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Abstrakt 
Titel: Könsfördelningen på högre ljud- och musikproduktionsprogram i Sverige / 
Gender equality in higher education sound and music production programs in Sweden.  
 
Denna uppsats är dels en jämförande undersökning av könsfördelningen på två ljud- och 
musikproduktionsprogram och dels bygger den på statistik av könsfördelningen på fem 
olika ljud- och musikproduktionsprogram i Sverige. De två ljud- och 
musikproduktionsprogrammen är Musikproduktionsprogrammet på Linnéuniversitetet 
och Ljud- och musikproduktionsprogrammet på Högskolan Dalarna. Genom kvalitativa 
intervjuer med lärare och studenter på programmen diskuteras de fyra kategorierna: 
bakgrund, självbild, könsfördelning och genusarbete. Statistiken, som består av 
könsfördelningen på fem olika ljud- och musikproduktionsprogram i Sverige, används 
som ett underlag för att sätta in studien i ett större perspektiv. Materialet har analyserats 
med hjälp av olika genusteorier och tidigare forskning om genusperspektiv på både 
musikbranschen, ljud- och musikproduktion och grundskola och högre 
musikutbildningar.  
 
På tre av fem utbildningar har könsfördelningen blivit jämnare under de senaste tre åren, 
men ökningen av kvinnliga studenter är liten och utbildningarna är fortfarande väldigt 
mansdominerade. De flesta av informanterna tror att det beror på att fler pojkar än 
flickor uppmuntras till att spela instrument och syssla med teknik under barndomen. De 
tror även att det beror på mansdominansen som finns både på ljud- och 
musikproduktionsprogram och i musikbranschen överlag och att detta kan avskräcka 
kvinnor från att söka sig till programmen. Den mest återkommande orsaken till varför 
könsfördelningen är så ojämn är att ljud- och musikproduktion förknippas med teknik, 
vilket anses vara manligt och att könsfördelningen därför ser ut som den gör idag.  
 
Nyckelord 
Genus, könsfördelning, ljud- och musikproduktion, studenter, mansdominans,  
bakgrund, självbild, genusarbete.  
 
Tack 
Jag vill tacka studenter och lärare på Musikproduktionsprogrammet på 
Linnéuniversitetet och på Ljud- och musikproduktionsprogrammet på Högskolan 
Dalarna för att de medverkade på intervjuer. 
 
Jag vill också tacka mina föräldrar för att de alltid ställer upp och tar sig tid, min farfar 
för hans hjälp och mina vänner för deras feedback och inspiration. 
 
Även ett stort tack till min handledare Karin Larsson Eriksson för att hon stöttat mig 
genom detta arbete.   
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ii 

Innehållsförteckning0
1.! Inledning* 4!

1.1! Begreppen)musikproduktion)och)musikproducent) 4!
1.2! Problemområde) 5!
1.3! Syfte)och)frågeställningar) 6!

2! Forskningsöversikt* 6!
2.1! LjudD)och)musikproduktion) 7!
2.2! Genusforskning) 7!
2.3! Genusperspektiv)på)musikbranschen) 7!
2.4! Genusperspektiv)på)grundskolan)och)högre)musikutbildningar) 8!

3! Metod*och*material* 9!
3.1! Statistik) 9!
3.2! Utformningen)av)intervjumall) 10!
3.3! Urval)av)informanter) 11!
3.4! Genomförandet)av)intervjuer) 12!
3.5! Kritik)mot)metodval)och)etiska)överväganden) 13!
3.6! Informanter) 13!

4! Teori* 15!
4.1! Genusteoretiska)ramverk)och)begrepp) 15!
4.2! Genussystemet) 16!

4.2.1! Genussystemets!logiker! 16!
4.2.2! Meningsskapande!–!maktskapande! 16!

4.3! Genusdualism) 17!

5! Könsfördelningen*på*de*fem*ljudE*och*musikproduktionsprogrammen* 18!
5.1! Könsfördelningen)på)Musikproduktionsprogrammet)och)LjudD)och)
musikproduktionsprogrammet) 19!

6! Intervju*med*lärare*på*respektive*program* 20!
6.1! Musikproduktionsprogrammet)på)Linnéuniversitetet) 21!
6.2! LjudD)och)musikproduktionsprogrammet)på)Högskolan)Dalarna) 22!
6.3! Könsfördelningen) 22!
6.4! Genusarbete) 23!

7! Intervju*med*studenter* 24!
7.1! Bakgrund)–)Musikalisk)bakgrund,)programmen)och)framtidsdrömmar) 24!
7.2! Självbild)–)Den)egna)utvecklingen,)ljudD)och)musikproducenter)och)förebilder) 25!
7.3! Könsfördelning)–)Könsfördelningens)orsaker)och)betydelse)och)mansdominans) 26!
7.4! Genusarbetet)–)Jämnare)könsfördelning,)kvotering,)antagningsprov)och)framtiden28!

8! Diskussion,*slutsatser*och*reflektioner* 30!
8.1! Sammanfattningen)av)statistiken) 30!
8.2! Bakgrund,)självbild,)könsfördelning)och)genusarbete) 30!
8.3! Bakgrund) 31!

8.3.1! Jämställdhet!i!musikundervisningen! 31!
8.3.2! Musik!och!genus! 31!

8.4! Självbild) 32!
8.4.1! Självbild!och!självförtroende! 32!
8.4.2! Förebilder! 32!

8.5! Könsfördelningen) 33!
8.5.1! Teknik!och!genus! 33!
8.5.2! Mansdominans! 33!

8.6! Genusarbetet) 34!



  
 

iii 

8.6.1! Utbildningarnas!pågående!genusarbete! 34!
8.6.2! Genusarbetets!utmaningar! 34!

8.7! Slutsatser)och)reflektioner) 35!
8.7.1! Könsfördelningens!orsaker!och!betydelse! 35!
8.7.2! Genusarbete! 36!
8.7.3! Reflektioner! 36!

9! Förslag*på*framtida*forskning* 37!

10! Referenser* 38!

Bilagor* I!
Bilaga)A:)Könsfördelningen,)ljudD)och)musikproduktionsprogram) I!
Bilaga)B:)Musikproduktionsprogrammet,)Linnéuniversitetet,)180)poäng) II!
Bilaga)C:)LjudD)och)musikproduktionsprogrammet,)Högskolan)Dalarna,)180)poäng) III!
Bilaga)D:)Intervjufrågor)till)lärare) IV!
Bilaga)E:)Intervjufrågor)till)studenter) VI!



  
 

4 
 

1.!Inledning 
Utbildningar med inriktning på ljud- och musikproduktion har vuxit kraftigt i Sverige 
under de senaste 25 åren. Den första svenska musikproduktionsutbildningen på hög-
skolenivå 1983 var en kurs på 40 poäng på Malmö högskola. Läsåret 2008–2009 fanns 
det högre utbildning i musikproduktion och närliggande ämnesinnehåll fördelat på 19 
svenska lärcentrer, fem musikhögskolor och 14 universitet och högskolor.1 Idag finns 
privata skolor såsom AP Academy med kortare kurser, folkhögskolor som lär ut musik-
produktion samt kurser och program på högskolor och universitet. Det tillkommer i stort 
sett en ny utbildning i Sverige varje år, vilket gör landet unikt. Sverige skiljer sig också 
i jämförelse med andra nordiska länder där det inte är lika utbrett med högre 
utbildningar inom musikproduktion.2   
 
1.1! Begreppen musikproduktion och musikproducent 
Jan-Olof Gullö som har skrivit avhandlingen Musikproduktion med föränderliga verk-
tyg: en pedagogisk utmaning och som arbetat som lektor i journalistik och lärande 
beskriver svårigheten med att definiera musikproduktion, ordet finns inte i uppslagsverk 
och är komplext. För att förstå begreppet delar Gullö in ordet i två led: musik och 
produktion. Musik förklaras som organiserat ljud som människor kan uppfatta som 
musik och produktion kommer från latin och innebär att föra fram, sätta i rörelse och 
skapa.3  
 
Gunnar Ternhag, som är musikforskare och professor i ljud- och musikproduktion och 
musikvetenskap och Johnny Wingstedt som är fil doktor i musikpedagogik är redaktörer 
för boken På tal om musikproduktion: elva bidrag till ett nytt kunskapsområde.4 
Ternhag menar på att det inte går att definiera musikproduktion på ett sätt, utan att 
begreppet bygger på flera olika kunskapsområden vilket gör beskrivningen komplex. 
Enligt honom kan begreppet musikproduktion delas in i elektronik, musikteori, 
musicerande, företagsekonomi, programmering och akustik. Det finns alltså inte en 
enhetlig definition.5 Studenter som går på ljud- och musikproduktionsutbildningar 
studerar kurser i musikproduktion och ska efter avslutad utbildning ha kunskap och 
verktyg att använda sig av i sina framtida yrken som ljud- och musikproducenter.  
 
Gullö menar att en musikproducent kan vara både artist, kompositör och producent. En 
musikproducent har många olika arbetsuppgifter där en av de viktigare är att se till att 
produktionen blir klar i utsatt tid. Han skriver också att en musikproducent ska ha 
kompetens att kunna samarbeta, leda verksamheten, vara kreativ, musikalisk och ha bra 
intuition.6 Genom intervjuerna lyfter studien lyfter fram hur studenterna ser på sin egna 
utveckling och hur lärarna ser på studenternas utveckling på programmen. 

                                                
1 Gullö, Jan-Olof (2010). Musikproduktion med föränderliga verktyg: en pedagogisk utmaning. 
Stockholm: KMH förlaget. S. 18f. 
2 Ternhag, Gunnar (2012a). Musikproduktion ett nytt ämne i högre utbildning. I På tal om 
musikproduktion: elva bidrag till ett nytt kunskapsområde Ternhag, Gunnar & Wingstedt, Johnny (red.) 
Göteborg: Bo Ejeby. S. 75f. 
3 Gullö (2010) S. 4ff.  
4 Ternhag, Gunnar & Wingstedt, Johnny (red.) (2012). På tal om musikproduktion: elva bidrag till ett nytt 
kunskapsområde. Göteborg: Bo Ejeby. 
5  Ternhag, Gunnar (2012b). På tal om musikproduktion: begreppsbildning i ett nytt utbildningsämne. I 
På tal om musikproduktion: elva bidrag till ett nytt kunskapsområde Ternhag, Gunnar & Wingstedt, 
Johnny (red.) Göteborg: Bo Ejeby. S. 12ff. 
6 Gullö (2010). S. 5. 
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Informanternas åsikter kring hur en bra ljud- och musikproducent bör vara och arbeta 
med ljud- och musikproduktion lyfts också fram i studien.  
 
1.2! Problemområde 
Könsfördelningen i klasser på ljud- och musikproduktionsprogram i Sverige är idag 
väldigt ojämn. Ända sedan ljud- och musikproduktionsprogram började växa fram i 
landet så har könsfördelningen sett ungefär likadan ut med en stor mansdominans.7 
Även om könsfördelningen i musikbranschen de senaste tio åren har förändrats med fler 
kvinnliga artister och låtskrivare än tidigare så är könsfördelningen inom ljud- och 
musikproduktionsprogram fortfarande väldigt ojämn. Jag vill i denna undersökning ta 
reda på orsakerna till varför det ser ut som det gör och betydelsen av det.8 
 
Jag ser paralleller från min gymnasietid på estetiska programmet med musikinriktning 
där endast några få flickor hade ett annat huvudinstrument än sång. De flesta ensemble- 
och instrumentlärare var män och det kändes som något outtalat att det fanns en skillnad 
mellan flickor och pojkar och vad som förväntades av oss. Kanske var det baserat på hur 
könsfördelningen inom musikbranschen såg ut utanför skolan, kanske för att det sedan 
tidigare var uppdelat i att flickor och pojkar ofta valde olika huvudinstrument. När jag 
började gymnasiet bildade jag och mina vänner ett popband med enbart flickor vilket 
fick många att höja på ögonbrynen i den lilla stad där jag växte upp. Även då reagerade 
jag på varför vi fick så mycket uppmärksamhet för att vi spelade och skrev musik. 
Omvärldens fokus låg ofta på att vi var ett band med enbart flickor, ett så kallat ”tjej-
band” och vi blev inte värderade efter vår musikaliska förmåga. Vi fick ofta höra 
kommentaren: ”Ni var ju riktigt bra, faktiskt” och fick också uppleva fördomar kring att 
vi inte själva skulle kunna hantera den tekniska utrusningen.  
 
När jag började studera på Linnéuniversitetet (LNU) i Växjö kom jag i kontakt med 
flera studenter på Musikproduktionsprogrammet. Klasserna var väldigt 
mansdominerade men under tiden som jag studerade (2013−2016) så började fler 
kvinnor på utbildningen än någonsin förut.9 Jag blev då nyfiken på varför denna 
förändring skett och om det skett en liknande utveckling på andra ljud- och 
musikproduktionsutbildningar i Sverige.  
 
Jag tycker mig också se en förändring i musikbranschen. Under de senaste åren har 
många kvinnliga artister slagit igenom, vunnit priser och skrivit och producerat sin egna 
eller andra artisters musik.10 Det har inte heller gått att missa att jämställdhetsfrågor 
inom musikbranschen har fått stor uppmärksamhet i media och politik under den 
senaste tiden. I artikeln ”Det finns rockband och det finns tjejband men finns kvinnliga 
producenter?” från 2010 intervjuas kvinnor inom musikbranschen om problematiken 
kring fördomar och svårigheter för en kvinna att få samma erkännande och tas på 
samma allvar som en man. Artikeln lyfter även fram att det just nu pågår en förändring 
där fler kvinnor tar för sig mer och tar andra roller i musikbranschen. De är till exempel 
själva musikproducenter, vilket utmanar de djupt rotade könsroller som finns i dag.11  
 
                                                
7 UHR Antagningsstatistik. Sök i universitets- och högskolerådets antagningsstatistik. (Hämtad: 2016-01-
15).!
8 Musiksverige (2012). Musikbranschen i siffror – statistik 2009-2014. S. 34ff. (Hämtad: 2015-12-05). 
9 Se bilaga A.  
10 Musiksverige (2012). S. 34ff. (Hämtad: 2015-12-05). 
11 Forshage (2010). Det finns rockband och det finns tjejband men finns kvinnliga producenter? 
Nöjesguiden. (Hämtad: 2016-01-18). 
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2010 gjorde Laleh, som själv är artist och musikproducent, ett uppmärksammat 
uttalande efter att TV-programmet Agenda sänt ett program om den framgångsrika 
musikindustrin i Sverige och dess påverkan internationellt. I programmet intervjuades 
världskända musikproducenter vilka berättade att det inte fanns några kvinnliga fram-
gångsrika musikproducenter. Laleh avslutade sitt uttalande med: ”det är förtroendet 
ifrån skivbranschen som är svårt att vinna när man säger att det inte finns exempel på 
oss som lyckats och det blir ännu svårare att vinna förtroende när man inte finns”.12 
I januari gjorde SVT Nyheter ett inslag efter P3guld galan som handlade om framväxten 
av kvinnliga artister och kvinnodominansen bland pristagarna, men inslaget handlade 
främst om varför det fanns så få kvinnliga musikproducenter och varför de inte fått 
samma erkännande och tagits på samma allvar som sina manliga kollegor.13 Under de 
två sista veckorna i januari 2016 gjorde SVT− Edit, som är en mötesplats på internet, en 
satsning som kallades #delascenen då de undersökte jämställdheten inom 
musikbranschen i Sverige och där fanns även flera artiklar om inslaget.14 Den samlade 
bilden är att det idag finns många kvinnliga artister och låtskrivare i den svenska 
musikbranschen som blir uppmärksammade men att de kvinnliga musikproducenterna 
har svårt att få erkännande och samarbetsmöjligheter med manliga musikproducenter 
som redan är etablerade. Detta gör att de heller inte blir synliga och att det framstår som 
att det finns mindre kvinnliga musikproducenter än det egentligen gör, vilket är ett 
problem för jämställdheten inom musikbranschen.  
 
1.3! Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att lyfta fram potentiella orsaker till varför könsfördelningen inom 
högre ljud- och musikproduktionsutbildningar ser ut som den gör i Sverige idag. Jag har 
valt att titta närmare på tre huvudfrågor. 
 
1. Hur har könsfördelningen sett ut under de senaste tre åren inom högre ljud- och 
musikproduktionsprogram i Sverige?  
 
2. Vad har denna könsfördelning för orsaker och betydelse enligt studenter och lärare?   
 
3. Anser studenter och lärare att programmen borde arbeta med könsfördelningen och i 
så fall hur?  
 
Frågeställning 1 har besvarats genom en statistisk undersökning som samlats in på fem 
ljud- och musikproduktionsutbildningar. De två andra frågeställningarna utgår från 
intervjuer som gjorts på Musikproduktionsprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö 
och på Ljud- och musikproduktionsprogrammet på Högskolan Dalarna i Falun. Jag 
återkommer med mer detaljer kring detta i avsnitt urval under Metod och material. 
 
