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1.0 Introduksjon  
 

1.1 Bakgrunn for masteroppgaven 

Kvinnelige popartister har fått økt oppmerksomhet i norsk musikkbransje de siste årene. Det 

er gjort lite forskning på kvinnens rolle som artist og dette ønsker jeg å undersøke nærmere 

rundt. Utgangspunktet for å skrive en masteroppgave om det å være kvinne i dagens 

populærmusikkbransje, er at dette er et tema som stadig engasjerer meg. Helt fra ung alder har 

jeg blitt fascinert av kvinnelige popartister som fremstår som sterke og stolte kvinner, 

samtidig som de er musikalsk grundige og dyktige, og opptatt av å skape gode musikalske 

øyeblikk hos sitt publikum. Kvinnelige artister som Nina Simone, Aretha Franklin, Carola, 

Joss Stone, Beyoncé, Susanne Sundfør og Ina Wroldsen og er bare noen av mange kvinnelige 

artister som har inspirert meg og som jeg opplever som sterke og stolte kvinner. Jeg opplever 

at disse kvinnene som artister fremstår med god selvtillit, et tydelig budskap gjennom 

musikken og er opptatt av rettferdighet og kjærlighet. Noen understreker også at de er kvinner 

og stolte av dette enten gjennom formidling på scenen eller gjennom sangtekster.  

Våren 2013 så jeg dokumentaren ”Life is but a dream” (Knowles 2013), som handler om 

artisten Beyoncé, og etter å ha sett denne dokumentaren ble jeg igjen engasjert i temaet 

kvinner i populærmusikken. I dokumentaren forteller Beyoncé mye om det å være kvinne og 

hvordan hun mener at tidligere kvinnelige artister har vært med på å påvirke og utvikle 

musikkhistorien, og påvirket henne selv til å bli en kvinne som er stolt av det å være en 

kvinne (loc.cit). Kort stund etter å ha sett denne dokumentaren bestemte jeg meg for at jeg 

ønsket å bruke masteroppgaven min til å skrive om nettopp dette; kvinner i populærmusikken.  

 

Både som kvinne og som sanger kan jeg kjenne meg igjen i dette temaet, og det er også en 

stor motivasjon for meg for å fordype meg i temaet gjennom min masteroppgave. Bortimot de 

siste 10 årene har det mot sommeren kommet flere oppslag i media som går på at artister som 

er booket til sommerens store festivaler i stor grad er menn, i særlig stor grad såkalte 

”headlinere”. Men skjer det noe fremgang når samme debatt kommer opp igjen år etter år? 

Kvinner i norsk populærmusikk er et stort tema, og jeg har valgt å avgrense det til å omhandle 

dagsaktuelle kvinnelige artister innen norsk musikkbransje. Ved å fokusere på situasjonen i 

Norge, har det gitt meg muligheten for å snakke direkte med ulike kvinnelige artister. I 
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masterprosjektet mitt vil jeg gå i dybden i temaer om kvinnelige artisters egne opplevelser av 

det å være kvinne i musikkbransjen, og trekke teori opp mot dette.  

 

Da jeg startet opp med masterprosjektet hadde jeg gjort meg noen tanker om temaet. Blant 

annet at kvinner og menn ikke er likestilt i populærmusikken, og med ordet likestilt snakker 

jeg både om antall og om hvordan man blir behandlet som artist. FNs Human Development 

Report, er en årlig rapport som legges frem og rapporten opptrer med to likestillingsmål som 

er utarbeidet med utgangspunkt i data om levekår hos kvinner og menn i ulike land. Her har 

Norge blitt kåret til verdens mest likestilte land, og selv om Norge ikke alltid er best så skårer 

Norge alltid høyt på disse målingene (Holst 2009:16). Norge regnes altså som et av de 

landene i verden hvor likestilling står høyest, men gjenspeiles dette innenfor musikkbransjen 

og da i hovedsak popindustrien som jeg tar for meg i denne oppgaven? Dersom dette 

stemmer, er det ikke et paradoks at det i Norge som regnes som et av verdens mest likestilte 

land, både er og har vært vanskelig for kvinnelige artister å bli respektert samt at de opplever 

forskjellsbehandling pga. sitt kjønn i musikkbransjen? Gjennom denne oppgaven ønsker jeg å 

finne svar på blant annet spørsmålene som er stilt ovenfor. Et særlig argument for å skrive om 

kvinner i norsk populærmusikk, foruten at jeg er interessert i dette selv, er at det er gjort lite 

forskning på dette i Norge. Jeg ønsker derfor å sette fokus på dette.  

 

Selv om jeg utenfra er av den oppfatning at kvinnelige artister er i undertall –og blir behandlet 

annerledes enn hva menn blir, så er ikke dette nødvendigvis det faktiske tilfellet som 

kvinnelige artister opplever i dag. Jeg var også særlig nysgjerrig på hva som er grunnen for at 

denne eventuelle forskjellsbehandlingen mellom kjønn skjer i dag. For å finne ut av dette, 

ønsket jeg artisters tanker og perspektiver rundt temaet, og har valgt å bruke kvalitativt 

forskningsintervju som metode i oppgaven. Informantenes svar om hvilke opplevelser de har 

rundt dette, har vært til svært god hjelp til å belyse ulike sider rundt tema. 

 

Hvilke resultater forventer jeg å finne? 

Jeg forventer å finne svar på både hvordan det er å være kvinnelig popartist i den norske 

musikkbransjen, og i hvilken grad artistene opplever det at de er kvinne har noe å si for dem 

som artister. Gjennom møte med ulike artister håper jeg å enten få bekreftet eller avkreftet 

hva jeg på forhånd tenker om likestilling i norsk musikkbransje. Som en oppsummering av 

disse resultatene, ønsker jeg at disse svarene kan være med på å danne en kartlegging av 
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hvordan det oppleves å være kvinnelig artist i den norske populærmusikkbransjen i dag.  

 

1.2 Problemstilling  
Denne studien ser nærmere på hvordan det er å være kvinne i musikkbransjen i dag, og dette 

ønsker jeg å beskrive og belyse ulike aspekter av gjennom problemstillingen. 

Problemstillingen lyder slik:  

 

Hvordan opplever norske kvinnelige popartister det å være kvinne i musikkbransjen, i 

tidsrommet 2010-2015? Kjenner de på en forskjellsbehandling på grunn av deres kjønn? Hvor 

mye fokus er det på kvinners utseende og image som artister? Og hva kan ligge til grunn for 

kjønnsmønsteret i norsk musikkbransje? 

 

I begynnelsen av arbeidet med masterprosjektet var det for meg nokså diffust hva jeg konkret 

ønsket å finne ut av, annet enn at jeg ønsket å forske på kvinner i populærmusikken. Etter 

samtale og idémyldring med min veileder, kom idéen om å studere hvordan det står til med 

kvinnelige popartister i Norge. Ved å velge å ta for meg hvordan situasjonen er i mitt 

hjemland Norge, har dette gitt meg gode og praktiske muligheter for både å treffe og snakke 

med ulike artister. Dette ville blitt langt vanskeligere dersom jeg valgte et område/land lenger 

geografisk unna. Selv etter å ha begrenset tema fra kvinner i populærmusikken til hvordan det 

er å være kvinnelig popartist i Norge, stod jeg fremdeles igjen med et tema hvor omfanget 

ville være for stort til å få plass til å belyses grundig i en masteroppgave. Med en ubegrenset 

tidsepoke ville det blitt vanskelig å gå inn og se på hvordan det står til med kvinnelige artister, 

da dette hele tiden er i stor utvikling med ekstreme kontraster. Ta f.eks. 1960 og 2015, det har 

skjedd drastiske endringer i løpet av den tiden. Omfanget av artister fra en ubegrenset 

tidsepoke ville også blitt for stort og vanskelig å dekke i denne oppgaven, og derfor valgte jeg 

å konkretisere problemstillingen min ved å ta for meg tidsperioden 2010-2015. Denne 

tidsavgrensningen valgte jeg både fordi den går parallelt med masterløpet mitt (2013-2016) og 

er dermed dagsaktuell. Artistene som er aktuelle i tidsepoken er utøvende i dag, noe som har 

gitt meg mulighet for å høre deres erfaringer. Tidsperioden er dessuten over når jeg leverer fra 

meg masterprosjektet slik at jeg får erfart og fulgt med på hele perioden før prosjektet 

avsluttes.  
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1.3 Faglig avgrensing og begrepsavklaring  
 

1.3.1 Faglig avgrensing 

Dette masterprosjektet har et bredt omfang både når det gjelder faglig identitet og ulike 

innfallsvinkler som det inviteres til for å gi svar på problemstillingen. Derfor har jeg vært nødt 

til å gjøre en avgrensing. Denne oppgaven er tverrfaglig som går på tvers av fag innen 

humaniora og litt samfunnsvitenskap. Jeg kunne ha undersøkt kvinner i populærmusikken 

gjennom analyse av et utvalg intervjuer og artikler fra ulike medier, jeg kunne ha observert 

artister på konserter, studert og analysert artisters fremtoning gjennom musikkvideoer eller 

sett hvordan fans responderer på artistene. Min forskning i denne masteroppgaven er særlig 

preget av populærmusikkstudier1. Jeg har imidlertid valgt å gjøre masteroppgaven min til en 

kartlegging av ulike opplevelser kvinnelige popartister sitter med fra dagens musikkbransje i 

Norge. Det er kvinnenes hverdag i musikkbransjen og hvordan de har det som artister, som i 

hovedsak har motivert meg og trigget min nysgjerrighet for å skrive denne oppgaven. De 

musiske aspekter ved oppgaven er altså det som var avgjørende for meg da jeg valgte temaet 

kvinner i populærmusikken. Ordet kvinne eller kvinnelig brukes mye i oppgaven, både i 

problemstillingen og ellers i teksten. Jeg kommer ikke foruten om at oppgaven min også har 

et feministisk perspektiv, og forholder meg derfor til dette utover i oppgaven. I det andre 

kapittelet hvor jeg presenterer teoretiske materiale, vil derfor teori fra feministiske 

perspektiver også få en viktig del ved siden av populærmusikkteori. Siden denne studien er 

tverrfaglig inkluderes automatisk ulike fagfelt i denne oppgaven. Jeg har derfor vært nødt til å 

presentere kun en mer generell oversikt over fagfeltene som presenteres i neste kapittel, 

fremfor å gå i dybden i hvert enkelt fagområde. Dette ville det heller ikke ville vært plass til i 

denne oppgaven pga. dens omfang.  

