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Abstrakt 

Titel: "Kvinnliga akter drar inte lika mycket publik" - En studie om bokares roll som 

beslutsfattare i klubbscenen.  

Examensarbete, Musik & Event Management, HT 2014 

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Kalmar, Organisation, 2FE74E 

Författare: Patric Sigvardson & Sara Zeggai 

Handledare: Kjell Arvidsson, Examinator: Mikael Lundgren 

 

Syftet med vår studie är att belysa klubbscenen ur ett jämställdhetsperspektiv. Det har vi 

gjort genom att studera ett antal bokare och hur de fattar sina beslut och se till vilken 

påverkan sociala nätverk, intressen och värderingar spelar in vid beslutsfattande. Syftet 

är även att belysa vikten av bokarens roll som beslutsfattare och att hålla igång debatten 

om jämställdhet för att kunna bidra till en mer jämställd klubbscen.  

 

Vi har använt oss av en induktiv ansats för att bäst kunna besvara forskningsfrågorna. 

Empirin samlade vi in genom primärdata i form av intervjuer som vi sedan 

kompletterade med sekundärdata i form av artiklar, litteratur, webbsidor samt 

dokumentärer. Sedan tolkade vi empirin och utvecklade möjliga samband och mönster 

från den insamlade data och formulerade teorier utifrån dessa. Vi har även använt oss av 

en kvalitativ forskningsstrategi för att kunna förstå och beskriva bokares verklighet vid 

beslutsfattande i relation till jämställdhet. 

 

Materialet har vi fått in genom att studera ett antal bokare och deras klubbar. Utifrån en 

intervjuguide uppdelat på olika ämnen har vi samlat in data för att kunna besvara 

studiens forskningsfrågor. Studien är menad att bidra till att upprätthålla jämställdhet 

som ett aktuellt ämne inom klubbscenen. De viktigaste slutsatserna är bl.a. att 

lönsamheten står i fokus som det mest betydande intresset hos bokare. Samtidigt har vi 

sett genom den här studien att bokare värnar om att förbättra klubbens varumärke och 
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att akterna de bokar genererar besökare. Vi anser att det är dessa intressen som en 

bokare resonerar kring vid beslutfattande och bidrar till att ett beslut tas utifrån det 

alternativet som har störst chans att ge klubben högst effektivitet. Den viktigaste 

slutsatsen är också att bokare har en enorm makt till att påverka en mer jämställd 

klubbscen och även hur de ska kunna göra det. 

 

 

Nyckelord: Beslutsfattande, jämställdhet, bokare, klubbscen, sociala nätverk, intressen, 

värderingar. 
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Abstract 

Title: "Female acts does not attract as much audience" - A study of bookers role as 

decision-makers in the club scene. 

Bachelor Thesis, Music & Event Management, Fall 2014 

School of Economics at Linnaeus University of Kalmar, Organization, 2FE74E 

Authors: Patric Sigvardson & Sara Zeggai 

Supervisor: Kjell Arvidsson, Examinator: Mikael Lundgren 

 

The purpose of our study is to elucidate the club scene from a gender perspective. We 

have done this by studying a number of bookers and how they make their decisions. The 

purpose is also to explore how the impact of social networks, interests and values 

influences the decision-making. Furthermore, our study seeks to highlight the 

importance of a bookers role as a decision maker and to contribute to a more equitable 

club scene by discussing gender equality. 

 

We have used an inductive approach to answer the research questions in the best way 

possible. The empirical data was collected through primary data in form of interviews, 

which we then supplemented with secondary data consisting of articles, literature, 

websites and documentaries. Finally we interpret the empirical material, developed 

possible relationships and patterns from the collected data and formulated theories 

based on them. Moreover, in this study we used a qualitative research strategy for 

understanding and describing a bookers reality when making decisions in relation to 

gender equality. 

 

The material was collected by studying a number of bookers and their clubs. Based on 

an interview guide divided into different topics, data was collected in order to answer 

the study's research questions. Additionally, this study is also meant to help maintain 

gender equality as a current topic in the club scene. The most significant conclusion is 

that profitability is in focus as the most significant interest among bookers. At the same 
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time, we have seen through this study that bookers are committed to improving the 

club's brand and that the acts they book generates visitors. We believe that it's these 

interests a booker reason about when making decisions in order to make a decision that 

is based on the option that has the greatest chance to give the club maximum efficiency. 

The most significant conclusion is also that bookers have an enormous power to obtain 

a more gender equal club scene but also in which way how to do so.  

 

 

Keywords: Decision making, genus equality, booker, club scene, social networks, 

interests, values. 
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1. Inledning 

 

 

Det här kapitlet inleds med en bakgrund kring problemet och en förklaring till 

begreppet klubbscen. Därefter kommer vi in på problemdiskussion som sedan övergår 

till forskningsfrågorna och studiens syfte. Kapitlet avslutas med studiens 

avgränsningar. 

 

 

 

1.1 Bakgrund 

I dag går debatten mer än någonsin angående den ojämna könsfördelningen i 

musikbranschen. Organisationen Makten över musiken gjorde ett jämställdhetsprojekt 

för att se hur det såg ut med könsfördelningen inom vissa utvalda yrken i olika delar av 

musikbranschen. De gjorde en uträkning om hur stor procentuell andel män det fanns 

inom de olika yrkeskategorierna. I bokningsbolagen bland agenter var andelen 89 % 

män, Vd:ar var 89 % och enmansföretag var 89 %. I musikförlagen var 75 % av A&R
1
 

män och Vd:ar bestod till 100 %, enmansföretagen här bestod 80 % av män. Bland 

skivbolagen, där ett urval gjordes bland de större skivbolagen i Sverige, bestod 80 % av 

A&R män och Vd:ar stod för 100 % vilket kan ses i figur 1 (Makten över musiken 

2012). Andelen festivalbokare år 2013 stod männen för 88 % (se figur 2) och antalet 

mansdominerande akter på de tio största festivalerna i Sverige stod för 73 % år 2014 (se 

figur 3), där Popaganda var den enda festivalen som hade fler kvinnodominerande akter 

(Jämställd festival 2014). Det visar att det finns en tydlig överrepresentation av män i 

toppositionerna i musikbranschen samt att det är fler mansdominerande akter som blir 

bokade på svenska festivaler 2014. Varför är det så egentligen? Är det så att någon 

                                                 
1
 A&R (Artists and Repertoire) är de som är ansvariga för att hitta och signa olika talanger. Men också de 

som ser till att hitta passande låtar, matcha producenter med artister samt ha en överblick över projekten 

(Passman 2011).  
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aktivt är emot jämställdhet? Det tror vi inte, men varför blir inte förändringarna större 

och tydligare? 

 

 

Figur 1. Andel män (Jämställd festival 2014). 

 

 

Figur 2. Statistik över bokare (Jämställd festival 2013). 
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Figur 3. Statistik akter (Jämställd festival 2014). 

 

Idag är festivalscenen
2
  större än någonsin. Det finns fler festivaler och allt fler väljer att 

gå på festivaler (Johansson 2013). Problemet med bristande jämställdhet inom festivaler 

är uppmärksammat och diskuteras flitigt idag och genom bl.a. föreningen Jämställd 

festival arbetar man aktivt för att förändra den ojämna könsfördelningen som råder 

(Jämställd festival 2013). Samtidigt ser vi en växande klubbscen (Edgren 2014), där 

man har liveakter och DJs, som i sig kan ses som en relation till festivaler, men där man 

inte har berört könsfördelningen i lika stor omfattning. Precis som i festivalscenen finns 

en föreställning om att klubbscenen också är mansdominerad. 

                                                 
2
 I viss mån kan man likställa scen med begreppet community och som kännetecknas av specifika 

konfigurationer av tid, plats, rum, ideologi och kulturproduktion (Gaines 1994 i Bjälesjö 2013). Bjälesjö 

(2013) refererar till populärmusikforskaren Will Straw defintion av scen “a cultural space in which a 

range of musical practices coexist” (Straw 1991, 373). Vidare förklarar Bjälesjö (2013) att scen är 

som begrepp socialt och handlingsorienterat snarare än estetiskt avgränsat i genre. 
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1.1.1 Vad innebär  klubbscen och hur skiljer den sig från festivaler? 

Klubbscen är något man ofta hör om, men det finns ingen konkret beskrivning och 

därför har vi valt att beskriva den efter egen tolkning. Klubbscen kan vara varierande, 

den kan vara uppdelad geografiskt men också efter genre eller profil. En klubbscen kan 

omfatta allt från nattklubbar, restauranger, lounger och barer som plats, till själva syftet 

för evenemanget så som DJ-spelningar och klubbkonserter. Klubbscenen skulle kunna 

ses som en undergren till festivalscenen där oftast nya oetablerade artister får ta plats 

och bygga upp sin plattform. Men även som en plats där etablerade artister har mindre 

intima spelningar, provar på nya låtar och ser vad som fungerar. Det kan med andra ord 

ofta gå att likna klubbscenen med festivaler. Ibland kan det även vara svårt att sätta en 

gräns mellan de båda, till exempel när mindre festivaler anordnas inomhus. Men det 

som i grunden är den stora skillnaden är att en festival oftast är begränsad till tid och 

rum, där man många gånger har “sin” festival under samma veckor år efter år i samma 

område, medan klubbscenen är mer pågående året runt även fast koncepten kan 

förändras. Festivaler äger också rum i stora inhägnader och ofta har flera olika scener 

med ett schema över när vilka akter uppträder och vart. De är även mer värdeladdade i 

form av tradition och kultur. Många festivaler är återkommande varje år och bygger på 

så sätt upp en image som senare gör den till en tradition för många besökare. En del 

festivaler har många gånger även ett campingområde i anslutning till festivalplatsen till 

skillnad från klubbar. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Vi anser att klubbscenen är viktig att studera eftersom det oftast är där som oetablerade 

artister bygger upp sin plattform. Därför är det viktigt att redan här påverka den 

ojämställda strukturen. Man kan likställa det med en dominoeffekt där musikbranschen 

är mansdominerad och leder till att även klubbscenen blir mansdominerad då kvinnliga 

artister inte får ta lika mycket plats. Möjligheten att utvecklas och bygga upp sin 

plattform begränsas därmed och i sin tur leder till att utbudet av kvinnliga artister till 
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festivaler inte är lika stort som manliga artister. Just nu finns det ingen konkret statistik 

över hur många kvinnliga musiker det finns, men det betyder heller inte att det knappt 

finns några, snarare att de inte har blivit lika uppmärksammade. Däremot finns 

föreningar och organisationer som Jämställd festival, Rättviseförmedling, Popkollo, 

Ladyfest m.m. som kan hjälpa arrangörer att få en mer jämställd artistrepresentation 

(Jämställd festival 2013). 

 

1.2.1 Vad är jämställdhet? 

Begreppet jämställdhet formades under 60-talet och används oftast för att uttrycka 

könsrelationen mellan män och kvinnor, men även för att beskriva skillnader i klass och 

ekonomi (Eriksson-Zetterquist & Renemark 2011). Idag pågår det mycket arbete kring 

jämställdhet i det svenska samhället, både inom politiken och bland enskilda individer. 

Målet är att öka jämställdheten i den mån att båda kön ska ha samma rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet (SCB 2014). 

 

Inom näringslivet har jämställdhet fortfarande en lång väg att gå (Eriksson-Zetterquist 

& Renemark 2011). Musikbranschen är ett bra exempel på detta. Denna bransch är i hög 

grad mansdominerad om man ser till den statistiska uppdelningen av män och kvinnor. 

Som tidigare nämnt är 100 % av Vd:ar i musikförlag och skivbolag män, samt att A&R 

bestod till 75-80 % av män i båda yrkeskategorierna. I bokningsbolagen var 89 % av 

både Vd:ar och agenter män. Det säger ändå någonting om musikbranschen som helhet, 

där det är betydligt mycket fler män än kvinnor som sitter i beslutsfattande positioner 

och på så sätt kan påverka hur branschen ser ut. Samtidigt kan jobbpositioner i 

musikbranschen kopplas ihop med vad som anses vara “manliga yrken” som t.ex. 

producenter, ljud- och ljustekniker men även artister. När branschen domineras av ett 

specifikt kön är det samtidigt lättare att identifiera sig med de personerna med samma 

kön som också har samma intressen som en själv. Kanter tog upp termen homosocial 

reproduktion som handlar om att män oftast blir anställda till de högre positionerna 

inom organisationer. Hon menade att män har en tendens att anställa andra män som de 

kan identifiera sig och socialisera med. Resultatet blir då att pålitligheten från chefen till 
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sina anställda blir större och samtidigt får känslan av självförverkligande. Med andra 

ord så känner sig chefer mer framgångsrika när de anställer personal som de kan 

identifiera sig med (Eriksson-Zetterquist m.fl. 2011). Alltså fler män som anställer 

andra män som liknar en själv därför att de kan identifiera sig med dem. Jämställd 

festival (2013) diskuterar i en krönika ämnet bristen av kvinnor på och bakom 

musikscenen utifrån SVTs program Agenda. De diskuterar att en stor anledning till att 

det är så ojämställt är bristen på kvinnliga förebilder. Det blir svårare för kvinnor att ta 

klivet in i en bransch som domineras av män när man inte har någon man identifierar sig 

med. Samtidigt kan det vara svårt för kvinnor att bryta sig in i och agera i en 

mansdominerande bransch där patriarkala sociala strukturer råder. Det är lättare att man 

ses som kvinnan i gänget, snarare än faktiskt en i gänget. Enligt Jung (2013) har 

bokarna en nyckelroll i arbetet att lyfta fram kvinnliga förebilder. Som tidigare 

konstaterat så har män tendens att boka och anställa personer som liknar en själva. 

Därför är det viktigt att fler kvinnliga bokare får ta plats och att manliga bokare får en 

medvetenhet och viljan att kunna påverka jämställdheten. Med andra ord så kommer det 

att bli enklare att faktiskt uppnå en förändring när det också ligger i individens intresse. 

Annars riskerar jämställdheten att bli bortprioriterad bakom andra egenintressen som 

istället tas med i beslutsfattandet vid bokning av akt. 

 

Herbert Simons beteendeteorier om beslutsfattande berör just detta. Han introducerade 

konceptet "Bounded rationality" där han menade att människor är kapabla till att 

optimera sina egna intressen vid beslut. Dessa intressen påverkar deras handlingar och 

gör dem "limitedly rational", vilket menas med att de inte kan ta ett fullt rationellt beslut 

på grund av utomstående påtryckningar (Simon 1997). Under bokningsprocessen kan 

teorin om "limited rational" spela roll för att förstå vad som egentligen spelar in vid 

beslutsfattande, vilka man bokar och varför. För människor som arbetar inom 

musikbranschen är det sociala kapitalet och nätverket väldigt viktigt. Enligt Burns 

(2011) bygger alla nätverk på personliga relationer och ömsesidighet samtidigt som 

relationer bygger på förtroende, egenintresse och rykte. Dessa relationer och 
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egenintressen påverkar och kommer spela in i beslutsfattandet vid val av akt som ska 

bokas. Det resulterar i att bokarna blir just ”limited rational”. Vidare så kan detta 

innebära att bokarna inte tar hänsyn till utomstående påtryckningar som t.ex. 

jämställdhet och istället endast ser till vad som ligger i ens egna intressen, men även vad 

som gynnar förmånliga relationer. 

 

Genom att använda oss av Simons teori om rationalitet tillsammans med andra relevanta 

teorier om beslutsfattande, kan vi undersöka hur bokaren resonerar vid beslut. Teorierna 

kommer ge oss en klarare bild över vad som spelar roll för bokaren och hjälpa oss att få 

en insikt i vad som påverkar dem. Vi har valt att belysa Simons teori tidigt i uppsatsen 

för att den bidrar till att visa viktiga delar som ett beslut tar hänsyn till, t.ex. nätverk, 

egenintressen och andra utomstående påtryckningar. Till följd av detta får vi en bra och 

relevant utgångspunkt för att i slutändan kunna besvara forskningsfrågorna. 