2! Forskningsöversikt  
För att sätta mig in i ämnet ville jag få kunskap om vad ljud- och musikproduktion 
egentligen innebär. Hur de olika ljud- och musikproduktionsprogrammen är uppbyggda 
och hur det pedagogiska arbetet ser ut på utbildningarna. För att få en helhetsbild över 
forskningsområdet har jag satt mig in i frågor kring genusforskning, forskning kring 
genusperspektiv på musikbranschen samt genusperspektiv på grundskolan och på högre 
                                                
12 Rättvisefördelningen (2010). Musikproducenter, vi producerar alltså finns vi! (Hämtad: 2015-12-04). 
13 Gafvelin, Johanna (2016). Studiogubbar eller unga tjejer vem får ta plats som musikproducent. Edit-
SVT. (Hämtad: (2016-01-25). 
14 SVT– Edit (2016). Allt om: #delascenen. (Hämtad: 2016-01-26).  
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musikutbildningar. Jag har även valt att applicera ett genusteoretiskt ramverk på mitt 
arbete.  
 
2.1! Ljud- och musikproduktion 
Forskning om könsfördelningen på ljud- och musikproduktionsprogram i Sverige är 
idag inte särskilt omfattande. En anledning till detta är att ljud- och 
musikproduktionsutbildningar är en relativ ny företeelse i Sverige.15 Litteratur kring 
musikproduktion och pedagogik finns det en del av. Ternhag och Wingstedts bok På tal 
om musikproduktion: elva bidrag till ett nytt kunskapsområde handlar om centrala 
företeelser inom musikproduktion och ger en bra förståelse för området.16 Även Gullös 
avhandling Musikproduktion med föränderliga verktyg: en pedagogisk utmaning 
förklarar centrala begrepp och ger kunskap om vad en blivande lärare ska ha för 
kompetens och vad en musikproducent bör lära sig under sin högskoleutbildning.17 I 
min studie har jag använt den här kunskapen till att sätta mig in i ljud- och 
musikproduktionsområdet och få en bättre förståelse för hur kursplanerna på 
programmen är uppbyggda.  

2.2! Genusforskning 
Genusforskning är ett relativt nytt forskningsområde. På 1980-talet kom begreppet 
genus vilket med tiden ersatte begreppet ”könsroller”. Genus används ofta i kvinno-
forskning som benämning på den sociala process som tillskriver både människor och 
symboliska förhållanden, uppfattning om normer, kön och kring hur manligt och 
kvinnligt skapas. Inom kvinnoforskningen finns det en skarp skillnad mellan dem som 
tror på det biologiska könet och på genus, alltså det sociala könet.18   
 
Yvonne Hirdman, som är professor i kvinnohistoria, har skrivit flera böcker om genus-
forskning, bland annat Genus: om det stabilas föränderliga former.19 Hirdman 
lanserade begreppet ”genus” 1988 och har forskat kring kvinnors underordning. Hon 
har även arbetat fram genusteorin ”genussystemet” för att kunna beskriva processer och 
se de strukturer som upprätthåller och skapar ojämställdhet i samhället, teorier som inte 
tidigare funnits.20 Lena Gemzöe, som har undervisat i feministisk filosofi och i 
genusvetenskap, har skrivit boken Feminism som tar ett helhetsgrepp om feminismen, 
som tanketradition och samhällssyn. Hon skriver bland annat om genusdualism som 
handlar om att dela upp män och kvinnor och sätta dem i motsats till varandra.21 Även 
Ylva Elvin-Nowak och Heléne Thomsson skriver i  Att göra kön: om vårt våldsamma 
behov av att vara kvinnor och män om djupt inrotade könsroller som människor tilldelas 
när de föds och som sedan följer med genom livet med föreställningar och traditionella 
roller kring vad som anses vara kvinnligt respektive manligt.22  
 
2.3! Genusperspektiv på musikbranschen 
Det finns en del forskning kring musik och kön. Marie Selander, som är sångare och 

                                                
15 Gullö (2010). S. 16. 
16 Ternhag & Wingstedt (red.) (2012).  
17 Gullö (2010). S. 1. 
18 Manns, Ulla & Hirdman, Yvonne (2015) sökord: Genus. Nationalencyklopedin. (Hämtad: 2015-12-04). 
19 Hirdman, Yvonne (2001). Genus: Om det stabilas föränderliga former. Malmö: Liber. 
20 Jämställ.nu (2013). Genussystemet. (Hämtad: 2016-01-15). 
21 Gemzöe, Lena (2014). Feminism. Upplaga 2. Stockholm: Bilda. S. 63 & 81. 
22 Elvin-Nowak, Ylva & Thomsson, Heléne (2003). Att göra kön; om vårt våldsamma behov av att vara 
kvinnor och män. Stockholm: Bonnier. S. 21f. 
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kompositör, relaterar till aktuell genusforskning och skriver om kvinnliga musiker som 
inte tidigare fått någon uppmärksamhet eller ansetts som lika viktiga som manliga 
musiker och om könsordningen i musikbranschen.23 Selander skriver om sitt band 
Nursery Rhymes som var aktiva under 1960-talet och berättar att de ofta fick uppleva 
hur det var att inte vara normen, utan vara så kallade avvikande kvinnliga musiker. 
Nursery Rhymes blev kallade för en flickpopgrupp men det fanns inga motsvarande 
pojkpopgrupper. De blev även ofta bedömda utifrån sina utseenden, fick kommenterar 
kring att de var söta, istället för att de spelade bra, och jämfördes alltid med andra 
kvinnliga band men aldrig med manliga band.24 I antologin Rundgång: genus och 
populärmusik skriver Anna Gavanas, som är doktor i socialantropologi och docent i 
genusvetenskap, om kvinnliga DJ:s som är i minoritet i branschen.25 I kapitlet om 
teknologi, maskulinitet och trovärdighet intervjuar Gavanas DJ:s kring musik och teknik 
och om varför de tror att musikbranschen är så mansdominerad. Flera av de intervjuade 
lyfter fram att det beror på att teknik anses mer naturligt för män och att det kvinnliga 
står i motsatsförhållande till teknologi. Gavanas menar på att det finns stereotyper 
mellan män och kvinnor och att kvinnliga DJ:s ibland får kämpa för att deras tekniska 
kunskap ska tas på samma allvar i umgänget med andra DJ:s.26 Denna forskning är 
viktig för att kunna sätta in mitt arbete i ett större sammanhang och för att få kunskap 
kring hur jämställdheten, inom vissa områden, ser ut inom musikbranschen idag.  
 
2.4! Genusperspektiv på grundskolan och högre musikutbildningar  
Under de senaste åren har det gjorts mycket forskning kring genus och 
musikutbildningar. Jan Einarsson och Tor G Hultmans bok God morgon pojkar och 
flickor: om språk och kön i skolan är visserligen skriven för 30 år sedan men är än idag 
aktuell. Författarna har spelat in hela skoldagar och har sedan beskrivit och analyserat 
det språkliga samspelet mellan lärare och elever. Boken visar hur pojkar och flickor 
intar olika roller i grundskolan, som talar- och tigarroller och hur dessa roller förstärks i 
och med att läraren bemöter och talar till pojkar och flickor på olika sätt.27 Denna bok är 
viktig för att blir medveten om att det finns olika könsroller och för att kunna förändra 
mönstret. 
 
Eva Öhrström är musikvetare och har forskat om musikutbildningens historia i Sverige 
och om sociala könsstrukturer i den högre musikutbildningen. Hon skriver att den första 
musikutbildningen startade i Sverige i slutet av 1700-talet och då var det enbart män 
som fick gå den. Flickor och pojkar var helt separerade under utbildningen och det 
fanns inte många utbildningar för flickor. Med tiden fick även flickor börja på 
musikutbildningar men det fanns starkt rotade traditionella och sociala könsroller.  
Under 1800-talet fanns traditionella könsroller, som till viss del lever kvar än idag, som 
att kvinnan skulle ta hand om hemmet och barnen. Men det fanns också sociala 
könsroller kring att det ansågs okvinnligt att spela andra instrument än de så kallade 
”kvinnliga instrumenten” som sång och cittra. En kvinna fick exempelvis inte spela 
mungiga eller dragspel eftersom att det inte ansågs kvinnligt. Öhrström skriver att det 
har blivit en jämnare könsfördelning mellan män och kvinnor på musikutbildningar men 

                                                
23 Selander, Marie (2012). Inte riktigt lika viktigt: om kvinnliga musiker och glömd musik. Möklinta: 
Gidlund. 182ff & 122f.  
24 Selander (2012). S. 26. 
25 Gavanas, Anna (2009).Teknologi, maskulinitet och trovärdighet. I Rundgång: genus och populärmusik 
Ganetz, Hillevi, Gavanas, Anna, Huss, Hasse och Werner, Ann. Göteborg: Makadam.  
26 Gavanas (2009). S. 83ff & 254.  
27 Einarsson, Jan & Hultman, Tor G (1984). God morgon pojkar och flickor: om språk och kön i skolan. 
Malmö: LiberFörlag. S. 212f. 
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att det fortfarande finns kvar sociala könsroller och olika förväntningar utifrån kön.28 
Även Lucy Green, som är professor i musikhistoria och som skrivit flera böcker om 
musik och pedagogik, skriver i boken Music, gender, education om musik och genus 
och om sociala könsroller. Hon skriver bland annat om sång och kvinnlighet och 
kopplar även pojkars och flickors roller i skolans musikklassrum med hur det ser ut i det 
övriga samhället. Hon skriver att kvinnliga sångerskor ofta sexualiseras och ses som 
objekt och jämför rollerna i klassrummet då pojkar oftast hörs och syns, kanske spelar 
trummor och bas som låter mycket medan flickorna sjunger och spelar akustik gitarr, 
med hur det ser ut i samhället. Hon kopplar detta till att män ofta har högre positioner i 
arbetslivet och tar mer plats än kvinnor.29  
 
Forskning om musikutbildningens historia, genusperspektiv på grundskolan och på 
högre musikutbildningar är viktigt för att kunna se potentiella orsaker till varför 
könsfördelningen ser ut som den gör idag och vilken betydelse det har, vilket min studie 
vill ta reda på. Forskningen tyder på att barndomen och skolan har en stor del i hur vi 
formas som människor och även hur vår historia påverkar vår nutid.  
 
3! Metod och material 
För att få en så bred studie som möjligt så baserar jag mitt arbete på både kvalitativa 
intervjuer och på kvantitativ forskning. Åtta enskilda intervjuer gjordes med sex 
studenter och två lärare, detta för att få så personliga och ärliga svar som möjligt. Jag 
använde mig också av statistik kring könsfördelningen i klasserna i årskurs ett (2015–
2018), årskurs två (2014–2017) och årskurs tre (2013–2016) på fem olika ljud- och 
musikproduktionsprogram i Sverige.30 Detta för att få kunskap kring hur 
könsfördelningen ser ut och ha det som underlag då jag skrev mina intervjufrågor. 
Materialet bestod av information från programmens kursplaner och från hemsidor på 
internet.  
 
3.1! Statistik   
För att öka bredden på min undersökning och inte enbart studera könsfördelningen på 
Linnéuniversitetet och Högskolan Dalarna så har jag också hämtat statistik från andra 
lärosäten med liknande program inom ljud- och musikproduktionsinriktning. 
Programmen är: Ljud- och musikproduktionsprogrammet på Göteborgs universitet, 
Ljud- och musikproduktionsprogrammet på Högskolan Dalarna, 
Musikproduktionsprogrammet på Linnéuniversitetet, Ljudteknik på Luleås tekniska 
universitet och Musik- och ljuddesign på Mittuniversitetet.  
 
För att på ett tydligt sätt visa hur könsfördelningen ser ut finns diagram över de fem 
program som valts ut med i studien. Materialet har samlats in genom mejlkontakt med 
de fem programansvariga på de respektive utbildningarna och jag har därigenom fått in 
siffror på könsfördelningen. Jag har sedan analyserat statistiken och letat efter mönster 
och skillnader. Den redovisade statistiken avser hur många studenter som började på 
programmen. En sak som inte kommer att framgå i diagrammen är hur många studenter 
som hoppade av programmet under studietiden och inte fullföljde sin utbildning. Det 
finns inte heller med information kring hur många som sökte in till programmen.31 Det 

                                                
28 Öhrström, Eva (1994). Sociala könsstrukturer i den högre musikutbildningen: en översikt. Svensk 
tidskrift för musikforskning. 1993 (75:2). S. 55f & 62f.  
29 Green, Lucy (1997). Music, gender, education. Cambridge: Cambridge Univ. Press. S. 21ff. 
30 Årtal inom parantes anger vilka år årskullarna är antagna vid programmen. 
31 Se bilaga A. 
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har också blivit ett bortfall då jag inte fått något svar från programansvarige från 
Musikproduktionsprogrammet på Örebros universitet och därför inte kunde ha med 
programmet i statistiken.  
 
3.2! Utformningen av intervjumall  
Studien inleddes med en intervju med en lärare på Musikproduktionsprogrammet på 
Linnéuniversitetet. Intervjun var inte särskilt förberedd utan var mer ett startskott för att 
snabbt komma igång. Jag hade bestämt mig för att skriva om musikproduktion och 
genus men visste inte exakt hur. Jag ställde frågor om hur programmet var uppbyggt, 
hur kursplanen var utformad, hur antagningsprocessen sett ut och förändrats och hur 
läraren upplevde klassernas könsfördelning. Intervjun satte igång min tankeprocess och 
hjälpte mig att få en bra grund att stå på. Efter att intervjun transkriberats formades syfte 
och frågeställningar fram.  
 
I samband med att jag arbetade med att forma syfte, frågeställningar och intervjufrågor 
använde jag mig av Gullös avhandling Musikproduktion med föränderliga verktyg: en 
pedagogisk utmaning och På tal om musikproduktion: elva bidrag till ett nytt kunskaps-
område av Ternhag och Wingstedt.32  
 
Jag hade sedan tidigare personligen en relativt stor inblick i hur musikproducenter 
arbetar då jag själv gått kortare kurser i musikproduktion och även har många vänner 
som har gått på Musikproduktionsprogrammet på Linnéuniversitetet, men dessa två 
böcker var bra då jag kunde sätta mig in i området, få förståelse för ljud- och 
musikproduktionsutbildningars historia och utformning så att jag kunde ställa relevanta 
frågor till lärare och studenter.  
 
En svårighet var att formulera relevanta frågor som kunde kopplas till de 
genusteoretiska ramverk som jag ville använda mig av från böckerna. Det var också en 
utmaning att få så breda svar som möjligt som gick att koppla till mina frågeställningar 
och till mitt syfte. Jag diskuterade även frågorna med min handledare och tog även hjälp 
av andra för att kunna skapa intervjumallen.  
 
I arbetet med intervjufrågorna användes Steiner Kvale och Svend Brinkmanns bok Den 
kvalitativa forskningsintervjun, detta för att få ett bra underlag och ha med frågor ur ett 
bredare perspektiv. Frågorna som valdes ut är indelade i olika ”arter” som både är 
sonderande och beskrivande.33 En annan bok som varit till stor hjälp är Handbok i 
kvalitativa metoder av Göran Ahrne och Peter Svensson. Författarna menar att en 
intervju ofta anses som den överlägset bästa metoden för att få fram information. De 
poängterar dock också att den som intervjuas alltid präglas av sociala och språkliga 
kontexter och att en intervju inte säger allt men kan ge viktiga insikter om den utförs på 
rätt sätt.34 Jag tog med mig detta när jag genomförde mina intervjuer och då jag i vissa 
fall fick anpassa frågan eller ställa följdfrågor eftersom informanterna reagerade på 
olika sätt.  
 