 

1.3.2 Begrepsavklaring  

Flere begreper er svært gjennomgående og brukes mye i denne oppgaven. Jeg vil her ta for 

meg noen av disse sentrale begrepene som går mest igjen i, for å presisere hvordan jeg 

forholder meg gjennomgående til disse.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Se Middleton (1990), Whiteley (1997), Moore (2001), Hawkins (2002), McClary (2002), Shuker (2013).	  
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Populærmusikk  

Som nevnt ovenfor så kan denne empirien plasseres innenfor populærmusikkfeltet og deretter 

brukes begrepet populærmusikk mye gjennom oppgaven. Begrepet er en stor samlebetegnelse 

for mange ulike stilarter som er sterkt knyttet til massemedia, og er et svært omfattende 

begrep (Blokhus og Molde 1996:19). Når jeg i masterprosjektet snakker om populærmusikk 

så velger jeg å forholde meg til det Roy Shuker skriver i Understanding Popular Music 

Culture; at populærmusikk oftest brukes om termene ”pop” og ”rock” (2013:5). Sjangre som 

soul, funk, heavy metal, R´n´B, hip hop, m.fl. er alle sjangre som man ofte finner det naturlig 

å plassere under dette store begrepet. Når jeg gjennomgående i oppgaven snakker om 

populærmusikk er det altså pop og rock som går innunder dette begrepet. Populærmusikk har 

en rekke definisjoner som Shuker i hovedsak deler inn i tre punkter som jeg tar i betraktning i 

forhold til populærmusikk-begrepet:  

1. Definisjoner som legger vekt på det populære.  

2. Definisjoner som omhandler kommersiell art av popmusikk og omfatter sjangre som 

oppfattes som kommersielt orientert.  

3. Definisjoner som identifikasjon av generelle musikalske –og ikke-musikalske 

begreper og kreativitet.  

(ibid:5-6).  

 

Musikkbransje/Popindustri 

Problemstillingen min spør om hvordan kvinnerollen oppleves for kvinnelige popartister i 

dagens musikkbransje. Siden det er popartister som undersøkes så snakker jeg om 

populærmusikk-bransjen eller nærmere bestemt popindustrien, når jeg bruker begrepet 

musikkbransje. Jeg bruker også betegnelsen popindustri enkelte steder i oppgaven når jeg 

omtaler musikkbransjen. Den gjennomgående konteksten når begrepet musikkbransje brukes i 

oppgaven, er altså populærmusikk-bransjen. 

 

Kvinnelig artist 

Kvinnelige popartister er det objektet jeg undersøker i dette masterprosjektet. Når jeg i 

oppgaven bruker begrepet kvinnelig artist, snakker jeg om en kvinne som er artist, utøver 

populærmusikk, er aktiv og aktuell i årene 2010-2015, og har god kjennskap til 

musikkbransjen. Jeg har mest fokus på ordet artist i forhold til ordet kvinne når jeg bruker 

begrepet kvinnelig artist, dette fordi når jeg bruker begrepet så er det i første omgang rettet 
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mot artisten og ikke kvinnen. I teoridelen av oppgaven skal jeg ta for meg hva en kvinne er, 

og hva det vil si å være kvinnelig.  

 

Likestilling 

Begrepet likestilling brukes i mange ulike sammenhenger, men omhandler ofte kjønnsbalanse, 

deltakelse og retten til tilstedeværelse (Teigen 2006). Når begrepet likestilling brukes i 

oppgaven, brukes det om likestilling mellom kvinner og menn i musikkbransjen; både antall 

og behandling.  

 

1.4 Spellemannsprisen  
Spellemannsprisen er Norges fremste musikkpris som ble opprettet i 1972 og hadde sin første 

utdeling i 1973, og siden da har prisen blitt delt ut årlig. Prisen tildeles norske musikkartister 

og opphavsmenn som har bidratt og utmerket seg med musikken sin i året som har gått. Prisen 

deles ut på tvers av sjangre og har som mål å hedre, inspirere og motivere musikk-Norge til å 

styrke samholdet i musikkmiljøet. Fra 2013-reglementet deles det ut 17 sjangerbestemte 

priser, to priser til opphavsmenn; årets tekstforfatter og komponist, og tre tilleggs klasser; 

årets spellemann, årets nykommer og årets hit. Det er også en spellemannskomité som deler ut 

hederspris, fagpris og produsentpris (www.spellemann.no 2016). Selv om jeg undersøker 

hvordan det står til med kvinner i populærmusikken, så finner jeg det likevel nyttig å se på 

statistikk over utdelinger av Spellemannsprisen som dekker alle sjangre, fordi det uansett vil 

gi et bilde av balansen innen musikk-Norge uansett sjanger. Jeg vil videre presentere statistikk 

fra utdelte spellemannspriser fra år 2010 til og med år 2015. Her vil jeg gi en oversikt over 

hvor mange priser som ble delt ut hvert av årene, samt hvor mange av prisvinnerne som var 

kvinner. Noe som har blitt problematisk når jeg har sett på hvor mange kvinner som har 

mottatt disse prisene, er når et band mottar prisen. Et band består jo av flere medlemmer og 

kan bestå av både menn og kvinner. Jeg har derfor valgt å gjøre det slik ved presentasjonen 

nedenfor at dersom det er en kvinnelig frontfigur i et band som har mottatt en pris, slik som i 

Highasakite, har jeg telt denne prisen som at den har gått til en kvinnelig mottaker av prisen. 

Man kan spørre seg hvorfor jeg har ikke telt med et band med en kvinnelige musiker i bandet 

som kvinnelige mottaker av prisen. Grunnen til det er at jeg i min oppgave undersøker 

hvordan det er for kvinnelige artister og ikke musikere, og en frontfigur i et band kan i større 

grad gå under kategorien ”kvinnelig prisvinner” enn en kvinnelige musiker i et band. I tillegg 

har man klassiske ensemble og orkestre med både menn og kvinner, og disse har jeg ikke telt 
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med under de kvinnelige prismottakerne av sammen grunn som over. De er ikke frontfigurer 

som kan tilsvare kvinnelig artist. Siden dette kun er statistikk til denne oppgaven som er ment 

på å gi et bilde av prisutdelinger til menn og kvinner i musikk-Norge, finner jeg ikke dette 

problematisk slik som det hadde blitt om denne statistikken skulle føres til eksempelvis Norsk 

Statistisk Sentralbyrå.  

 

1.4.1 Presentasjon av utdelte Spellemannspriser 2010-2015  

Her følger en oversikt over Spellemannsvinnere 2010-2015: 

År Antall utdelte priser Antall kvinnelige prisvinnere Prosentandel 
kvinnelige prisvinnere 

2010 28 6 21% 
2011 24 4 16,6% 
2012 21 4 19% 
2013 23 10 43,48% 
2014 23 10 43,48% 
2015 26 8 30,7% 
 
(www.snl.no 2016) 

 

Som vi ser av tabellene har det vært nokså variert innenfor tidsperioden om hvor mange 

kvinner som har mottatt Spellemannsprisen i perioden 2010-2015. I denne perioden var det 

årene 2013 og 2014 som kom best ut; hele 10 av 23 priser, 43,48%, gikk til kvinnelige artister 

begge disse årene. Dårligst ut kom året 2011 da kun 4 av 24 priser, 16,6%, gikk til kvinner.  

Foruten ”Hedersprisen”, så er kategorien ”Årets Spellemann” kanskje den mest prestisjetunge 

prisen å få. Her blir det ikke offentliggjort noen nominasjoner på forhånd, slik som det blir 

med de andre kategoriene, og selve prisen er et vandretrofé som prisvinneren får ha i et år. 

Dersom vi ser på historikken til denne prisen som har blitt delt ut hele 33 ganger, første gang 

var Spellemannsprisen 1983, ser vi følgende av de 33 prisene er det kun 3 av de som har gått 

til kvinner; Sissel Kyrkjebø i 1986, Herborg Kråkevik i 2000, og Silje Nergaard i 2003. Dette 

utgjør 9,1% av alle utdelte ”Årets Spellemann”-prisene (loc.cit).  