 

Jämställdhetsproblematiken och beslutsfattande är inget isolerat fenomen inom just 

musikbranschen och klubbscenen utan något som är aktuellt i alla former i näringslivet. 

Därför kan denna studie, genom att använda teorier och empiri som berör ämnet, bidra 

till en allmän förståelse även i andra sammanhang utanför musikbranschen. 

 

Att bokningsbolagen och arrangörerna inte tar hänsyn till jämställdhet resulterar inte 

bara i att färre kvinnliga akter blir bokade. Detta påverkar också att färre kvinnor väljer 

att börja med musik vilket vidare resulterar i att världen får färre kvinnliga förebilder 

inom musikscenen. Det finns även en myt om att kvinnliga akter inte drar lika mycket 

folk jämfört med manliga akter. Detta är egentligen en effekt av rädslan för förändring 

hos bokningsbolagen där förändringen skulle innebära att bryta mönstret av att boka 

mansdominerande akter (Jämställd festival 2014). 
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1.3 Problemformulering 

 Hur resonerar beslutsfattare när de bokar till klubbar? 

 Vilken hänsyn tar bokare till jämställdhet vid beslutsfattande? 

 

1.4 Syfte 

Syftet är att belysa klubbscenen ur ett jämställdhetsperspektiv. Det har vi gjort genom 

att studera ett antal bokare, deras klubbar och hur de fattar beslut i förhållande till 

jämställdhet när de bokar akter. Vi har undersökt vilken roll nätverk, intressen och 

värderingar spelar in vid beslutsfattande. Syftet är också att belysa vikten av bokares 

roll att som beslutsfattare kunna bidra till en mer jämställd klubbscen. Syftet är även att 

hålla igång debatten om jämställdhet i klubbscenen, det är viktigt att man pratar om det 

och på så sätt ständigt ser till att ämnet är aktuellt. 

1.5 Avgränsning 

Resultatet av studien är inte att ge en generell bild av hur klubbscenen ser ut. Ett sådant 

syfte är alldeles för stort i förhållandet till det tidsspannet som råder för uppsatsen. 

Genom att ta axplock av olika slags bokare på olika slags klubbar i olika stora städer vill 

vi ge en bild av hur det kan se ut i olika miljöer. Möjligheten då är att man får bredd och 

variation i svaren men samtidigt se ifall det finns någon typ av samband sinsemellan 

som t.ex. mellan olika städer och klubbar, vilka faktorer som spelar roll vid 

beslutsfattande. 

  



    
    2015-01-12 

 

 
 

 

  17  
 

1.6 Disposition 

Uppsatsen börjar med en introduktion med beskrivning av området. Vidare har det 

valda ämnet presenteras och argumenteras utifrån en praktisk och teoretisk relevans. 

Efter det följer en förklaring på vilken metod studien utgår ifrån, vilket tillvägagångsätt 

som används. Sedan kommer ett kapitel där teoretiska referensramar som kopplas till 

studien och som är relevanta för den att presenteras i ett teorikapitel. Empiridelen består 

dels av insamling av data från intervjuer och diverse andrahandskällor men varvas också 

med tolkning och analys från vår sida. När analys har gjorts av teorin och empirin 

presenteras slutresultatet i en slutsats. 
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2. Metod 

 

I det här kapitlet presenterar vi de metodologiska valen i studien. Här redogör och 

argumenterar vi för den valda forskningsansatsen, forskningsstrategin och 

forskningsdesignen. Därefter följer förklaringar av studiens datainsamlingsmetoder, 

tillvägagångssätt och tillslut går vi in på studiens forskningskvalitet och 

forskningsetiska aspekter.    

 

 

2.1 Deduktiv, induktiv och abduktiv ansats 

Som forskare har man tre alternativa vägar att arbeta med relationen mellan teori och 

empiri. Deduktiv, induktiv och en kombination av de båda som kallas abduktiv (Patel & 

Davidsson 2011). Vilket alternativ som bör användas beror på de andra delarna av 

forskningsprocessen och vilka mönster och perspektiv som studien behandlar (Olsson & 

Sörensen 2011). Den deduktiva ansatsen utgår från tidigare teorier för att studera 

forskningsobjektet, forskaren formulerar utifrån dessa hypoteser som sedan testas i 

studien för att tillslut relatera resultaten med den ursprungliga teorin. Med en induktiv 

ansats arbetar forskaren istället tvärtom. Här utgår studien från den insamlade empirin 

för att sen formulera en mer generell teori (Yin 2013). Med andra ord behandlas inga 

tidigare teorier utan forskaren upptäcker istället något med studien som sedan kan 

kopplas till teorier. Den abduktiva ansatsen växlar mellan den deduktiva och induktiva 

ansatsen då forskaren först arbetar med teorin, sedan studerar empirin, men återvänder 

återigen till teorin för att reflektera över nya teorier (Alvehus 2013). Denna process 

motsvarar en “växelverkan” mellan empiri och teori (Olsson & Sörensen 2011). 

 

2.1.1 Val av ansats 

Den ansatsen som vi har valt att arbeta efter är den induktiva. Det betyder att vi inte har 

haft med oss några teorier från starten av vår undersökning, utan teorierna har kommit 

ur den insamlade empirin. Vi hade dock en grund av teorier från början som vi ansåg 
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kunde vara relevanta till ämnet. Men det visade sig efter insamlingen av vår data att 

andra teorier var mer lämpliga att applicera på materialet för att uppnå en bättre analys. 

Med andra ord har vår uppsats ingen typ av teoriprövning som är centralt för den 

deduktiva ansatsen, men som även är en del av den abduktiva (Alvehus 2013). I vårt fall 

samlade vi istället in det empiriska materialet från intervjuerna som vi genomfört och 

utvecklade möjliga samband och mönster utifrån dessa intervjuer. Vi letade sedan upp 

teorier som kunde kopplas till empirin. Med andra ord “växte” teorierna fram ur det 

empiriska materialet. Genom att anknyta teorierna till de empiriska data kunde vi sedan 

börja utveckla vår analys angående jämställdhet och beslutsfattande inom klubbscenen 

(Se figur 4). 

 

Figur 4. Induktion (Patel & Davidsson, 2003:25). 

 

2.2 Kvalitativ metod 

Kvantitativ metod och kvalitativ metod är två olika forskningsstrategier som avser en 

generell inriktning när det gäller genomförandet av forskning. I en kvantitativ forskning 

fokuserar man på kvantifiering vid insamling och analys av data (Bryman & Bell 2005). 

Lind (2014, 117) förklarar att ”observationer som görs är oberoende av 

undersökningens teoretiska utgångspunkter och därför avspeglar empiriska fenomen på 

ett objektivt sätt”. Kvantitativ forskningsstrategi är hypotesprövande, att möjligtvis 
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påvisa kausala samband som härleds ur de teoretiska referensramarna man undersöker 

(ibid).  

 

Kvalitativ forskning, ett angreppsätt som vi valt att använda oss av är en 

forskningsstrategi där man snarare lägger tyngden på att beskriva en verklighet genom 

ord och innebörder, istället för siffror och statistik som är utmärkande för en kvantitativ 

metod (Bryman & Bell 2005, Alvehus 2013, Fejes & Thornberg 2009). Den kvalitativa 

forskningsstrategin har även förankring i ett tolkande vetenskapsideal (Lind 2014) där 

tonvikten ligger på behovet att uppfatta saker och ting ur den sociala aktörens synvinkel 

(Bryman & Bell 2005). Då det är människor vi har studerat och den verklighet de lever i 

är det viktigt att förstå hur denna verklighet kan se ut. Den ena personens verklighet kan 

skilja sig från andras och därför är det viktigt att få en djupare förståelse av fenomenet 

utifrån den sociala aktörens synvinkel. Det går därför inte att studera fenomenet 

objektivt eftersom beslutsfattande görs av människor och människor är i grunden inte en 

objektiv varelse. 

 

En annan viktig del inom den kvalitativa forskningen är att analysera sociala händelser 

och sammanhang. Detta gör forskaren genom att peka på någon form av komplexitet 

som sedan analyseras och tolkas med hjälp av forskarens bakgrund och kunskap 

(Alvehus 2013, Fejes & Thornberg 2009). Att just “tolka” har en central roll inom den 

kvalitativa metoden. Forskaren har till frihet att tolka komplexiteten av fenomenet i sin 

egen riktning men det viktiga är inte att forskaren själv ska förstå forskningsfenomenet. 

I slutändan handlar det om att bidra med en förståelse till andra som är intresserade av 

det som tolkas och utveckla andra sätt att se på vår omvärld. Den som använder sig av 

en kvalitativ metod kan även ta hjälp av teorier som bidrar till att utvärdera fenomenet 

och styrka tolkningens kvalitet (Alvehus 2013).   
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2.3 Tvärsnittsstudie 

Forskningsdesign eller också undersökningsdesign som det även kallas utgör en ram för 

insamling och analys av data som passar för en viss uppsättning kriterier och för de 

frågeställningar forskaren är intresserad av (Bryman & Bell 2005). 

 

Tvärsnittsdesign enligt Bryman & Bell (2005) innebär att man samlar in data från mer 

än ett enda fall då det finns intresse för variation. Syftet är att komma fram till en 

uppsättning kvantitativ eller kvantifierbar data med koppling till två eller fler variabler 

och man är ute efter att upptäcka mönster och samband i sin studie. En tvärsnittsdesign 

är något man vanligen använder till en kvantitativ studie då man vill komma fram till 

någon slags kvantifierbar data. Trots att vår studie har ett kvalitativt angreppssätt så 

anser vi ändå att tvärsnittsdesign lämpar sig för den. Intresset i studien ligger inte på att 

studera enstaka fall då vi är ute efter olika synpunkter och vinklar av fenomenet. Vi 

anser att det är viktigt med variation för att förstå hur intervjusubjekten resonerar kring 

fenomenet samt för att se ifall vi kan se några samband mellan dessa individer, om det 

finns mönster och paralleller till varandra men också vilka skillnader som uppkommer. 

På så sätt kan vi få en djupare förståelse av fenomenet och en möjlighet att se om det 

går att applicera på andra ämnen än det vi berör. 

 

2.4 Datainsamlingsmetoder 

Det finns flera olika sätt att samla in data inom forskning. Några kända tillvägagångsätt 

är genom intervjuer, enkäter, observation men även insamling och granskning av 

personliga dokument samt annat tryckt material (Yin 2011). Den typ av 

insamlingsmetod som forskaren tillämpar ska vara den som bäst kan uppfylla studiens 

syfte och besvara forskningsfrågan (Bryman & Bell 2005). Men metoden som används 

för att samla in empirin påverkas även av vilken forskningsstrategi forskaren har valt 

(Olsson & Sörensen 2011).  Som tidigare nämnt har vi i vårt fall valt att använda oss av 

kvalitativ metod, vilket medför att vår insamling av data fokuserar på ord. Vår största 

källa för insamling av data utgörs därför av intervjuer vilket innebär att vi har samlat in 
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primärdata i form av intervjuer som vi analyserar för att kunna utreda vår studie. Mer 

specifikt har vi genomfört kvalitativa intervjuer där vi använde oss av en intervjuguide 

med innehåll av olika teman som underlag. Denna typ av kvalitativa intervjumetod 

kallas mer ingående för semi-strukturerade intervjuer. Utöver detta valde vi också att 

observera intervjusubjektens kroppspråk och reaktioner under intervjun, men även 

komplettera detta med sekundärdata i form av tidigare forskning från artiklar, litteratur, 

webbsidor samt dokumentärer. 

 

2.4.1 Intervjuer 

Det finns två former av intervjuer, strukturerade och kvalitativa intervjuer. 

Strukturerade intervjuer utmärker ett tillvägagångssätt med hög standardisering för att få 

ut en hög reliabilitet från intervjun. Forskaren har här en tydlig frågeställning som ska 

hjälpa till att i slutändan komma fram till ett svar på det som studien undersöker. Den 

strukturerade metoden avviker heller inte från frågorna eller utvecklar några följdfrågor. 

Utan här håller forskaren sig till de ursprungliga frågeställningarna och avviker inte från 

de standardiserade momenten under intervjun (Bryman & Bell 2011). Standardisering 

innebär alltså att frågorna kommer att se likadana ut för samtliga intervjusubjekt och att 

ingen typ av variation förekommer respondenterna emellan (Trost 2005). I kvalitativa 

intervjuer är istället processen mycket mer öppen än vid strukturerade intervjuer. Här 

tillåter forskaren informanten att sväva ut i sina svar på frågeställningarna, samtidigt 

som följdfrågor kan ställas för att få ett mer djupgående svar, eller leda intervjuobjektet 

in på rätt spår igen om den skulle röra sig i fel riktning. Tillvägagångssättet är alltså 

mindre strukturerat vid en kvalitativ intervju och riktar in sig mer på informantens 

ståndpunkter än på forskarens eget intresse (Bryman & Bell 2011). 

 

Den kvalitativa intervjumetoden kan också delas upp i semi-strukturerade och 

ostrukturerade intervjuer. Vid en semi-strukturerad intervju har intervjuaren någon typ 

av intervjuguide eller manus som är fokuserad på ett eller flera specifika teman. Det 

finns alltså en liten struktur kring intervjun men intervjusubjektet har fortfarande stor 

frihet att utveckla egna svar. En ostrukturerad intervju kan istället liknas vid ett vanligt 
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samtal. Intervjusubjektet har under denna metod mycket stor frihet att svara fritt medan 

intervjuaren i stor utsträckning bara lyssnar och endast ställer följdfrågor vid extra 

intressanta punkter. Ostrukturerade intervjuer kan ibland även komma att kallas icke-

styrande intervjuer (ibid). 

 

2.4.2 Observation 

Observation ökar chansen att hitta andra teman och frågeställningar som forskaren inte 

planerat genomföra (Bryman & Bell 2005). Som tidigare nämnt valde vi att en del av 

intervjun skulle bestå av att observera informantens kroppsspråk och reaktioner. 

Reaktioner och sättet den vi intervjuar pratar på kan ge hintar om de känner att ämnet är 

viktigt eller inte, huruvida de ger ett mer exalterat eller passivt intryck. Detta kan bidra 

till att vår metod för insamling av data blir mer effektiv genom att vi inte bara får 

underlag i form av svar på våra frågeställningar, utan även kan använda oss av 

observationerna till att besvara studiens forskningsfrågor. 

 

2.4.3 Argumentation om val 

Som tidigare nämnt har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer som vår metod 

för datainsamling. Skälet till detta är för att få ett större perspektiv över hur 

intervjusubjektet tänker och hur personens föreställning ser ut. Strukturerade intervjuer 

skulle kunna ha gett oss en möjlighet att jämföra svaren på ett annat sätt hos 

intervjusubjekten genom att se mönster och kunna koda svaren. Men vi tror ändå att den 

kvalitativa metoden passar vårt syfte bäst och kommer ge oss ett bredare underlag för att 

ge svar på vår problemformulering. Genom denna metod har vi även möjlighet att 

strukturera upp en intervjuguide med innehåll av olika teman. Dessa teman kommer 

bestå av de områden som berör vår forskningsfråga, som bl.a. jämställdhet och 

beslutsfattande. Med andra ord de frågeställningar som ska täckas så vi får underlag för 

att uppfylla syftet med studien. Vi har även valt att utesluta enkäter som 

insamlingsmetod. Intervjuerna kommer ge oss bättre svar då dessa inte kommer att vara 

strukturerade med styrda svar på samma sätt som en enkät är. Det ger oss utrymme till 

att ställa följdfrågor till intervjusubjekten kring intressanta punkter och även observera 
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informanten. Något vi inte skulle få möjlighet till vid användningen av enkäter som 

insamlingsmetod. 