För att få en bra bredd på intervjun och för att kunna få svar på frågeställningarna och 
på studiens syfte så delades intervjufrågorna in i, från början, tre kategorier: bakgrund, 
                                                
32 Gullö (2010) och Ternhag & Wingstedt (red.) (2012).  
33 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Upplaga 3. Lund: 
Studentlitteratur. S. 176ff.  
34 Ahrne, Göran & Zettergren- Eriksson, Ulla (2015). Intervjuer. I Ahrne, Göran & Svensson, Peter (red.). 
Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber. S. 35. 
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självbild och könsfördelning. Efter analysen av intervjumaterialet så la jag även till 
kategorin genusarbete då frågorna inom kategorin könsfördelning fokuserar en del på 
detta och jag ansåg att det behövdes en egen kategori. De första frågorna var under 
kategorin bakgrund och handlade om informanterna, vilket gymnasieprogram de gått 
och hur deras intresse för musik och ljud- och musikproduktion började. Sedan övergick 
intervjun till något djupare frågor under kategorien självbild, det vill säga hur 
informanterna såg på sin personliga utveckling, vad deras styrkor och svagheter var och 
hur en bra musikproducent bör vara. Den tredje kategorin var könsfördelning, med 
frågor som kretsade kring vad den ojämna könsfördelningen berodde på och hade för 
betydelse, hur de kvinnliga studenterna påverkades av mansdominansen och hur klassen 
påverkades av den ojämna könsfördelningen. Även frågor om hur programmet arbetade 
med att få en jämnare könsfördelning, tankar om kvotering, antagningsprov och hur 
könsfördelningen kommer att se ut i framtiden, dessa frågor som senare fick ingå i 
kategorin genusarbete. Jag anser att intervjuerna gick bra och att informanterna 
upplevdes trygga och bekväma i situationen.   
 
Innan de riktiga intervjuerna gjordes en testintervju med en student från 
Musikproduktionsprogrammet på Linnéuniversitetet. Det var bra då jag fick uppleva en 
intervjusituation och kunde upptäcka och känna igen oklarheter som kan uppkomma 
under en intervju. Efter testintervjun gjorde jag några små ändringar, till exempel 
ändrades vissa frågor så att de blev tydligare och jag tog även bort frågor som var för 
lika varandra. Jag testade även inspelningsutrustningen på min mobiltelefon samtidigt, 
vilken fungerade bra. Inför de riktiga intervjuerna kände jag mig redo då jag lagt ner 
mycket tid på att formulera relevanta frågor som i sin tur skulle kunna besvara mina 
frågeställningar och därmed uppfylla syftet med uppsatsen.  
 
3.3! Urval av informanter 
Jag har valt att göra mina intervjuer med studenter och lärare på 
Musikproduktionsprogrammet på Linnéuniversitetet och på Ljud- och 
musikproduktionsprogrammet på Högskolan Dalarna. Detta eftersom de båda 
programmen ger en kandidatexamen och har funnits ungefär lika länge. Programmen är 
dock inte helt lika. Högskolan Dalarna är en ljud- och musikproduktionsutbildning och 
har en del kurser som Musikproduktionsprogrammet på Linnéuniversitetet inte har, 
exempelvis radioproduktion. Ljud- och musikproduktionsprogrammet har heller inga 
antagningsprov, vilket Musikproduktionsprogrammet har. Trots olikheterna är 
programmen de mest likvärdiga av alternativen som jag hade möjlighet att välja i 
Sverige. De övriga ljud- och musikproduktionsprogrammen gick inte att jämföra med 
på grund av olika orsaker, exempelvis att de hade funnits för kort tid, hade för få 
studenter eller för många kurser som var olika vilket hade försvårat jämförelsen. Jag 
ville även göra intervjuerna på plats och det påverkade också valet av program.  
 
Enligt Handbok i kvalitativa metoder är det sällan tillräckligt att intervjua en eller två 
personer utan bättre att istället välja sex till åtta personer för att minska risken för svar 
som är beroende av enskilda personers personliga uppfattningar.35 Därför kändes åtta 
personer lagom för att få ett bra och brett underlag. Under intervjuerna tillkom det en 
del följdfrågor då vissa av informanterna inte kunde svara på vissa av frågorna om dessa 
inte utvecklades.  
 

                                                
35 Ahrne & Zettergren Eriksson (2015). S. 42.! 
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Informanterna bestod av sex studenter, en från varje årskurs på respektive utbildning 
och två lärare, en från respektive program. Informanterna som intervjuades var två 
kvinnor och fyra män och detta beroende av hur könsfördelningen såg ut i klasserna, då 
majoriteten var män och det därför kändes rimligt att intervjua fler män än kvinnor. 
Lärarna som intervjuades var två manliga lärare med lång erfarenhet av de respektive 
programmen. På Linnéuniversitetet hade jag möjlighet att välja ut studenter och lärare 
som jag trodde kunde vara intresserade av att medverka i studien. På Högskolan Dalarna 
hjälpte programansvarig lärare till med att skicka kontaktuppgifter till studenter och 
lärare som kunde vara villiga att ställa upp på en intervju och alla jag frågade ville 
medverka.  
 
3.4! Genomförandet av intervjuer 
Intervjuerna har gjorts på plats på Linnéuniversitetet i Växjö och på Högskolan Dalarna 
i Falun. En lärare på respektive program har intervjuats, detta för att få en så bra 
bakgrund och stomme som möjligt. Läraren på Linnéuniversitetet intervjuades två 
gånger eftersom det tillkom en kompletterande intervju. Intervjuerna med de sex 
studenterna har också gjorts på plats på skolorna. Jag ansåg att det var viktigt att göra 
intervjuerna på plats för att även få se lokalerna och omgivningen på de respektive 
skolorna och att känna in stämningen. Detta har bidragit till en bra inblick i de båda 
skolorna och av programmen. Intervjuerna med studenterna på 
Musikproduktionsprogrammet gjordes på Linnéuniversitetets bibliotekets café och på 
Ljud- och musikproduktionsprogrammet på Högskolan Dalarna gjordes de i skolans 
bibliotek. Innan intervjuerna gjordes frågade jag alla informanter om det gick bra att 
vara på en offentlig plats och göra intervjun, vilket var okej för alla. Lärarna 
intervjuades i en mer avskärmad miljö, den ena läraren på hans kontor och den andra i 
ett klassrum.  
 
Under intervjuerna fördes anteckningar på en dator. Anteckningarna bestod av 
följdfrågor, kroppsspråk, stämning och pauser. Intervjuerna spelades in på mobiltelefon 
för att underlätta transkriberingsarbetet. Enligt Kvale och Brinkmann är det viktigt att 
spela in intervjumaterialet för att intervjuaren ska ha friheten att koncentrera sig på 
dynamiken och ämnet i intervjun.36 Intervjuerna såg ganska olika ut, vissa av 
informanterna tyckte om att bli intervjuade, de hade långa svar och kom ofta av sig för 
att de svävade iväg i personliga historier. Andra var mer kortfattade och jag fick ofta 
ställa om frågan eller ställa en följdfråga för att överhuvudtaget få ett svar. Jag fick helt 
enkelt anpassa mig efter informanterna för att de skulle känna sig trygga och kunna 
svara så utförligt som möjligt på frågorna. Ibland fungerade det även att jag var tyst en 
stund för att informanterna skulle få tid att tänka till och utveckla sina svar.37  
 
Intervjuerna transkriberades ordagrant vilket var tidskrävande men gjorde att jag kände 
till mitt källmaterial väl och att jag inte missade några detaljer. Att transkribera en 
timmes material kan ta runt fem timmar vilket var bra att ha i åtanke då jag gjorde mina 
intervjuer.38 Intervjuerna med studenterna var i genomsnitt cirka 30 minuter långa och 
intervjuerna med lärarna cirka en timme, för mig tog materialet ungefär tre gånger så 
lång tid att transkribera. Jag försökte få informanterna att känna sig trygga, lyssna och 
känna in stämningen. Enligt Kvale och Brinkmann är det viktigt att få ett bra och tydligt 

                                                
36 Kvale & Brinkmann (2014). S. 218. 
37 Ibid. S. 207ff.  
38 Jfr ibid. S. 220.  
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avslut vid en intervju.39 Då det i slutet på några av intervjuerna uppstod en osäker 
känsla avslutade jag genom att fråga om den intervjuade ville utveckla någon fråga eller 
om den ville ändra eller ta bort något och, slutligen, tackade jag studenten för att den 
medverkade. 
 
När alla intervjuer hade transkriberats satte jag ihop dem i ett häfte och analyserade dem 
genom att jag jämförde intervjuerna med varandra och försökte se mönster och 
skillnader utifrån informanternas svar. Intervjumallen bestod av 36 frågor men frågorna 
skiljer sig lite utifrån om de var riktade till en student eller en lärare. Häftet med 
informanternas svar blev 33 sidor lång. Eftersom jag hade ett stort material, med 
intervjuer från åtta informanter så är allt inte med i studien utan jag har fått välja ut 
delar som jag tycker är relevant för att svara på studiens syfte och frågeställningar. Jag 
har även sållat fram citat från informanterna och försökt att få med minst ett citat från 
varje informant för att få svaren jämnt fördelade. När jag analyserade materialet kom 
jag fram till att kategorin könsfördelning hade många frågor som fokuserade på om det 
pågick ett genusarbete och hur det i så fall såg. Efterkom det visade sig att det pågick ett 
stort genusarbete så ville jag därför ha detta material i en egen kategori och döpte 
kategorin till genusarbete. De fyra kategorierna bakgrund, självbild, könsfördelning och 
genusarbete blev stommen och avgränsningen av studien. Jag valde att fokusera på 
dessa kategorier för att försöka få svar på studiens syfte och frågeställningar. Materialet 
med de inspelade intervjuerna är sparade på min dator och häftet med de transkriberade 
intervjuerna är även det sparat. 
 
3.5! Kritik mot metodval och etiska överväganden  
I arbetet med kvalitativa intervjuer så finns det alltid en risk att ställa fel frågor eller att 
påverka den som intervjuas. Jag har arbetat hårt med att tänka ut frågor som inte är 
värderande eller där mina egna fördomar och värderingar lyser igenom, vilket har varit 
en utmaning. De frågor som jag har valt ut har en stor bredd och har diskuterats med 
både min handledare och med andra för att få fler infallsvinklar.  
 
Vetenskapsrådet anger fyra krav som är viktiga att beakta. Dessa är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, vilket alla informanter har 
blivit informerade om.40 Innan intervjun påbörjades informerade jag informanten om att 
hen var helt anonym och när som helst kunde avbryta intervjun, inte svara på någon 
fråga eller ändra sitt svar. När intervjun var klar frågade jag om informanten kände sig 
nöjd, ville lägga till något, ändra något eller ta bort något ur intervjun. Alla informanter 
var även med på att intervjun spelades in och fick bestämma var intervjun skulle göras 
så att de kände sig bekväma. Jag har försökt att inte skriva ut detaljer som gör att 
informanten kan spåras och har försökt att transkribera materialet så ordagrant som 
möjligt för att minska risken för missförstånd.41 Jag har dock valt att inte återge citaten i 
mitt arbete helt ordagrant och inte heller tagit med pauser och andra ljud, så som 
harklingar, detta för att underlätta läsningen.42  
 
3.6! Informanter 
Jag har intervjuat två lärare, en på Musikproduktionsprogrammet och en på Ljud- och 

                                                
39 Kvale & Brinkmann (2014). 107ff & 170.  
40 Linneuniversitetet (2014). Etiska riktlinjer för självständiga arbeten i utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå vid fakulteten för konst och humaniora. S. 7 ff. 
41 Ibid. S. 7 ff. 
42 Kvale & Brinkmann (2014) S. 235ff & 217ff. 
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musikproduktionsprogrammet. Lärarna är anonyma och har fiktiva namn i studien. 
Läraren på Musikproduktionsprogrammet kallar jag Magnus och läraren på Ljud- och 
musikproduktionsprogrammet kallar jag Lars. De sex studenterna, tre från 
Musikproduktionsprogrammet och tre från Ljud- och musikproduktionsprogrammet är 
också anonyma och har fiktiva namn i denna uppsats.  
 
Studenten Erik går i årskurs tre på Musikproduktionsprogrammet i Växjö. Han gick 
estetiska programmet med inriktning musik på gymnasiet. Hans huvudinstrument är 
piano och han började ta lektioner i mellanstadieåldern och har nu spelat i elva−tolv år. 
Erik har även spelat gitarr i åtta år. Han började skriva musik när han gick i åttan då han 
har varit aktiv i flera band. Erik började spela in musik på allvar något år innan han 
började på utbildningen.  

Studenten Adam går i årskurs två på Musikproduktionsprogrammet i Växjö. På 
gymnasiet gick han musikproduktionsgymnasium. Hans huvudinstrument är elgitarr och 
han har spelat det runt tio−elva år. Han spelar även lite piano och trummor. Adam 
började skriva musik för sju år sedan då han spelade i sitt första riktiga band. Spela in 
gjorde han första gången då han började på gymnasiet.  

Studenten Maria går i årskurs ett på Musikproduktionsprogrammet i Växjö. Hon gick 
estetiska programmet med inriktning musik på gymnasiet. Hennes huvudinstrument är 
piano som hon har spelat i 13 år. Hon har även spelat gitarr ungefär lika länge men inte 
lika ofta och spelar även trummor, bas och sjunger. Maria började skriva musik under 
högstadiet. Första gången hon spelade in med studioutrustning var innan hon sökte in 
till utbildningen på Linnéuniversitetet.  
 
Studenten Oskar går i årskurs tre på Ljud- och musikproduktionsprogrammet i Falun. 
Han gick estetiska programmet med inriktning musik på gymnasiet. Sång är Oskars 
huvudinstrument och han har sjungit sedan han var 17 år. Han spelar även gitarr och 
piano. Oskar började skriva musik i de tidiga tonåren men idag är han inte lika aktiv 
med låtskrivandet. När han var 17 år började han spela in musik i samband med att han 
skaffade sin första inspelningsutrustning.  
 
Studenten Lisa går i årskurs två på Ljud- och musikproduktionsprogrammet i Falun. 
Hon gick samhällsprogrammet med språkinriktning på gymnasiet. Hennes 
huvudinstrument är sång och piano som hon har spelat i tio år. Hon spelar även cello 
periodvis sedan hon var i nio−tio årsåldern. Lisa började komponera musik när hon var 
13 år och började spela in och producera musik när hon var 15 år.  
 
Studenten Jonas går i årskurs ett på Ljud- och musikproduktionsprogrammet i Falun. 
Jonas gick estetiska programmet med inriktning dans på gymnasiet. Han har ett stort 
musikintresse men spelar inget instrument och har inte heller tidigare syssla med att 
skriva- eller producera musik.  
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4! Teori 
 
4.1! Genusteoretiska ramverk och begrepp 
Mitt arbete utgår från ett konstruktivistiskt synsätt där skillnaderna mellan män och 
kvinnor är skapade genom sociala och historiska processer.43 För att kunna förstå det 
genusteoretiska ramverket ska jag nu beskriva de genusteoretiska begreppen genus och 
sociala och traditionella könsroller.  
 
På latin betyder genus slag, sort, släkte och kön.44 Enligt Nationalencyklopedin 
förklaras genus: ”begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och 
teoribildning som används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och 
handlingar som sammantagna formar människors sociala kön”.45 Elvin-Nowak och 
Thomsson definierar begreppet genus: ”genus är inte något vi är, utan något vi gör”.46  
 
Hirdman menar att det sedan långt tillbaka i tiden finns tydliga uppfattningar kring vad 
som är manligt och kvinnligt och vad som förväntas av könen. Till exempel att kvinnan 
ska ta hand om barnen och hemmet medan mannen ska arbeta och tjäna pengar. Dessa 
tydliga roller kallas för traditionella könsroller.47 Feministen och författaren Simone de 
Beauvoir har ett känt citat som lyder: ”Man föds inte till kvinna, man blir det” där hon 
ifrågasätter de traditionella könsrollerna som finns.48 Elvin-Nowak och Thomsson 
beskriver en könsroll:  
 
 

Kön är något vi gör genom att vi ingår i olika slags förhandlingar hela livet igenom. I alla 
relationer och möten med andra människor, på våra arbetsplatser, i skolor och privatliv, 
slipas vårt bekönade liv. Att vara kvinna eller man är viktigt, det ger en personlig 
bekräftelse som är svår att leva utan. Detta trots att de jämställdhetsideal som idag lyfts 
fram i Sverige säger att det är de egna valen och den egna personligheten – absolut inte 
könstillhörigheten − som ska styra livet.49  
 

Hirdman menar att en social könsroll är ett svårt begrepp som blivit utnött inom 
samhällsvetenskapen och att ordet kulturell könsroll är ett bättre ord.50 
Det finns alltså inte enbart en förklaring på vad en social och en traditionell könsroll är.  
 
I min studie kommer begrepp som social och traditionell könsroll upp ofta eftersom 
informanterna tror att dessa skapta roller och olika förväntningar som finns på män och 
kvinnor i samhället medverkar till att det är så få kvinnor på utbildningarna. Även 
begreppet genus diskuteras i studien. Man lägger stor vikt vid den rådande 
mansdominansen på programmet och hur utbildningarna arbetar med genusfrågor på 
utbildningarna.  
 