 

”Som vi kan se, kan det i virkeligheten stå bedre – eller verre – til enn statistikken kan få oss 

til å tro”, skriver Cathrine Holst i Hva er feminisme (2009:18). Dette må også tas med i 

betraktning i lesingen av statistikken om kvinnelige prisvinnere av Spellemannsprisen. Disse 

tallene forteller oss mye om hvordan fordelingen av priser mellom kvinner og menn er i den 

aktuelle tidsperioden for denne oppgaven, men vi må også huske på at det er kun 



	   8	  

Spellemannsprisen som blir tatt i betraktning her og ikke antall kvinnelige artister som det 

finnes i det store mangfoldet i Norges musikkbransje. Det er også viktig å ta i betraktning som 

nevnt over, at oversikten over prisene ovenfor gjelder alle sjangre, ikke bare populærmusikk 

som er nedslagsfeltet for denne oppgaven.  

 

”All statistikk, også kjønnsstatistikk, kan bygge på mer eller mindre fullstendig, sikker, 

sammenlignbar og oppdatert informasjon” (ibid:19). Det er altså viktig å være en smule 

kritisk og ha dette som Holst skriver ovenfor i bakhodet i lesning av all type statistikk, også 

kjønnsstatistikk som her.  

 

 

1.4.2 Kategoriene ”kvinnelig artist” og ”mannlig artist” forsvinner 

Til og med utdelingen av Spellemannsprisen 2011, som ble utdelt i 2012, var prisen ”Årets 

kvinnelige artist” en egen kategori. Under Spellemannsprisen 2007, mottok Susanne Sundfør 

prisen ”årets kvinnelige artist” og fulgte med kommentaren: ”jeg er først og fremst en artist, 

ikke først og fremst en kvinne” (www.nrk.no 2011 a). Da hun ble nominert til samme kategori 

til Spellemannsprisen 2010, valgte hun å trekke seg fra nominasjonen. I en pressemelding til 

styret i Spellemann AS ble valget hennes begrunnet slik: ”en slik nominasjon er ikke mulig i 

forhold til hennes personlige holdninger, og at hun ønsker at ethvert samfunn skal ha en 

tilnærming og forhold til kunst som ikke innebærer et kjønnsperspektiv” (www.nrk.no 2011 

a). Hennes avgjørelse ble fullt respektert av Spellemanns komitéen og det fikk mye 

oppmerksomhet både gjennom media og i musikkmiljøet i Norge.  

 

Blant andre norske artister var det uenigheter i Sundførs budskap. Artist Odd Nordstoga, var 

uenig: ”Det er et kjønnsperspektiv i veldig mye kunst, og kanskje aller mest i popmusikk. Jeg 

ser ikke at det er problematisk. (…) Det er en viktig del av min identitet at jeg er mann, og de 

erfaringene jeg har avspeiles i musikken min” (www.nrk.no 2011 b). Artisten Moddi, var 

derimot enig med Sundfør: ”Kjønn har ingen verdens ting å si i musikken. Det er ganske 

snodig å kvotere fra begge sider” (loc.cit). Artisten Ida Maria som også var nominert til ”årets 

kvinnelige artist”, sier i et radiointervju med NRK:  
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Når vi snakker om kunst, så kan vi ikke skille mellom mannlig og kvinnelig kunst, 
fordi kunst er en intellektuell og åndelig skapning. Og man kan ikke skille mellom 
menn og kvinner i den sammenheng da, for det er et anerkjent faktum at både menn og 
kvinner har samme logiske sans og samme intellektuelle forutsetninger (www.nrk.no 
2011 c).  

 

Til tross for noe uenigheter om Sundførs uttalelse blant norske artister, vedtok Spellemanns 

komitéen i november 2012 å fjerne kategoriene ”mannlig” og ”kvinnelig” artist. Begrunnelsen 

var at Spellemann nå ønsket å rendyrke sjangerkategoriene, og på den måten kunne rendyrke 

at Spellmann var en konkurranse i både uttrykk og kvalitet (p3.no 2012).  

  

1.5  Dagsaktuell mediedebatt   
Sommeren 2014 ble ujevnheter i kjønnsbalanse i musikkbransjen for alvor satt på dagsorden, 

og det oppstod en offentlig debatt rundt dette i media. 23. juni 2014 startet det med at 

bookingagent Anita Halmøy Wisløff, gikk ut i Klassekampen hvor hun kritiserte arrangørene 

bak de store norske kommersielle musikkfestivalene for å ha en skjev booking når det 

kommer til kjønn (www.klassekampen.no 2014 a). Hun henviste til lave tall når det kom til 

kvinneandelen på festivaler, og ønsket at flere kvinner skulle bookes til festivaler. Wisløff 

skrev at dette var noe som måtte tas tak i, og nevner i kronikken kvotering som en metode. 

Dette ble starten på en debatt som nærmest ble en ordkrig i media hvor flere engasjerte seg på 

begge sider. Artist Frida Ånnevik gikk ut og støttet Wisløff og fortalte at hun ofte kommer 

borti situasjoner hvor hun som kvinne blir undervurdert. Hun hadde på forhånd bestemt seg 

for at dersom en det kom opp en kvinnedebatt i musikkbransjen igjen ville hun engasjere seg 

som en av de som tok ansvar: ”Å stikke hovudet fram er jo livsfarleg, og å snakke om å gå 

berrbeint i eit minefelt. Det er jo ikkje eit poeng for oss å syte eller klage, me vil berre gjerne 

bransjen betre. (…) Eg håper å sleppe alltid måtte ha ordet kvinneleg framfor artist når eg vert 

presentert”  (www.klassekampen.no 2014 b).  

 

Musiker og skribent Knut Schreiner, kom også på banen hvor han gjennom essayet 

Gubbeveldet i musikken (www.dagbladet.no 2014 a), humoristisk vedkjenner 

kjønnsujevnheter innenfor musikkbransjen. Samtidig kommenterer han at han synes det er 

unødvendig å sette dette på dagsorden: ”Det aller viktigste er likevel at de gubbete, rike og 

folkekjære artistene Åge, DumDum Boys, Sivert Høyem og Karpe Diem flytter på seg, sånn 

at posisjonene deres gjøres tilgjengelig for en ny generasjon kvinnelige artister”. Journalist 
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Arild Rønsen var også en av de som kom på banen, og gjennom et innlegg på bloggen sin 

delte han sine meninger og synspunkter rundt kjønnsujevnheten i musikkbransjen og kom 

med det han mente kunne være ”løsningen” på det:  

 

Men for å få orden på dette, handler det ikke om endring i struktur eller antall 
kulturkomitéer med formål ’ikke menn’. Det handler om to ting. Jentene må øve like 
mye som gutta, og framfor alt – de må bli like mange som gutta! Den dagen like 
mange jenter øver like mye som gutta, vil 50/50 på festivalene være et ikke-problem. 
Det kommer flere enere ut av 1000 utøvere enn av 100. Vanskeligere er det faktisk 
ikke (Rønsen 2014). 

 

Både Schreiner og Rønsen skriver at de begge sitter med et inntrykk av at mannlige artister 

ønsker seg flere kvinnelige kollegaer, og at ”døren står fullstendig åpen” for kvinnelige 

artister (www.dagbladet.no 2014 c). Rønsen skriver at kvinner ikke er flinke til å spille rock 

og derfor ender opp i andre karrierer enn den såkalte ”rockedrømmen”. Rønsen hevder altså at  

”rockedrømmen” er fjernere for kvinner enn menn fordi gutter er flinkere til å øve, ta sjanger 

og lever med lite penger, samt at jenter nerder for lite (Rønsen 2014). Dermed avfeide både 

Schreiner og Rønsen problematikken med en skjev kjønnsbalanse innenfor bransjen. 

Musikkredaktør Malin Kulset gikk kraftig ut mot både Schreiner og Rønsen, og sa at det 

denne debatten til sist handlet om at unge kvinner skal ha musikk som et like naturlig 

karrierevalg som en mann i fremtiden. Hovedpoenget med debatten mente Kulset at var: ”Jo 

flere kvinner som blir synliggjort og får en sjanse, jo flere kommer til å prøve seg” 

(www.dagbladet.no 2014 b). Kulset viste til statesikk fra bla. Spellemann og GramArt som 

viste at kvinner er svært underrepresentert.  

 

Det ble også avholdt en stor debatt på Kulturhuset, Redde-for-bredde, hvor et panel diskuterte 

mulige hindre som kvinner ofte støter på i musikkbransjen, og hvilke tiltak som må til for å 

motvirke dette og skape en jevnere kjønnsbalanse (http://socius.sosiologi.org 2015). Debatten 

satt problematikken virkelig på dagsordenen som fikk mange til å reflektere og skape en 

bevissthet rundt kjønnsproblematikken. Kulset sa i etterkant: ”At vi ser en forbedring betyr 

ikke at vi skal slutte å snakke om det”, og mente at problemstillingen i debatten også handlet 

om å forbedre forholdene for alle og ikke som en personlig melding til menn om at kvinner 

ikke blir behandlet bra (www.dagsavisen.no 2014). Knut Schreiner sa at dette var en type 

debatt som ofte dukket opp, men at debatten fikk et annet preg denne gangen: ” Vi har 

imidlertid de siste dagene fått en mer nyansert og bredere debatt, noe som er sunt. Mange har 

fått en bedre forståelse for mekanismene i bransjen enn for kort tid siden” (loc.cit).   
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1.6 Metode   

Veien til målet er den opprinnelige greske betydningen av ordet ”metode” (Kvale og 

Brinkmann 2009:99). I denne delen vil jeg ta for meg de metodiske aspektene ved 

masterprosjektet mitt. Jeg vil gjøre rede for hvordan jeg har arbeidet med masteroppgaven 

gjennom hele prosessen fra valg av metode, valg av informanter, forberedelser og 

gjennomføring av intervjuene, og etterarbeidet med intervjuene som i hovedsak har vært 

transkripsjon og analyse. 

