. Ofta drabbas därför unga kvinnor 

som har en önskan om att lyckas i traditionellt manliga yrken.  

 

Det har uppkommit under intervjuerna med våra respondenter att vissa av dem 

trodde att de stereotypa könsbilder som tidigare varit väldigt tydliga i både samhälle 

och organisation inte längre fanns kvar. Däremot menar dessa respondenter att de, 

genom vittnesutsagorna i #metoo-kampanjen fått förståelse för att stereotyperna 

fortfarande finns kvar och på ett väldigt tydligt sätt existerar i musikbranschen. 

Respondent 8 beskriver svårigheten med att vara kvinna i den svenska 

musikbranschen. 

 
”Att jag i min roll hela tiden, eller inte hela tiden, men väldigt ofta blir ifrågasatt som 

VD för att jag är kvinna. Jag blir behandlad annorlunda, jag blir förminskad, jag blir 

utsatt för olika typer av sexuella övertramp från olika personer. Men jag har ingenstans 

jag kan prata om det eftersom nästan alla andra VD:ar är män” (Respondent 8, 29 

november 2017). 

 

Återigen blir det tydligt att kvinnor på ledande positioner i musikbranschen är i 

minoritet och därmed blir särbehandlade. Vi kan även förstå med hjälp av teorin om 

stereotypa könsbilder att det fortfarande i hög grad är så att kvinnor inte förväntas 

vara ledare eller som i detta fall, VD. Däremot är det så precis som respondent 8 

också säger, att det är flest män på VD-posterna, vilket gör att hon som kvinna blir 

ifrågasatt. Således kan man även argumentera för att det inte alls rör sig om 

stereotypa könsbilder utan snarare en spegling av hur branschen faktiskt ser ut. Att 

vår respondent blir ifrågasatt i sin yrkesroll behöver således inte betyda att det finns 
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föreställningar om att kvinnor inte passar som ledare, utan helt enkelt för att det inte 

finns så många kvinnliga chefer i musikbranschen idag.  

 

Respondent 7 menar att det är ett världsfenomen att man ser mer trovärdighet i en 

mansröst jämfört med en kvinnoröst. Hon tar bland annat upp att synen på 

könsstrukturer och stereotypa könsbilder i branschen förändrats överlag på senare tid. 

 
”När jag började i branschen, så var det ofta som jag fick höra att när det pratades om 

en man som hade suttit i en förhandling om någonting så var han en jäkligt hård 

förhandlare. Men om en kvinna hade suttit i en lika hård förhandling så var hon en 

bitch” (Respondent 7, 27 november 2017). 

 

Som respondent 8 påpekade tidigare om kvinnor som minoritet, talar de andra 

respondenterna om att det är positivt med arbetsplatser som har en jämn fördelning 

av könen. Att vara kvinnor med bara ett fåtal män anses lika dåligt som att vara män 

med ett fåtal kvinnor. Ett typexempel på könsdiskriminering gav Respondent 3 oss 

under sin intervju då hon berättade följande: 

 
”[...] det fanns ju också en chef som satte i system att kvinnor som gick på 

föräldraledighet inte kom tillbaka för då var det plötsligt arbetsbrist. Han sparkade 

systematiskt tjejer efter deras föräldraledigheter för att hans övertygelse var att de inte 

kunde göra sina jobb med barn. Så att, det där finns ju, men det här är ju saker som 

hände för 20 år sedan” (Respondent 3, 22 november 2017). 

 

Våra respondenter anser att en jämn fördelning mellan könen påverkar kulturen på 

ett positivt sätt. Även Kanter (1993) menar att diskriminering, som det exempel vi 

gav här ovan, inte förekommer i samma grad vid en jämnare fördelning av de båda 

könen i en organisation. Det skulle även kunna ha att göra med att den manliga 

chefen tillhörde en äldre generation som hade en förlegad kvinnosyn. Idag stannar 

dock som vi tidigare skrivit om fler pappor hemma med sina barn och använder sin 

föräldraledighet i större utsträckning än tidigare. Av den anledningen finns kanske 

inte längre utrymme för denna typ av diskriminering varken i organisationerna eller i 

samhället. Flera av våra respondenter har också påpekat att om man lever i en 

relation med en jämställd partner så blir man som nybliven mamma inte borta från 



 

 

 

38 

arbetslivet lika länge som kvinnorna förr var. Däremot så tror de att det i vissa 

relationer och för vissa personer kan det säkert fortfarande vara så att kvinnorna tar 

ett större ansvar för barn och hem.  