                                                
43 Gemzöe (2014). S. 49. 
44 Hirdman (2001). S. 11. 
45 Manns & Hirdman (2015). (Hämtad: 2015-12-04).  
46 Elvin-Novak & Thomsson (2003). S. 16. 
47 Hirdman (2001). S. 20ff & 59. 
48 Beauvoir, Simone de (2002). Det andra könet. Stockholm: Norstedt. S. 325. 
49 Elvin-Novak & Thomsson (2003). S. 17.   
50 Hirdman (2012). S. 457f.  
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4.2! Genussystemet  
Begreppet patriarkat har i feministisk diskussion ersatts med begreppet genussystemet, 
vilket är ett begrepp från Hirdmans forskning. Begreppet genussystemet fungerar som 
ett verktyg för att kunna se mönster och processer som upprätthåller ojämställdheten 
som finns i samhället.51 Genussystemet är stort och komplext och i studien används 
några delar ur systemet. De delar som valts ut ur teorin är de som som är mest lämpade 
för att kunna fördjupa studien. Det är även de delar som jag anser fungerar bäst att 
koppla till det insamlade empiriska materialet.  
 
4.2.1! Genussystemets logiker 
Hirdman skriver att genussystemet är en ordningsstruktur av kön och att denna 
grundläggande ordning är en förutsättning för andra sociala ordningar. Ordningen av 
människor i genus kan ses som basen för de ekonomiska, sociala och politiska 
ordningarna. Det som gör att vi kan tala om ordningen på ett generellt och abstrakt plan 
är mönsterstrukturen eller systemets två bärande bjälkar, alternativt ”lagar”, logiker och 
principer. Tanken med att variera språkbruket är för att inte låsa fast tanken vid en 
bestämd bild.52 
 

•! Den ena logiken är just dikotomin, d.v.s. isärhållandets tabu: manligt och 
kvinnligt bör inte blandas.53 

 
•! Den andra logiken är hierarkin: det är mannen som är norm. Det är män som är 

människor, därmed utgör de normen för det normala och det allmängiltiga.54 

Hirdman beskriver de två logikerna. Den första logiken är dikotomin, att manligt och 
kvinnligt inte bör blandas. Att människor måste värja sig för den biologiska, ”urgamla”, 
vardagliga och sociobiologiska synen på män och kvinnor som fokuserar på att dela in 
könen och leta efter skillnader. Hon menar att vi för att förstå strukturerna måste lämna 
”ursprunget” , alltså traditionella och sociala könsroller, bakom oss och inse att det är 
helt ointressant. Den andra logiken är hierarkin. Genom att betona isärhållandets logik 
så genereras den manliga normen, vilket skapar en underordning för kvinnor.55  

4.2.2! Meningsskapande – maktskapande 
Hirdman menar att isärhållandets ”lag” finns överallt både i psykisk och fysisk ordning. 
Isärhållningens grunduttryck finns i föreställningen om manligt och kvinnligt och vad 
som förväntas av könen skiljer sig åt. Det skapas en uppdelning där män och kvinnor 
anpassar sig efter dessa förväntningar, i exempelvis val att yrke. Det generella i denna 
genusformering är att de biologiska olikheterna ständigt beskrivs, som exempelvis 
mannens oförmåga att föda barn. Den andra är att det bygger på ett motsatstänkande, en 
dikotomisering där kvinnorna är det negativa och männen det positiva. Hirdman menar 
att människor föds in i dessa kulturella tankemönster och att könen skapas på det sättet. 
Människor har ett behov av att utveckla en dikotomi som ett medel för att strukturera 
och sätta saker i fack.56 Indelningen kan vara i tre led:  
 

                                                
51 Jämställ.nu (2013). Genussystemet. (Hämtad: 2016-01-15). 
52 Hirdman (2012). S. 458f. 
53 Ibid. S. 458. 
54 Ibid. S. 458.  
55 Ibid. S. 458ff. 
56 Ibid. S. 460f. 
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•! Kulturell överlagring 
•! Social integration 
•! Socialisering57 

 
Hirdman menar att genuskapandet historiskt bottnar långt bak i tiden och förklarar det i 
tre led. Kulturell överlagring: som bottnar i tankefigurer, så som Aristoteliska 
genusfigurer från den grekiska antiken med stereotypiska bilder av män och kvinnor. 
Social integration: vi är vana vid en viss arbetsfördelning mellan könen. Socialisering: 
vi lär oss genom direkt inlärning och det finns invanda mönster i samhället, till exempel 
att pojkar inte uppmuntras att gråta eller visa för mycket känslor.58 
 
Enligt Hirdman finns maktformande och meningsskapande på alla nivåer och i denna 
process är både kvinnor och män medskapande och medgörande.59 
 
4.3! Genusdualism  
Gemzöe menar att genusdualism handlar om att dela upp män och kvinnor och att tänka 
att de är varandras motsatser. Gemzöe menar att hierarkin mellan könen återfinns i 
ekonomi, politik och familjesfär. Kvinnor och män delas in i olika karaktärer och 
egenskaper. Kvinnor anses mjuka, känslosamma och omvårdande. Män anses 
förnuftiga, självständiga och målmedvetna. I arbetslivet är det också uppdelat, de lägst 
avlönade arbeten är kvinnodominerade yrken som vård- och omsorgsarbete i offentlig 
sektor och hushållsarbete i hemmet. Män arbetar i större utsträckning på högre 
positioner och med yrken som ger bättre lön.60 Genusdualism delar in män och kvinnor:  
 
Man Kvinna 
Förnuft Känsla 
Oberoende Beroende 
Logik Intuition 
Människa Djur 
Kultur Natur 
Intellekt Kropp 
Subjekt Objekt 
Aktiv Passiv 
Ljus Mörker 
Ordning Kaos 
Gott  Ont61 
 
En kultur som ständigt upprepar de två uppsättningarna med egenskaper som hör till 
män och kvinnor bidrar till bilden av att vissa yrken lämpar sig för kvinnor och vissa för 
män. Även de egenskaper som vi idag slentrianmässigt delar in kvinnor och män i 
återfinns redan i antiken, till exempel hos den grekiska filosofen Aristoteles.62  
 
Både Hirdmans teorier om genusskapade logiker och om meningsskapande är fenomen 
som jag tror att vi människor dagligen är med om och inte tänker på eftersom vi är så 
vana vid det. Gemzöe skriver om genusdualism som handlar om att dela upp män och 
                                                
57 Hirdman (2012). S. 461. 
58 Ibid. S. 461. 
59 Ibid. S. 461f. 
60 Gemzöe (2014). S. 81f. 
61 Ibid. S. 83. 
62 Ibid. S. 84. 
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kvinnor och att tänka att de är varandras motsatser. Slutsatsen ur det är att genusdualism 
är något som människor har fått med sig sedan barnsben. Även människans stora behov 
i att sortera och dela in saker i givna fack gör också att det finns svårigheter att ändra 
traditionella beteende- och värdemönster.63 Hirdman och Gemzöe belyser ”mannen som 
norm” och genusdualism och detta blev intressanta utgångspunkter i min undersökning 
av könsfördelningen på de mansdominerade ljud- och musikproduktionsprogrammen.  
 
5! Könsfördelningen på de fem ljud- och 

musikproduktionsprogrammen  
Min studie bygger på en statistisk jämförelse av könsfördelningen i årskurs ett (2015–
2018), årskurs två (2014–2017) och årskurs tre (2013–2016) på fem olika ljud- och 
musikproduktionsprogram i Sverige. Fyra av de fem utvalda ljud- och 
musikproduktionsprogrammen i studien omfattar 180 högskolepoäng, är treåriga och 
ger en kandidatexamen. Ett av programmen omfattar 120 högskolepoäng och är 
tvåårigt. Utbildningarna ligger geografiskt utspridda i Sverige, detta för att bredda 
undersökningen och inte enbart ha med program från exempelvis södra Sverige. Jag har 
med statistik från programmen: Ljud- och musikproduktionsprogrammet på Göteborgs 
universitet som är en konstnärlig kandidatutbildning, Ljud- och 
musikproduktionsprogrammet på Högskolan Dalarna i Falun som är en vetenskaplig 
filosofie kandidatutbildning, Musikproduktionsprogrammet på Linnéuniversitetet i 
Växjö som är en konstnärlig kandidatutbildning, Ljudteknik på Luleås tekniska 
universitet som är en kandidatutbildning på vetenskaplig grund med väsentliga 
konstnärliga inslag och Musik- och ljuddesign på Mittuniversitet i Sundsvall som ger 
examen på vetenskaplig grund och omfattar 120 högskolepoäng.64  
 
Nedan visas ett diagram på könsfördelningen över alla studenter som sammanlagt 
antagits på de fem ljud- och musikproduktionsprogrammen som valts ut. Det är 
sammanlagt 385 personer som går på programmen varav 86 % är män och 14 % är 
kvinnor.  
 

 
 
 
                                                
63 Hirdman (2012). S 460f.  
64 Musikproducent.se. Utbildningar inom musikproduktion och ljudteknik. (Hämtad: 2015-10-19).  

Könsfördelningen!ljudN och!musikproduktionsprogram!
läsår:!2013– 2016

Kvinnor Män



  
 

19 

De fem ljud- och musikproduktionsprogrammen är utformade på olika sätt. Ett exempel 
på hur programmen skiljer sig åt är att det på Högskolan Dalarna antas i genomsnitt 45 
studenter i varje klass medan det på Göteborgs högskola bara började sex studenter 
läsåret 2014–2017.  
 
När jag har använt mig av statistiken på de fem ljud- och musikproduktionsprogrammen 
har jag haft detta i åtanke. När jag analyserat statistiken har jag lagt märke till att det 
skett en mindre ökning med fler kvinnliga studenter på tre av fem program under de 
senaste tre åren. Dock är könsfördelningen väldigt ojämn och av de 385 studenter som 
började på programmen så är enbart 14 %, alltså 54 stycken av dessa kvinnor. Den 
största ökningen med kvinnliga studenter har skett på Musikproduktionsprogrammet på 
Linnéuniversitetet. Läsåret 2013–2016 antogs det tre kvinnor medan det läsåret 2015–
2018 antogs sex kvinnor, alltså dubbelt så många. På Musik- och ljuddesign på 
Mittuniversitetet och på Ljud- och musikproduktionsprogrammet på Högskolan Dalarna 
så har det också skett en ökning av kvinnliga studenter de senaste tre åren. På Ljud- och 
musikproduktionsprogrammet antogs det tre kvinnor läsåret 2013–2016 och efter det så 
har det skett en ökning med en kvinnlig student per år. På Ljudteknikprogrammet på 
Luleås tekniska högskola har det tvärtom minskat. Det antogs sex kvinnor läsåret 2013–
2016 och bara två kvinnor läsåret 2015–2018. På Göteborgs högskola har det också 
skett en minskning och hösten 2015 hade programmet inget intag av studenter alls.  
 
Det är dock svårt att få ett helhetsgrepp då jag studerar statistiken, eftersom statistiken 
bara visar de senaste tre åren och att den inte visar på hur många studenter som har sökt 
till programmen eller hur många som hoppat av programmen under studietiden. På 
Ljud- och musikproduktionsprogrammet på Högskolan Dalarna har exempelvis alla 
kvinnliga studenter läsåret 2013–2016 hoppat av. Det var från början tre kvinnor och 43 
män på programmet.65 Varför kvinnor hoppat av programmet var en sak som jag vill 
försöka få svar på av informanterna.  
 
5.1! Könsfördelningen på Musikproduktionsprogrammet och Ljud- 

och musikproduktionsprogrammet 
Diagrammet nedan visar könsfördelningen på klasserna i årskurs ett (2015–2018), 
årskurs två (2014–2017) och årskurs tre (2013–2016) på Musikproduktionsprogrammet 
på Linnéuniversitetet och på Ljud- och musikproduktionsprogrammet på Högskolan 
Dalarna.   
 

 

                                                
65 Se bilaga A 
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När jag studerar de två diagrammen är mansdominansen tydlig på båda programmen. 
Musikproduktionsprogrammet har betydligt fler kvinnor i jämförelse med Ljud- och 
musikproduktionsprogrammet om man ser på hur många studenter som totalt började på 
programmen. På Ljud- och musikproduktionsprogrammet, där klasserna består av 
mellan 40 och 50 studenter, började det tre kvinnor i årskurs tre (2013–2016) och fem 
kvinnor i årskurs ett (2015–2018). På Musikproduktionsprogrammet där klasserna 
består av mellan 17–25 studenter så började det tre kvinnor i årskurs tre (2013–2016) 
och sex kvinnor i årskurs ett (2015–2018). På de båda programmen har intaget av 
kvinnliga studenter ökat de senaste tre åren.  
  
6! Intervju med lärare på respektive program 
Här är en beskrivning av Musikproduktionsprogrammet på Linnéuniversitetet och Ljud-
och musikproduktionsprogrammet på Högskolan Dalarna, om programmen och 
skillnader mellan programmen. Avsnittet är baserat på intervjuer med respektive lärare 
på programmet och uppgifter från programmens kursplaner.  
 
För att förstå skillnaden på Musikproduktionsprogrammet på Linnéuniversitetet och 
Ljud- och musikproduktionsprogrammet på Högskolan Dalarna är det viktigt att ta upp 
skillnaden mellan en vetenskaplig filosofie kandidatexamen och en konstnärlig 
kandidatexamen. Musikproduktionsprogrammet ger en konstnärlig kandidatexamen och 
Ljud- och musikproduktionsprogrammet ger en vetenskaplig filosofie kandidatexamen. 
 
För en kandidatexamen krävs tre års heltidsstudier (180 poäng) varav 90 poäng i ett 
ämne och ett självständigt arbete på 15 poäng. En konstnärlig kandidat innebär att 
utbildningen bygger på väsentliga konstnärliga inslag. På Musikproduktionsprogrammet 
görs ett konstnärligt examensarbete på 15 högskolepoäng vilket oftast bygger på att 
skriva musik utifrån en frågeställning. Utbildningen är uppbyggd på både vetenskaplig 
och konstnärlig grund men ger en konstnärlig kandidatexamen.66 Ljud- och 
musikproduktionsprogrammet ger en filosofie kandidatexamen och det innebär att 
examensarbetet på 15 högskolepoäng skrivs på vetenskaplig grund. Det görs även ett 
projektarbete under den sista terminen som kan vara alltifrån att göra en musikvideo till 
att spela in ett musikalbum.67 
 

                                                
66 Intervju med lärare Magnus (2015-09-16 & 2015-11-16) och Linnéuniversitetet (2015). 
Musikproduktionsprogrammet, 180 högskolepoäng.  
67 Intervju med Lärare Lars (2015-11-05) och Högskolan Dalarna (2015). Utbildningsplan: Ljud- och 
musikproduktionsprogrammet 180 högskolepoäng. !
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6.1! Musikproduktionsprogrammet på Linnéuniversitetet68 
Musikproduktionsprogrammet omfattar 180 högskolepoäng, sex terminer och ger en 
konstnärlig kandidatexamen. Programmet startade 2003 och var då tvåårigt. 2012 fick 
programmet examensrätt i musik på konstnärlig grund och sökte även rätten att 
examinera i kandidatutbildning, vilket gick igenom. Musikproduktionsprogrammet hade 
tidigare en filial i Oskarshamn från 2005 fram till 2011. Sedan 2012 tar man årligen in 
24 studenter och bedriver verksamheten enbart i Växjö. De flesta av studenterna är 
svenska medborgare, men även internationella studenter söker sig till programmet. 
 
För att komma in på Musikproduktionsprogrammet krävs det först att studenten blir 
utvald bland vanligtvis cirka 500 sökande och därefter klarar sig igenom ett omfattande 
antagningsprov. År 2015 ändrades antagningsprovet men innan dess gick 
ansökningsprocessen till så att de sökande fick hem en enkät där de fyllde i information 
om sig själva, hur länge de sysslat med musik, vad de spelade för instrument och om de 
spelat i band och i så fall under hur lång tid. Efter detta valdes de sökande med bäst 
förutsättningar ut och dessa fick komma till skolan och göra antagningsprov. Numera 
får de sökande skicka in både en inspelad video, där de spelar ett instrument, samt en 
egeninspelad musikproduktion. De ska även fylla i en medföljande enkät där de berättar 
om sig själva och sina erfarenheter. 80–90 personer blir sedan utvalda och får komma 
till Linnéuniversitetet och göra antagningsprover under tre dagar, både musikaliska, 
musiktekniska och musikteoretiska prov.  
 