 

2.5 Tillvägagångssätt 

Under intervjuerna hade vi med oss inspelningsteknik för att verkligen få med allt som 

sägs. Tekniken bestod enbart av en mikrofon och inga övriga komponenter som t.ex. 

videoinspelning. Vikten ligger vid att höra vad de säger samt att videoinspelning är inte 

bara krånglig att få med sig, det är lätt hänt att man blir obekväm och på så sätt håller 

tillbaka mer. En av oss observerade intervjusubjektet medan den andra hade ansvaret att 

ställa intervjufrågorna. Observatören interagerade även i intervjun till en viss grad, men 

intog en mer passiv roll till skillnad från huvudintervjuaren. För att underlätta när man 

går genom materialet valde vi att transkribera det och på så sätt kan vi lättare tolka 

intervjuerna och få en överblick då risken att man missar något minskar. Skulle man 

inte transkribera materialet är det lätt att man misstolkar intervjusubjektet och på så sätt 

förvränger informationen eftersom man måste lyssna om flera gånger och växla mellan 

de olika intervjuerna, vilket är väldigt tidskrävande. Vid transkriberingen sorterade vi 

den insamlade data efter de olika teman vi delade upp intervjumallen i. På så sätt 

förenklade vi processen att hitta rätt material vid analyseringen.   

 

Som förstahandsval försökte vi få personliga intervjuer med respondenterna då det på så 

sätt är lättare att skapa diskussioner och låta personen prata fritt. Genom diskussionerna 

kan även nya följdfrågor uppkomma. Av sju personer som vi intervjuade fick vi sex 

personliga intervjuer som tog mellan 20-100 min att genomföra. Eftersom det var 

krångligt med att passa tider till varandra så hade vi dessutom en telefonintervju. Det 

man förlorar med en telefonintervju är observationer och annan information som 

uppkommer bortom själva orden som sägs. Men det gick ändå bra och vi fick ut 

tillräckligt med information av informanten. Ett annat alternativ hade varit att göra 

intervjun genom mail men nackdelen här är att den personliga kontakten helt och hållet 

försvinner. Samtidigt får respondenten möjlighet att se frågorna i förväg och på så sätt 
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svara efter hur de vill svara “vad som låter bra i sammanhanget”, inte vad som faktiskt 

är aktuellt. Risken finns också att svaren blir väldigt korta och inte lika utförliga. 

 

2.5.1 Urval 

Vi har intervjuat sju personer som arbetar som bokare inom klubbscenen. För att få ett 

större perspektiv på ämnet så valde vi även att ta kontakt med bokare i olika städer, 

städerna vi fokuserade på var Stockholm, Örebro och Kalmar. På så sätt fick vi fram 

vilka skillnader och likheter det finns men även bättre kvalitet i underlaget då 

förutsättningarna ser olika ut för bokarna i de olika städerna. Från början underströk vi 

betydelsen att hitta både kvinnliga och manliga bokare för att få med båda könens 

perspektiv. Vi fick problem att uppnå detta då det visade sig vara svårare att hitta 

kvinnliga bokare. Med andra ord var tillgängligheten av manliga bokare mycket större 

än kvinnliga. På ett sätt ger det också en bild av hur det kan se ut i klubbscenen. Att 

utbudet av kvinnliga beslutsfattare inte finns i lika stor omfattning som manliga, 

speciellt inte i de mindre städerna som vi studerade där både vår och bokarnas 

uppfattning var att det inte fanns någon kvinna som hade rollen som beslutsfattare på 

klubbar. 

 

2.5.2 Källkritik 

Då resultatet av studien kommer från intervjuerna och respondenternas egna 

erfarenheter så kan det bli svårt att veta ifall det som sägs är helt sant. Vi har därför varit 

väldigt källkritiska och kollat upp en del fakta utifrån påståenden, genom att bl.a. kolla 

igenom tidigare bokningar och bokning av akter under studiens gång. 

 

2.6 Forskningskvalitet 

En viktig aspekt inom forskning är att bevisa och argumentera för studiens kvalitet. 

Inom kvantitativa undersökningar används reliabilitet och validitet för just detta. Men 

dessa två begrepp anser många forskare inte är relevanta att använda inom den 

kvalitativa forskningen då denna metods huvudsyfte inte berör mätning som validitet 
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traditionellt innebär, (Bryman & Bell 2005) men också för att dessa begrepp 

härstammar från kvantitativ metodologi. Även syftet med reliabilitet är just att man gör 

kvantitativa studier där forskaren anger värden på variabler och bygger studien på hög 

standardisering (Trost 2005). Istället tar forskare till en annan ståndpunkt vid en 

kvalitativ metod, nämligen trovärdighet. Det är det grundläggande kriteriet som används 

inom den kvalitativa forskningen. Trovärdighet kan även delas upp delas in mer 

specifika delkriterier som alla har en motsvarighet till de kriterier som används i 

kvantitativt inriktad forskning. Den kan delas upp i tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och möjligheten att styrka och bekräfta (Bryman & Bell 2005).   

 

2.6.1 Tillförlitlighet 

Beskrivningar som forskaren formulerar måste vara trovärdiga och acceptabla för 

läsaren. Detta kan uppnås av forskaren genom att återknyta de framtagna resultaten i 

studien till personer som är en del av den sociala verkligheten, dvs. studiens 

respondenter eller deltagare, så att de sedan kan bekräfta att forskaren uppfattat och 

tolkat verkligheten korrekt. Tillförlitlighet kan även stärkas genom att forskaren 

säkerställer att allt har gått inom ramen för de regler som finns (Bryman & Bell 2005). I 

vår studie använder vi oss av intervjuer till största del som primärdata som underlag för 

empirin. Det innebär att vi i slutändan kommer kunna återknyta våra resultat på 

forskningsfrågorna med respondenterna och uppnå högre tillförlitlighet för vår studie. 

Men det är viktigt att även vara noggranna redan från början med att tolka materialet 

korrekt för att undvika en missvisande bild av verkligheten. Detta kan vi uppnå genom 

att gå igenom intervjuerna flertalet gånger då de kommer spelas in. Vid endast 

anteckningar vid intervjuer är det lätt att gå miste om viktigt material, men genom att 

istället spela in intervjuerna får vi med oss en fullständig redogörelse från 

intervjusubjekten.  Vi använder oss även av sekundära källor, som tidigare nämnt 

kommer dessa bestå av artiklar, litteratur och webbsidor. Genom att leta upp källor som 

styrker varandra och hämta material från fler än en källa kan vi på så sätt öka 

tillförlitligheten för studien. För att stärka trovärdigheten ytterligare krävs det också att 
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vi genomför undersökningarna utifrån de direktiv som finns uppsatta för en kvalitativ 

metod. 

 

2.6.2 Överförbarhet 

Överförbarhet handlar om studiens potential, att ta det framtagna resultatet av den 

verklighet som har studerats och sedan använda den i en annan miljö (Bryman & Bell 

2005). Trovärdigheten ökas då när andra personer eller sociala miljöer liknar det 

fenomenet forskaren har studerat (Ahrne & Svensson 2012). 

 

2.6.3 Pålitlighet 

Pålitlighet är den kvalitativa metodens svar på reliabilitet. Det här delkriteriet syftar till 

forskningsprocesserna i studien och lägger vikt vid att forskaren ska säkerhetsställa 

kvalitén på studien genom bedömningar från granskare. Med andra ord så innebär detta 

att en utomstående ska ge en fullständig redogörelse för de olika delarna studien är 

uppbyggd av, för att på så sätt öka pålitligheten (Bryman & Bell 2005). Vår studie 

kommer kontinuerligt bli granskad av andra studenter, vår handledare och examinator, 

vilket kommer ge den bra pålitligheten genom bearbetning av deras synpunkter och 

kritik.   

 

2.6.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 

Det sista delkriteriet inom trovärdighet syftar till möjligheten och i vilken utsträckning 

forskaren kan styrka resultaten. Detta gör forskaren genom att utgå ifrån att man inte 

kan uppnå någon fullständig objektivitet inom samhällelig forskning. Personliga 

värderingar och tidigare teoretiska inriktningar får här inte komma att påverka studiens 

genomförande och slutresultat, vilket vid ett undvikande säkerställer att forskaren har 

agerat i god tro (Bryman & Bell 2005). Vi var medvetna från början att det fanns en 

påverkan av kunskapen vi redan besatt från bekanta teorier. Men under utvecklingen av 

denna studie var vi även tvungna att öka vår kunskap och lära oss om nya relevanta 

teorier. Detta medförde att vi vid ett flertal gånger ersatte tidigare bekanta referensramar 

med nyinlärd teori, vilket har resulterat i att vår ursprungliga kunskap inte påverkat 
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studiens inriktning. Det är även viktigt att våra personliga åsikter och värderingar inte 

påverkar slutresultatet. Vi kan undvika att detta händer genom att gå igenom 

intervjuerna flera gånger, eftersom dem som tidigare nämnt kommer spelas in. För att 

underlätta den processen kommer vi också transkribera intervjuerna.   

 

2.7 Forskningsetiska aspekter 

Christians (2005) beskriver fyra riklinjer för etiska koder: samtyckeskrav, vilseledning, 

integritet och sekretess och noggrannhet. 

 

2.7.1 Samtyckeskrav 

I samhällsvetenskapliga studier enligt the Mill och Weber så ska 

undersökningssubjekten ha rätt till att bli informerad om studien och de konsekvenser 

som kan uppkomma. För det första ska subjektets deltagande vara helt frivilligt, utan 

några fysiska och psykiska tvång och för det andra måste subjektets avtal vara baserad 

på fullständigt och öppen information (Christians (2005). Forsman (1997) beskriver att 

trots att informationen ska vara fullständig och öppen så kan det kompromissa ifall 

informationen som deltagaren får är för omfattande att försökspersonen inte kan ta sig 

till den. 

 

Det innebär alltså att man inte får vilseleda intervjusubjekten om studiens natur. Att 

forskarna måste vara helt öppna och tydliga med vad studien går ut på. Det är viktigt att 

deltagarna inte känner sig attackerad, eller att man vinklar studien så att man målar in 

dem i ett hörn, för att på så sätt att få ut svaren som forskarna vill istället för vad som är 

korrekt. Men samtidigt är det bra att hålla informationen på deltagarnas nivå, vilket vi 

anser inte kommer vara ett problem då vi är ute efter information om deras 

arbetsområde, något de är mer kunniga än vad vi är. Hittills när vi har kontaktat 

intervjusubjekten så har vi varit helt öppna med vad studien går ut på och att vi är ute 

efter deras erfarenheter och perspektiv på fenomenet. 
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2.7.2 Vilseledning 

Vilseledning är en slags motprestation till rätten att få all information. De etiska koderna 

i samhällsvetenskapliga studier motsätter sig av metoder att vilseleda subjekten. Det 

finns däremot vissa situationer där en viss grad av villfarelse kan vara accepterat. Om 

studiens resultat på något sätt är avgörande för att subjekten inte har tillgång till all 

information så kan man tillåta ett minimum av villfarelse. Det sker vanligtvis inom 

psykologiska och medicinska studier (Christians (2005). 

 

Risken finns att deltagarna inte svarar så pass naturligt om studien anses vara 

kontroversiell. Det vi som forskare vill ha är att deltagarna ska vara öppna och ärliga för 

att få faktiska svar på frågor som inte kompromissas av en omedveten censur. Bryman 

& Bell (2005) förklarar att ibland kan forskare ta till med ful-knep eller också bedrägeri 

för att få ett så naturligt svar som möjligt. Det är något vi inte kommer att ställa oss till. 

Utan vi kommer att förklara vad studien går ut på och även klart och tydligt informera 

studiens olika vinklar så att deltagarna vet vad de ställer upp på. 

 

2.7.3 Integritet och sekretess 

Etiska koder tar sikte på att skydda människors identitet och vart researchen utgår ifrån. 

Sekretess måste vara garanterad som den främsta säkerhetsåtgärden mot ovillig 

exponering (Christians (2005). Att använda forskning som ett legitimt medel att bryta 

mot rätten till privatliv är inte acceptabelt (Bryman & Bell 2005). Det kan vara lätt hänt 

att information som ges till forskarens missuppfattas och beskrivs på ett sätt som inte 

alls var vad deltagaren menade. Något som kan verka så litet och oskyldigt från 

forskarens synvinkel kan ses som missledande och ett svek från deltagarens sida 

(Christians (2005). Forsman (1997) skiljer mellan anonymitet och konfidentialitet. Hon 

beskriver att anonymitet är när forskaren inte vet vems data som arbetas med, medan 

konfidentialitet handlar om när forskaren har full kännedom men behåller det för sig 

själv.   
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Då vår studie går ut på deltagarnas åsikter, upplevelser och synvinkel är det viktigt att 

erbjuda konfidentialitet för att inte hamna i konflikt med en ofrivillig exponering. 

Konfidentialitet kan å ena sidan göra det mer bekvämt för deltagaren att uttrycka sig 

fritt och hur de faktiskt tycker och tänker, men å andra sidan kan det kompromissa med 

uppfattning om studiens kvalitet. Att den inte är tillräckligt pålitlig eftersom deltagarna 

verkar under pseudonym. Men av just etiska aspekter och för oss är det viktigare att 

deltagarna känner sig bekväma att uttrycka sig fritt så kommer vi att erbjuda anonymitet 

till dem. Vi kommer också att spela in intervjuerna men det enda som kommer ha 

tillgång till materialet är vi själva för att deltagarnas anonymitet ska vara absolut. 

 

2.7.4 Noggrannhet 

Det är viktigt att man säkerställer studiens noggrannhet. Utifrån moraliska aspekter är 

det viktigt att de data man samlar in inte är påhittad, misskött eller manipulerad 

(Christians (2005). Som tidigare påpekat så samlar vi in data från intervjuer med 

tilltänkta subjekt. Då vi är ute efter deras erfarenheter, åsikter och synpunkter kan vi inte 

kontrollera vad som är sant i det de säger och vad som möjligtvis kan vara falskt. Det vi 

kan göra är helt enkelt att lita på deras ord. Samtidigt känns det inte troligt att de vi 

intervjuar skulle svara något annat än vad de tycker och tänker eftersom de har 

valmöjligheten att inte svara alls genom att passa på frågan men också genom att vara 

anonym. Det kan verka naivt att tro att deltagarna kommer vara helt sanningsenliga, 

men vi kan inte kontrollera till vilken grad det är sant eller inte. 
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3. Teoretisk referensram 

 

 

För att uppfylla syftet med den här uppsatsen behövde vi ta hänsyn och använda oss av 

redan existerande teorier. Dessa teorier styrker våra undersökningar genom att vi 

applicerat de på den insamlade data. Vi anser att framförallt forskning kring 

beslutsfattande, jämställdhet, socialt kapital och nätverk samt tokenism är viktiga 

områden som har bidragit med relevant teori. 

 

3.1 Brunsson & Brunssons fyra logiker 

Brunsson & Brunsson (2014) menar att mycket tid ägnas åt resonemang om beslut 

bland oss människor. Vi samarbetar och samordnar oss för att tillslut välja vilka beslut 

som ska tas. Men hur går det egentligen till när vi fattar beslut? Författarna diskuterar 

fyra olika beslutslogiker som människor tillämpar när de resonerar om beslut: 

konsekvenslogiskt, lämplighetslogiskt, imitation och experimentera. 