 

”Epistemologi er teorien om kunnskap. Hva som er kunnskap og hvordan den kan oppnås, har 

blitt diskutert i årevis” (Kvale og Brinkmann 2009:66).Vi kan i dag finne en hel mange ulike 

bøker og litteratur som tar for seg og argumenterer for bruk av metode i både kvantitativ og 

kvalitativ forskning. Det er ut fra hvordan problemstillingen lyder og hvilke fenomener man 

ønsker å se nærmere på som avgjør om man velger å jobbe med en kvantitativ eller kvalitativ 

tilnærming til studien. I mitt prosjekt er det opplevelsen av å være kvinne i popindustrien som 

er fenomenet jeg studerer. Jeg har valgt en kvalitativ tilnærming til oppgaven, fordi jeg hele 

tiden har hatt et ønske om å gå i dybden og snakke med dagsaktuelle artister rundt fenomenet.  

 

 ”Metodologi er en konkretisering av epistemologi, slik at generelle teorier om hvordan man 

kan søke kunnskap, kan anvendes i forskning" (Ryen 2002:23). Metodologien kan sees på 

som en modell som omfatter både de teoretiske og praktiske prosedyrer som ulike vitenskaper 

bruker for å ta til seg kunnskap, derav inkludert å gjøre kritiske vurderinger av dem (ibid:23). 

Blant denne type kritiske vurderinger kan vi finne debatten om man skal ha en kvantitativ 

eller kvalitativ tilnærming, som gjentakende debatt.  

  

Kvale og Brinkmann hevder at deres forståelse av selve intervjuet som et håndverk som læres 

gjennom at det praktiseres, står i strid til en metodologisk positivistisk posisjon i 

samfunnsvitenskapene (2009:36). Denne retningen ser på forskningen som regelstyrt etter 

forutbestemte trinn i spesifikke metoder som må overholdes, og vitenskapelig kunnskap som 

kvantitativ. Et slikt syn på kvalitativ tilnærming har bidratt til at det kvalitative 

forskningsintervjuet ikke alltid anerkjennes som en autentisk forskningsmetode. Derimot 
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finnes  det også mange som argumenterer for den kvalitative tilnærmingen, hvor Kvale og 

Brinkmann er blant disse. Deres forståelse av forskningsintervjuets kvalitet måles ut fra 

styrken og verdien av den kunnskapen som produseres, og følger ikke spesifikke trinn i en 

regelstyrt metode slik som i samfunnsvitenskapen (loc.cit). De oppsummerer forskjellen 

mellom kvantitative og kvalitative tilnærminger slik:  

 

Det kvalitative forskningsintervjuet søker kvalitativ kunnskap uttrykt i normalt språk. 
Målet er ikke kvantifisering. Intervjuet sikter mot nyanserte beskrivelser av den 
intervjuedes livsverden gjennom ord og ikke tall. Presisjonen i beskrivelsen og 
stringensen i meningsfortolkningen i kvalitative intervjuet motsvarer eksaktheten i 
kvantitative målinger (Kvale og Brinkmann 2009:49). 

 

Jeg var interessert i å finne fram til konkrete beskrivelser av hva som kjennetegner kvinnelige 

artisters opplevelser av å være kvinne i dagens popindustri i Norge. Jeg var ute etter deres 

egne historier om dette, fra ulike arenaer og hvordan de selv ser på dette. Ved å velge 

kvalitativt forskningsintervju som tilnærming til min problemstilling har jeg fått mulighet til å 

snakke med dagsaktuelle artister samt fått et direkte innblikk i deres artisthverdag hvor de har 

fortalt om deres opplevelser av fenomenet og hva dette har å si for dem. 

 

1.6.1 Det kvalitative forskningsintervju som metode  

I denne oppgaven har jeg benyttet meg av kvalitativt forskningsintervju som metode, da 

denne oppgaven har et empirisk utgangspunkt som baserer seg på erfaringer fra virkeligheten. 

Selv om jeg i hovedsak har brukt kvalitativt forskningsintervju som metode har jeg også brukt 

litt musikkanalyse, musikksosiologi og kjønnsteori slik at min metode på flere måter  er 

sammensatt.  

 

Dette forskningsprosjektet er meldt inn til –og har blitt godkjent av Norsk 

samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Dette fordi intervjuene som har blitt gjort, 

inneholder personopplysninger som er meldepliktig i henhold til personopplysningsloven 

(www.nsd.uib.no 2015). Kvittering på at dette prosjektet er godkjent av NSD, ligger som 

”vedlegg 1” nederst i denne oppgaven. Jeg har også fått informantenes skriftlige samtykke om 

å bruke deres informasjon fra intervjuet i oppgaven samt å bruke deres navn, her med unntak 

av to informanter som ønsket å være anonyme. Om sensitive personopplysninger skrives det: 
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Anerkjennelse av maktrelasjoner i kvalitative forskningsintervjuer reiser både 
epistemologiske spørsmål knyttet til den kunnskapen som skal produseres, og etiske 
spørsmål som kan håndteres ansvarlig (Kvale og Brinkmann 2009:53). 

 

Da jeg startet med dette prosjektet fant jeg raskt ut av jeg ønsket å få tilgang til artisters 

hverdag og deres egne erfaringer rundt temaet i problemstillingen min. For å få tak i denne 

informasjonen ble det naturlig og gå direkte til aktuelle informanter gjennom et kvalitativt 

intervju som metode. 

 

”Formålet med det kvalitative forskningsintervju er å forstå sider ved intervjupersonens 

dagligliv, fra hans eller hennes perspektiv” (ibid:43). 

Det er nettopp sider fra intervjupersonens dagligliv og livsverden jeg i dette prosjektet ønsker 

å få innblikk i, å komme nærmere artistenes opplevelser av å være kvinne i et gitt miljø. 

Filosofen, feministen og forfatteren, Simone de Beauvoir, er en kvinne som har hatt svært stor 

innflytelse på den vestlige feminist-bevegelsen i nyere tid. Beauvoir mener at det kun er 

studier med levd erfaring som kan fortelle oss nøyaktig hva det vil si å være kvinne i en gitt 

situasjon (Moi 2002:111). Det er akkurat det jeg ønsker å oppnå med dette prosjektet; ved 

bruk av kvalitativ metode der jeg får tak i artisters opplevelser fra deres artistliv (levd 

erfaring) vil jeg finne ut av hvordan det er å være kvinne i en gitt situasjon som i denne 

sammenheng er musikkbransjen. Ved bruk av kvalitativt forskningsintervju som metode, har 

det gitt meg mulighet for å gå direkte inn i intervjupersonens dagligliv og få informasjon som 

kommer direkte fra intervjupersonen selv. Denne informasjonen hadde for meg ikke vært 

mulig å få tilgang til på noen annen måte enn gjennom direkte samtale med informantene, og 

derfor har kvalitativt forskningsintervju vært den beste metoden for å få svar på hvordan 

norske kvinnelige popartister opplever det å være kvinne i musikkbransjen.  

 

Etter å ha lest mye om temaet satt jeg med et inntrykk av at det var svært individuelt fra artist 

til artist om deres opplevelser, tanker og erfaringer rundt det å være kvinnelig artist i 

musikkbransjen. Noen satt kanskje med sterke opplevelser hvor de har blitt musikalsk 

undervurderte fordi de er kvinner, mens andre igjen kanskje bare hadde hørt om kollegaer 

med disse opplevelsene uten å ha opplevd dem direkte selv. Hvor bevisste artister er -og i 

hvilken grad de forholder seg til uskrevne forventninger som ligger hos både publikum, media 
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og musikkbransjen i forhold til kjønnsroller, utseende og musikalsk talent, er svært individuelt 

da alle artister er selvstendige. Denne informasjonen jeg var ute etter, fantes heller ikke noe 

annet sted enn hos hver enkelt artists virkelighet. Dette gjorde det nødvendig for meg å gå 

direkte til artister for å spørre om hvordan de forholder seg til –og opplever det å være kvinne 

i norsk musikkbransje. Det kvalitative forskningsintervju var et naturlig valg av metode til 

min oppgave da dette produseres kunnskap sosialt mellom intervjuer og intervjuperson (Kvale 

og Brinkmann 2009:99).  