Studenterna på programmet måste kunna spela ett eller helst flera instrument och inte 
vara beroende av att ta in andra musiker när de gör sina produktioner. Läraren Magnus, 
lärare på Musikproduktionsprogrammet på Linnéuniversitetet, uppfattning är att de 
flesta studenter har gitarr och sång som huvudinstrument, men många är också 
multiinstrumentalister. 
 
Läraren Magnus säger att programmets uppbyggnad grovt kan delas in i tre ben. Det ena 
benet är det konstnärliga som innebär att skriva musik, text och att kunna bearbeta sin 
musik på ett konstnärligt sätt. Det andra benet är det tekniska benet som, i stort sett, 
handlar om att förstå verktygen som används vid inspelning och mixning. Det tredje är 
musikbranschbenet som består av kurser i musikjuridik och företagsekonomi. Se bilaga 
B för hela kursplanen.  
 
I termin tre får studenterna välja en inriktning som de har under resterande utbildning. 
Valet står mellan att specialisera sig på antingen låtskrivande eller teknisk 
specialisering. Termin sex arbetar studenterna med ett konstnärligt examensarbete. Ett 
exempel på ett arbete kan vara att efterlikna en artists sound och själv göra musik som 
liknar denna stil. Det sista studenterna gör på utbildningen är praktikkursen. Läraren 
Magnus har aldrig under de 10 år han arbetat på Musikproduktionsprogrammet varit 
med om att en student inte har fått en praktikplats. Han menar även att de som tar emot  
praktikanter tycker att det är viktigt att studenterna har en utbildning vid sökning av 
praktikplats. Han säger att det har blivit viktigare att ha en utbildning för att få en 
praktikplats och ett jobb inom musikproduktionsbranschen idag.  
 

                                                
68 Avsnittet bygger på: Intervju med lärare Magnus (2015-09-16 & 2015-11-16) och Linnéuniversitetet 
(2015). Musikproduktionsprogrammet, 180 högskolepoäng.  
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6.2! Ljud- och musikproduktionsprogrammet på Högskolan Dalarna69 
Ljud- och musikproduktionsprogrammet omfattar 180 högskolepoäng, sex terminer och 
ger en vetenskaplig filosofie kandidatexamen. Programmet startades 2002 och 
utbildningen har sett ungefär likadan ut sedan dess. Klasserna består av 40−50 
studenter. Tidigare var det flera som hoppade av utbildningen. Därför gjorde man ett 
överintag av studenter men de senaste åren har det knappt varit några avhopp. De flesta 
studenter är svenska medborgare men även internationella studenter söker sig till 
programmet. Utbildningen har inga antagningsprov utan det som krävs är 
grundläggande behörighet och de sökande kommer in på sina betyg. När jag frågade 
läraren Lars, lärare på Ljud- och musikproduktionsprogrammet på Högskolan Dalarna, 
om varför det inte är antagningsprov till programmet svarade han att det är krångligt och 
tidskrävande att hantera. Det krävs också bra betyg för att klara av utbildningen då den 
har höga akademiska krav.  
 
Läraren Lars säger att utbildningen innehåller både ljud- och musikproduktion och har 
en stor bredd för att förbereda studenterna på ljud- och musikbranschens alla delar. 
Några av kurser är radioproduktion, musikläggning till rörlig bild (film, tv, datorspel), 
livetekniker och liveinspelning, musikskapande, analys av musikproduktion och både 
vetenskapligt arbete och konstnärligt projektarbete. Uppsatsarbetet innebär att 
studenterna kan specialisera sig inom ett av de tre områden som utbildningen omfattar: 
ljud och musik till rörliga bilder, inspelning i studio samt liveljud. Tanken är att 
studenterna ska kunna profilera sig som antingen musikskapare eller som 
produktionstekniker. Läraren Lars säger att studenterna ofta blir bra projektledare och är 
bra på att hålla i projekt från början till slut. Utbildningen avslutas med en praktikkurs 
under den sjätte terminen. Lärarna på programmet hjälper inte studenterna med att hitta 
praktikplatser men läraren Lars menar att alla studenter har fått praktik och att det är lätt 
för dem att få det.70 
 
Trots att utbildningen inte kräver att studenterna har någon förkunskap eller kan spela 
något instrument menar läraren Lars att de flesta av studenterna är 
multiinstrumentalister och att flera har skrivit och spelat in musik förut.  
 
6.3! Könsfördelningen71 
Könsfördelningen på Musikproduktionsprogrammet på Linnéuniversitetet har sett 
ungefär likadan ut från starten 2002 fram till år 2014, med cirka 10–15 % kvinnor i 
varje klass. I årskurs ett (2015–2018) går det dock sex kvinnor, vilket innebär att 25 % 
av klassens studenter är kvinnor och det var även fler kvinnor än någonsin som sökte till 
programmet. Dock är majoriteten, 75 % av studenterna på programmet män och när jag 
frågar Läraren Magnus om vad detta beror på svarar han:  

 
Jag tror att driften att vilja skriva musik är lika stor bland tjejer och killar men jag tror det kan vara 
självkritik som finns med i bilden, killar har lättare att tänka att de är jättebra, en mindre spärr och 
kanske bättre självförtroende.72  

 

                                                
69 Avsnittet bygger på: Intervju med Lärare Lars (2015-11-05) och Högskolan Dalarna (2015). 
Utbildningsplan: Ljud- och musikproduktionsprogrammet 180 högskolepoäng.  
70 Se bilaga C. 
71 Avsnittet bygger på: Intervju med lärare Lars (2015) och Högskolan Dalarna (2015). Utbildningsplan: 
Ljud- och musikproduktionsprogrammet 180 högskolepoäng. Intervju med lärare Magnus (2015) och 
Linnéuniversitetet (2015). Musikproduktionsprogrammet, 180 högskolepoäng.  
72 Intervju med lärare Magnus (2015). Linnéuniversitetet.!
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Orsaken till den sneda könsfördelningen tror läraren Magnus uppkommer tidigt i 
grundskolan när pojkar och flickor ska börja spela instrument. Om han får generalisera 
så tror han att pojkar lättare tar för sig och vågar höras, spelar trummor och elgitarr 
medan flickor går i kören och sjunger. Han tror att pojkar kan tycka att det är roligare 
med datorer och teknik medan flickor inte uppmuntras på samma sätt inom detta 
område. Detta ser han som ett stort problem och han anser att musiklärare på grundskola 
och gymnasium har ett stort ansvar för att förändra detta eftersom alla i grund och 
botten har samma förutsättningar.  
 
Klassernas könsfördelning på Ljud- och musikproduktionsprogrammet på Högskolan 
Dalarna har sett ungefär likadan ut sedan starten 2002 med cirka 10 % kvinnor. Läraren 
Lars anser att detta är ett problem. När jag frågade honom om han upplever att klasserna 
skiljer sig beroende på hur könsfördelningen ser ut menar han på att det kan bildas en 
grabbmentalitet då det inte är tillräckligt många kvinnor med i gruppen. Uttrycket 
”grabbmentalitet”  har läraren Lars svårt att beskriva utan att generalisera men det kan 
uttrycka sig i skämt. Även läraren Magnus säger att han upplever att klasserna som har 
en jämnare könsfördelning har en bättre dynamik och att studenterna presterar bättre. 
Han anser, liksom läraren Lars, att de mansdominerade klasserna lätt får en negativ 
”grabbig” stämning.  
 
Orsaken till varför majoriteten av studenterna är män menar läraren Lars beror på att de 
sökande tror att det nästan enbart är män som arbetar inom branschen och som 
undervisar på programmet och att det kan påverka kvinnorna negativt. Det kan också 
kännas tufft för en kvinna att våga söka till ett mansdominerat program. Läraren 
Magnus förklarar:  

 
Låt oss ta vår årskurs tre där det finns en tjej kvar. Hade det inte varit en så god sammanhållning så 
tror jag att hon hade känt sig lite extra utsatt. För hon har kanske ingen att sitta med på kvällen, 
killarna träffas i nått gäng och så blir man en udda figur.73  

 
Både läraren Lars och läraren Magnus anser att det är för få kvinnor på de respektive 
programmen och ser ett problem i att om en eller flera kvinnor hoppar av i början av 
utbildningen så kan det påverka andra kvinnor och göra så att fler också väljer att sluta. 
Det är därför viktigt att det är många kvinnor som börjar på programmen.  
 
6.4! Genusarbete74 
Både läraren Magnus och läraren Lars menar på att utbildningarna har ett 
genusperspektiv i åtanke. För att få fler kvinnor att söka till programmet så har 
antagningsprocessen på Musikproduktionsprogrammet ändrats genom nya 
antagningskrav. Även marknadsföringen har ändrats för att få de sökande att förstå att 
programmet är en konstnärlig utbildning med mycket låtskrivande för att få bort 
stämpeln på att utbildningen har ett tekniskt fokus. 
 
Båda programmen har även ändrat utformningen av sina hemsidor under de senaste 
åren. På Ljud- och musikproduktionsprogrammets hemsida togs exempelvis bilder på 
inspelningsutrustning bort och ersattes med bilder på människor. Även 
Musikproduktionsprogrammet har ändrat utformning av sin hemsida genom att lägga 

                                                
73 Intervju med lärare Magnus (2015). Linnéuniversitetet. 
74 Avsnittet bygger på: Intervju med lärare Lars (2015) och Högskolan Dalarna (2015). Utbildningsplan: 
Ljud- och musikproduktionsprogrammet 180 högskolepoäng. Intervju med lärare Magnus (2015) och 
Linnéuniversitetet (2015). Musikproduktionsprogrammet, 180 högskolepoäng. 



  
 

24 

upp fler bilder på både kvinnor och män och videor där studenterna själva berättar om 
utbildningen och spelar och producerar musik. En ny satsning på 
Musikproduktionsprogrammet är att det varje termin ska läggas upp två artistporträtt på 
två studenter som går utbildningen, en kvinna och en man, för att locka fler personer av 
båda könen att söka till programmet.  
 
På Ljud- och musikproduktionsprogrammet försöker de även medvetet undvika ordet 
teknik som läraren Lars tror förknippas med ”manliga yrken” som ingenjör och som gör 
att kvinnor inte söker sig till programmet. Båda utbildningarna försöker även att 
undvika att lyfta fram män som förebilder, leta efter kvinnliga föreläsare, exempelvis 
alumner som gått på programmet, och att rekrytera fler kvinnliga lärare.  
 

Vi försöker koppla ihop studenterna, det är ju många kvinnor som har gått här som jobbar i 
branschen som ljudtekniker, med front of house och på radion och vi försöker knyta ihop studenter 
som vill göra studiebesök med dem. Så att vi får en återkoppling på det sättet.75  

 
7! Intervju med studenter 
Intervjuerna med studenterna blev efter transkribering och analysering indelade i fyra 
kategorier: bakgrund, självbild, könsfördelning och genusarbete.  

7.1! Bakgrund – Musikalisk bakgrund, programmen och 
framtidsdrömmar 

Tre av sex informanter säger att de kommer från en musikalisk bakgrund där deras 
föräldrar både musicerade och lyssnade mycket på musik i hemmet, ofta äldre 70-
talsmusik. Två av informanterna säger att deras fäder väckte deras musikintresse. 
Fäderna är låtskrivare, ljudtekniker och beskrivs som ”musiknördar”. En av 
informanterna började spela piano hos sin dagmamma och beskriver henne som hans 
stora inspiratör till att börja med musik. Tre av informanterna beskriver att de inte 
kommer från något musikaliskt hem utan själva hade hittat sina musikintressen. 
Studenten Maria beskriver hur hennes intresse för musik började:  

Väldigt plötsligt var det, min bror fyllde år, han är ett år äldre och han fick en gitarr i 
present och då blev jag helt oväntat jätteledsen för det. Jag hade ingen aning om varför 
men jag ville tydligen börja med musik. Det kanske låter fånigt med det känns som det 
var meningen att jag skulle spela.76 

När informanterna sedan skulle välja gymnasieinriktning så valde studenterna Erik, 
Maria och Oskar estetiska programmet med musikinriktning. Studenten Jonas gick 
estetiska programmet med dansinriktning och Lisa läste samhällsprogrammet med 
språkinriktning. Studenten Adam gick på ett musikproduktionsgymnasium.  

Att skriva egen musik var något som alla informanter utom en informant hade gjort 
innan de började på programmet och alla började i ungefär samma ålder, på mellan- och 
högstadiet. Studenterna Erik och Adam började skriva musik i samband med att de 
började spela i band. För studenterna Lisa, Oskar och Maria började låtskrivandet i 
samband med att de började spela instrument på egen hand. Erfarenheten kring att spela 
in och producera musik ser ganska olika ut för informanterna. Studenten Erik började 
spela in i sin pappas studio men fick sedan hjälp att inrätta en egen liten studio där han 
kunde spela in själv. Studenten Lisa fick en dator med tillhörande ljudkort i julklapp. 
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Studenterna Oskar och Adam inhandlade själva sin studioutrustning för att kunna spela 
in. Studenten Maria lånade en portabel studio som hon spelade in på inför 
antagningsproven på Musikproduktionsprogrammet och studenten Jonas hade ingen 
erfarenhet av inspelning innan han kom in på Ljud- och musikproduktionsprogrammet.  

Alla informanter är väldigt positiva till sina respektive utbildningar. De anser att 
programmen har en stor bredd och formar alla studenter till att få samma 
förutsättningar. Informanterna menar att programmen är väldigt intensiva och 
utmanande. Men de upplevde ett stort stöd från lärarna och att klasserna har en bra 
sammanhållning och stämning.  

På Musikproduktionsprogrammet får studenterna välja en specialisering under det andra 
året, låtskrivning eller teknisk specialisering. Studenten Erik har valt och studenten 
Maria ska välja låtskrivning och båda vill arbeta som låtskrivare till andra artister eller 
band i framtiden, gärna med pop- eller rockmusik. Studenten Adam, som läser teknisk 
specialisering, vill gärna ha en egen studio och arbeta med de tekniska delarna, men att 
bli rockstjärna är den stora drömmen.  

På Ljud- och musikproduktionsprogrammet vill både studenten Lisa och Oskar arbeta 
med film- eller datorspelsmusik, ett intresse som växt fram under utbildningen, men 
även som studiomusiker. Studenten Jonas, som går första året, vet inte exakt vad han 
vill arbeta med men är nyfiken på att producera ljud och musik och vara delaktig i det 
kreativa skapandet.  

7.2! Självbild – Den egna utvecklingen, ljud- och musikproducenter 
och förebilder 

När studenterna berättar om hur de ser på sin egen utveckling så säger flera av dem att 
de har utvecklats både när det gäller att skriva musik som med de tekniska delarna. Det 
har även växt som personer genom att träffa andra människor som också håller på med 
ljud- och musikproduktion och hela tiden få feedback och inspiration från andra 
studenter och lärare. Även möjligheten att kunna arbeta i en riktigt studio med bra 
utrustning och ha tillgång till studiorna på fritiden tycker studenterna ger bra 
förutsättningar för att lära sig mycket under utbildningen.   

Asså visst har man utvecklats liksom, varje ny grej påverkar ju hur man utformar sina 
produktioner och hur man tänker när man gör musik så det har ju varit en enorm 
kunskapsboots kan man ju säga.77  

För att bli en bra ljud- och musikproducent tycker flera av informanterna att det är 
viktigt att ha en bra personlighet, vara lyhörd och öppen för andras idéer. Studenten 
Adam säger att det värsta som finns är en bossig musikproducent som alltid ska veta 
bäst. Han tycker att en musikproducents uppgift är att vara lyhörd och fungera som en 
extra bandmedlem.  

Man ska hoppa in som en extra roll i bandet och komma med idéer och säga – Men okej 
grabbar nu kanske vi kan göra såhär lixom. Och se såklart ska man kunna, man ska veta 
vad man gör. Men personligheten är ju viktigast absolut.78  

Andra egenskaper som lyfts fram är att ha ett bra musiköra, kunna hjälpa artister och 
band med det lilla extra för att få till ett bra sound och att vara öppen i den kreativa 
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processen. De flesta av informanterna tycker att deras svaghet ligger i den tekniska 
delen. Studenten Lisa säger att hon ofta vet exakt hur det skulle låta men ibland inte kan 
återskapa ljuden. Deras styrkor ligger i att flera av dem har spelat och skrivit mycket 
musik sedan tidigare.  

Fyra av de sex av informanterna tycker att förebilder är viktiga. När vi pratar om 
förebilder och deras betydelse nämner studenten Erik de svenska framgångsrika 
producenterna Max Martin, Shellback och Tove Lo.  