 

Samtliga av våra respondenter ser positivt på framtiden och vissa menar att det 

troligtvis handlar mycket om ett generationsskifte. De äldre generationerna är de som 

besitter en lite förlegad syn på att kvinnor och män inte är jämställda. De yngre som 

kommer in och som kommit in i branschen under de senaste tio åren har en helt 

annan mer modern syn på jämställdhet. Respondenterna tror också att vi är på väg 

mot en revolution gällande huruvida man ser på kvinnor respektive män. Respondent 

7 talar om framtiden på följande sätt;  

  
”Det är ett skifte, och det skiftet är inte färdigt. Jag skulle snarare säga att som ung 

kvinna idag så ska man vara väldigt hoppfull att man kan få en ledande position, 

jämfört med när jag började i branschen” (Respondent 7, 27 november 2017).  

 

5.4 Delsammanfattning: könsstruktur  

Med hjälp av könsstrukturer och stereotypa könsbilder förstår vi genom våra 

respondenter att det är svårt att i en organisation vara minoritet. Respondenterna 

upplever inget stöd och känner sig ensamma och utlämnade i sin position. Många av 

våra respondenter upplever att könsbilderna fortfarande är väldigt stereotypa trots att 

vissa trodde att det hade förändrats. Respondenterna tror att det är ett världsfenomen 

att män inger mer förtroende än kvinnor men ser ändå positivt på framtiden då ett 

generationsskifte håller på att ske. De menar att det gamla synsättet kommer följa 

med den äldre generationen bort från organisationerna. Vi ser utifrån detta att de 

hinder som utgör könsstrukturen är; mannen som norm, stereotypa könsbilder, 

kategorisering och återigen grabbig jargong. Vi återkommer till dessa i 

slutdiskussionen.  
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6 Slutdiskussion 
I slutdiskussionen diskuterar och redovisar vi studiens resultat. Vi presenterar även 

vår egenkonstruerade metafor som är vårt bidrag till den redan befintliga 

forskningen. Vi avslutar kapitlet med en reflektion och förslag på vidare forskning. 

 
Syftet med vår studie har varit att kartlägga vilka hinder kvinnor på ledande 

positioner i musikbranschen idag har upplevt vid avancemang. Vi har dock kommit 

fram till att många hinder verkar vara så pass osynliga att respondenterna inte ens 

upplevt att de blivit utsatta för dem. Trots denna omedvetenhet har flera av våra 

respondenter berättat för oss om sina upplevelser vilka har gjort det möjligt för oss 

att ändå kartlägga nio hinder med hjälp av vår teoretiska referensram. Samtliga 

hinder är alltså inte sådana som respondenterna själva tagit upp som problem. Vissa 

hinder, såsom löneskillnader och sexuella trakasserier, har troligen blivit 

synliggjorda och gjorts medvetna för respondenterna tidigare. Detta kan dels ha att 

göra med respondenternas egna upplevelser men också för att det talats mycket om 

via exempelvis media och politik. För att förtydliga detta så har alltså respondenterna 

utsatts för hinder, men de har inte personligen upplevt samtliga av dem. I vissa lägen 

har respondenterna förstått först under våra samtal att de faktiskt blivit utsatta för det.  

 

Vi har funnit att samtliga av glastakets strukturer stämmer in på dagens 

organisationer i den svenska musikbranschen, även om inte alla hinder upplevs av 

våra respondenter. Vi har också via våra intervjuer kunnat konstatera att hinder 

forskare tidigare talat om, såsom att kvinnor stannar hemma med barn och uteblir 

från arbetet under en längre tid inte längre anses vara ett hinder. Ju mer jämställt 

samhället och relationerna blir, desto mer fördelas föräldraledighet på båda 

föräldrarna, vilket således skapar möjlighet för mammor att snabbare återkomma till 

sina yrken. 