 

1.6.2 Fenomenologisk utgangspunkt  

I kvalitativ forskning har en fenomenologisk tilnærming i generell ikke-filosofisk vært 

utbredt. Kvale og Brinkmann forklarer fenomenologi i kvalitativ forskning slik:  

 

Når det er snakk om kvalitativ forskning, er fenomener mer bestemt et begrep som 
peker på en interesse for å forstå sosiale fenomener ut fra aktørenes egne perspektiver 
og beskrive verden slik den oppleves av informantene, ut fra den forståelse at den 
virkelig virkeligheten er den mennesker oppfatter (ibid:45). 

 

I denne oppgaven har jeg studert fenomenet opplevelsen av å være kvinne i musikkbransjen, 

hvor jeg har tatt utgangpunkt i de ulike informanters bevissthet, opplevelser og oppfatning av 

fenomenet ut fra deres livsverden. Informantenes livsverden er selve emnet for kvalitative 

forskningsintervjuer. Ved å ta i bruk det kvalitative forskningsintervju som metode, har det 

gitt meg muligheten til å få tilgang til ulike artisters livsverden sett fra deres øyne (ibid:48). 

Kvale og Brinkmann definerer livsverden slik:  

 

Livsverdenen er verden slik vi møter den i dagliglivet, og slik den fremtrer i den 
umiddelbare og middelbare opplevelse, uavhengig av og forut for alle forklaringer 
(loc.cit).  

 

Kvale & Brinkmann tar opp tolv aspekter ved det kvalitative forskningsintervjuet ut fra et 

fenomenologisk ståsted, som jeg har forholdt meg til i hele prosessen:  

1. Livsverden: temaet for intervjuet er informantens livsverden og han/hennes forhold til den  

2. Mening: formålet er å fortolke meningen med sentrale temaer i informantens livsverden  
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3. Kvalitativt: mål å innhente kvalitativ kunnskap gjennom normal språkbruk, ikke å 

kvantifisere.  

4. Deskriptivt: skal samle inn å få nyanserte beskrivelser av informantens livsverden  

5. Spesifisitet: beskrivelser av konkrete situasjoner og hendelser innhentes, ikke generelle 

meninger  

6. Bevisst naivitet: intervjuer viser åpenhet over nye og uforventede fenomener og innspill 

7. Fokusert: intervjuet har fokus på bestemte temaer ved hjelp av åpne spørsmål. Intervjuer 

leder informanter til konkrete temaer, men ikke til bestemte meninger. 

8. Tvetydighet: informantens uttalelser kan være flertydig, som kan gjenspeile motsetningene 

i personens livsverden.  

9. Endring: intervjuprosessen kan gi ny innsikt og bevissthet, intervjupersonen kan i løpet av  

intervjuet endre sine egne beskrivelser og holdning til et tema.   

10. Følsomhet: ulike uttalelser om det samme intervjutemaet kan komme fra ulike intervjuere  

11. Intervjupersonell situasjon: kunnskapen som innhentes produseres gjennom den 

interpersonlige interaksjonen i intervjusituasjonen  

12. Positiv opplevelse: et vellykket forskningsintervju kan være verdifullt for informanten, 

som kan få ny innsikt i egen livsverden. 

(Kvale og Brinkmann 2009:47-48).  

 

Det er ulike måter å strukturere kvalitative intervjuer på, og jeg har jobbet ut fra det som 

Kvale & Brinkmann omtaler som et semistrukturert livsverdenintervju:  

 

Det semistrukturerte livsverdensintervjuet søker å innhente beskrivelser av den 
intervjuedes livsverden med henblikk på å fortolke betydningen av de beskrevne 
fenomenene; det har en rekke temaer som skal dekkes, i tillegg til noen forslag til 
spørsmål. Det er samtidig preget av åpenhet når det gjelder endringer i rekkefølgen og 
formuleringen av spørsmål, så kan man forfølge de spesifikke svarene som gir de 
historiene intervjupersonene forteller (ibid:137-138).  

 

Det semistrukturerte livsverdensintervjuet søker altså å lære av dem som blir intervjuet med 

fokus på den intervjuedes opplevelse av emnet. Spørsmålene som stilles i intervjuet sikter mot 
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en kognitiv avklaring av den intervjuedes egne erfaringer av fenomenet (ibid:45). Til tross for 

at intervjuet er strukturert gjennom intervjuguiden har det semistrukturerte intervjuet en 

åpenhet i forhold til endringer i rekkefølgen av spørsmål og hvordan de formuleres, hvor 

formålet er å følge opp svarene som informantene kommer med.  

 

De kvalitative undersøkelsene av intervjupersoners opplevelser av verdenen danner 
ifølge den fenomenologiske oppfatning grunnlaget for de mer abstrakte, 
vitenskapelige teorier om den sosiale verden. Intervjuet ses ikke bare som et 
supplement til grunnleggende vitenskapelige kvantitative kjensgjerninger som er 
innhentet via eksperimenter og spørreskjemaer. Det kvantitative forskningsintervjuet 
er en forskningsmetode som gir privilegert tilgang til menneskers grunnleggende 
opplevelser av livsverdenen (ibid:48-49).  

 

Med det kvalitative forskningsintervju i denne oppgaven får jeg mulighet for å stille 

profesjonelle kvinnelige artister spørsmål som går direkte inn på deres hverdag og livsverden. 

Denne informasjon hadde jeg ikke fått tilgang til på noen annen måte, da det kun er de selv 

som sitter på denne informasjonen og kan beskrive den. Nettopp fordi det er artisters 

opplevelser de har opplevd gjennom deres egen livsverden.  

 

1.6.3 Intervjuguide og gjennomføring av intervjuer 

Jeg har valgt å forholde meg til en forfatter i de metodiske aspektene rundt intervjuet som 

planlegging, gjennomføring og analyse av intervjuene. Jeg har valgt å forholde meg til og ta 

utgangspunkt i Kvale og Brinkmanns bok Det kvalitative forskningsintervju (2009) når det 

gjelder metoden og hele prosessen fra å utarbeide intervju til det ferdig analyserte resultatet. 

Ved å forholde meg til en forfatter har det for meg vært ryddig og konkret i motsetning til 

dersom jeg hadde forholdt meg til flere forfattere da det ofte er ulike nyanser og lettere skaper 

forvirring og uryddighet.  

 

Før jeg startet selve gjennomføringsprosessen med intervjuene arbeidet jeg frem en 

intervjuguide; en mal for intervjuene. Her konstruerte jeg intervjuet med forskningsspørsmål 

som jeg ønsket å få med, og aktuelle oppfølgingsspørsmål. Intervjuguiden er lagt ved som 

”vedlegg 2” til oppgaven. Felles mål for alle intervjuene var ulike temaer jeg ønsket å stille 

alle informantene spørsmål om, og en godt utarbeidet intervjuguide var til stort hjelp under 

intervjuene slik at jeg husket på å få med alle temaene om samtalen gled litt utenfor det 
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egentlige temaet. Jeg har brukt intervjuguiden som et manuskript som har strukturert 

intervjuene. Som nevnt ovenfor er intervjuene som er gjort i forbindelse med denne oppgaven 

semistrukturert livsverdensintervjuer, og intervjuguiden jeg utformet før gjennomføringen av 

intervjuene innholdet derfor en oversikt over de ulike temaene som skulle dekkes og forslag 

til spørsmål (Kvale og Brinkmann 2009:143). Selv om jeg har hatt en intervjuguide som 

utgangspunkt for alle seks intervjuene, har allikevel alle intervjuene tatt ulike retninger 

underveis i hvert enkelt intervju, ettersom at jeg har måttet justere oppfølgingsspørsmål etter 

informantenes svar. Jeg vil derfor si at analyseprosessen startet allerede underveis i intervjuet 

ved at jeg lyttet til informantens svar og kom med oppfølgende eller bekreftende spørsmål. 

 

1.6.4 Transkripsjon og analyse  

Når jeg har transkribert intervjuene har jeg gjort tydelige valg om hva jeg har med og hva jeg 

ikke har med, på bakgrunn av hva jeg ønsker å finne ut av gjennom intervjuet. Jeg har utelatt 

å skrive ned de gangene det har vært kortere pauser og antall sekunder på pausene. Jeg har 

også latt være å skrive ned hver gang informantene har laget lyder som ”ehmm…”, ”tja…”, 

”hmm…” osv, da dette ikke har noen betydning for hva jeg ønsker å finne ut gjennom 

intervjuet. Dette er en meningsanalyse og ikke språkanalyse som jeg tar for meg senere.  

 

”Å analysere betyr å dele opp noe i biter eller elementer” (Kvale og Brinkmann 2009:201).  

Det deles i hovedsak inn i to typer analyseformer:  

1. meningsanalyse: analyser som spesielt tar for det betydningen av det som sies  

2. språkanalyse: analyser som arbeider spesielt med språkformer hvor det uttrykkes 

betydninger mellom det som sies  

 

I tillegg legges det også vekt på spesifikke verktøyer mot mer generelle tilnærminger for 

intervjuanalyse (ibid:205). 