Tove Lo är ju den jag kommer på just nu som är väldigt bra ansikte utåt, en tjej som både 
producerar och skriver till andra artister men också gör sina egna grejer och visar att 
tjejer också kan vara musikproducenter liksom.79 

Studenten Adam lyfter fram Bob Rock som en stor förebild för honom och studenten 
Maria säger att hon inte har någon förebild men förstår dem som har det, då hon kan 
tänka sig att det sporrade dem och kan ge en känsla av dit vill jag nå, kanske inte hela 
vägen men i alla fall en bit. Studenten Jonas förebilder är kompositörerna Hans Zimmer 
och Brian Eno men han nämner även artisten Beyoncé som en stor inspiratör. Varken 
studenten Lisa eller Oskar har några förebilder utan tar inspiration från olika artister och 
band.  

När jag ställer frågor kring hur informanterna tror att könsfördelningen på programmet 
kommer att se ut i framtiden så tror några av dem att det kommer att bli en jämnare 
fördelning mellan kvinnor och män.  

Om man tänker att Icona Pop kommer in som världsartister och är tjejer i den 
mansdominerade branschen, speciellt inom den elektroniska musiken, så kan det väl 
skapa ett intresse eller vad man kallar det. Asså att man visar att det går. Det behöver inte 
bara vara killar som jobbar med musik liksom eller i musikbranschen, och då kan man 
fatta ett intresse för det och tänka wow det här vill jag också göra på något sätt.80  

Flera av de andra studenterna höll med om att det på senaste tiden kommit fram flera 
framgångsrika kvinnliga artister, låtskrivare och producenter som skulle kunna influera 
och sporra fler kvinnor att söka till ljud- och musikproduktionsprogram i framtiden.  

7.3! Könsfördelning – Könsfördelningens orsaker och betydelse och 
mansdominans  

De flesta av informanterna har inte någon bild av hur könsfördelningen påverkar de 
andra årskurserna på programmet eftersom de aldrig är med på deras lektioner. 
Studenten Adam säger att han aldrig har upplevt någon skillnad i skolan men att han har 
reagerat på hur det ser ut på fritiden. På helgerna är det väldigt få kvinnor från de tre 
respektive klasser som brukar vara med och hitta på något, som exempelvis ta en öl, 
vilket många män på programmet brukar göra tillsammans. Studenten Jonas har reagerat 
på att hans klass har en ojämn dynamik och att männen brukar ta mer plats i jämförelse 
med kvinnorna. Han tror att detta beror på klassens mansdominans och att männen 
känner sig mer bekväma än kvinnorna och vågar ta för sig mer i gruppen. Flera av 
informanterna tror att den ojämna könsfördelningen i klasserna kan vara jobbig för både 
kvinnor och män. Studenten Erik har upplevt att lärarna ibland av misstag kan använda 
det personliga pronomenet han på lektionerna.  
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Istället för att säga producent så säger de han, eller istället för att säga hen. De tar för 
givet att det är en kille de pratar om hela tiden eftersom de pratar till killar fast kvinnliga 
producenter är med också. Vi har ju en tjej i klassen. Så lite såna grejer. Jag tror att hade 
det varit fler tjejer så hade de nog inte pratat på samma sätt.81  

Erik har dock aldrig upplevt någon form av dålig stämning eller trakasseri på 
programmet och tror att detta sker av misstag.  

Studenten Maria blev inte så förvånad över hur könsfördelningen såg ut när hon började 
på programmet eftersom det även såg ut så när hon gick på folkhögskola och hade 
keyboard som huvudinstrument. Hon berättar också att när hon för en tid sedan skulle 
bilda ett rockband med enbart kvinnor så fick hon bara tag på en gitarrist vilket 
resulterade i att det inte blev något band. Hon har funderat mycket kring varför det ser 
ut som det gör och en av anledningarna tror hon kan vara att det finns fler män som 
sysslar med musik, men hon har även funderat kring om det kan bero på att vissa 
kvinnor inte vågar söka sig till utbildningen. Studenten Lisa ser inte mansdominansen 
som ett problem eftersom hon helst umgås med män men anser ändå, efter samtal med 
andra kvinnliga studenter, att det vore bättre med en jämnare fördelning för att ”luckra 
upp” stämningen:  
 

Men asså treorna nu har ingen tjej, den sista tjejen hoppade ju av förra året. Och jag 
snackade lite med henne om det och vi kom väl fram till då att det är väl skönt med några 
tjejer då, så att det inte bara är killar.82  

Informanterna har blandade tankar kring varför majoriteten av studenterna på 
programmet är män. Studenten Erik tror att det beror på att det rent historiskt varit män 
som arbetat som musikproducenter och ljudtekniker och att det alltid funnits yrken som 
varit dominerade av något kön. Studenten Adam tror att det beror på att kvinnor hellre 
vill vara artister, singer-song-writers eller sjunga i rockband än att hålla på med sladdar 
och teknik. Han menar att kvinnor har en mer kreativa ådra och upplever att män drar 
sig mer åt att gilla teknik och ofta blir helt besatta av det. Både studenten Oskar och 
Lisa tror att det också handlar om att fler män än kvinnor är intresserade av teknik och 
att intresset börjar redan i tidig ålder.  
 
I frågan kring om mansdominansen kan påverka kvinnorna på programmet anser 
studenten Lisa att hon aldrig själv påverkats av det men att hon tror att det är olika 
beroende på vilken kvinna man är. Studenten Erik kan förstå att det kan kännas 
obekvämt för kvinnor att komma in i klasser som är mansdominerade. Både studenten 
Jonas och Adam tror att det kan bidra till att kvinnorna känner att det kan vara jobbigt 
att våga ta för sig på samma sätt som männen. Att till exempel våga ställa frågor på 
lektionerna eller ta plats i studion när klassen arbetar i grupp. Studenten Oskar har också 
funderat kring att kvinnorna kan känna att det är en svår bransch att arbeta i eftersom 
den är så mansdominerad och att det kan avskräcka kvinnor från att söka sig till 
utbildningen. Studenten Maria säger att det ibland kan kännas svårt att komma fram i 
klassen och att hon ibland har funderat på om hon ska fortsätta med musik.  

Nej men det kan kännas lite svårt att komma fram och man tittar på musikbranschen så är 
den ju ganska mansdominerad. Och sen här är det samma sak och det får en kanske att 
känna att ah är det någon idé? 

(Jag): Hur påverkas tjejer av att det är mansdominerat? 
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Nej men just att det kan kännas lite motigt eller liksom att man ska försöka slå sig 
igenom när det mest är män och man inte är man. Eller ah jag känner mig inte nedslagen 
än. Jag kan ju förstå om man gör det.83 

På frågan om vad som kan vara orsaken till att könsfördelningen ser ut som den gör så 
svarar alla informanter att de tror att det har att göra med att teknik kopplas till män och 
anses som något manligt. Studenten Oskar kring den mansdominerade 
könsfördelningen: 

Men ah det är väl typiskt grabbar att hålla på med teknik och den här normen liksom. Det 
finns ju jättemånga tjejer som sysslar med musik. Men just den här produktionsdelen, att 
sitta vid en dator och mixerbord och sånt, det kan väl va nån sån teknikgrej kanske. Det 
är grabbar i tidig ålder som börjar hålla på att pilla på mixerbord och grejer.84   

Studenten Adam svar skiljer sig från de andras och han tror att orsakerna till att 
könsfördelningen ser ut som den gör bottnar i studenternas instrumentval och intresse i 
tidig ålder.  

Om jag tar mig som exempel då när jag började på en fritidsgård så blev jag först 
intresserad av gitarrer, hur de fungerade, hur de låter om man gör såhär, testar, vrider på 
förstärkaren [Adam visar med händerna]. Önskade mig en elgitarr att spela rock’n’roll på. 
Och sen eskalerade det där. Men tjejer brukar väl få ett keyboard och spela piano där ett 
piano låter som ett piano liksom, det finns inte många rattar att vrida på.85  

Studenten Adam tror även att kvinnor i större utsträckning vill sjunga och förmedla sina 
känslor men menar ändå på att det är märkligt att det är så få kvinnliga 
musikproducenter eftersom att det finns så många kvinnliga artister. 
 
7.4! Genusarbetet – Jämnare könsfördelning, kvotering, antagnings-

prov och framtiden 
På både Musikproduktionsprogrammet och Ljud- och musikproduktionsprogrammet är 
alla informanter eniga om att programmen borde arbeta med att skapa en jämnare 
könsfördelning och försöka att få fler kvinnor att söka sig till utbildningarna. Studenten 
Erik tycker att det är viktigt att marknadsföringen visar att programmet vänder sig till 
alla. Hans förslag är att använda sig av olika förebilder som programmets ansikte utåt, 
exempelvis Tove Lo. Studenten Adam tycker att filmerna som 
Musikproduktionsprogrammet har på sin hemsida är bra. Filmerna visar 
musikproducentstudenterna i deras arbete, med både kvinnor och män som spelar in och 
arbetar i grupp. Studenterna Maria och Oskar tycker att klasserna borde åka ut till 
högstadium, gymnasium och folkhögskolor och informera om programmet och på det 
sättet visa att det går både män och kvinnor på programmet.  

Vad informanterna anser om kvotering som en lösning för att få en jämnare 
könsfördelning på programmen är väldigt blandat och upplevs som något som är svårt 
att svara på. Studenten Erik menar att det en fin tanke men att det är synd om den som 
är jätteduktig och som söker in till programmet och inte kommer in på grund av att det 
är kvotering till utbildningen. Studenten Jonas menar att det blir svårt på Ljud- och 
musikproduktionsprogrammet då programmet utgår från betyg och det blir väldigt 
orättvist om någon med lägre betyg skulle komma in bara för att hen har ett annat kön. 
Studenten Adam menar att det kanske skulle fungera på Musikproduktionsprogrammet 
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om valet exempelvis står mellan en kvinna och en man och kvinnan skulle ligga lite 
under nivåmässigt men ändå fick komma in på programmet för att det skulle bidra till 
en jämnare könsfördelning. Studenten Adam tror ändå att det lätt blir problematiskt att 
göra så. Studenten Maria vet inte riktigt vad hon anser i frågan men säger att det inte ska 
spela någon roll vad man har för kön. Studenten Lisa tycker inte att det är en bra idé 
utan menar att hon skulle blivit förnärmad om det hade varit kvotering på programmet.  

Asså jag känner väl är det så få tjejer som söker sig till programmet så är det väl så det får 
vara på något sätt. Det går ju inte att tvinga tjejer på programmet om dem själva inte vill 
såklart. Men i grund och botten är det ju tråkigt att det ser ut som det gör. Men om det är 
så får det vara så på nått sätt.86  

Studenten Oskar tror att den ojämna könsfördelningen beror på att kvinnor och män har 
olika intressen och att det därför inte skulle fungera med kvotering.  

En skillnad mellan Musikproduktionsprogrammet på Linnéuniversitetet och Ljud- och 
musikproduktionsprogrammet på Högskolan Dalarna är att 
Musikproduktionsprogrammet har antagningsprov till utbildningen och Ljud- och 
musikproduktionsprogrammet tar in studenter efter betyg. Alla informanter som går på 
Musikproduktionsprogrammet tycker att det är bra att det är antagningsprov till 
programmet eftersom det ger en seriös känsla av utbildningen och det gör att alla som 
kommer in ligger på ungefär samma nivå. Studenten Adam tyckte att det är viktigt att 
ha ansökningsprov till utbildningen eftersom det då kommer in bättre och mer 
musikaliska personer som har erfarenhet. Han tyckte även att det resulterade i att alla 
kan hänga med och följa med i samma tempo. Studenten Erik beskriver varför det är 
viktigt med antagningsprover:  

Grejen är att de vill ha en slags helhetsbild av dig, vad du kan och vad du behöver jobba 
på kanske eller det ser lite vad du är för sorts person, det här programmet handlar ju inte 
om att spela så bra gitarr som möjligt eller att sjunga så grymt som möjligt utan det 
handlar om att lära sig att arbeta med musik och producera musik.87  

Studenten Oskar reagerade på att det inte var något antagningsprov till Ljud- och 
musikproduktionsprogrammet och tyckte först att det var negativt. Detta eftersom vissa 
på programmet hade stor erfarenhet av musik och inspelning sedan tidigare och andra 
var nybörjare. Nu när studenten Oskar nästan har gått tre år på programmet tycker han 
att det har fungerat väldigt bra och han har inte hört någon som har reagerat mot eller 
klagat på upplägget på utbildningen. Även studenten Lisa blev osäker på vilken nivå 
som utbildningen skulle ligga på men tycker nu i efterhand att det är bra att det finns 
ljud- och musikproduktionsprogram som inte har antagningsprov eftersom att det kan 
finnas personer som kan dra sig för att söka på grund av proven. Studenten Jonas tycker 
att det är positivt med utbildningar utan antagningsprov men att det även kan skapa en 
förvirring kring vad som krävs av den sökande.  

Ja det var helt avgörande för mig. Med tanke på att jag inte hade några förkunskaper för 
att ens klara ett intagningsprov. Så det var väldigt skönt, klart att det var lite svårt att, det 
kanske där jag kanske tvivlade för jag kände såhär att vad är det som egentligen krävs av 
mig?88  

Alla informanter tror att den framtida könsfördelningen på ljud- och 
musikproduktionsprogram kommer bli jämnare med tiden. Studenten Oskar tror att det 
                                                
86 Intervju med studenten Oskar (2015). Högskolan Dalarna. 
87 Intervju med studenten Erik (2015). Linnéuniversitetet. 
88 Intervju med studenten Jonas (2015). Högskolan Dalarna.!
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kommer bli mer jämt fördelat och att förebilder för kvinnor kommer att spela en stor 
roll: 

Jag hoppas och tror att det kommer bli mer jämnt fördelat. Det kommer ju fler och fler 
om man tittar på kvinnliga artister, liksom förebilder. Framförallt inom den elektroniska 
musiken. Så då hoppas jag att det får fler tjejer att fatta tycke för musiken och 
musikproduktionen och kanske vilja gå in för det.89  

Studenten Erik tror att föreställningen av att en ljud- och musikproducent är en man 
kommer att förändras i takt med att det kommer fram fler kvinnliga artister och 
musikproducenter. Även studenten Adam tror och hoppas att könsfördelningen på 
programmet kommer att bli jämnare med tiden. Han tror också att när de relativ nya 
ljud- och musikproduktionsprogrammen blivit mer etablerade så kommer det att bidra 
till att både fler kvinnor och män vågar söka sig till utbildningarna och att yrken inom 
ljud- och musikproduktion får en högre status. Studenten Jonas tror att det kommer att 
bli en jämnare könsfördelning men att det kommer att ta tid på grund av att vårt 
samhälle sedan länge har traditionella och sociala könsroller och en föreställning om att 
teknik är förknippat med manlighet vilket han tycker är ett problem. Studenterna Lisa 
och Maria tror att den lilla ökning av antalet kvinnor som har sökt sig till ljud- och 
musikproduktionsprogrammen de senaste åren kommer att fortsätta och detta på grund 
av att det är en stor jämställdhetsdebatt i Sverige just nu. Studenten Lisa tror att 
utbildningar på högre ljud- och musikproduktionsprogram kanske prioriterar frågan men 
menar samtidigt att det inte går att tvinga på människor ett intresse.  

8! Diskussion, slutsatser och reflektioner 
Kapitel 8 bygger på diskussion, slutsatser och reflektioner kring studiens syfte och 
frågeställningar. Detta utifrån statistiken av de fem ljud- och 
musikproduktionsprogrammen, intervjuerna med informanterna och den tidigare 
forskningen. Längre fram i avsnittet finns det även sammanfattande slutsatser och 
reflektioner kring framtiden.  
 
8.1! Sammanfattningen av statistiken  
Frågeställning 1 lyder: Hur har könsfördelningen sett ut under de senaste tre åren inom 
högre ljud- och musikproduktionsprogram i Sverige? För att komma fram till ett svar 
har jag analyserat statistik från fem högre ljud- och musikproduktionsprogram i årskurs 
ett (2015–2018), årskurs två (2014–2017) och årskurs tre (2013–2016). Statistiken visar 
en mindre ökning av kvinnliga studenter på tre av fem program under de senaste tre 
åren. Dock är könsfördelningen väldigt ojämn och av de 385 studenter som började på 
programmen så är endast 14 %, alltså 54 stycken, kvinnor. Av statistiken framgår det att 
det är mansdominerat på de fem ljud- och musikproduktionsprogrammen.  
 