 

6.1 Kartläggning av hinder  

Utifrån de nio intervjuer vi genomfört och den teoretiska referensram vi använt som 

grund för studien har vi kunnat kartlägga nio hinder, såväl medvetna som omedvetna, 

vilka vi presenterar här nedan.  
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6.1.1 Medvetna hinder 

I vår studie fann vi ett antal olika hinder som våra respondenter mer eller mindre 

varit medvetna om och upplevt under sin karriär. Vi kan bland annat se att Kanters 

(1993) möjlighetsstruktur, maktstruktur och könsstruktur är återkommande även i 

dagens svenska musikbransch. Följande hinder är sådana som respondenterna själva 

tagit upp med oss under våra intervjuer och beskrivit sina upplevelser av. Vi har valt 

att hantera dessa hinder i den ordning de blivit presenterade i vår analys ovan. 

 

Möjlighetsstruktur; Könssegregering 

Överlag tjänar kvinnor sämre än män trots att de befinner sig i yrken som kräver att 

de tar stort ansvar och omhändertar hela verksamheten. Att kvinnor ofta hålls isär 

från män, både vertikalt och horisontellt i olika organisationer, påverkar också deras 

möjligheter att avancera negativt. 

 

Möjlighetsstruktur; Könsmärkning 

Kvinnor verkar hamna i en viss typ av yrken som på grund av den kvinnliga 

majoriteten ses som lågstatusyrken med sämre möjligheter än de yrken männen har. 

Kvinnor i den svenska musikbranschen arbetar ofta administrativt och stödjande 

gentemot organisationen och de avdelningar männen befinner sig i. 

 

Möjlighetsstruktur; Kvinnors självförtroende 

Kvinnor överlag verkar ha sämre självförtroende än män. Detta påverkar kvinnornas 

val av yrken men också deras förmåga att tro på sig själva och att våga satsa på 

möjligheter som ges för dem.  

 

Makt- och könsstruktur; Grabbig jargong 

Kvinnor i den svenska musikbranschen upplever att män håller varandra om ryggen i 

olika frågor och att det är svårt att komma in som ensam kvinna på ett så 

mansdominerat område. De upplever också att det kan vara svårt att känna att man 

blir tagen på allvar på grund av den rådande grabbiga jargongen i branschen. 
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6.1.2 Omedvetna hinder 

Följande hinder är sådana som respondenterna inte själva upplever att de varit med 

om när vi frågat. Däremot har de vid andra tillfällen i intervjuerna berättat för oss om 

specifika händelser eller situationer där samma hinder faktiskt har stått i vägen för 

dem. Det har blivit väldigt tydligt för oss under studien att respondenterna inte alla 

gånger varit medvetna om att de stött på hinder. I vissa lägen har de avvisat 

situationen som “sånt som händer” eller “det är bara så det är”. I andra lägen har det 

uppdagats för dem först i samtalet med oss att det faktiskt var ett hinder fast de inte 

såg det på det sättet när det skedde. Här nedan presenterar vi de omedvetna hinder vi 

har kunnat kartlägga genom våra samtal med respondenterna.  

 

Möjlighetsstruktur; Bekräftelsebehov 

Kvinnor studerar i högre grad än män på eftergymnasiala utbildningar vilket verkar 

handla om att de vill få bekräftelse på sin kunskap innan de tar sig ut i arbetslivet. 

Det leder till att kvinnor äntrar arbetslivet senare än männen. De jämnåriga männen 

har således längre arbetslivserfarenhet och kan därför anses bättre lämpade för högre 

positioner än de välutbildade kvinnorna. 

 

Maktstruktur; Homosocial reproduktion 

Att alla väljer det som känns bekant och trygg sker omedvetet och gäller såväl 

kvinnor som män. Med flest män på ledande positioner som ingår i nätverk med 

andra män som de känner sig trygga med, gör att det blir svårare för kvinnor att ta sig 

upp till de ledande positionerna i den svenska musikbranschen. På så vis upprätthålls 

den manliga dominansen vilket leder till att kvinnor utesluts. 

 

Könsstruktur; Mannen som norm 

Mannen ses som norm i branschen och kvinnan ses som det avvikande. Detta leder 

till att om en kvinna gör något som rör sig utanför normen, ses hon som en symbol 

för gruppen kvinnor. För att bli tagen på allvar och ha chans till att göra karriär 

tvingas således vissa kvinnor att ändra sitt beteende. Så länge mannen ses som norm 

och kvinnan ses som något avvikande kan det bli svårt för kvinnor att känna att de 

får ta del av den gemenskap som männen har. 
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Könsstruktur; Stereotypa könsbilder 

Stereotypa könsbilder kan ses som en följd av att mannen ses som norm och kvinnan 

som det avvikande. När kvinnor tar sig in i tidigare starkt mansdominerade branscher 

och yrken så anser männen att deras makt hotas. När männen i sin tur försöker 

försvara sin makt tvingas kvinnor ibland acceptera sådant som de egentligen inte 

känner sig bekväma med. Tydliga exempel på detta har media senaste tiden 

rapporterat om i samband med #metoo-kampanjen.  