 

3.1.1 Konsekvenslogik 

Genom att tillämpa konsekvenslogik vid resonemanget så försöker personen att gissa 

och värdera konsekvenserna av de olika handlingsalternativen. Processen ser ut som 

sådan att beslutsfattaren först funderar kring de olika alternativen (Brunsson & 

Brunsson 2014). Därefter försöker personen värdera utfallen av besluten var personens 

egna värderingar och önskningar här även har en påverkan (March & Olsen 1984). 

Czarniawska & Joerges (1995/1998) menar att en möjlig bild av åtgärden först måste 

målas upp för att ett beslut om en ide ska kunna genomföras. Konsekvenslogiska 

resonemang är därför väldigt framtidsorienterade. Beslutsfattaren försöker med andra 

ord att skåda framtiden och tar i åtanke vilken påverkan som beslutet kan få. 

Alternativet som sedan genomförs är den handling som beslutsfattaren anser kommer få 

bäst resultat i framtiden (Brunsson & Brunsson 2014). 
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 Brunsson & Brunsson (2014) diskuterar även fem typer av konsekvenser som ett beslut 

kan få: 

 Beslutsprocessen påverkar handlingskraft: Först menar författarna att ett val 

bland flera handlingsalternativ visar att en annan framtid kunde vart möjlig. 

Detta skapar osäkerhet genom att tveksamheter om det tagna beslutet kan 

uppstå, vilket i sin tur kan påverka handlingskraften negativt (Brunsson & 

Brunsson 2014). 

 

 Beslut styr andras handlingar: Beslut inom organisationer styr verksamheten. 

Därför kan beslut ses som ett maktmedel för att t.ex. styra anställda på ett 

företag. Men att utnyttja sin makt vid beslut kan också hota ordningen i 

organisationen när besluten inte tas med hänsyn till de anställda. Om 

medarbetarna inte har gemensamma intressen med beslutet så kommer det 

påverka organisationen negativt genom att de anställda försöker förhindra ett 

genomförande. Christensen, Jensen & Lindkvist 2011 diskuterar antagandet att 

beslutsprocessen kan ses som en första dimension för makt. Beslutsprocessen 

utgår då från olika intressen som sedan resulterar i att ett beslut tas och som i 

slutändan får konsekvenser (Se figur 5). Brunsson & Brunsson (2014) menar att 

beslutsfattarna ska ta beslut, men inte ta makten över andras handlingar.  
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Figur 5. Direkt makt (Christensen, Jensen & Lindkvist, 2011:23). 

 

 Beslut ger ansvar: Beslutsfattaren som genomförde beslutet är ansvarig för 

konsekvenserna av handlingen. Detta påverkar ofta människors vilja att vara den 

som tar besluten på grund av rädslan att bära ansvaret för en misslyckad 

handling. Det kan resultera i att beslutsfattaren skjuter upp beslutet i hopp om att 

andra istället ska ta ansvaret i slutändan (ibid).  

 

 Beslut uppfattas som viktiga i sig, oberoende om de genomförs eller inte: 

Organisationer ger ut information till sina intressenter om vad som sker inom 

organisationen och vilka beslut som fattas och varför. Beslut är med andra ord 

en del av resultatet av en organisation och blir därför en viktig faktor som de 

som utvärderar organisationer tar hänsyn till. Det blir då viktigt för företaget att 

visa upp för deras intressenter att bra beslut tas kontinuerligt (ibid).  

 

 Beslut underlättar handlingar som går tvärs emot beslutet: Med det menar 

författarna att individer men även företag ibland går emot till hur det beslutar. 

Detta kan motsvara olika krav även fast de är motstridiga mot beslutet och 

resultera i goda konsekvenser för t.ex. organisationen (ibid).  

 

3.1.2 Lämplighetslogik 

Vid en tillämpning av lämplighetslogik tar personen hänsyn till regler och försöker fatta 

ett beslut som överensstämmer med dessa. Med denna logik kan organisationer eller 

individer ställas inför en utmaning att hitta rätt regler då dessa både kan vara motstridiga 

och svårtolkade, men till skillnad från konsekvenslogik där personen måste gissa sig till 

framtiden så existerar dessa regler redan, vilket gör att framtiden känns säkrare. 

Lämplighetslogik kan liknas vid en domstol där domstolen utser vilka regler som ska 

följas och vilka beslut som i slutändan ska tas, medan åklagaren försöker hitta svar om 

vilka påföljder som kan komma att bli konsekvensen (Brunsson & Brunsson 2014). 

March & Olsen (1989) beskriver att lämplighetslogiken svarar på de tre frågorna: vem 
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är jag? vilken situation är det fråga om? och vad är lämpligt att göra för en person som 

jag i en situation som denna? 

 

3.1.3 Imitation 

Beslutsfattare som tillämpar imitation tar efter andra personen i beslutet och på så sätt 

härmar någon annan, men det kan också vara så att personen funderar på hur den gjort 

tidigare och fattar beslutet likadant som då. Czarniawska & Joerges (1995/1998) menar 

att många åtgärder tas just pågrund av att beslutsfattaren kollar på tidigare åtgärder som 

till slut leder till att rutiner bildas. Det händer även att organisationer imiterar varandra. 

Vanligt är det att företag tar efter t.ex. stukturer eller marknadsförningsstrategier som 

andra företag har blivit framgångsrika med. Men precis som en individ kan 

organisationer imitera sig själva genom att ta beslut utifrån hur de resonerade tidigare i 

en liknande situation (Brunsson & Brunsson 2014). 

 

3.1.4 Experiment   

Experimentlogik används tvärtemot de tidigare beslutslogikerna. Här funderar inte 

beslutsfattaren över vilken handling som ger bäst resultat, utan istället gör personen 

någonting först och sedan resonerar och utvärderar resultatet. Om inte konsekvensen av 

beslutet blir som tänkt fattar personen ett nytt beslut och upprepar på så sätt 

beslutsprocessen (Brunsson & Brunsson 2014). 

 

I den här uppsatsen har vi valt att använda oss av de fyra beslutslogikerna. Dessa 

kommer bidrag till att kunna förstå hur de olika intervjusubjekten resonerar när de fattar 

beslut vid bokning. Genom att applicera logikerna på bokaren kan vi få fram vad som 

påverkar dem, men också vad de värderar högst, vilket hjälper oss att få en klarare bild 

över beslutsfattandet inom klubbscenen. 
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3.2 Hertbert Simons Bounded rationality 

Simon (1997) definierar i sin bok “Administrative Behavior” ett rationellt beslut som 

förhållandet mellan förutbestämda mål och sättet som de uppnås. En annan definition är 

gjord av Brunsson & Brunsson (2014) som menar att ett rationellt beslut är att göra det 

som är allmänt förnuftigt. 

 

Författaren Simon (1997) har utvecklat en teori om att uppnåendet av syftet vid ett 

beslut är begränsat. Han menar, för att fatta ett rationellt beslut måste konsekvenserna 

för de olika alternativen jämföras och effektivitet vara det ledande kriteriet för beslutet. 

Men, beslutsfattaren ställs här inför påverkningar från omgivningen. Vid ett val bland 

alla tillgängliga alternativ dras gränser i beslutsprocessen på grund av yttre faktorer som 

begränsar beslutsfattaren att välja det alternativet som ger mest värde. Detta kallar 

författaren “Limited rational”. Författaren skiljer även på “organizationally rational” 

och “personally rational” där han menar att vid “organizationally rational”, tas 

beslutet orienterat mot organisationens mål och vid “personally rational”, tas beslutet 

orienterat mot en persons individuella mål. Vidare menar Simon (1997) att individer 

inte alltid tar organisationens mål före sina egna, utan istället strävar efter att främja sina 

egna intressen, vilket inte alltid stämmer överens med organisationens. På grund av 

detta hävdar författaren att besluten inom en organisation ofta blir “bounded rational”. 

Beslut tas av organisationer och av individer, men i slutändan menar (Simon 1997) att 

det inte är någon skillnad på beslutsprocessen mellan de båda. 

 

Simon har även utvecklat en modell för rationella beslut som innehåller regler för hur 

man blir rationell vid beslutsfattande (Brunsson & Brunsson 2014). Modellen visar 

kopplingen mellan problemet och beslutet (Christensen, Jensen & Lindkvist 2011): 
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Figur 6. Den rationella beslutsmodellen (Christensen, Jensen & Lindkvist, 2011:26). 

 

 Innan ett beslut tas måste beslutsfattaren kunna klassificera sina preferenser, inte 

bara klargöra dessa. Här tar beslutsfattaren hänsyn till sina intressen och bygger 

upp mål (Målformuleringsfasen). 

 Innan ett beslut tas bör alla de olika handlingsalternativen undersökas 

(Alternativsökningsfasen). 

 Innan ett beslut tas bör alla tänkbara konsekvenser undersökas. Beslutsfattaren 

bör här även jämföra de konsekvenser med sina preferenser. Dessa preferenser 

får anpassas till alternativen, men inte tvärtom. Den som tar beslutet bör också 

tänka långsiktigt och inte bara ta hänsyn till den närmaste tiden efter att beslutet 

är fattat (Konsekvensvärderingsfasen). 

 Tillslut väljer beslutsfattaren det alternativet som har störst sannolikhet att 

uppfylla de mål och intressen som är upplagda (Beslut).  
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Herbert Simons teori om rationalitet är även den en teori som har hjälpt oss att analysera 

den insamlade empirin. Med hjälp av den kan vi se vad som spelar in och påverkar 

beslutsfattarna vid val av akt när de bokar. Teorin tar bland annat upp att intressen har 

en central roll vid beslut. Ett exempel på hur vi kan använda den teorin är att applicera 

den på intervjusubjekten och på så sätt se om bokarna i första hand tar hänsyn till 

företagets intressen, eller om det är de personliga intressena som prioriteras. 

 

3. 3 Jämställdhet 

Jämställdhet används för att uttrycka könsrelationen mellan män och kvinnor, men även 

för att beskriva skillnader i klass och ekonomi (Eriksson-Zetterquist & Renemark 2011). 

Begreppet kan delas upp i kvantitativ- och kvalitativ jämställdhet. Den kvantitativa 

delen handlar om kvinnor och mäns fördelning inom alla områden i samhället, t.ex. 

inom maktpositioner, utbildningar och yrken. Här beskrivs majoriteten som mans- eller 

kvinnodominerande. Kvalitativ jämställdhet handlar istället om att kvinnor och mäns 

kunskaper, erfarenheter och värderingar tas till vara och får påverka alla områden i 

samhället (SCB 2014). Det pågår ständigt, både politiskt men även bland individer, 

arbete och debatt för att vårt samhälle ska bli mer jämställt. Sverige är ett av de länder 

som kommit längre jämfört med många andra i denna fråga. Vi har i Sverige fler 

kvinnor i omfattning som arbetar, samtidigt som vi har en positiv syn till jämställdhet i 

landet (Nilsson, Strandh & Strandh 2009). Några av de diskussioner som är i fokus 

angående jämställdhet är: möjlighet och tillgång till arbete, kvalitén, status och 

säkerheten under anställning, tillhandahållande om barnomsorg, balansen mellan arbete 

och fritid och den kulturella representationen av de båda könen (Jenkinson 2013). I vårt 

fall hamnar diskussionen i det kulturella området där musik ingår, vilket betyder att 

även klubbscenen hamnar under den kategorin. 

 

Centralt för jämställdhet är också samhällets normer som påverkar oss och bestämmer 

våra vardagliga standarder, eller med andra ord det som är normalt mänskligt (Ehn & 

Löfgren 2001). Det är en utmaning att styra dessa eftersom de är de som formar 
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människors verklighet. Normer existerar i civila, kulturella, ekonomiska, politiska och 

sociala områden, bara för att nämna några (Hendra, FitzGerald & Saymour 2013). Ehn 

& Löfgren tar i sin bok “kulturanalyser” upp att samhällets föreställning visar att 

maskuliniteten är det normalt mänskliga idag. Men det finns även andra föreställningar i 

samhället som syftar till att kvinnor och män kan definieras olika genom skillnader av 

könens egenskaper. Green (2007) hävdar att män tenderar att bli betraktade som aktiva, 

intensiva, experimentella och som en symbol för sökandet efter makt. Medan kvinnor 

betraktas som passiva, reproduktiva, omtänksamma och emotionella. Detta menar 

Hendra, FitzGerald & Saymour (2013) att människor måste ömsesidigt stödja jämlikhet 

och en icke-diskriminerande natur för att komma ur och få en effektiv utveckling mot 

jämställdhet. Uttrycket jämlikhet syftar i det här fallet till människors samma 

skyldigheter, rättigheter och lika värde (Mark 2007). Hendra, FitzGerald & Saymour 

(2013) poängterar även betydelsen av att behandla pojkar, flickor, kvinnor och män lika 

för att utmana diskriminering i alla dess former. Detta hävdar författarna kräver 

nytänkande för att i slutändan omvandla könsstereotyper och förändra de traditionella 

normerna för manlig- och kvinnlighet. 

 

I den här uppsatsen har jämställdhet en central roll. Genom kunskap om frågan kan vi 

urskilja hur vida bokarna tar hänsyn till det vi bokning av akter. Med andra ord hjälper 

fakta oss att tolka det material vi samlat in från intervjuerna och på så sätt kan vi 

besvara vår forskningsfråga. Det kommer även bidra till diskussionen om ämnet genom 

att vi uppmärksammar frågan, som hjälper till att bibehålla jämställdhet som en aktuell i 

samhället. 

 

3.4 Socialt Kapital och Sociala Nätverk 

Enligt Pierre Bourdieu (2008) kan en människa inneha olika slags kapital som en 

strategisk tillgång. Han pratar bl.a. om ekonomiskt kapital, kulturellt kapital och socialt 

kapital. Mikael Stigendal (2010) förklarar att ekonomiskt kapital innebär de resurser du 

har tillgång till som t.ex. pengar på banken. Kulturellt kapital har mer med finkulturen 
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att göra i form av språkbruk, kunskaper, erfarenheter och värderingar. Förmågan att 

uppfatta och tänka, att tala och röra sig på ett visst sätt. Socialt kapital enligt Bourdieu 

(2008) är det totala av resurserna som aktiveras genom nätverk av relationer som i sig 

ger en viss konkurrensfördel. 

 

Socialt kapital handlar om att vi har resurser i våra sociala nätverk och som kommer till 

användning när de behövs (Rønning & Starrin 2011). Bourdieu och Wacquant 

definierade socialt kapital ”… summan av de resurser, faktiska eller virtuella, som 

tillkommer en individ eller en grupp som konsekvens av att vederbörande har ett 

varaktigt nätverk av mer eller mindre institutionaliserade förbindelser av ömsesidigt 

bekantskap och erkännande” (Bourdieu & Wacquant 1992, 119 i Rønning & Starrin 

2011). Socialt kapital är resultatet av strategiska investeringar och måste hållas vid liv 

och som en effekt ger varaktiga relationer (Rønning & Starrin 2011). 

 

Ett nätverk är flera organisationer eller också personer som är sammanknutna till 

varandra. Det vanligaste är att organisationerna eller personerna i nätverket ingår 

bytesrelationer men kan också kopplas ihop på så sätt att man kan utnyttja varandras 

resurser (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Nätverk implicerar en form av struktur som är 

sammansatt av system där det råder ömsesidigt beroende (Karlqvist 1990). 