Analysen av intervjuene til denne oppgaven kan plasseres under meningsanalyse. I analysen 

har jeg bevisst valgt å ha fokus på selve betydningen av det informanten sier. Ved bruk av 

meningsanalyse av intervjuet ønsker jeg å få frem og tydeliggjøre hva som allerede ligger i 

teksten fra intervjuet. Innenfor meningsanalysen har jeg valgt å forholde meg til 

meningsfortettning, hvor analysen medfører en forkortelse av informantens uttalelser til 

kortere formuleringer. Lange setninger komprimeres til kortere, og det som har blitt sagt 

gjengis med få ord (ibid:212). 
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For å gå mer i detaljer innenfor meningsanalyse og meningsfortetting, tar Kvale og 

Brinkmann for seg meningsfortettingens fem trinn:  

1. Lese gjennom intervjuet for å få en helhetsfølelse   

2. Bestemme og sette opp de naturlige meningsenhetene  

3. Uttrykke temaet (ene) som er gjennomgående i meningsenhetene (disse har jeg samlet 

i underkategorier)  

4. Undersøke underkategoriene i forhold til undersøkelsens konkrete mål  

5. De viktigste emnene i intervjuet, og fra underkategoriene, blir satt sammen til et 

deskriptivt utsagn (som jeg har valgt å kalle kategorier).  

(2009:212).  

 

Disse fem trinnene i meningsanalysen har jeg forholdt meg nokså nøyaktig til i analysen av 

intervjuene, og analysen min inneholder alle disse trinnene. Jeg vil her gjøre litt grundigere 

rede for hvordan jeg har organisert analyseprosessen til intervjuene, de trinnene og hvordan 

jeg systematisk har satt opp disse. 

 

For å finne meningsenhetene i intervjuet, startet jeg med å gjøre en innholdsanalyse av det 

transkriberte intervjuet. Innholdsanalysen markerte jeg med rødt i transkripsjonen, og jeg vil 

beskrive innholdsanalyse som en skisse for hva som etter hvert blir meningsinnhold, 

underkategorier og kategorier. Innholdsanalysen sier noe om det jeg anser som det mest 

sentrale direkte fra intervjuet i forhold til problemstillingen, og hva jeg ser på som relevant 

informasjon å gå videre med i analyseprosessen.  

 

Ut fra innholdsanalysen har jeg dannet meningsenheter og jeg har gått frem ved hjelp av 

meningsfortetting. Jeg har tatt utgangspunkt i innholdsanalysen og forkortet det informanten 

har sagt til kortere formuleringer, men likevel beholdt essensen av innholdet fra det 

informanten har sagt i innholdsanalysen (ibid:212-213). For å gjøre analysen så oversiktlig 

som mulig valgte jeg å sortere meningsenhetene, underkategoriene og kategoriene etter tre 

tema som problemstillingen inneholder:  

1. Forskjellsbehandling av kvinnelige artister i musikkbransjen 

2. Fokus på image og utseende  

3. Bakgrunnen for dagens kjønnsrollemønster i musikkbransjen  

Dette gjorde det mer lettvint for meg samt jeg sparte tid da jeg jobbet med presentasjon og 

drøfting av funn.  
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Ut fra meningsenheter utvikles underkategoriene. Her har jeg sett nærmere på 

meningsenhetene og sett etter likheter. Flere meningsenheter av beslektet tematikk utgjør da 

en underkategori. Underkategoriene er allikevel nokså beskrivende slik at man uten å ha lest 

innholdsanalysen enkelt kan forstå hva det er snakk om.  

Det siste leddet i analysen som jeg har gjort, er hvor underkategorier blir til kategorier. Her 

blir de viktigste emnene i intervjuet (underkategoriene) bundet sammen i et deskriptivt utsagn 

som utgjør en kategori. Det er disse kategoriene jeg senere i oppgaven presenterer og tar 

utgangpunkt i når jeg skal drøfte.  

 

Alle de ulike leddene har jeg satt opp systematisk i kolonner under transkripsjonen fra 

intervjuene som er vedlagt oppgaven. Kort oppsummert:  

Transkripsjon à innholdsanalyse à meningsenhet à underkategori à kategori  

 

Her er et eksempel fra et av mine intervjuer:  

Innholdsanalyse Meningsenhet Underkategori Kategori 

De som har unger nå 
hvis de er mer bevisst på 
det er det mye mer 
naturlig for at dattera de 
skal velge trommer enn 
at hun skal velge 
klarinett da. 

Det burde være 
like attraktivt for 
en jente som en 
gutt å spille f.eks. 
trommer. 

Det burde være like 
attraktivt for en jente 
som en gutt å spille 
f.eks. trommer.   

Flere jenter må 
rekrutteres til å spille 
rytmiske 
instrumenter utenom 
vokal, det burde være 
like attraktivt.   

   

 

1.6.5 Utvelgelse av informanter   

Jeg har i min masteroppgave intervjuet seks ulike dagsaktuelle norske kvinnelige artister som 

kan plasseres innen populærmusikken. Jeg hadde på forhånd ikke satt noe mål for hvor mange 

informanter jeg skulle ha, men så for meg å gjøre mellom 5-10 intervjuer. Etter seks 

gjennomførte intervjuer satt jeg med så mye nyttig informasjon at jeg måtte sette en strek for 

flere informanter da jeg forstod at det ville blitt for stort omfang til denne oppgaven med 

informasjon fra flere intervjuer. Da jeg skulle finne informanter satt jeg opp en liste for meg 

selv som var basert på hvem jeg så på som aktuelle kandidater som jeg trodde kunne bidra 

med nyttige synspunkter og informasjon om fenomenet. Jeg hadde noen krav som 
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informantene måtte oppfylle og det var: De måtte være kvinner, dagsaktuelle, kunne plasseres 

i populærmusikken og ha kjennskap til denne musikkbransjen. Jeg laget først en liste over 

artister som jeg kunne tenke meg å intervjue. Gjennom uttalelser i media hadde jeg allerede 

bemerket meg noen relevante artister jeg ønsket å kontakte. Jeg lyttet til musikk fra ulike 

artister samt jeg gikk gjennom vinnere av Spellemannsprisen for de siste 5 årene som 

inspirasjon får å finne flere dagsaktuelle artister som jeg nødvendigvis ikke ville tenkte på 

ellers. Jeg endte så opp med en liste over artister jeg mente var relevante å intervjue til denne 

oppgaven. Jeg kontaktet flere kandidater på listen min, men det var noe vanskelig å få kontakt 

og svar fra flere artister med management osv. Allikevel stilte flere artister seg positive med 

relativt raskt svar og det er disse informantene som jeg har benyttet meg av i denne oppgaven.  

 

1.7 Presentasjon av informanter  
Jeg vil her gi en kort presentasjon av de ulike informantene. Siden temaet i denne oppgaven 

har vært oppe til store debatter i media de siste årene og det har vært mye fokus på dette, 

ønsket to av informantene å være anonyme med sitt navn. Dette har jeg ikke funnet noe 

problematisk. Det viktigste er ikke hva navnet på artisten som blir intervjuet er, men hvilken  

informasjon disse kvinnelige artistene faktisk har delt gjennom intervjuene. Det gjaldt både 

det første og det siste informant jeg intervjuet, og jeg har valgt å omtale disse i denne 

oppgaven som informant 1 og informant 6.  

 

Informant 1:  

Informant nr. 1 ønsker å være anonym. En kvinne i starten 30-årene som har vært aktiv i 

norsk musikkliv i litt over de siste 10 årene, har også vært aktiv internasjonalt. Hun har gitt ut 

flere soloalbum, og mottatt Spellemannsprisen. Informanten omtales som informant 1 videre i 

oppgaven. 

 

Informant 2: Elvira Nikolaisen  

Elvira Nikolaisen (f. 1980), er en norsk sanger, låtskriver og pianist fra Moi. Hun kommer fra 

en stor familie med mange musikere, men platedebuterte først i 2006 med albumet ”Quit 

Exit”. I 2008 gav hun ut albumet ”Indian Summer” og i 2011 kom hennes tredje soloalbum 

”Lighthouse”.  I 2013 gav Elvira i samarbeid med Mathias Eick, ut duoalbumet ”I 
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Concentrate On You” (Bergan 2013). Informanten omtales som informant 2 videre i 

oppgaven.  

 

Informant 3: Synne Sanden  

Synne Sanden (f. 1990) er en norsk sanger, låtskriver og pianist fra Treungen. I 2011 gav hun 

ut sitt første soloalbum ”When nobody’s around” som omhandlet morens død. I 2013 gav hun 

ut albumet ”Climbing the rainbow” hvor blant annet Thomas Dybdahl, Suzanna Wallumrød, 

Victoria Winge og Kari Harneshaug har vært med på å bidra (p3.no 2013). I tillegg til sitt 

soloprosjekt spiller hun i den jazzinspirerte trioen Chili Vanilla som i 2012 gav ut albumet 

”Get me”, og i 2015 turnerte bandet for rikskonsertene (www.rikskonsertene.no 2015). I 2016 

gav hun ut sitt tredje soloalbum ”In between sparks” (www.gaffa.no 2016). Informanten 

omtales som informant 3 videre i oppgaven.  

 

Informant 4: Silje Halstensen  

Silje Halstensen (f. 1990) er en norsk sanger, låtskriver og musiker fra Bergen. Hun er kjent 

under artistnavnet Bendik. Bendik begynte som et soloprosjekt, så var det en periode et 

bandprosjekt, før hun gikk tilbake til solo. I 2012 kom Bendik til urørtfinalen og samme år 

gav hun ut sitt første album ”Drømmen gjør meg ingenting”. Albumet ble kåret til en av årets 

beste plater av NRK P3 i 2012, og ble nominert til P3 Gull for beste liveband 2012. Høsten 

2014 kom andrealbumet ”No går det over” som ble nominert til Spellemannsprisen under 

kategorien ”årete indie”. I 2016 kom Bendiks tredje album ”Fortid” (www.bodonu.no 2016). 