 

Könsstruktur; Kategorisering  

Kvinnor och män får lära sig redan som små hur de ska bete sig utifrån stereotyper 

om kön. Detta förs sedan vidare i generationer och lever kvar trots att omvärlden 

förändras. Stereotyper bygger på gamla värderingar om att kvinnor ska vara 

omhändertagande medan män alltid bör våga satsa för att de kan bli något stort. En 

sådan kategorisering kan leda till att kvinnor väljer att inte söka sig till vissa yrken 

och kan också vara en bidragande faktor till ett ofta lägre självförtroende och högre 

bekräftelsebehov. 

 

6.1.3 Sammanfattning av vår kartläggning 

Samtliga hinder ovan talar om att Kanters (1993) strukturer gällande möjlighet, makt 

och kön fortfarande finns inbäddade i organisationer. Vissa av de hinder som 

presenterades då Kanters teori tillkom verkar ha förändrats eller bytts ut idag. Ett 

exempel på ett sådant hinder är att kvinnan stannar hemma med barn. Även om 

hindren redan när Kanter (1993) tog upp dem presenterades som osynliga verkar de 

idag till stor del vara så invävda i organisationen att många tar dem för givna och inte 

reflekterar över dem. I vissa fall är de så pass omedvetna att personer som är en del 

av dem, inte ens förstår att de är en del av dem trots att vi lyfter upp och talar om det. 

Då omedvetenheten har genomsyrat våra intervjuer i så stor utsträckning, har vi valt 

att ta upp den i en egen rubrik. Detta för att vi anser det vara så viktigt för vår studie 

att vi inte kan gå vidare utan att behandla omedvetenheten vidare.  

 

6.2 Omedvetenheten 

Som vi tidigare skrivit har vi under våra intervjuer uppmärksammat att flera 

respondenter påpekar att de själva inte upplevt ett specifikt hinder. Vissa har även 



 

 

 

43 

informerat oss vid första kontakt att de inte upplevt några alls under sin karriär. 

Under själva intervjun har vi sedan kunnat kartlägga flera hinder vilka de flesta 

kvinnor i vår undersökning är omedvetna om att de faktiskt utsatts för. Kanske har 

detta att göra med hur kvinnor ser på sig själva och sin förmåga att utföra sitt jobb. 

Eller kan det vara så att dessa kvinnor så gärna vill tro att de inte utsatts för något så 

de inbillar sig själva att så är fallet. Det skulle kunna argumenteras för att ett hinder 

som inte upplevs inte heller utgör ett sådant. Vi anser dock att det absolut är hinder 

trots våra respondenters omedvetenhet då motstånden resulterat i att kvinnorna 

behandlas annorlunda. 

 

Vi anser att glastakets strukturer fortfarande är applicerbara på dagens 

organisationer. Däremot tycker vi inte att metaforen fullt ut återspeglar verkligheten 

på ett tydligt sätt. Vi anser att hindren inte enbart utgör ett tak för kvinnor när de väl 

är i en organisation. Vi presenterar därför här nedan en ny glasmetafor som vi anser 

lyfter upp de aspekter glastaket missar. 

 

6.3 Glasbubblan  

För att sammanfatta vår studie har vi under vår empiriska insamling och analys 

kunnat komma fram till att vissa hinder som tidigare höll kvinnorna tillbaka från att 

kliva framåt i karriären inte längre är riktigt lika tydliga. En del av dem finns 

fortfarande kvar, medan andra mer och mer verkar ha försvunnit eller bytts ut. De 

hinder som fortfarande finns kvar ligger så djupt rotade i organisationsstrukturen, 

och även i samhället, att de inte ifrågasätts. Dessa hinder är alltså inte längre bara 

osynliga i den mån som Kanter (1993) tidigare behandlat, utan de verkar vara helt 

omedvetna och förgivet tagna.  

 

Vi har uppmärksammat att det inte endast behöver röra sig om ett glastak, utan att 

omedvetenheten om dessa hinder bildar en glasbubbla som kvinnor befinner sig i. 