 

Personliga och sociala relationer är de mest stabila delarna i affärslivet. Att skapa och 

bibehålla personliga relationer är väldigt viktigt och kan vara avgörande (Gummesson 

2008). Det sociala nätverket kan man säga är en förlängning av våra personliga 

relationer och som låter oss interagera konfidentiellt med en stor grupp av människor på 

så sätt att många av relationerna kan vara t.ex. en väns vän, eller en rekommendation 

från någon man personligen litar på (Godson 2009). Det innebär alltså att trots man inte 

känner personen bra, så är det en person som t.ex. min vän litar på, vilket gör att jag 

också litar på den. Man kan dela in sociala och personliga nätverk i tre klasser: 

Formella nätverk där ingår t.ex. sportklubbar, societetsklubbar, kyrkoförsamling m.m. 
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Informella nätverk handlar t.ex. om familjen, vänner, kollegor och bekanta samt 

kulturella nätverk där religion, nationalitet, språk, klasstillhörighet hör till (ibid).  Det 

sociala nätverket kan många gånger vara viktigare än professionella relationer 

(Gummesson 2008), sådana relationer tenderar att hållas i långa perioder eftersom 

familje- och vänskapsband inte bryts lätt (Godson 2009). Sociala nätverk är något som 

konstrueras genom strategiska investeringar och inget som uppkommer naturligt (Portes 

1998), Starka relationer inom ett nätverk kan leda till framgång men kan samtidigt 

begränsa möjligheter. Nätverk som har byggts upp under en viss tid där ömsesidiga 

relationer har byggts upp genom exempelvis investering i kapital, teknik, sociala 

relationer osv. begränsar friheten hos den som vill ändra mönster eller prova något nytt 

(Godson 2009). 

 

Vi anser att en bokares relationer utgör en viktig del av arbetet. För att poängtera vikten 

av detta har vi valt att användas oss av teorier om just relationer. Ovanstående teorier 

om socialt kapital och sociala nätverk kan hjälpa oss att se vilka relationer som påverkar 

bokare vid beslutsfattande. Vi kommer även med hjälp av dessa kunna kombinera dem 

med andra teorier om beslutsfattande, för att på så sätt kunna göra en mer ingående 

analys om vilka intressen som egentligen ligger i förgrund när bokare bokar sina akter. 

 

3.5 Tokenism 

Kanters (1977) teori om tokens handlar om när minoriteter i företag blir en symbol för 

sin grupp istället för att ses som individer. I vårt fall diskuterar vi jämställdhet mellan 

kvinnor och män. 

 

Kvinnor som agerar i organisationer eller sammanhang där majoriteten består av män, 

blir ofta ”tokens”, en symbol för alla kvinnor i just det sammanhanget. Om vi tar etniska 

aspekter istället. Om det finns en eller ett fåtal asiater i organisationen där majoriteten är 

något annat så blir de tokens i sammanhanget eftersom de på så sätt representerar en hel 

etnisk grupp då de avviker från det normala. Token erhålls också många gånger 
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stereotypa roller av de dominanta (majoriteten) för att på så sätt bevara det som känns 

bekant när man interagerar sinsemellan (Kanter 1977). 

 

Tokens har ibland ett övertag när det handlar om att vara ”annorlunda”, i sådana 

sammanhang där framgång är knutet till att sticka ut ur mängden. I andra sammanhang 

kan det vara lätt hänt att man blir alienerad från resten av gruppen eftersom de ses som 

en främling med främmande kultur och i processen att försöka assimilera sig, bli 

främmande för sig själva. De som är dominanta blir ofta mer medvetna om vad de har 

gemensamt när de är närheten av en token, eftersom personen utstrålar det som är 

abnormalt (Kanter 1977). 

 

Man kan säga att Tokens har hamnat i ett moment 22 där de både är synliga och sticker 

ut som personer som är annorlunda och kan dra det till fördel, men ändå inte tillåtna sin 

egen individualitet. Kanter (1977) förklarar att även de som kände sig ignorerade och 

förbisedda blev omedelbart igenkänd när de gjorde något ovanligt. Tokens behöver inte 

jobba hårt för att få sin närvaro märkt, men personen måste jobba hårt för att få sina 

prestationer märkta. 

 

Kanters teori om tokenism var en teori som ”växte” ur empirin vi samlade in från 

intervjuerna. När bokarna diskutera huruvida myten om att kvinnor inte drar lika 

mycket publik som män stämde eller inte, kunde man relatera många av svaren till 

Kanters teori. 
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4. Empiri/analys  

 

 

Detta kapitel inleds med definitionen av vad en klubb är. Därefter presenterar vi 

respondenterna ifrån de utförda intervjuerna och den insamlade data. Sedan följer 

analyseringen av de delar vi har valt att lägga vikt vid i den här studien: sociala 

nätverk, intressen, värderingar beslutsfattande och jämställdhet. 

 

4.1 Definition av klubb och presentation av intervjusubjekten 

I bakgrunden förklarade vi vad klubbscenen och klubbar innebär. Tidigare beskrev vi att 

klubbscenen kan omfatta allt från nattklubbar, restauranger, lounger och barer som 

plats, till själva syftet för evenemanget så som DJ-spelningar och klubbkonserter. Men 

för att få lite djupare förståelse kommer en beskrivning på skillnaden mellan klubb och 

klubb. Klubbar i form av plats, alltså nattklubbar, restauranger, barer etc. är oftast det 

man normalt tänker på när man hör ordet klubb. Den är bestående och där arbetar 

personal för att hålla igång verksamheten. En annan definition av ordet är klubbar i 

form av koncept. Vi kan kalla det klubbkoncept för att skilja på klubb som plats och 

koncept. Klubbkoncept är snarare en idé där man skapar ett specifikt koncept t.ex. i 

form av genre eller annat syfte för att sedan använda sig av idén på platsbaserade 

klubbar. Ett exempel kan vara en klubb som under en viss period har olika teman på 

olika dagar, t.ex. hiphop-torsdag eller trance-fredag där de “hyr” in klubbkoncept istället 

för att planera allt själva och på så sätt spar tid. De ansvariga för koncepten ska se till att 

DJ bokas, bjuda in gäster och planera för kvällen, se till att syftet för kvällen uppnås helt 

enkelt. Med ett klubbkoncept kan man även hyra in sig på olika klubbar för att kunna 

genomföra sin tillställning. 

 

I denna studie har vi valt att fokusera på klubbar som plats och de ansvariga där 

eftersom i slutändan är det beslutsfattarna på klubbarna som bestämmer vilka koncept 

man ska använda sig av och vilken genre, profil, musik m.m. som ska förekomma. Att 

skapa ett koncept är i teorin inte jättesvårt, men det gäller att övertyga ansvariga på 
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platsbaserade klubbar att just den idén är värd att satsa på. De som har klubbkoncept är 

samtidigt ansvariga över sitt område och har på ett sätt fått ansvar från beslutsfattarna på 

klubbarna. 

 

Vi har intervjuat sju personer som arbetar som bokare inom klubbscenen. Valet av 

respondenter föll på att få en variation mellan olika städer men också en blandning av 

olika slags klubbar i frågan om profil och storlek. Vi var även måna om att bokarna 

hade erfarenhet av att boka både live och DJs. Vi lyckades få en bra variation av de 

kriterier vi strävade efter. Bland respondenterna finns både personer som sitter på bred 

kunskap om klubbscenen, men även personer som inte varit involverade i klubb-

branschen särskilt länge. Vi ansåg att detta gynnade uppsatsen eftersom det gav oss ett 

mycket större perspektiv för att tolka forskningsfenomenet. Som vi tidigare nämnt 

misslyckades vi med att hitta fler kvinnliga bokare. Förklaringen till det beror på 

tillgängligheten då det var enklare att hitta män inom yrket men också en ovilja att delta 

i studien. 

 

4.1.1 Presentation av intervjusubjekt 

Här följer en kort presentation av intervjusubjekten (Se tabell 1). Den information som 

är angiven finns för att styrka trovärdigheten för uppsatsen. Alla respondenterna har gett 

oss klartecken till att använda deras identiteter. 

 

Namn Ålder Titel Stad Bokningar 

Salvatore 

Scappini 

37 Nöjeschef på Boqueria Torg, tidigare 

nattklubbschef på Spybar och Kåken 

Stockholm DJ 

Filip Nilsson 29 Bokare på Scandic Malmen och Scandic 

Grand Centralen 

Stockholm DJ 

Live 

Johanna 

Schneider 

22 Bokare på Under bron samt anställd på 

Goldenbest Records 

Stockholm DJ 

Live 
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Paulus Celik 32 Nöjesansvarig på Ritz (Marknadsföring, PR, 

bokning) 

Örebro DJ 

Live 

Martin 

Qvarfordt 

28 Evenemangsansvarig på Satin Örebro DJ 

Live 

Jimmy 

Strand 

25 VD på eventbolaget Mighty HB, 

(marknadsföring och bokare på hotell Witt) 

Kalmar DJ 

Edgardo 

Menjivar 

27 Nöjesgruppen, bokar till Harrys, Klubb Z 

och Stadt  

Kalmar DJ 

Live 

 

Tabell 1. Presentation av intervjusubjekt 

 

Utgångspunkten var att ta ett axplock av olika bokare på olika slags klubbar i tre städer 

för att på så sätt se hur det kan variera men också vilka likheter som finns. Här kommer 

en beskrivning av de olika klubbarna: 

 

Boqueria Torg är en spanskinfluerad restaurang som ligger inne i Mood Gallerian i 

Stockholm. Bokningarna där består endast av DJs och har ingen specifikt genrefokus. 

 

Scandic är en hotellkedja som även har restauranger och barer. På Scandic Grand 

Central och Scandic Malmen i Stockholm har man även klubbar med både DJs och 

livemusik. Även här finns det ingen specifik genre som de fokuserar på, utan försöker 

boka relativt brett med både nyare artister men också lite mer etablerade. 

 

Under Bron är en nattklubb som ligger i Skanstull i Stockholm. Precis som namnet 

beskriver så är den placerad under Skanstullsbron. På Under Bron bokar man nationella 

men också många internationella artister, både live och DJs, inom den elektroniska 

musikscenen. 
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Ritz är en nattklubb som ligger i centrala Örebro. Det är en nattklubb som inte fokuserar 

på någon direkt genre men har väldigt mycket kommersiella bokningar. Här har de olika 

“temadagar” så som t.ex. lördagar då de har mer klubbmusik och ca en-två onsdagar i 

månaden då de har klubbkonserter. Ritz har både svenska och internationella artister 

bokade men använder sig oftast av ett par stycken residents
3
 när det är vanliga 

klubbkvällar. 

 

Satin är en lite mindre popklubb i centrala Örebro som alltid har haft en typ av 

indieprofil. Här bokar de lite mindre band, både etablerade och oetablerade. DJs har de 

ett par stycken som de brukar varva mellan när de inte har olika klubbkvällar, alltså 

olika koncept. Utöver indieprofilen så brukar de även ha en rockklubb en gång i 

månaden där de fokuserar mycket på live. 

 

Hotell Witt som eventbolaget Mighty bokar till ligger i centrala Kalmar. Bokningarna 

där består endast av DJs hittills och fokuserar på kommersiell klubbmusik. 

 

Harrys, Klubb Z och Stadt är tre klubbar som ligger i centrala Kalmar och som Menjivar 

bokar till. På klubb Z och Stadt bokas för det mesta kommersiell klubbmusik där man 

har enbart DJs medan Harrys har även en del livemusik utan direkt genrefokus. 

 

4.2 Sociala nätverk 

Nätverk består av organisationer eller personer som ingår bytesrelationer men kan också 

kopplas ihop på så sätt att man kan utnyttja varandras resurser (Jacobsen & Thorsvik, 

2014). Att skapa och bibehålla personliga relationer är väldigt viktigt och kan vara 

avgörande (Gummesson 2008). I musikbranschen får man ofta höra vikten av att 

nätverka och skapa sig ett nätverk då idéer och värdefulla utbyten oftast sker mellan 

människor med personliga relationer. Det är inte ovanligt att man skapar evenemang 

eller också ”show cases” i syfte att skapa en plats där personer i branschen ska kunna 

                                                 
3
 “Hus-DJ” En DJ som är permanent på en klubb alternativt spelar regelbundet på samma klubb 
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mötas i syfte för att nätverka. En del festivaler har även en separat del utöver själva 

festivalen där folk inom branschen ska kunna mötas och prata om den. Ett exempel är 

Way Out West som har musikkonferenser exklusivt för branschfolk där syftet är att 

skapa en mötesplats för musikindustrin. På konferenserna tar de in olika personer inom 

musikindustrins olika delar som håller i föreläsningar och diskussioner (Way Out West 

Music Conferences 2015). Samtliga bokare ansåg att deras personliga nätverk spelar en 

stor roll när de bokar. Det egna nätverket är något som är extremt viktigt för Strand. 

Han jobbar med nära kontakter inom sitt nätverk då de enligt honom är sådana personer 

man kan lita på. Hela företaget är uppbyggt utifrån det personliga nätverket och utan de 

skulle inte hans eventbolag gå runt rent ekonomiskt. Scappini förklarar att det 

personliga nätverket är en självklarhet men också att det beror på hur mycket folk man 

känner. Scappini som är nöjesansvarig på Bouqeria Torg i Stockholm får ibland in 

bokningar, genom sitt nätverk, på sådant han normalt inte skulle ha fått. Qvarfordt anser 

att nätverket är det som omfattar nästan allt när man bokar. Klubben han jobbar på har 

en mer indieprofil med lite mindre bokningar, möjligtvis sådana som inte har någon 

direkt representant och då spelar nätverket roll. Genom nätverk uppstår även 

samarbeten. En gång i månaden har klubben Satin konceptet rockklubb där de 

tillsammans med Fredrik Larsson, trummisen från Millencolin, bokar rockband. 

Eftersom det är mer åt Larssons expertis så anser Qvarfordt att han kan lämna mer 

ansvar åt Larsson men att de båda bokar tillsammans och bollar idéer. 

 

Det sociala nätverket kan många gånger vara viktigare än professionella relationer 

(Gummesson 2008), sådana relationer tenderar att hållas i långa perioder eftersom 

familje- och vänskapsband inte bryts lätt (Godson 2009). Vidare förklarar Qvarfordt att 

det är viktigt för honom att skapa långvariga relationer. Ett exempel som han tog upp är 

ett popband från Örebro som brukar spela på klubben under deras hemvändarfest, en 

tradition som återkommer en gång om året. Eftersom bandet har spelat där i många år på 

just den kvällen har Qvarfordt funderat på om han ska boka annat för att få lite 

variation, men just på grund av deras nära relation som byggts upp under åren så väljer 
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han att boka dem. Som tidigare nämnt så ansåg bokarna att det personliga nätverket har 

en stor betydelse i deras arbete. Det är just relationerna till andra inom samma bransch 

som många av bokarna påpekar som avgörande till att tillgängligheten av akter blir fler 

och ger möjlighet till att boka sådant som annars inte var möjligt.  

Många relationer börjar som professionella men tenderar efter tid att bli mer personliga 

än det tidigare. Sociala nätverk är något som konstrueras genom strategiska 

investeringar och inget som uppkommer naturligt (Portes 1998). Flertalet av 

respondenterna bokar genom bokningsbolag och agenter. Celik och Schneider bokar 

sina akter genom agenter och bokningsbolag, även Nilsson men han tar även emot 

förfrågningar och letar aktivt privat. Schneider som bokar mestadels internationella 

artister har skapat en relation till agenterna då man många gånger bokar flera artister 

från samma agent. Även Celik har liknande metod som Schneider. Han har varit aktiv i 

branschen i tio år och därför är det så simpelt för honom så som att bara plocka upp 

telefonen och ringa sina kontakter och höra om det finns några intressanta bokningar. 

När det kommer till DJ-bokningar har majoriteten av bokarna ett par resident som oftast 

är lokala akter. Ett av exempel på undantag är Boqueria Torg som inte har några 

residents eftersom det är ett ställe som inte har en tydlig profil när det kommer till 

musikgenre. 