Informanten omtales som informant 4 videre i oppgaven.  

 

Informant 5: Sandra Kolstad   

Sandra Kolstad (f. 1985) er en norsk sanger og musiker. Høsten 2009 gav hun up EP-en ”All 

that we are”. I 2011 kom hun med debutalbumet ”Crux” og i 2012 kom hun med sin 

andreplate ”(Nothing Lasts) Forever”. Begge disse to platene ble produsert av henne selv. 

Høsten 2014 kom hennes tredje album ”Zero Gravity State Of Mind” (www.wikipedia.org 

2014). . Kolstad har høstet god kritikk for musikken sin og er kjent for sine visuelle 

fremføringer (www.sandrakolstad.com 2016). Informanten omtales som informant 5 videre i 

oppgaven. 
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Informant 6  

Informanten ønsker å være anonym. En kvinne i begynnelsen av 30-årene som har vært aktiv i 

det norske musikklivet i snart 10 år. Hun har gitt ut flere soloalbum i tillegg til album med 

andre bandprosjekter. Informanten har blitt nominert til Spellemann en rekke ganger, og har 

vunnet noen av dem. Informanten omtales som informant 6 videre i oppgaven. 

 

1.8 Oppgavens struktur  
For å få svar på problemstillingen min har jeg gjort kvalitative forskningsintervju med seks 

informanter som alle er kvinnelige artister. I dette første kapittel har jeg gitt innsikt i 

oppgavens tema samt problemstilling og jeg har begrunnet for valg av metode for denne 

studien. Totalt er denne masteroppgaven strukturert i seks kapitler. Etter dette 

introduksjonskapittelet kommer det et teorikapittel. I de tre neste kapitlene presenteres selve 

empirien hvor jeg har kategorisert funnene etter tema. Kapittel 3 presenterer funn som 

omhandler forskjellsbehandling i musikkbransjen, kapittel 4 presenterer funn som handler om 

utseendefokus og image, mens i kapittel 5 presenteres det funn som går på hva som kan være 

bakgrunnen for kjønnsrollemønsteret man ser i dagens musikkbransje. I kapittel 6 som er 

oppgavens siste, drøfter jeg funnene opp mot teori og konkluderer som en avslutning.  
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2.0 Teori   
Med teorikapittelet ønsker jeg å gi et godt teoretisk grunnlag for å kunne forstå hvordan det 

oppleves å være kvinne og artist i dagens musikkbransje. Jeg vil ta for meg ulik litteratur som 

belyser ulike og relevante sider opp mot hva problemstillingen spør om. Det vil bli lagt fokus 

på teori som omhandler feministiske perspektiver, populærmusikk, populærmusikk og kjønn, 

maskulinitet og femininitet i populærmusikken, musikalsk identitet og etnisitet samt noen 

aktuelle organisasjoner jeg mener det er aktuelt å kjenne til i min oppgave. Derfor vil flere 

ulike teoretikere vil få spillerom. Når det gjelder både feminisme og populærmusikk som 

fagfelt vil det kun bli presentert en generell oversikt over disse i dette teorikapitlet. Nettopp 

fordi denne oppgaven tar for seg flere fagfelt, hvor feminisme og populærmusikk er fagfelt 

jeg ikke går i dybden av. På grunn av oppgavens omfang vil det heller ikke være plass for 

noen dypere utgreing av flere fagfelt. Det er kvinnen som artist som er i hovedfokus i denne 

oppgaven. Derfor ønsker jeg med teorikapittelet å gi et perspektiv på hva det vil si å være 

kvinne og artist, og se på ulike termer og belyse tema som ligger nært dette. Senere i 

oppgaven vil jeg å trekke dette opp mot funn fra intervjuene og tilslutt drøfte disse.  

 

 

2.1 Historiske aspekter av feminismen  
Jeg vil starte med å se nærmere på historiske aspekter ved feminismen, da denne oppgaven på 

mange måter også har tendenser av et feministisk perspektiv. Som nevnt ovenfor er det viktig 

å ta i betraktning at dette kun er en generell oversikt over feminisme og det er viktig å huske 

på at feminisme som fagfelt er langt mer komplekst enn hva som vil bli presentert i denne 

oppgaven. Hva er feminisme? Hva er en feminist? I den hverdagslige bruken dukker termer 

som frihet, kjønn, likestilling, rettferdighet og kvinnekamp opp. Mange vil hevde at 

feminisme handler om å skape likestilling mellom kjønn og et fritt samfunn hvor begge kjønn 

har samme rettigheter. Ordet feminisme stammer fra det latinske ordet femina, som betyr 

kvinne (Holst 2009:9). Feminisme kobles ofte opp mot kvinnen og kampen for likestilling 

mellom kjønn, men feministene kjemper også for bl.a. bekjempelse av ulike typer 

undertrykking og urettferdigheter knyttet til kjønn. Det er også viktig å poengtere at 

kjønnsurettferdighet også rammer menn, noe som mange feminister opptatt av. Allikevel er 

det ikke til å komme fra at feminisme hele tiden har vært og er fremdeles en term med fokus 

på kvinner og deres skjebne (ibid:10). Som nevnt er dette kun en kort og generell beskrivelse 

feminismen for å danne et bilde og ingen dyptliggende utgreing om feminismen som term, og 
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mange feminister vil nok bruke andre ord og uttrykk for å beskrive sin feminisme. Det er 

mange retninger innen feminismen, men de vil jeg ikke gå nærmere innpå her på grunn av 

oppgavens omfang. Simone de Beauvoir som regnes som en av det 20. århundres viktigste 

feministiske foregangsfigurer, og i boken Hva er en kvinne tar Toril Moi utgangspunkt i 

Beauvoir for kritikk av moderne feministisk teori. På bakgrunn av Simone de Beauvoir sier 

Toril Moi følgende om hvilket samfunn feminister burde kjempe for: ”[…] vi burde forsøke å 

skape et samfunn uten sexistisk ideologi og uten sosiale kjønnsnormer, det vil si uten 

kjønnsbasert undertrykking” (Moi 2002:160).  

 

Som idétradisjon og bevegelse begynte feminismens opptog å vokse frem allerede siste 

halvdel av 1800-tallet. Med Emmeline Pankhurt i spissen kjempet den britiske 

suffragettebevegelsen for kvinners stemmerett, og den respekterte fiolosofen John Stuart Mill 

gav i 1869 ut boka Kvinneundertrykkelsen. Her argumenterer han sylskarpt for hvor umoralsk 

det var å behandle kvinner dårligere enn menn og at kvinners rettigheter burde bli satt på lik 

linje med menns. Siden har dette blitt en liberalfeministisk klassiker, men på den tiden ble de 

betraktninger Mill kom med sett på som helt urimelige (Holst 2009:7-8). 

Sosiologen Cathrine Holst sier om feminismens historie:  

 

Feminismens historie er en historie om hvordan det fornuftige defineres som 
’ufornuftig’ og motsatt: Rivende gale forestillinger og oppfatninger om hva kvinner 
egner og ikke egner seg til, har opp gjennom tidene hatt status som sanne og 
’fornuftige’ (ibid:8).  

 

Når man ifølge standardhistorien snakker om feminismens historie, er det vanlige å dele den 

inn i bølgebevegelser. Tradisjonelt sett har det vært vanlig å se at feminismen har kommet i 

særlig to bølger som jeg vil gjøre kort rede for.  

 

 

2.1.1 Den første bølgen  

Den første feministbølgen tidfestet noe forskjellig: Noen sier at den startet i tiden rundt den 

amerikanske og franske revolusjonen mot slutten av 1700-tallet, mens det er vanligere å se på 

1850 som omtrentlig startpunkt. Amerikanske kvinnesakskvinner samlet seg for første gang i 

Seneca Falls, New York i 1848, og Seneca Falls blir derfor kalt feminismens fødested. Den 

første bølgen beskrives som preget av to kvinnebevegelser som stod i strid med hverandre, 
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men også internt i bevegelsene. På den ene siden var det den borgerlige kvinnesaksbevegelsen 

og arbeiderkvinnebevegelsen på den andre siden (Holst 2009:46).  

 

 

Den borgerlige kvinnesaksforeningen var igjen det man kan kalle todelt: liberalfeministisk 

(det vi i dag tenker på som feminisme) og forskjellsfeministisk2. Mens liberalfeministene 

kjempet for lik statsborgerlige frihet som menn kjempet forskjellsfeministene for økonomiske 

krav som husmorslønn og for en høyere verdsetting av kvinnelivets tradisjonelle oppgaver og 

forventninger (ibid:47).  