8.2! Bakgrund, självbild, könsfördelning och genusarbete 
Genom intervjuer med lärare och studenter från Musikproduktionsprogrammet på 
Linnéuniversitetet och Ljud- och musikproduktionsprogrammet på Högskolan Dalarna 
ville jag ta reda på frågeställning 2: Vad har denna könsfördelning för orsaker och 
betydelse enligt studenter och lärare? Och frågeställning 3: Anser studenter och lärare 
att programmen borde arbeta med könsfördelningen och i så fall hur? För att få en 
struktur och en översikt och att kunna besvara frågeställning 2 och 3 delades 
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intervjumaterialet in i fyra kategorier: bakgrund, självbild, könsfördelning och 
genusarbete.  
 
8.3! Bakgrund 
Inom kategorin bakgrund är det främst frågor om jämställdheten i musikundervisningen 
och om förhållandet mellan musik och genus som diskuteras.  
 
8.3.1! Jämställdhet i musikundervisningen 
Lärarna på programmen anser att det är viktigt med lärare som tar ett ansvar när det 
gäller jämställdhet och behandla pojkar och flickor på ett jämställt sätt under 
musikundervisningen i skolan. Att lyfta fram och uppmuntra flickor att ta för sig och 
våga spela instrument och spela in musik, något som de anser att pojkar i större 
utsträckning gör. Detta går i linje med Elvin-Nowak och Thomsson som inte skriver om 
musik och genus men om flickors och pojkars djupt ingångna roller där vi har 
föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt redan som barn. Att flickor får 
beröm för att de är söta och snälla medan pojkar uppfostras till att bli busiga och att ta 
för sig.90 Även Einarsson och Hultman skriver om barns olika förväntningar och roller 
och att de redan vid tidig ålder intar talar- och tigarroller eftersom att de blir behandlade 
på olika sätt av lärare i skolan. Forskningen visar att det är viktigt att genusarbetet 
börjar redan i tidigt ålder om det ska bli en förändring på de djupt ingående mönstren 
som finns idag.91 Både lärarna och studenterna på Musikproduktionsprogrammet och på 
Ljud- och musikproduktionsprogrammet lyfter fram att ett pågående genusarbete i 
skolan är viktigt för att det ska bli mer jämställt inom musikbranschen.  
 
8.3.2! Musik och genus 
Att syssla med musik och att skriva musik är något som informanterna tror att både 
kvinnor och män gör i samma utsträckning, men när det kommer till att vilja producera 
musik finns det en skillnad i intresse. Flera av studenterna tror att kvinnor är mer 
intresserade av att sjunga och förmedla sina känslor och hellre vill bli artister och 
låtskrivare än ljud- och musikproducenter. En av informanterna tror att män hellre vill 
fördjupa sig på de tekniska delarna och börjar skriva musik i samband med att de bildar 
band. Informanterna upplever också att flickor och pojkar väljer att spela olika 
instrument i tidig ålder. Informanterna tror att flickor oftast börjar sjunga och spela 
instrument som piano och akustisk gitarr medan pojkar, i större uträckning, börjar spela 
gitarr, bas och trummor. Denna skillnad i instrumentval bland studenterna på 
programmen går att koppla till Green och Öhrström som båda skriver om kvinnligt 
kodade instrument. Öhrström menar att det enligt gammal tradition finns en stor 
skillnad mellan hur män och kvinnor bör syssla med musik och att den traditionen lever 
delvis kvar än idag. Det förväntades att kvinnor enbart skulle ägna sig åt kvinnligt 
kodade instrument som sång och cittra, annars uppfattades de som okvinnliga.92  
 
Det verkar med andra ord som om traditionella könsroller kopplade till specifika 
instrument återspeglas i informanternas uppfattningar om vem som kan spela vad. Även 
läraren Magnus menar att män oftast har bättre förutsättningar för det som 
Musikproduktionsprogrammet kräver. En konsekvens av detta är att han upplever att 
fler män än kvinnor på programmet är multiinstrumentalister och har spelat i band och 
är vana vid att hantera teknisk utrustning medan kvinnorna ofta har en annan musikalisk 

                                                
90 Elvin-Novak & Thomsson (2003). S. 21f. 
91 Einarsson & Hultman (1984). S. 212f.  
92 Öhrström (1994). S. 55f och 62f.  
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bakgrund, som singer-song-writers, vilket gör att de har sämre förutsättningar och kan 
behöva ta hjälp av andra instrumentalister vid inspelning. Denna faktor kan vara en av 
förklaringarna till den ojämna könsfördelningen bland studenterna på programmen. 
 
8.4! Självbild  
I kategorin självbild är det främst frågor om studenternas självbild, deras utveckling på 
programmet, diskussioner kring hur en bra ljud- och musikproducent bör vara, om 
studenternas självförtroende och om förebilder, om de har någon påverkan och i så fall 
på vilket sätt.  
 
8.4.1! Självbild och självförtroende 
När studenterna berättar om hur de ser på sin egen utveckling så säger flera av dem att 
de utvecklats både när det gällde att skriva musik, med de tekniska delarna och i sin 
personliga mognad. Egenskaper för en bra ljud- och musikproducent som lyfts fram är 
att ha ett bra musiköra, kunna hjälpa artister och band med det lilla extra för att få till ett 
bra sound och att vara öppen i den kreativa processen. 
 
Båda läraren Lars och läraren Magnus upplever att studenterna utvecklas väldigt mycket 
på programmen. Men de anser att det finns skillnader i hur mycket de manliga och 
kvinnliga studenterna tar för sig på utbildningarna. Läraren Magnus upplever att 
kvinnorna är mer försiktiga och självkritiska medan männen uppfattas ha bättre 
självförtroende och en lägre spärr som gör att de vågar ta för sig mer och inte tar ett 
nederlag lika hårt som en kvinnlig student.  
 
8.4.2! Förebilder 
Både lärarna och studenterna tror att förebilder är viktiga, att de kan bidra till att en 
person vågar tro på sin dröm och på sig själv. Det är inte alla studenter som har 
förebilder utan flera inspireras av olika artister, band och kompositörer när de arbetar 
med ljud- och musikproduktion. Informanterna menar att det finns en problematik i att 
det inte finns särskilt många kvinnliga ljud- och musikproducentförebilder idag, vilket 
kan göra att kvinnor inte söker sig till programmen och kan känna att de inte har en 
plats inom den mansdominerade musikbranschen. Lärarna på programmen säger att det 
pågår ett kontinuerligt arbete med att ändra den förutfattade bilden av att en ljud- och 
musikproducent är en man. Detta för att förmedla bilden av att utbildningarna inte 
enbart vänder sig till män.  
 
Ett annat problem, som Selander skriver om är att det idag finns, och tidigare har 
funnits, en uppsjö med kvinnliga musiker och ljud- och musikproducenter som kunde 
varit förebilder men som inte har fått samma erkännande eller uppmärksamhet som 
män. Selander menar att behovet av kvinnliga förebilder inom musikbranschen är 
enormt och detta inte minst för unga kvinnor.93 Studenten Maria säger att hon ibland har 
tvivlat på om hon ska fortsätta med musik, om det är någon mening i den 
mansdominerade musikbranschen, då hon varit med om att vara i minoritet både på en 
folkhögskola med musikinriktning och nu återigen på Musikproduktionsprogrammet.  
 
Problematiken som studenten Maria nämner går att koppla till artikeln ”Studiogubbar 
eller unga tjejer vem får ta plats som musikproducent?” som handlar om problematiken 
kring att kvinnliga musikproducenter inte får ta plats, eller syns utåt som förebilder 
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inom den mansdominerade musikproduktionsbranschen.94 Detta problem kan vara en 
orsak till att könsfördelningen ser ut som den gör på ljud- och 
musikproduktionsprogram idag.  
 
8.5! Könsfördelningen 
I kategorin könsfördelning så är det främst frågor kring orsaker och betydelsen av den 
ojämna könsfördelningen på ljud- och musikproduktionsprogram. Även frågor kring 
teknik och genus och varför det är en så stor mansdominans på utbildningarna.  
 
8.5.1! Teknik och genus 
Det mest återkommande svaret från informanterna kring varför ljud- och 
musikproduktionsprogram är mansdominerade är att utbildningarna anses ha ett tekniskt 
fokus och att teknik förknippas med män och med typiska manliga yrken, som 
exempelvis ingenjör. Informanterna menar att djupt rotade traditionella könsroller, som 
att män lämpar sig bättre än kvinnor för tekniska yrken, och sociala könsroller, som att 
kvinnor inte förväntas eller uppmuntras till att tycka om teknik är en förklaring till 
mansdominansen på programmen. Fördomen att män är mer lämpade till att syssla med 
teknik, anser jag, går i linje med den genusdualism som Gemzöe forskat om. Hon menar 
att när ett kön tillskrivs en särskild arbetsuppgift, som i detta fall att män kan hantera 
teknik, betyder det samtidigt att det är förbjudet för det andra könet att utföra den 
uppgiften.95 Problematiken kring teknik och genus kan även kopplas till Gavanas 
forskning om kvinnliga DJ:s. Att kvinnliga DJ:s får kämpa för att blir tagna på samma 
allvar som sina manliga kollegor och att det finns fördomar kring att kvinnliga DJ:s 
alltid är pojkflickor och inte kan hantera den tekniska utrustningen.96 
 
Informanterna tror att traditionella könsrollerna, bristande självförtroende hos 
potentiella sökande kvinnor och olika förväntningar på kvinnor och män lever kvar än 
idag. Betydelsen blir att färre kvinnor än män söker sig till ljud- och 
musikproduktionsutbildningar. Dessa förklaringar har paralleller till Selanders 
resonemang om att kvinnor har dåligt självförtroende när det gäller att ge sig på teknik-
området. Hon menar att det handlar om att kvinnor inte vågar tro på sig själva eftersom 
det mestadels är män som sysslar med teknik.97 
 
8.5.2! Mansdominans 
Informanterna tror att mansdominansen på ljud- och musikproduktionsprogram och i 
den övriga musikbranschen tros kunna skrämma kvinnor från att söka till 
utbildningarna. Informanterna menar att det kan kännas kämpigt att vara i en minoritet. 
När kvinnliga ljud- och musikproducenter omtalas så blir fokus ofta på att de är 
kvinnor. Studenterna och lärarna uppfattar också att det finns en föreställning kring att 
en ljud- och en musikproducent alltid är en man och att det enbart är män som arbetar 
som ljud- och musikproducenter och ljudtekniker eftersom att det såg ut så förr i tiden. 
Detta är ett problem som de anser måste lösas för att få en jämnare könsfördelning. Det 
går att koppla till Hirdman som skriver om kulturell överlagring, social integration och 
socialisering. Hon menar att människor har djupt rotade föreställningar kring vad som är 

                                                
94 Gafvelin (2016). (Hämtad: 2016-01-25). 
95 Gemzöe (2014). S. 86ff. 
96 Gavanas (2009). S. 83ff och 254. 
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manligt och kvinnligt, är vana vid en viss arbetsdelning mellan kvinnor och män och att 
det finns invanda mönster i samhället som är svåra att förändra.98 
 
Även Gullö menar att den ojämna könsfördelningen beror på traditionella könsroller 
och att det förr i tiden var män som arbetade med tekniska yrken och att den bilden 
lever kvar än idag.99   
 
8.6! Genusarbetet 
I kategorin genusarbete gäller det främst frågor kring utbildningarnas pågående 
genusarbete och hur det ser ut. Det kretsar även kring genusarbetets utmaningar för att i 
framtiden kunna få en jämnare könsfördelning på ljud- och musikproduktionsprogram. 
 
8.6.1! Utbildningarnas pågående genusarbete 
Både lärarna och studenterna anser att den ojämna könsfördelningen är negativ för 
studenterna på programmen. De menar att studenterna får bättre studieresultat och att 
det blir en bättre dynamik med mindre ”grabbighet” i klasserna med en jämnare köns-
fördelning. På båda programmen pågår det just nu ett arbete i programledningen med att 
få fler kvinnor att söka sig till utbildningarna. Både genom att ändra hemsidornas 
utformning, antagningsprocessens moment och att ha en genomgående 
genusmedvetenhet på programmen. Lärarna menar att betydelsen av detta genusarbete 
är förklaringen till att det har skett en ökning av kvinnliga studenter på programmen och 
att det förhoppningsvis leder till en ännu jämnare fördelning i framtiden.  
 
För att få en mer balanserad könsfördelning anses inte kvotering vara en optimal lösning 
för någon av informanterna, detta eftersom att det kan bli orättvist och att det kan sänka 
nivån kunskapsmässigt. Både lärarna och studenterna tror att det i framtiden kommer att 
bli en jämnare könsfördelning på ljud- och musikproduktionsprogram i Sverige i takt 
med att musikbranschen får fler kvinnliga artister och ljud- och musikproducenter och 
att programmen får rykten om att vara seriösa utbildningar som vänder sig till både 
kvinnor och män. Informanterna anser att det viktigaste för att få en jämnare 
könsfördelning är att stämpeln på att en ljud- och musikproducent förväntas vara en 
man tvättas bort.  
 
8.6.2! Genusarbetets utmaningar 
Flera av informanterna tar upp problematiken kring att det kan kännas tufft för en 
kvinna att våga söka till ett mansdominerat program och att det kan göra att många 
potentiella sökande kvinnor inte söker sig till utbildningarna, även om de har personliga 
förutsättningar. Även lärarna tror att det kan vara tufft för en kvinna att arbeta inom en 
mansdominerad bransch och att kvinnorna kan känna sig utanför på programmen om 
det är för få kvinnliga studenter i klasserna.  
 
Under den senaste tiden har det skrivits en del artiklar som belyser liknande problem 
som informanterna tar upp. Artiklarna har uppmärksammat att flera kvinnliga artister 
och ljud- och musikproducenter, exempelvis Laleh, antyder att det finns ett problem 
inom musikbranschen då kvinnor inte får samma erkännande som män och inte känner 
sig inkluderade i den mansdominerade ljud- och musikproduktionsbranschen. Detta är 
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en stor utmaning för att få en jämnare könsfördelning på ljud- och 
musikproduktionsprogram och i musikbranschen i framtiden.100 
 
8.7! Slutsatser och reflektioner 
I slutsatser ska frågeställningarna och syftet sammanfattas. Vad kan man dra för 
slutsatser ur studenternas och lärarnas åsikter kring den ojämna könsfördelningens 
orsaker och betydelse? Anser informanterna att programmen ska arbeta med att få en 
jämnare könsfördelning, och i så fall hur detta arbete skall se ut? Avsnittet avslutas med 
mina reflektioner utifrån diskussionen och tankar om den framtida könsfördelningen på 
ljud- och musikproduktionsprogram.  
 
8.7.1! Könsfördelningens orsaker och betydelse  
Lärarna och studenterna menar att orsakerna till könsfördelningen på ljud- och 
musikproduktionsprogram beror på olika faktorer. De båda lärarna tror att det bottnar i 
en bristfällig genusmedvetenhet i musikundervisningen i skolan och att det kan bli 
bättre genom att pojkar och flickor uppmuntras på samma sätt. Läraren Magnus menar 
att fler pojkar än flickor uppmuntras till att syssla med bitarna som programmen handlar 
om, alltså musik och teknik och slutsatsen blir att pojkar har bättre självförtroende och 
ett större intresse än flickor inom dessa områden.  
 
En annan potentiell orsak till mansdominansen är, enligt alla informanterna, att ljud- 
och musikproduktionsprogrammen förknippas med teknik, som anses vara något 
manligt. De tror att den tekniska fokuseringen kan vara ett hinder och att betydelsen kan 
bli att det avskräcker kvinnor från att söka sig till programmen. På både 
Musikproduktionsprogrammet och Ljud- och musikproduktionsprogrammet har lärarna 
försökt att minska fokuseringen på teknik genom att förändra marknadsföringen och 
betona teknikinslaget mindre. Vilket i längden ska locka fler kvinnor till programmen.  
 
Vad mansdominansen på programmen har för betydelse är att den kan kan avskräcka 
potentiella sökande kvinnliga studenter och få dem att känna sig utanför. Läraren 
Magnus kan tänka sig att det är jobbigt för kvinnorna att vara i minoritet. Läraren Lars 
menar att betydelsen av den obalanserade könsfördelningen är att klasserna lätt kan få 
en grabbig stämning. Båda lärarna anser att det blir en bättre dynamik och en högre 
kunskapsnivå när klasserna är blandade.  
 
En orsak till mansdominansen på programmen som lärare och några av studenterna 
funderat på är om det finns för få kvinnliga förebilder inom ljud- och 
musikproduktionsbranschen. De anser att förebilder har en stor betydelse och är viktiga 
för att uppmuntra kvinnor till att våga satsa på sig själva. Informanterna menar att det 
finns en risk att de kvinnliga studenterna inte känner samhörighet inom ljud- och 
musikproduktionsbranschen. 
 