 

Utbytet av resurser sker både mellan bokare och akternas bokare (agenter), genom t.ex. 

bokningsbolag men också vänner emellan. Detta menar vi är en ömsesidig relation som 

stärks genom utbyte av resurser och som sedan övergår till att bli en del av varandras 

personliga nätverk. Det är därför viktigt för en bokare att bygga upp ett nätverk för att 

kunna erhålla ekonomiska fördelar och ökad tillgänglighet av akter, men också för att 

underlätta sökandet: "Jag kan få tag i så mycket och så blandat från många olika håll 

eftersom jag känner så många som är involverade i nattklubbsbranschen. Innan var det 

jag som sökte dem och nu är det dem som söker mig och då blir det väldigt enkelt att 

veta när det finns något bra ute" - Menjivar. 
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Det bokarna har att göra med är informella nätverk som Godson (2009) pratar om. Med 

informella nätverk menar han relationer som har med familj, vänner, kollegor och 

bekanta att göra. Dessa nära relationer kan medföra påtryckningar för bokarna och 

därmed innebära att beslutsfattandet påverkas, vilket i sin tur leder till att rationella 

beslut inte alltid utförs. Å andra sidan att bokaren utvecklar och utnyttjar sitt personliga 

nätverk innebär heller inte att det hindrar beslutsfattaren till att ta ett rationellt beslut, 

utan kan istället öka möjligheterna. Med det menas att bokaren får flera alternativ då 

tillgängligheten av akterna ökar samtidigt som relationerna inom nätverket underlättar 

sökandet. Men det som kan resultera i ett irrationellt beslut när det kommer till nära 

vänner och bekanta är ett utbyte som sker av personliga tjänster istället för det som leder 

till högst effektivitet för organisationen, alltså inte ett rationellt beslut. Här syftar vi på 

bokare som bokar vänner och bekanta även fast det finns andra bokningsalternativ med 

högre relevans och kompetens som skulle leda till högre effektivitet. Schneider till 

exempel har stora bokningar på sin klubb och där bokas ingen ”kompis kompis” som 

hon påpekade det. Men det finns de som bokar nära vänner eller också vänners vänner. 

Scappini tycker om att hitta nya DJs, ibland är det dåliga förklarar han och att det då tar 

ett tag att lära upp de. Ett sådant beslut kan samtidigt vara det alternativ som leder till 

högst effektivitet och därmed kan vara det rationella beslutet. Strand förklarar att 

"Hittills har vi bokat nära kära kontakter inom nätverket, där känner man att vi kan lita 

på folket". Ibland bokar Scappini en DJ för att den har ett jättebra nätverk och drar 

mycket folk, något som han säger kan vara något man behöver en svagare dag. “Allt 

handlar om vilken effekt man får utav sina bokningar”.  

 

4.2.1 Tillgänglighet 

Tillgänglighet har betydelse vid bokning av akter. För en mindre stad så som Örebro 

kan det vara svårare att få tag på artister då de prioriterar de större städerna främst. 

Turnéer och konserter är en stor del av artistvärlden idag eftersom det är där de många 

gånger tjänar pengar på istället för skivförsäljning. Celik bokar många stora artister på 

onsdagar istället för helger till sin klubb vilket är en strategi från hans sida. Genom att 

boka på just onsdagar har han lyckats få inte bara stora svenska artister, men även stora 
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internationella då han inte konkurrerar med varken de större städerna eller resten av 

Europa på samma sätt om han hade bokat de på en helg. Qvarfordt brukar aktivt kolla 

på olika bokningsbolags hemsidor för att se vilka artister som har spelningar i närheten 

och på så sätt försöka få in en bokning om de mot förmodan är tillgängliga t.ex. dagen 

efter. 

 

4.3 Intressen 

Det är många och olika intressen som påverkar intervjusubjekten vid bokning av akter. 

Vissa ter sig att handla mer rationellt, med andra ord tar det beslutet som är allmänt 

förnuftigt. Medan andra svarar tydligt att det inte tar hänsyn till aspekter som vore 

rationellt att göra, eller är påverkade av andra faktorer som de hellre har i åtanke vid 

beslutsfattande. Ett exempel är att många bokare handlar experimentellt, dvs. att 

beslutsfattaren chansar utan att värdera utförandet av handlingen. Här bryts direkt 

kriterierna för ett rationellt beslut då beslutsfattaren verken ser över sina preferenser 

eller arbetsplatsens intressen. Det är viktigt att ta hänsyn till att det finns de som är 

samma person som bokar och äger organisationen och de som arbetar för en 

uppdragsgivare bland respondenterna. På grund av detta har vi valt att inte ta hänsyn till 

de respondenterna som arbetar som bokare och samtidigt äger organisationen. Vi utgår 

ifrån att deras personliga intressen stämmer överens med organisationens då de även 

styr företaget. 

 

Det finns en variation om hur intervjusubjekten ställer sig till sina personliga och 

arbetsplatsens intressen. Hertbert Simon (1997) menar att arbetsplatsens och de 

personliga intressena måste ha samma mål för att beslutet ska kunna tas rationellt. 

Främjar beslutsfattaren sina egna intressen före organisationens så blir besluten 

"Bounded Rational" (Simon 1997). Scappini förklarar att "Mina intressen är väldigt 

enkelt, när jag bokar så är jag inte romantisk utan jag bokar vad som krävs för 

uppdragsgivaren och för stället". Detta är ett exempel på när de egna intressena går 

ihop med uppdragsgivarens och på så sätt tas beslutet utifrån arbetsplatsens mål. Även 
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Menjivar förklarar även han att de egna intressena inte ska spela in vid beslutsfattande 

utan att det är arbetsplatsens intressen är det som spelar roll. Han berättar här att han 

lägger sina egna intressen åt sidan men att det fortfarande har en påverkan till beslutet 

av bokning om det är någonting han inte tycker om. Men om den situationen uppstår 

och folk fortfarande vill se akten på klubben förklarar Menjiver att han då försöker 

lyssna in det ändå, eftersom det är enklare att sälja saker man gillar. Schneider är en av 

de som tar större hänsyn till sina egna preferenser vid beslut av bokning. Hon 

poängterar att det är viktigt att boka sådant som är bra och man kan stå för att promota 

det, ärliga bokningar kallar hon det. Men Schneider påpekar samtidigt att varje bokning 

måste generera pengar. 

 

Huruvida det är egna eller arbetsplatsens intressen som besluten har som mål att 

uppfylla så är lönsamheten ett kriterium som ligger hos de flesta respondenterna. Ett 

undantag är Nilsson som säger såhär: "Vi har gratis inträde hela tiden vilket betyder att 

vi inte tar betalt och då blir det svårare att få ekonomisk vinning i det. Därför är det 

väldigt svårt att mäta lönsamheten". Eftersom Scandic är ett hotell så kommer pengarna 

in på andra områden som t.ex. rumsbokningar, bar och restaurang. Det fria inträdet på 

klubben gör det då svårt att se vilken lönsamhet de olika bokningarna faktiskt ger. 

 

Att tillslut ta ett rationellt beslut så måste handlingen vara det mest effektiva 

alternativet. Vad det betyder för varje individuell bokare menar vi är att se till 

arbetsplatsens mål och allmänna kriterier såsom t.ex. jämställdhet. Det finns många 

påtryckningar t.ex. i form av egna intressen som kan bryta det rationella beslutet. Om 

beslutsfattaren sätter dessa mål före arbetsplatsen riskerar beslutet att bli "Limited 

rational" (Simon 1997).  

 

4.4 Värderingar 

Värdering innebär att sätta ett positivt eller negativt värde på en handling. Resultatet av 

handlingen här har formen av en åsikt, omdöme eller uppfattning (NE 2015).  
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När det kommer till värderingar vid beslutsfattande så var det något nästan alla tyckte 

var viktigt men något man kanske inte alltid tänkte på. Det betyder heller inte att de 

väljer att ha bokningar där värderingar går mot vad som är moraliskt rätt. Nilsson och 

Qvarfordt ansåg att på deras klubbar så är könsfördelningen på akter relativt 50/50. De 

hade ingen direkt siffra men båda hade kollat bland tidigare bokningar för att få en bild 

av könsfördelningen och tyckte att det stämde relativt bra. För Qvarfordt har det alltid 

fallit sig naturligt när det kommer till att boka kvinnliga akter. Han påpekade att de enda 

gångerna han har tänkt extra är ifall de har någon speciell kväll med flera band och 

majoriteten består av män så har han tänkt extra för att få in band som består av kvinnor. 

Likaså för Scappini så har han alltid tagit hänsyn till könsfördelningen. Han har alltid 

jobbat mycket med tjejer men fokus ligger inte på att boka en kvinna eller man, eller 

någon av ett visst etniskt ursprung osv. utan fokus ligger på att boka den som han tycker 

är bäst. Scappini menar att det handlar om kompetens och effekten av sina bokningar. 

Celik däremot har inget intresse alls att tänka på värderingar när han bokar akter. Det 

viktiga för honom är att artisten drar fullt hus, sen vilket kön eller etnisk bakgrund 

personen har spelar absolut ingen roll. “Det spelar ingen roll om det är killar eller 

tjejer. Hade jag fått välja, om de var exakt lika duktiga så hade jag nog valt tjejen”. 

Han säger att det istället handlar om trygghet och bekvämlighet. Genom att använda 

klubbens residents menar Celik att han vet vad han får och behöver inte ägna energi på 

den komponenten för att få kvällen lyckad. 

 

Det ter sig ganska naturligt att prata om värderingar ur ett genusperspektiv eftersom 

studien handlar om jämställdhet men värderingar handlar även om vad som är moraliskt 

rätt och fel. Schneider ansåg att värderingar generellt är jätteviktigt när man bokar akter 

och att det är ”A och O för att skapa bra stämning på klubben”. Menjivar ansåg att 

värderingar spelar stor roll, speciellt när det kommer till kontroversiella akter. Hiphop-

akter var något han ansåg att han inte ville boka så mycket eftersom att han ansåg att 

vissa texter kan krocka med just vissa moraliska aspekter. Ett exempel som han valde 
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att ta upp är Labyrint, en hiphopgrupp som öppet är väldigt drogliberala (Säll 2013, 

Gustavsson 2013) och rappar även om det i sina låtar. Men eftersom hiphop generellt 

har blivit väldigt trendigt på senaste tiden och många vill höra det så är det en åsikt han 

har valt att lägga åt sidan, även fast han personligen inte känner så mycket för just den 

genren. Han förklarade även att polisen hade haft en åsikt om att boka just det bandet, 

vilket skapar en konflikt mellan vad som är moraliskt rätt och vad publiken vill ha och 

som kommer dra mycket folk.  

 

4.5 Beslutsfattande 

Respondenterna fick under intervjuerna besvara frågor angående vad som påverkar 

deras beslut vid bokning. Svaren på dessa frågor har vi valt att tolka bl.a. med hjälp av 

Brunsson & Brunssons fyra logiker. Det gör vi genom att sammanfatta 

intervjusubjektens svar och sedan ser till ifall någon av logikerna som stämmer överens 

med respondenten. Meningen med det här tillvägagångssättet är att se hur 

intervjusubjekten fungerar när de tar beslut, eftersom dessa logiker hjälper oss att se 

vilka intressen som påverkar bokarna mest. Men även för att överskådligt kunna se 

vilken karaktär som är den vanligaste bland bokarna. 

 

4.5.1 Konsekvenslogiken 

Lönsamhet är ett exempel på att tänka konsekvenslogiskt vid beslutsfattande. De flesta 

respondenterna värderar ekonomisk hållbarhet som ett av de mest eftersträvande 

intressena. Detta är självklart på grund av att ekonomin behöver gå runt för att klubben 

skall kunna överleva. Scappini uttrycker sig bestämt att allt måste vara lönsamt. Det 

instämmer även Qvarfordt med när han tydligt påpekar att den ekonomiska aspekten 

påverkar honom vid beslut av bokningar och att det ska vara lönsamt till viss del 

kortsiktigt men främst långsiktigt. “Jag bedöms av min chef på siffror och måste kunna 

motivera mina bokningar" säger han. Överskådligt bland respondenterna är det just den 

långsiktiga ekonomiska hållbarheten viktigast och det intresset som bokarna eftersträvar 

mest. Strand är en av de som berättar att en lyckad bokning är just en ekonomisk hållbar 
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bokning som man kan se långsiktigt. Majoriteten av intervjusubjekten tar även upp att 

de räknar med att gå back vissa kvällar, vilket även det stärker att det är den långsiktiga 

lönsamheten som är i fokus. Celik är inställd på att gå back vissa kvällar och menar att 

av tio gånger så kommer två gå back. Anledningen till varför det händer menar han har 

med artistgagerna att göra. Idag tjänar artisterna till stor del sina pengar på 

liveframträdanden. Just på grund av detta menar Celik att artistgagerna ibland är för 

stora för att kvällen ska gå med vinst. Att bygga upp klubbens varumärke eller att 

behålla status och image på klubben är också ett intresse som många av respondenterna 

tar upp. Även det är ett exempel på att tänka konsekvenslogiskt. "Ibland gör man 

bokningar som är mer en prestigebokning där man gör marknadsföring för att stärka 

varumärket"- Qvarfordt. Detta tar också Celik upp när han säger att många bokningar 

görs för att behålla statusen uppe. 

 

4.5.2 Lämplighetslogiken 

Vi ställde frågan huruvida etiska aspekter spelar in vid beslut av bokning. Detta kan ses 

som en regel ur att tänka lämplighetslogiskt som besökarna sätter upp för klubben att 

rätta sig efter. Ur intervjuerna har vi tolkat att det flesta av intervjusubjekten inte tog 

hänsyn, eller till och med inte ens lägger en tanke på till detta när de bokar. Men av de 

sju personer som vi intervjuat var det en av respondenterna som värderade det som ett 

av de viktigaste intressena vid bokning. Schneider menar att det är jätteviktigt att ta 

hänsyn till etiska aspekter för att skapa bra stämning på klubben. Hon nämner även här 

att hon värderar att inte boka någon med kontroversiella åsikter. Menjivar å andra sidan 

säger att detta har påverkat honom mer förr än i dagsläget. Idag har han fått lägga dem 

värderingarna åt sidan då han menar att det är vad folk vill höra som spelar mest roll. 

“Om folk tycker om en sak så bokar jag det”- Menjivar.   

 

4.5.3 Imitation 

Det går att se ett tydligt samband mellan erfarenhet och användningen av imitation vid 

beslutsfattande. De mer erfarna bokarna använder i större omsträckning imitation när de 

bokar akter genom att se till vad som har fungerat historiskt sätt. Nilsson svarar att det 
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är kvalitén på akterna som han bokar efter. Han menar att den som gör bra saker faller 

sig saker och ting med det och förklarar vidare att den strategin har fungerat hittills. 

Celik använder sig också han av imitation vid bokningar av DJs i syfte till bekvämlighet 

och trygghet: "Med mina residents så vet jag vad jag får, jag behöver inte tänka på att 

musiken inte är tillräckligt bra och att ingen dansar". Utifrån intervjuerna har vi inte 

märkt någon typ av imitation av andra bokare, utan de respondenterna som använder 

imitering ser till vad de själva gjort historiskt sätt. Några var även noggranna med att 

påpeka att de inte tar hänsyn till vad som händer på andra klubbar, utan såg endast till 

sina egna handlingar: "Det finns bara en krets som spelar roll och det är vad jag gör. 

Jag struntar fullständigt i vad alla andra gör"- Scappini. 