Denna glasbubbla formas långt innan man kommer i kontakt med arbetslivet, och 

handlar snarare om kvinnans uppväxt och syn på sig själv än organisationernas 

strukturer och uppbyggnad. Det verkar som att en del kvinnor lever i en glasbubbla 

där de är omedvetna om de hinder som faktiskt omringar dem. Man kan se det som 
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att glasbubblan är tunn när vi är barn då barn ifrågasätter det mesta, men allt 

eftersom tiden går blir glaset starkare och starkare. 

 

Vi upplever att kvinnor tror att saker och ting händer för att ”det bara är så” och 

därför inte ifrågasätter varför dessa ting händer. Genom samtal om och diskussioner 

kring ämnet kan man uppmärksamma de hinder kvinnor utsätts för och skapa 

medvetenhet. Detta kan i sin tur leda till att kvinnor tar sig ur glasbubblan vilket 

skapar möjligheter för dem att avancera till en ledande position utan hinder och 

omvägar. På så vis kan de dolda hindren uppmärksammas och motverkas. 

 

6.4 Avslutande reflektion och förslag på vidare forskning 

Vi är medvetna om att vår kartläggning mycket väl kan vara ofullständig då vi tror 

att ytterligare hinder skulle kunna dyka upp vid samtal med fler eller andra 

respondenter. Ett större antal respondenter skulle på så vis kunna skapa ytterligare 

förutsättningar för att ge studien mer bredd. Vi tror också att ett alternativ för vidare 

forskning är att förutom genomförandet av fler intervjuer även utforma enkäter vilka 

skulle kunna ge en bredare undersökning, samt resultera i en högre trovärdighet.  

 

Vi anser att det även hade varit intressant att göra fallstudier i ämnet då de kvinnor vi 

talat med till stor del är omedvetna om de hinder de möter. På så vis hade detta 

medfört att man hade kunnat se hur saker och ting händer, var det händer och 

eventuellt också vad man hade kunnat göra annorlunda för att reducera de hinder 

kvinnorna stöter på. Vi tror även att det hade gett ytterligare dimensioner till studien 

att behandla ämnet utifrån teorier gällande makt, kultur och normer. Vi vill 

avslutande påpeka att vår metafor kunnat utvecklats mer om vi haft längre tid avsatt 

för studiens genomförande. Vi hoppas att studien uppmuntrar till vidare forskning i 

ämnet och att någon väljer att bygga vidare på vårt bidrag. 
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7.2 Muntliga 

Respondent 1: 21 november 2017, telefonintervju 

Respondent 2: 21 november 2017, telefonintervju 

Respondent 3: 22 november 2017, telefonintervju 

Respondent 4: 22 november 2017, telefonintervju 

Respondent 5: 23 november 2017, telefonintervju 

Respondent 6: 27 november 2017, telefonintervju 

Respondent 7: 27 november 2017, telefonintervju 

Respondent 8: 29 november 2017, telefonintervju 

Respondent 9: 29 november 2017, telefonintervju 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

Vårt syfte med studien är att kartlägga de hinder som kvinnor på ledande positioner i 

den svenska musikbranschen eventuellt utsätts för vid avancemang. Vi kommer att 

anteckna och spela in era intervjuer, har ni synpunkter eller frågor angående detta får 

ni mer än gärna höra av er. Inspelningarna kommer givetvis att behandlas varsamt 

och hänsynsfullt.  

 

Resultatet av forskningen kommer att publiceras i Digitala Vetenskapliga Arkivet 

(DiVA) som är ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser. Det 

finns möjlighet att vara anonym om så önskas.  

 

De ämnen som vi kommer att behandla under intervjuerna är följande: 

• Upplevelse av rekryteringsprocess 

• Problematik kring avancemang till högre beslutsfattande poster 

• Upplevelse av skillnader i arbetsuppgifter för män och kvinnor 

• Stereotypa könsbilder i organisationen 

• Riskfyllda uppdrag 

 

Tack på förhand för ert engagemang och deltagande i våra intervjuer. Om ni undrar 

över något eller har en specifik fråga, tveka inte att kontakta någon av oss. 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Lisa Andersson: ………………...……..  eller  …    ………...                       

Alexandra Björn: ………………...……..  eller  …    ………... 

Jennifer Stensson: ………………...……..  eller  …    ………... 

 

 