En annan orsak till könsfördelningen som några av studenterna delar är att de upplever 
att kvinnor och män har olika intressen och att kvinnor inte är lika intresserade av ljud- 
och musikproduktion som män är. De tror att kvinnor hellre vill vara artister och skriva 
sin egen musik än syssla med teknik och spela in och skriva låtar till andra band och 
artister. Lärarna menade att de inte upplever denna skillnad mellan män och kvinnor på 
programmen. Informanterna tror att betydelsen av den bristfälliga genusmedvetenhet i 
skolan, teknikfokuseringen och bristen på förebilder kan bli att det uppfattas som att 
                                                
100 Rättvisefördelningen (2010). (Hämtad: 2015-12-04). 
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utbildningarna passar män bättre än kvinnor. Men också att det beror på fördomar, 
sociala och traditionella könsroller och att det finns olika förväntningar på intressen som 
passar män och kvinnor i dagens samhälle.   
 
8.7.2! Genusarbete 
Alla studenter och de båda lärarna tycker att det är viktigt att arbeta för en jämnare 
könsfördelning på ljud- och musikproduktionsprogram i Sverige. Både 
Musikproduktionsprogrammet på Linnéuniversitetet och Ljud- och 
musikproduktionsprogrammet på Högskolan Dalarna har gjort flera satsningar för att 
locka fler kvinnor till utbildningarna under de senaste åren. Bland annat har de ändrat 
utformningen på sina hemsidor och försökt att få bort den tekniska fokuseringen, lagt 
till bilder på både kvinnor och män och på människor istället för teknisk utrustning.  
 
Läraren Magnus menar att det är viktigt att trycka på att Musikproduktionsprogrammet 
är en konstnärlig utbildning där låtskrivning är i stort fokus. Det finns även ett pågående 
genusarbete på utbildningarna och lärarna försöker att inte enbart lyfta fram män som 
förebilder inom ljud- och musikproduktionsbranschen och att förändra bilden av att en 
ljud- och musikproducent är en man. De båda utbildningarna försöker även att anställa 
fler kvinnliga lärare, gästföreläsare och inspiratörer och att hela tiden ha en 
genusmedvetenhet i åtanke.   
 
8.7.3! Reflektioner 
Här kommer mina sammanfattande reflektioner utifrån studien och tankar om den 
framtida könsfördelningen på ljud- och musikproduktionsprogram. 
 
Varför könsfördelning på ljud- och musikproduktionsprogram ser ut som den gör idag 
var något som inte var helt enkelt att få svar på. Utifrån studien är det viktigt att en 
genusmedvetenhet startar i tidig ålder, att flickor och pojkar inte fortsätter att uppfostras 
och uppmuntras på olika sätt så det fortsätter att skapas traditionella och sociala 
könsroller kring vad som är manligt och kvinnligt. Att teknik inte förknippas med 
manlighet och att stämpeln kring att en ljud- och musikproducent är en man luckras 
upp. Det krävs att dessa ingångna mönster förändras för att få fler kvinnor att bli 
intresserade och våga att söka sig till ljud- och musikproduktionsprogram i framtiden.  
 
En annan reflektion utifrån studien är att kvinnor och män har olika intressen och att 
kvinnor inte är lika intresserade av ljud- och musikproduktion som män är. Den 
insamlade statistiken visar även på att könsfördelningen i stort har sett likadan ut på 
flera av programmen sedan de startades vilket kan antyda på att könsfördelningen inte 
kommer att bli jämnare med tiden.  
 
Musikproducenterna Laleh och Ana Diaz menar att problemet inte beror på ett bristande 
intresse eller att det inte finns kvinnor som är låtskrivare eller ljud- och 
musikproducenter utan att problemet är att dessa producenter inte tas på samma allvar 
som sina manliga kollegor eller blir insläppta i den mansdominerade musikbranschen. 
De kallas ofta för ”kvinnliga musikproducenter” och har det tufft i branschen.101 Ett 
annat problem verkar vara att det finns så få kvinnliga förebilder inom ljud- och 
musikproduktionsbranschen och att det behövs fler för att uppmuntra kvinnor till att 
våga satsa på sig själva.  

                                                
101 Ahlborn (2016). (Hämtad: 2016-04-01). 
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Hur den framtida könsfördelningen på högre ljud- och musikproduktionsprogram 
kommer att se ut går bara att spekulera i. Enligt statistiken i studien så har det skett en 
ökning de senaste tre åren på tre av fem skolor vilket är en intressant förändring. Min 
reflektioner är att det beror på att det just nu sker en förändring i samhället där det idag 
finns en större genusmedvetenhet än förut om att detta har bidragit till en jämnare 
könsfördelningen på ljud- och musikproduktionsprogram. Utifrån studien finns en 
förhoppning om en jämnare könsfördelning i framtiden men det är svårt att förutspå från 
enbart min studie och det hade behövs en större översikt.  
 
9! Förslag på framtida forskning 
Förslag på vidare forskning är att undersöka hur könsfördelningen ser ut inom högre 
positioner i musikbranschen. Exempelvis att undersöka könsfördelningen på 
skivbolagschefer i landet. Utifrån Musiksveriges statistik: Musik i siffror – statistik 
2009−2014, är de högre positionerna inom musikbranschen mansdominerade.102 När jag 
läser artikeln ”Det finns rockband och det finns tjejband men finns kvinnliga 
producenter?” är problematiken tydlig kring att kvinnor som arbetar inom 
musikbranschen som kvinnliga artister och musikproducenter inte får samma 
erkännande och upplever att de inte tas på samma allvar som män.103 Varför 
musikbranschen är mansdominerad och varför det verkar tuffare för kvinnliga musiker 
och musikproducenter att få samma erkännande och arbeta på högre positioner i 
branschen är något som jag hade velat undersöka.104 Dessa frågeställningar känns som 
spännande och aktuella forskningsområden för framtiden. 
  

                                                
102 Musiksverige (2012). S. 34f. (Hämtad: 2015-12-05).  
103 Forshage (2010). (Hämtad: 2016-01-18). 
104 Gafvelin (2016). (Hämtad: 2016-01-25).  
!
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Bilagor 
Bilaga A: Könsfördelningen, ljud- och musikproduktionsprogram 
 
Musikproduktionsprogrammet, 180 poäng, Linnéuniversitetet  
2013–2016: 19 elever: 17 män och 3 kvinnor 
2014–2017: 23 elever: 19 män och 4 kvinnor 
2015–2018: 24 elever: 18 män och 6 kvinnor105 
 
Ljud- och musikproduktionsprogrammet, 180 poäng, Högskolan Dalarna 
2013–2016: 45 elever: 43 män och 3 kvinnor  
2014–2017: 41 elever: 37 män och 4 kvinnor 
2015–2018: 45 elever: 40 män och 5 kvinnor106 
 
Musik- och ljuddesign, 120 poäng, Mittuniversitetet  
Våren 2013–våren 2015: 32 elever: 30 män och 2 kvinnor 
Våren 2014–våren 2016: 29 elever: 24 män och 5 kvinnor 
Våren 2015–våren 2017: 44 elever: 36 män och 8 kvinnor107 
 
Musik- och ljudproduktion, 180 poäng, Göteborgs högskola  
2013–2016: tre elever: 1 man och 2 kvinnor 
2014–2017: fem elever: 5 män och 1 kvinna 
2015–2018: inget intag108 
 
Ljudteknikprogrammet, 180 poäng, Luleås tekniska högskola  
2013–2016: 16 elever: 10 män och 6 kvinnor 
2014–2017: 16 elever: 13 män och 3 kvinnor 
2015–2018: 16 elever: 14 män och 2 kvinnor109 
 
 
Sammanlagt: 
Män: 331 
Kvinnor: 54 
  

                                                
105 Ahlm, Patrik. (2016-01-20). E-mail. Linnéuniversitetet. 
106 Rosenblad, Johanna. (2015-10-26). E-mail. Högskolan Dalarna. 
107 Bergman, Siw. (2015-10-28). E-mail. Mittuniversitetet.  
108 Jonasson, Erik. (2015-11-27). E-mail. Göteborgs högskola.  
109 Riklund, Eva. (2015-10-28). E-mail. Luleås tekniska högskola.!



  
 

II 

Bilaga B: Musikproduktionsprogrammet, Linnéuniversitetet, 180 poäng  
 

Termin 1��
Ljudproduktion I (15 hp)  
Musikteoretiska verktyg I (7,5 hp) 
Ensemblemusicerande (7,5 hp)  
 
Termin 2��
Ljudproduktion II (7,5 hp) 
Ljudproduktion III (7,5 hp) 
Musikteoretiska verktyg II (7,5 hp) 
Populärmusikalisk komposition (7,5 hp)  
 
Termin 3��
Fältstudier (7,5 hp)  
Musikproduktion i ett samhällsperspektiv (7,5 hp) 
Inriktningsstudier i musikproduktion, antingen Musik och ljudproduktion I eller Låt-
skrivande och arrangering I (15 hp)  
 
Termin 4��
Företagsekonomi för musikproducenter (7,5 hp)  
Musikjuridik för musikproducenter (15 hp) 
Konstnärligt projektarbete (7,5 hp)  
 
Termin 5��
Ljudproduktion IV (7,5 hp) 
Inriktningsstudier i musikproduktion, antingen Musik- och ljudproduktion II eller Låt-
skrivande och arrangering (15 hp)  
Metoder och arbetssätt för konstnärligt undersökande (7,5 hp)  
 
Termin 6� 
Konstnärligt examensarbete (15 hp)  
Praktik för musikproducenter (15 hp)   



  
 

III 

Bilaga C: Ljud- och musikproduktionsprogrammet, Högskolan Dalarna, 
180 poäng  

 
Termin 1 
Radioproduktion (7,5 hp) 
Ljudskapande till rörliga bilder (7,5 hp) 
Audioteknologi 1 (7,5 hp) 
Ljudteori (7,5 hp) 
 
Termin 2 
Inspelning i studio (7,5 hp) 
Liveljud och liveinspelning (7,5 hp) 
Audioteknologi 2 (7,5 hp) 
Uppsats (7,5 hp) 
 
Termin 3 
Analys av musikproduktioner (7,5 hp) 
Musikskapande (7,5 hp) 
Produktionsprocesser och villkor inom musikproduktion (7,5 hp) 
Från idé till master (7,5 hp) 
 
Termin 4 
Möten med skilda musikgenrer, Campus (7,5 hp)  
Entreprenörskap för medieproducenter (7,5 hp) 
Ljud- och musikproduktion som projektarbete (15 hp) 
 
Termin 5  
Ljudproduktion, fördjupningskurs (30 hp) 
Delkurser: 
1. Vetenskaplig teori och metod (7,5 hp) 
2. Individuellt vald fördjupning (7,5 hp) 
3. Examensarbete (15 hp) 
 
Termin 6 
Projektarbete (15 hp) 
Ljud- och musikproduktion i praktiken (15 hp) 
 
  



  
 

IV 

Bilaga D: Intervjufrågor till lärare 
 

Bakgrund: 

1. Namn: 

2. Ålder: 

3. Var kommer du ifrån? 

4. Hur länge har du arbetat på programmet?  

5. Vilken är din huvudsakliga arbetssyssla? 

6. Varför ville du arbeta på Ljud- musikproduktionsprogrammet på Högskolan Dalarna 

eller Musikproduktionsprogrammet på Linnéuniversitetet? 

7. Kan du berätta om programmet?  

8. Hur många år har programmet funnits? 

9. Hur stora är klasserna? 

10. Vilka söker sig till programmet? 

11. Slutar många på programmet? I så fall varför tror du?  

12.Vad är det vanligaste huvudinstrumentet på programmet?  

13. Hur många år har studenterna i genomsnitt spelat sina huvudinstrument?  

14. Hur upplever du deras erfarenhet när det gäller att skriva och spela in musik? 

15. Varför är det antagningsprover till programmet? (till lärare på Linnéuniversitetet). 

Varför är det inget antagningsprov till programmet? (till lärare på Högskolan Dalarna).  

16. Vilka egenskaper anser du att en bra ljud- och musikproducent bör ha? 

17. Hur många väljer den tekniska inriktningen och hur många väljer 

låtskrivarinriktningen? (till lärare på Linnéuniversitetet).  

18. Hur är stämningen vid antagningsproven? (till lärare på Linnéuniversitetet) / Hur 

upplever du reaktionen kring att det inte finns antagningsprover till utbildningen? (till 

lärare på Högskolan Dalarna).  
 

Självbild: 

19. Hur upplever du studenternas personliga utveckling på programmet?  

20. På vilket sätt utvecklas de mest? 

21. På vilket sätt utvecklas de minst? 

22. Vad tror du att studenterna har för förebilder inom ljud- och 

musikproducentbranschen?  

23. Vad har studenterna för styrkor och svagheter? 

 



  
 

V 

Könsfördelning: 

24. Vad tänker du kring hur könsfördelningen ser ut i klasserna i årskurs ett till tre på 

programmet?  

25. Skiljer sig klasserna på programmet på något sätt beroende på hur könsfördelningen 

ser ut?  

26. Varför är majoriteten av studenterna som går på programmet killar tror du?  

27. Hur kan det påverka tjejer som går programmet?  

28. Vad kan vara orsaken till att könsfördelningen ser ut den gör?  

 

Genusarbete: 

29. Tycker du att programmet borde arbeta med att få in fler tjejer på utbildningen?  

30. Hur kan programmet arbeta med att få fler tjejer att välja den här utbildningen?  

31. Har du några konkreta förslag? 

32. Vad tänker du om antagningsprovets betydelse vid sökandet? 

33. Vad tänker du kring att det inte är något antagningsprov till programmet?  

34. Vad anser du om kvotering? 

35. Hur tänker ni om könsfördelningen på gästföreläsare som kommer till programmet?  

36.  Hur tror du att könsfördelningen kommer att se ut i framtiden på ditt program? 

  



  
 

VI 

Bilaga E: Intervjufrågor till studenter 
 

Bakgrund: 

1.! Namn: 

2.! Ålder: 

3.! Var kommer du ifrån? 

4.!Vilken årskurs går du?   

5.! Varför sökte du till antingen Ljud- och musikproduktionsprogrammet på Högskolan 

Dalarna eller Musikproduktionsprogrammet på Linnéuniversitetet? 

6. Sökte du flera program? 

7. Vad gick du på för program på gymnasiet?  

8. Kan du berätta om hur du upplever programmet?  

9. Vad spelar du för instrument? 

10. Vilket är ditt huvudinstrument? 

11. Hur många år har du spelat ditt huvudinstrument?  

12. Hur började ditt intresse för musik?  

13. När började du skriva och spela in musik?  

14. Vad fick dig att söka till just detta program?  

15. Läser du tekniskt inriktning eller låtskrivarinriktning? Varför valde du den 

inriktning du gjorde? (till studenterna på Linnéuniversitetet).  

16. Hur upplevde du antagningsproven? (till studenterna på Linnéuniversitetet) / Hur 

upplever du att det inte är antagningsprov på utbildningen? (till studenterna på 

Högskolan Dalarna) 

17. Vad vill du arbeta med i framtiden? 

 

Självbild: 

18. Hur upplever du din personliga utveckling på programmet?  

19. Har det gett dig något i din personliga utveckling? 

20. Hur ser du på dig själv som musikproducent/ljudproducent?  

21. Vad har du för styrkor och svagheter? 

22. Vilka egenskaper anser du att en bra musikproducent/ljudproducent ska ha? 

23. Hur påverkar programmet dig i din utveckling? 

24. Vad har du för förebilder inom 

musikproducentbranschen/ljudprocentbranschen/musikbranschen?  



  
 

VII 

25. Vad har de för betydelse för dig?  

 

Könsfördelning: 

26. Vad tänker du kring hur könsfördelningen ser ut i klasserna i årskurs ett till tre på 

ditt program?  

27. Skiljer sig klasserna på ditt program på något sätt beroende på hur könsfördelningen 

ser ut upplever du? 

28. Varför är majoriteten av studenterna som går på programmen killar tror du?  

29. Hur kan det påverka det tjejer som går programmet? 

30. Vad kan vara orsaken till att könsfördelningen ser ut den gör?  

 

Genusarbete: 

31. Tycker du att programmet borde arbeta med att få in fler tjejer på programmet?  

32. Hur kan programmet arbeta med att få fler tjejer att välja den här utbildningen?  

33. Har du några konkreta förslag? 

34. Vad tänker du om antagningsprovets betydelse vid sökandet om du tänker kring att 

vissa liknande program inte har antagningsprov?  

35. Vad anser du om kvotering? 

36. Hur tror du att könsfördelningen kommer att se ut i framtiden på ditt program? 

 
 