 

4.5.4 Experiment 

Utifrån intervjuerna har vi tolkat att det är vanligt för bokarna att de experimenterar när 

de bokar akter. Tydligt är det att bokare som har mindre erfarenhet tenderar att 

experimentera mer. Men även erfarna bokare experimenterar till en stor grad. Celik 

säger att han ofta bokar efter sitt humör och vad han känner för “Ibland kan jag få en 

galen idé och boka någon och sen ångra mig dagen efter men då är det försent eftersom 

den redan är bokad. När jag kommer på en idé så brinner jag för den på en gång, men 

ibland innebär det också att jag skjuter mig själv i foten". Qvarfordt experimenterar 

även han i syfte till att det ska få resultat långsiktigt. Han berättar att han ibland bokar 

akter strategiskt som han känner är på gång men inte är så populära just nu: "Då bokar 

jag de för att skapa en viss relation och så att jag möjligtvis kan boka de i framtiden". 

Detta är ett typiskt experiment vid beslutsfattande där bokaren chansar i beslutet för att 

kunna få en konsekvens som blir effektiv på lång sikt. Det här sättet innebär med andra 

ord en stor risk då det är omöjligt för beslutsfattaren att veta om reslutat av handlingen 

kommer bli effektiv eller ej. 
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4.5.5 Lyckad bokning 

Respondenterna uttalar sig om olika aspekter som är viktiga vid en lyckad bokning. Det 

som är utmärkande överlag bland svaren är att alla involverade i kvällen ska vara nöjda 

över resultatet. Nilsson talar om innebörden av att uppdragsgivaren, den bokade akten 

och han själv ska vara nöjda och glada. Det gör också Qvarfordt när han säger att 

kvällen varit lyckad om alla parter vill göra det igen. Även lönsamheten är en viktig 

aspekt som respondenterna nämner. Scappini menar att en lyckad bokning för honom är 

när det har varit fullt hus, folk har dansat och de har tjänat pengar. Just fullt hus är även 

Celiks innebörd av en lyckad bokning vilket vi ser som en parallell till lönsamhet då 

klubben har störst möjlighet till detta då klubben är full. Strand uttrycker också sig att 

lönsamheten är viktigt då han menar att en lyckad bokning är en ekonomisk långsiktig 

och hållbar bokning. Men påpekar också innebörden av att alla partners blir nöjda för att 

kunna bibehålla ett ömsesidigt och långsiktigt utbyte. 

 

4.6 "Kvinnliga akter drar inte lika mycket publik" 

Det finns en myt som florerar som påstår att kvinnliga akter inte drar lika mycket publik 

som manliga (Jämställd Festival 2014) och att det är på grund av den anledningen som 

kvinnliga artister överlag inte blir bokade i samma omfattning som manliga. Det 

påståendet ansåg majoriteten av respondenterna var absurd och inte alls sant. Två av 

respondenterna trodde snarare tvärtom, att kvinnliga akter drar mer publik än manliga 

medan en ansåg att myten stämde beroende på sammanhanget och genre. 

 

Nilsson, Scappini och Qvarfordt såg inte relevansen i myten att kvinnliga akter inte drar 

lika mycket publik och ansåg att det inte stämde. Vidare så förklarar Qvarfordt att 

myten läggs upp på så sätt att det skulle finnas skillnader mellan manliga och kvinnliga 

artister, vilket han personligen inte tycker. 

 

Celik däremot ansåg att myten stämde väldigt bra men att det också beror på vilken 

genre och i vilket sammanhang det handlar om. Celik menar att, utifrån hans perspektiv 
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och Örebro i det här fallet, så drar en manlig artist mer publik än en likvärdig kvinnlig 

artist. För att exemplifiera berättar han om två av sina bokningar, en kvinna och en man, 

där båda var som störst med vardera singel. Alina Devercerski med låten ”Flytta på dig” 

drog 1/3 så mycket publik som Anton Ewald med låten ”Begging” till klubben. Vidare 

förklarar han att anledningen till att det ser ut så är på grund utav att män inte är fans i 

samma utsträckning som kvinnor, inte när det kommer till mer kommersiella artister. 

Majoriteten av förköpsbiljetterna som säljs är till kvinnor medan män snarare väntar till 

sista sekund då intresset ligger snarare på att det är mycket människor som ska till 

evenemanget. Förvisso stämmer det relativt bra att ju fler människor som ska till ett 

evenemang ju mer intressant blir det att också gå dit. Man vill inte riskera att missa det 

som möjligtvis kan bli en rolig och spektakulär kväll. Celik säger sig hellre boka en 

snygg manlig artist än en snygg kvinnlig artist, eftersom enligt hans analys så drar en 

snygg manlig artist mer än en kvinnlig. Sen kan man ställa sig frågan om just Alina 

Devercerski och Anton Ewald är så likavärdiga artister. Storleksmässigt idag har Alina 

Devercerski sålt 5x platina i Sverige (Alina Devercerski officiella webbsida 2015) 

medan Anton Ewald har sålt 2x platina (Anton Ewald officiella webbsida 2015), men 

ändå så drog Ewald betydligt mer publik än Devercerski, vad är anledningen till det? 

Celik menar att det har just med fans att göra, att kvinnliga fans är som galna när det 

kommer till snygga manliga kändisar. För att stärka sitt påstående väljer han att 

exemplifiera ytterligare med bokningar som inte har bestått av artister. Bokningarna han 

pratade om är tv-profiler från Paradise Hotel. Han förklarar att de mest populära 

kvinnliga deltagarna från tv-serien kunde utan problem röra sig runt om kring på 

klubben utan direkt hinder, medan de manliga deltagarna inte kunde det. Att de var 

tvungna att ha vakter runt om kring sig hela tiden för att det blev kaos och att kvinnliga 

fans försökte ta sig in till deras VIP-område. Den enda gången Celik någonsin har fått 

bryta ett gig och stänga klubben var när han hade bokat Samir Badran, en deltagare från 

föregående års Paradise Hotel. Han berättar att han fick bryta giget redan efter tio 

minuter på grund av säkerhetsskäl då det var fullt av unga tjejer som försökte ta sig upp 

på scen till deltagaren. Celik menar att när det är en extremt snygg kille så blir det en 
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helt annan hysteri kring personen än om det är en extremt snygg tjej. Sen beror det 

också på vad det är för typ av bokningar och vilken genre menar han. Om vi kollar på 

rena popartister så som Markus Krunegård och Linnea Henriksson så anser han att det 

inte spelar någon roll vilket kön artisterna har eftersom att till dessa spelningar går 

musikälskare och att det är musiken som styr mer. 

 

Menjivar ansåg snarare att det var tvärtom. Att kvinnliga artister som slår igenom drar 

väldigt mycket publik och att det är mycket lättare att marknadsföra. Även Strand ansåg 

att myten inte direkt stämde, utan att det snarare var tvärtom då kvinnliga artister är 

ovanligare. Vidare förklarar Menjivar att en kvinnlig artist som slår igenom är oftast en 

A-artist medan en man måste kämpa för sin karriär väldigt länge innan de slår igenom. 

Han menar att kvinnliga artister inte behöver kämpa lika mycket för att det är enklare att 

marknadsföra och att hon då för hjälp på vägen, det är inte lika brett och de går snabbt 

från punkt A till punkt B. Celik är lite inne på samma bana här, att generellt är det 

lättare för en kvinnlig artist att slå igenom idag än en manlig just för att utbudet inte är 

lika stort. 

 

Tokenism och token är en teori som Kanter (1977) tog upp. Innebörden handlar om när 

minoriteter blir en symbol för sin grupp istället för att ses som individer. Kvinnor som 

agerar i olika sammanhang där majoriteten består av män, blir ofta ”tokens”, en symbol 

för alla kvinnor i just det sammanhanget. Vidare förklarar Kanter (1977) att tokens 

ibland har ett övertag när det handlar om att vara ”annorlunda”, i sådana sammanhang 

där framgång är knutet till att sticka ut ur mängden. 

 

Menjivar och Celiks påstående om att kvinnliga artister har lättare att nå framgång än 

manliga då de är en mer ”sällsynt vara” går hand i hand med Kanters teori om tokenism. 

Att något mer annorlunda i ett sammanhang sticker ut kan ha ett övertag ibland. 

Samtidigt är det lätt hänt att man underminerar ”tokens” prestationer. Ett exempel är 

Rebecca & Fiona, två svenska DJs och producenter som började spela på klubbar i 
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Stockholm och som sedan börja turnera runt omkring i Sverige men växte relativt 

snabbt i samband med att elektronisk dansmusik blev mer och mer populärt. Idag är de 

inte bara världskända utan de har även stora turneringar runt omkring i världen. Inom 

elektronisk musik är kvinnor idag relativt underrepresenterade och domineras 

fortfarande av män, men samtidigt något som börjat förändras. Webbserien Rebecca & 

Fiona från SVT är en dokumentär som skildrar hur deras liv såg ut under genombrottet 

av karriären, där de hade filmat bl.a. när de åker på turné runt om i Sverige och även i 

Europa som förband till Robyn (Benholm 2010). I dokumentären förklarar Fiona (2010) 

att i och med att de började producera och göra allting själva så fick de helt plötsligt 

försvara sitt agerande hela tiden. Människor ifrågasatte varför de valde att producera 

och göra allting själva, de blev kallade bloggtjejer istället för producerande DJs då de 

även hade en känd vänstervriden blogg. Båda deras pojkvänner under inspelningen av 

dokumentären, Adrian Lux och Carli, som också är producerande DJs blev aldrig 

ifrågasatta deras yrkesroll, men någonting som de behövde kämpa med hela tiden. 

Samtidigt inflikar Fiona (2010) att ”på ett sätt är det kanske viktigt att vi tar och är de 

här första som gör det och får ta alla de här frågorna och varje dag bli ifrågasatt, men 

det är ganska jobbigt att inte bara få kunna syssla med sitt yrke”. Rebecca (2010) 

berättar vidare att på en av deras klubbspelningar så kom det fram en kille som 

ifrågasatte deras förmåga genom att fråga vem det egentligen är som mixar deras låtar, 

eftersom det enda de gör är att stå och dansa. Självklart är det tjejerna själva som mixar 

live vid uppträdanden, men han kunde inte riktigt förstå det eftersom man inte kunde 

höra övergången mellan låtarna. Det visar tydligt hur Rebecca och Fionas prestationer 

och roll som producerande DJs blir underminerade genom att bli ifrågasatt gång på 

gång, sådant som manliga producenter och DJs inte behöver stå till svars för. 

 

Aino Jawo och Caroline Hjelt eller Icona Pop som deras grupp heter är en annan svensk 

kvinnlig producerande DJ-duo som också har växt i rasande takt på den internationella 

popscenen (United Stage 2014). I en annan webbserie från SVT (2014) som handlar om 

Icona Pops turnering i Amerika berättar Aino att de har spelat på många klubbar som DJ 
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där människor har försökt lära dem att DJa och visa var play-knappen sitter precis innan 

de ska upp och spela deras set. Vidare säger Caroline (2014) att de har träffat en hel del 

människor som har behandlat de annorlunda just för att de är två tjejer, men att de 

samtidigt har gjort det klart och tydligt för dessa personer att inte göra om det. Alltså att 

inte behandla de annorlunda för deras kön. ”Jag tror inte att de inser att de har ett 

sådant tänk” förklarar Aino.  

 

Rebecca och Fiona och Icona Pop är exempel på vad Kanters (1977) teori om tokens 

innebär fast relaterat till musikbranschen. Vidare så menar hon att tokens inte behöver 

jobba hårt för att få sin närvaro märkt, men personen måste jobba hårt för att få sina 

prestationer märkta. Vilket gör det lättare att i sammanhanget påstå att Rebecca och 

Fiona samt Icona Pop inte är bättre än vad en mindre känd manlig DJ och producent är, 

utan snarare just för att de är kvinnor. Celik ansåg att utifrån tekniska kriterier så är inte 

Rebecca & Fiona bättre än vad t.ex. Nause är, de ligger relativt jämt. Men att de både är 

populärare och dyrare just för att de är kvinnor och något sällsynt inom den genren. 

Tokens är både är synliga och sticker ut som personer som är annorlunda och kan dra 

det till fördel, men ändå inte tillåtna sin egen individualitet vilket gör att de hamnar i ett 

slags olösligt dilemma, det är alltid något de måste tampas med. 

 

Schneider är även hon DJ och spelar på olika klubbar. Hon berättade att hon fick ett 

samtal av en bokare, en man, där han frågade henne om hon ville spela på deras klubb, 

men på ett sådant sätt som det lät att de skulle göra henne en tjänst genom att låta henne 

få spela på deras klubb. Det kanske låter absurd att bli förolämpad när man får jobb och 

möjlighet att spela på olika klubbar. Men är det något man gång på gång får höra, vilket 

det visar sig i exemplen som vi har tagit upp bland kvinnliga DJs, så blir det tillslut 

tröttsamt och förolämpande. På påståendet om att kvinnliga akter drar mindre publik än 

manliga svarade Schneider ”Det är ju en man som har sagt det där. Det är bara en 

jävla myt och bara pinsamt. Att man ska behöva höra det och ändå inte ändra på det. I 
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så fall har man ett ansvar att ändra på det liksom”. Vidare anser hon att det handlar om 

att motbevisa myten genom att aktivt boka kvinnliga akter.  

 

4.7 Ansvar att jobba för jämställdhet i branschen 

I klubbscenen idag så domineras beslutsfattarpositionerna av män. Det är i alla fall den 

bilden som majoriteten av bokarna hade, vilket också blir tydligare i de mindre städerna. 

Celik och Qvarfordts bild av klubbscenen i Örebro var att i toppositionerna dominerades 

av det manliga könet. Men även Menjivar delade samma åsikt att det uteslutet var mest 

män. Qvarfordt menar på att den initiala kontakten oftast är med en man vilket han har 

märkt som både bokare och även artist som själv spelar på klubbar. Menjivar är inne på 

samma spår som Qvarfordt, att den initiala kontakten oftast är män, men att många 

kvinnor som tar hand om detaljerna kring bokning efter avtal. I technovärlden förklarar 

Schneider, är det mest killar som har någon form av makt att fatta beslut, men att det 

börjar bli fler och fler kvinnor i den genren. 

När det kommer till vilka akter som får ta mest plats så svarade även här majoriteten av 

respondenterna att det för det mesta är män som får ta plats, i alla fall när det kommer 

till DJ. Nilsson svarade "Fler män än kvinnor, framförallt bland DJs. Men det är något 

man märkt senaste åren att det kommit fler kvinnor". 

 

4.7.1 Har bokare verkligen ett ansvar att jobba för jämställdhet? 

Bland intervjusubjekten fanns det de som känner ansvar men svarar att de istället 

prioriterar är lönsamheten: "Ja egentligen men det är inget jag tänker på. Det enda jag 

fokuserar på är vad som drar fullt hus och tänker inte på om det är en man eller kvinna. 

För mig handlar det om pengar och det är min prioritering"- Celik. Precis som vi 

beskrev tidigare, handlar det för honom även om bekvämlighet. När det kommer till DJs 

så har han ett par residents och med dem så vet han vad han får. Han behöver inte gå 

runt och fundera på om musiken är tillräckligt bra och att folk dansar. Även Strand 

uttrycker sig att ekonomin kommer i första hand och förklarar att han inte tänkt så 
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mycket på frågan. Men majoriteten av respondenterna svarar kort och koncist att man 

som bokare/arrangör har ett ansvar att arbeta för jämställdhet: "Alla har det, hela 

världen ska ha det"- Scappini, "Ja verkligen, jag tycker att man som arrangör har ett 

sjukt stort ansvar"- Schneider. Schneider menar på att man som arrangör kan kvotera in 

akter och när det kommer till DJs så köper hon inte argument att det inte finns 

tillräckligt många stora och bra kvinnliga akter. Det går alltid att hitta bra kvinnliga DJs 

men att man som arrangör måste jobba mer aktivt i sökandet. Scappini personligen 

gillar att hitta nya DJs som är villiga att jobba hårt för att bli bättre. Han förklarar att 

”ibland är de skitdåliga och då tar det tid att lära upp dem”. Vidare säger han att de 

ofta försöker jobba med folk som de tycker är nya och spännande, kriterier som ålder 

och kön spelar ingen roll så länge det känns rätt. Qvarfordt och klubben han jobbar på är 

inne på samma bana som Scappini. Han berättar att de jobbar mycket med olika 

klubbkoncept som drivs av tjejer och att dessa tjejer många gånger själva är DJs under 

kvällen. Vidare berättar han att vid ett tillfälle när de hade en klubb med två tjejer som 

ville spela, men kände själva att de inte var så duktiga på det, frågade ifall de kunde få 

tillgång till klubben under dagtid för att träna på de tekniska aspekterna. Eftersom 

klubben ändå är stängd då så såg de inga problem med det. Menjivar däremot ansåg att 

han personligen inte hade något ansvar att jobba för jämställdhet i branschen då han 

anser att det är musiken som ska tala. 
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5. Slutsats 

 

I det här kapitlet presenterar vi studiens slutsats. Det gör vi genom att besvara studiens 

forskningsfrågor angående beslutsfattning och jämställdhet.  

 

 

5.1 Hur resonerar beslutsfattare när de bokar till klubbar? 

I och med den här studien har vi kunnat se betydande påverkningar som spelar in vid 

beslutsfattande hos bokare. Vi har även konstaterat intressen som bokare influeras av 

och vilka värderingar som de tar hänsyn till vid beslut. 

 

En betydelsefull upptäckt är bokares sätt att se till konsekvensen av besluten. Här har vi 

haft användning av Brunsson & Brunssons olika beslutslogiker som hjälpt oss med 

analyseringen. Genom denna teori har vi kommit fram till att många bokare tar en 

konsekvenslogisk karaktär, vilket just innebär att konsekvenserna av 

handlingsalternativen utvärderas noggrant. Vi har även med hjälp av Herbert Simons 

teori om rationalitet försökt förstå huruvida bokare tar rationella beslut eller ej. Ett 

rationellt beslut innebär att den utförda handlingen måste vara en möjlighet till att 

resultatet blir den mest effektiva konsekvensen. Vi vet redan att många bokare tar en 

konsekvenslogisk karaktär, men innebär det att de resonerar rationellt? 

 

Bokare ska med andra ord sträva efter att välja det alternativet som har störst chans att 

ge högsta möjliga effektivitet som konsekvens av beslutsfattandet. Vad effektivitet 

innebär ur en bokares perspektiv menar vi är att arbetsplatsens mål och kriterier 

uppfylls, i bokares fall innebär det klubbens. Som vi nämnde tidigare har vi märkt 

många påtryckningar, t.ex. i form av bokares egna intressen som kan bryta det rationella 

beslutet. Om beslutsfattaren sätter dessa mål före arbetsplatsen riskerar beslutet att bli 

påverka effektiviteten negativt. 
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5.1.1 Sociala nätverk 

Genom denna studie har vi märkt vikten av att skapa och bibehålla personliga relationer. 

Att bygga upp ett bra nätverk har vi sett innebära ekonomiska fördelar, högre 

tillgänglighet av akter och underlättande av arbetet i form av att sökandet av akter inte 

blir lika omständigt. Vi anser därför att det personliga nätverket har en hög påverkan på 

beslutsfattaren och kan tillföra påtryckningar. Dessa påtryckningar kan vidare innebära 

att beslutet inte fattas rationellt. Vi menar att effektiviteten kan påverkas när personliga 

intressen bestämmer utbytet av resurser i en relation. Här syftar vi återigen på det 

personliga intresset som kan avgöra vilket beslut bokaren tar. I större städer är det 

lättare för bokare att skapa relationer då det finns betydligt fler människor och därmed 

större chans att mötas. Tillgängligheten av människor i samma bransch och samma 

intressen är befintlig i större utsträckning än i mindre städer. Därför är det viktigare för 

bokare i mindre städer att faktiskt vårda sina relationer eftersom att där krävs en mer 

noggrann planering av sina bokningar än i större städer där spontanbokning är lättare. 

Det innebär inte att bokare som bor i större städer kan ta sina relationer för givet, men 

snarare att tillgängligheten av akter är större.  

 

 

5.1.2 Intressen 

För att beslutet ska kunna tas rationellt måste beslutsfattaren främja organisationens mål 

före individens intressen. Intressen kan med andra ord delas upp i arbetsplatsen och 

personliga intressen. När de personliga intressena tar de avgörande besluten så kan t.ex. 

resurser utbytas inom en relation genom tjänster. Detta är någonting som vi bedömer 

som vanligt inom klubbscenen genom att bokare t.ex. bokar sina vänner även fast det 

finns andra bokningsalternativ med högre relevans och kompetens. Vi har inte sätt något 

spår till om detta skulle drabba effektiviteten på något sätt samtidigt som vi inte kan se 

tecken på att bokare tar personliga tjänster före effektiviteten för klubben. Vi anser 

därför att bokare inte är särskilt påverkade av att ta bokningsbeslut utifrån personliga 

tjänster och prioriterar därför arbetsplatsens intressen. Vissa bokar vänner men 
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konsekvensen av det beslutet kan vara det alternativet som leder till högst effektivitet 

för organisationen. 

 

5.1.3 Värderingar 

Det övergripande resonemanget hos en bokare när det handlar om värderingar är svårt 

att uppfatta. Under den här studien uppkom många olika värderingar som bokare tar 

hänsyn till. Men att se någon speciell som är övergripande går inte att urskilja. Vi menar 

istället att vilken roll värdering spelar in vid beslutsfattning kommer ner till bokaren i 

sig eller de värderingar som arbetsplatsen sätter värde på. 

 

Bland alla påtryckningar som en bokare utsätts för framgår tydligt ur analysen att 

lönsamheten står i fokus som det mest betydande intresset hos bokare. Samtidigt har vi 

sett genom den här studien att bokare värnar om att förbättra klubbens varumärke och 

att akterna de bokar genererar besökare. Vi anser att det är dessa intressen som en 

bokare resonerar kring vid beslutfattande och bidrar till att ett beslut tas utifrån det 

alternativet som har störst chans att ge klubben högst effektivitet.   

 

5.2 Vilken hänsyn tar bokarna till jämställdhet vid beslutsfattande? 

Den hänsyn som bokare tar när det kommer till jämställdhet varierar beroende på vilken 

typ av bokare du är, vilken klubb du har och även vilken typ av stad den befinner sig i. I 

större städer finns det fler klubbar som är mer benägen till att ha ett feministiskt tänk när 

det kommer till beslutsfattning. Varför är det så? Eftersom att i större städer så är 

utbudet av klubbar även större, det finns större variation av olika typer av klubbar så 

som inriktning, genre, koncept m.m. Det betyder inte att alla, eller majoriteten av 

klubbarna i de större städerna har ett feministiskt tänk, men just på grund utav att 

utbudet av olika slags klubbar är större så är möjligheten även större att det finns 

tillgång till sådana klubbar. Även klubbar i mellanstora till mindre städer som har en 

mer indie/pop-profil med mindre slags bokningar har också ett mer feministiskt tänk. 

Det feministiska tänket handlar inte om att gynna kvinnliga akter, men att bidra och se 

till att utbudet av kvinnliga och manliga akter är lika stort.  
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Många av de klubbar som vi nämnde ovan strävar efter att se till att boka 50 % manliga 

akter och 50 % kvinnliga akter oavsett typ av akt, alltså vare sig det är en liveartist eller 

en DJ. Det finns en annan slags medvetenhet i det feministiska tänket där, oavsett 

könsidentitet, än hos manliga bokare i mellanstora till små städer på klubbar som lutar 

sig åt den mer kommersiella scenen. Sådana slags bokare prioriterar vad de anser bidrar 

till fullt hus. Alltså det som genererar i mest pengar. Åsikter som att snygga manliga 

artister drar mer publik än kvinnlig är vanligare och förmodligen är inte påståendet helt 

taget ur luften. Kanske har det med en småstadssyn att göra. Att där är man inte lika van 

vid kändisar och uppträdanden i samma omfattning som i större städer och därför 

attraherar de kommersiella artisterna (oftast män) som ständigt spelas på radio, en större 

publik.  

 

Dilemmat som skiljer de större städerna från de mindre städerna är också 

tillgängligheten av akter. Eftersom bokare och deras arbetsgivares gemensamma mål är 

att tjäna pengar på sin verksamhet så kan det vara svårare för klubbar i de mindre 

städerna att boka kvinnliga akter eftersom utbudet inte är i lika stor omfattning som i de 

större städerna. I längden blir det inte lönsamt att boka en akt från en annan stad för att 

spela i en mindre stad där majoriteten möjligtvis inte vet vem akten är, det är snarare en 

chansning som en del inte är beredda att satsa på. Det är förståeligt att bokare väljer att 

gå på säkerhet och bekvämlighet men det hindrar samtidigt möjligheten för fler kvinnor 

att ta plats inom klubbscenen och även musikbranschen. Det är viktigt att våga bryta ett 

mönster och förändra det tillstånd som råder för att kunna bidra till en mer jämställd 

klubbscen. Om kvinnliga akter inte får ta plats är det nästan självklart att publiken i de 

mindre städerna heller inte är medvetna om dessa, att där är bilden av en bra artist 

någon som är en man med kommersiell musikstil. 

 

En annan risk till följd av bristen på kvinnor inom klubbscenen är att färre kvinnor 

väljer att börja med musik på grund av bristen på kvinnliga förebilder. Rebecca och 
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Fiona är kvinnliga föregångare inom den svenska klubbscenen. De har bevisat att det 

krävs fler kvinnor inom klubbscenen, i detta fall DJs, för att påverka fler tjejer att börja 

med t.ex. DJ:ing, något som stereotypiskt associeras med ett manligt yrke. En effekt, 

(Rebecca och Fiona effekten), utav att de har blivit så stora är att allt fler tjejer har vågat 

sig på att börja DJ:a och starta egna klubbkoncept där de själva tar initiativ och aktivt 

försöker påverka klubbscenen. De mer feministiskt inriktade klubbar är också väldigt 

bra på att anamma klubbkoncept och prova på nya saker för att se vad som fungerar och 

i samband med det så ges också fler kvinnor i större utsträckning en chans till att få 

etablera sig som DJ/artist. Det tråkiga är att det oftast, som tidigare påpekat, centrerat 

till de större städerna.  

 

Samtidigt envisas många bokare med att boka vad de anser är de med bäst kompetens 

till sina klubbar. I sådana sammanhang är det lätt att se kvinnliga DJs och akter som vad 

vi tidigare talade om tokens. Alltså att man representerar det kvinnliga könet bland ett 

hav av manliga DJs och inte en av alla DJs. Det är alltså lättare att förbise kvinnliga 

akters kompetens eftersom tokenism gör att de snarare blir representativa för det 

kvinnliga könet och inte ses som en likvärdig DJ.  

 

För att förändra synen på kvinnliga DJs som tokens är det viktigt att faktiskt lyfta fram 

dessa akter. En del bokare hjälper nya upcoming akter som de tror på genom att lära 

dem tekniker, om de nu inte är så bra på det, samt att ge dem tid och på så sätt låta de bli 

bättre på de mer tekniska aspekterna. Arrangörer och andra yrkestitlar inom samma 

kategori med möjlighet att fatta beslut har makt att förändra och bidra till en mer 

jämställd klubbscen. Det handlar om att bli medveten om att det går att påverka och att 

aktivt söka efter fler kvinnliga akter. Om man inte vet på rak arm vilka kvinnliga akter 

man kan boka så kan man ta hjälp av olika föreningar och organisation som hjälper 

arrangörer att få en mer jämställd artistrepresentation. Det går som sagt alltid att boka 

jämställt, det handlar bara om att vilja och våga ta den chansningen.  
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Bristen på kvinnliga bokare är också något som bidrar till den ojämställda klubbscenen. 

Det kan vara svårare för en manlig bokare att se relevansen i att faktiskt boka fler 

kvinnor eftersom de förmodligen inte kan relatera till kvinnor i samma utsträckning som 

en annan kvinna kan. Människor av samma kön och liknande identitet har lättare att 

relatera till andra människor och identifiera sig med de som liknar en själv. Å ena sidan 

är det att fördumma män, att de inte skulle ”förstå” vikten av att boka kvinnliga akter. 

Det handlar snarare om att många är omedvetna om den situation som råder och 

fortsätter på samma enkelspåriga väg eftersom den alltid har fungerat och det är vad 

som är bekant. 

 

Det normala idag är att inom musikbranschen och klubbscenen är det fler män än 

kvinnor på beslutsfattarpositioner. Något som behöver ändras för att det ska bli mer 

jämställt. Men eftersom det är situationen som råder idag blir också motsatsen, alltså det 

onormala när det faktiskt är jämställt. Strävan är inte att få en klapp på axeln för att man 

har lyckats få det jämställt på sin verksamhet (klubb, festival, arbetsplats), strävan är att 

få det jämställt utan att det ska märkas. Normen ska vara att det är jämställt och 

abnormen när det inte är det, inte tvärtom som det är i dagsläget.   
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6. Studiens bidrag 
 

I detta kapitel beskriver vi studiens teoretiska och praktiska bidrag. 
 

 

Resultatet av vår studie kan användas för att förstå hur en bokare resonerar vid 

beslutsfattande genom att se till vilka intressen som påverkar bokaren vid beslut, hur 

sociala nätverk spelar in och vilka värderingar som bokaren tar hänsyn till. Men studien 

är även essentiell att se på beslutsfattare i andra miljöer utanför klubbscenen. 

Slutsatserna om beslutsfattande kan med andra ord tillämpas på beslutsfattare inom 

andra organisationer utöver de som är involverade i klubbscenen. Vi menar att 

majoriteten av påtryckningar som en bokare ställs inför även sker hos beslutsfattare 

inom andra organisationer. 

 

Vi har även bidragit till debatten om jämställdhet inom festival- och klubbscenen. Det 

har vi gjort genom att försöka skapa en medvetenhet hos bokare om att de har makten 

till att påverka problemet. Den här studien bidrar också till debatten om jämställdhet 

utanför festival- och klubbscenen då vi i studien tar upp mycket annat som berör 

jämställdhet i en mer allmän bild. 
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http://wayoutwestmusicconference.com/
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8. Bilagor 

8.1 Intervjuguide 

 

Om personen i fråga. 

Vad heter du och hur gammal är du? 

Vart jobbar du? 

Vad är din titel och vad har du till huvudsak att göra? 

 

Hur de resonerar när de bokar  

Vad har ni för slags bokningar på klubben?  

Hur går det till när du bokar? 

Vilken roll spelar det egna nätverket in på när man bokar? 

Vilken roll spelar intressena in på bokning? 

-De egna intressena 

-Arbetsplatsens intressen 

Vilken roll spelar värderingar in när man bokar? (etiska aspekter, kontroversiella 

åsikter, könsfördelning) 

Vad påverkar dig mest när du fattar beslut vid bokning om man berör nätverket, 

intressen, värderingar och lönsamhet? 

-varför? 

Vad är en lyckad bokning för dig? 

 

Hur personen upplever klimatet på klubbscenen 

Hur anser du att könsfördelningen ser ut bland bokare på klubbscenen? 

Vilka typer av akter får ta mest plats anser du? 

 

Jämställdhet 

Anser du att man som arrangör/bokare har ett ansvar att jobba för jämställdhet i 

branschen? 
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-I så fall, på vilket sätt? 

-Om inte, varför anser du det? 

Tror du att manliga artister drar mer publik än kvinnliga artister? 

Det finns en myt som säger att kvinnliga artister inte drar lika mycket publik som 

manliga artister. Hur ställer du dig till det?  

-Kan du se relevansen i det påståendet? 

 