 

På den andre siden opponerte arbeiderkvinnebevegelsen mot den borgerlige 

kvinnesaksbevegelsen og mot en mannsdominert fagbevegelse. De var enige med mennene i 

fagbevegelsen når det gjaldt kritikk av den kapitalistiske økonomiens virkemåte: 

Arbeiderklassekvinner lider en særlig urett under kapitalismen. I likhet med arbeiderklassens 

menn var de tvunget til å selge arbeidskraften sin, men kvinner jobber for lavest lønn og 

under dårligst betingelser. I tillegg kom kvinnens arbeid i hjemmet. Her kommer altså den 

sosialistiske feminismen som et alternativ til den borgerlige feminismen. De sosialistiske 

feministene som de også blir kalt, mente at de borgerlige overså betydningen av kvinners 

fagorganisering og kampen for økonomisk uavhengighet. Det snakkes også om en intern strid 

i arbeiderkvinnebevegelsen mellom liberalfeministene og forskjellsfeministene3 (loc.cit). 

Felles for både den borgerlige kvinnesaksforening og arbeiderkvinnebevegelsen var at de 

kjempet mot kvinnelige undertrykkelser i samfunnet. Det var mange stridigheter blant 

feministene i den første bølgen, men det kom mange resultater. Kvinner i mange land fikk en 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Liberalfeministene kjempet for at kvinner skal få statsborgerlige friheter og rettigheter: ytringsfrihet, 
bevegelsesfrihet, stemmerett, organisasjonsfrihet, arverett, eiendomsrett, næringsfrihet og for kvinner adgang til 
utdanning og yrkesliv. Kvinner burde få de samme rettigheter som menn. Forskjellsfeministene tok avstand fra 
det liberalfeministiske som mente at kvinner skulle få det samme som menn. Kjønnene var forskjellige og derfor 
burde også kvinners og menns oppgaver være forskjellige, og man burde heller kjempe for at samfunnet i større 
grad ville anerkjenne (Holst 2009:47).	  
3	  Det oppstod en konflikt mellom forkjemperne for sosiale reformer, sosialdemokratene også kalt reformistene; 
de ønsket å reformere det kapitalistiske systemet i en mer human retning, mens revolusjonære mente at det var 
umulig å oppnå frihet fra undertrykkelse og menneskelig selvrealisering innenfor rammene av kapitalismen. Det 
gikk og en stridighet langs et likhets –og forskjellsperspektiv på tilsvarende måte som den som splittet de 
borgerlige kvinnesakskvinnene. De kvinnene i arbeiderbevegelsen som anla forskjellsperspektivet mente at 
kvinner av natur var mer utsatt og burde gis særskilt beskyttelse med kortere arbeidsdag. Likhetsperspektivet på 
en annen side mente at kvinner måtte kjempe for de samme vilkårene som menn i arbeidslivet, for kvinners egen 
skyld (Holst 2009:47).  
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rekke formelle rettigheter og friheter i denne perioden, ikke minst fikk Norge også mange 

gjennomslag4.  

 

2.1.2 Den andre bølgen  

Under verdenskrigene dro mennene inn i krigen og kvinnene ble satt til å gjøre mennenes 

arbeid. Etter krigen kom reaksjonen på dette. 1950-tallet sees ofte på som et tiår preget av 

tilbakeslag og kvinnene returnerte tilbake til hus og hjem siden mennene nå var tilbake fra 

krigen (Holst 2009:49). Tiåret omtales ofte som ”husmorens storhetstid”; antallet husmødre 

har aldri vært høyere enn de første 10-15 årene etter krigen i mange land. Det startet alt i 

mellomkrigstiden hvor det oppstod økonomisk krise og knapt med arbeid. Gifte kvinner ble 

stående bakerst i køen om arbeid, og norske LO slo i 1925 fast at én inntekt per familie burde 

være nok og etterkrigsårene ble preget av samme oppfatning (loc.cit). Kjønnene skulle utfylle 

hverandre og kvinnens rolle var å være hustru, mor og husmor, mens politikk og produksjon 

var mannlige oppgaver.  

 

Det var på 1960 –og 70-tallet at den andre feministbølgen satte inn. En ny generasjon med 

kvinner tok utdannelse og utover i perioden økte andelen yrkesaktive kvinner. 

Kvinnebevegelsen, som nå het den nye kvinnebevegelsen, var også delt:     

Liberalfeministene: Disse stod nå svakere da kampen om liberale rettigheter for kvinner i stor 

grad ble vunnet under den første bølgen. Den sosialistiske feminismen: Den ble nå fornyet 

med en ny sterk interesse, både intellektuelt: teorier om kvinners undertrykkelse og frigjøring 

ble forsøkt å videreutvikle med utgangspunkt i marxistisk kultur –og samfunnskritikk, og 

politisk: et styrket fokus på de sosiale og økonomiske betingelsene, og på den materielle 

basen for kvinners frigjøring. De sosialistiske feministene kjempet særlig for reformer som 

gjorde det mulig for kvinner å kombinere utdanning og lønnsarbeid med morsrollen (Holst 

2009:49-50). Med den andre feministbølgen oppstod også radikalfeminismen som hadde 

slagordet ”det personlige er politisk”, og det bandt mange feminister fra ulike retninger 

sammen. De hadde ikke noen klar forankring til gitte politiske tradisjoner, men en sentral 

teori om at kvinneundertrykkelse skjedde gjennom patriarkatet. Patriarkatet i denne 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  1854: sønner og døtre fikk samme arverett. 1863: kvinner over 25 år fikk lov til å drive næringsvirksomhet på 
lik linje med menn, og kvinner over 25 år fikk myndighet på lik linje med menn. Denne myndigheten mistet de 
når de giftet seg. 1860-tallet: norske kvinner fikk samme rett som menn til å bli folkeskolelærere og drive 
håndverk. 1882: kvinner fikk rett til å ta artium. 1884: kvinner fikk studie –og eksamensrett ved universitetet. 
1895: kvinner fikk stemmerett i kommunene. 1913: kvinner fikk stemmerett ved stortingsvalg. Kvinner fikk og 
etter hvert adgang til å sitte i kommunale skolestyrer og fattigstyrer (Holst 2009:48).	  	  	  



	   27	  

sammenheng vil si samfunnet som et kjønnsmaktsystem hvor kvinner kunne bli ofre for sin 

egen biologi; med sårbarhet under graviditet, fødende og som mødre ble de den svake i 

forhold til menn: det som ble assosiert med kvinnelighet ble rangert under det som ble 

assosiert med mannlighet (ibid:50-51). Radikalfeministene mente at patriarkatet også i stor 

grad rådet i det private, i familien og ekteskapet, og hvor det kom til uttrykk i de mest intime 

og følelsesmessige situasjoner, og at kvinneundertrykkelsen som skjedde her ofte var hardest 

rammet. De andre feministretningene erkjente ikke dette, mente radikalfeministene. Den 

sosialistiske feminismen, var etter radikalfeministenes oppfatning, for opptatt av kvinners 

situasjon som lønnsarbeidere. Liberalfeministene ble kritisert av både radikale og sosiale hold 

for at de hadde fokus på kvinners friheter og rettigheter i det offentlige, men ikke i det private. 

Radikalfeministenes visjon var altså å bekjempe denne kvinneundertrykkingen som skjedde i 

den private sfæren, hvor den også ofte rammet hardest (ibid:52). Dette var i korte trekk den 

andre feministbølgen som også høstet reformer og resultater ut fra sine kamper i Norge.5  

 

Dette var en kort oppsummering av første –og andre feministbølge. Frem til i dag har det ennå 

ikke kommet noe som kan omtales som en tredje bølge. Allikevel har det vært snakk om både 

en tredje og fjerde feministbølge hvor sosiale medier kommer inn under en eventuell 

fjerdebølge, men det har på ingen måte vært en slik tydelig bevegelse som vi har kunne se 

med den første og andre feministbølge. 1980 –og 90-tallet omtales fra enkelte sider som et 

tilbakeslag for feminismen: Feminismen ble avradikalisert på 1980-tallet og visjoner ble lagt 

døde. I 1990 gav feministen Judith Butler ut Gender Trouble, her stiller hun radikale spørsmål 

ved hva kjønn er og hva kvinner har til felles (ibid:55). I dag har vi et samfunn med mye 

fokus på den statlige likestillingspolitikken som tar opp saker som feministbevegelse i større 

grad gjorde tidligere. Har de intellektuelle feministene og aktivistene blitt erstattet med 

dagens kjønnsforskere og femokrater?  

 

Dette kun feminismens standardhistorie i svært korte trekk hvor Vesten er en referanseramme 

som Norge passer godt inn i. Siden min masteroppgave omhandler en situasjon i Norge finner 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  1967: P-pillen ble legalisert. 1972: lov med samboerskap. 1975: barnehageloven kom og gjorde 

barnehagebyggingen til et offentlig ansvar. 1977: rett til 18 ukers lønnet fødselspermisjon. 1978: første 

krisesenter for kvinnemishandling i Norge. 1979: forbud mot kjønnsdiskriminerende reklame (Holst 2009:54).  
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jeg ikke dette problematisk, men det er likevel viktig å huske på at feminismens historie 

inneholder langt mer enn hva som jeg har presentert i en kortversjon ovenfor for å gi en kort 

innføring som er relevant med tanke på denne oppgaven.  

 

2.2 Sentrale begreper innen feministisk teori  
Jeg vil her se litt nærmere noen begreper som er sentrale innen feminismen og som jeg finner 

nyttig å se nærmere på i sammenheng med mitt masterprosjekt  

 

2.2.1 Biologisk determinisme  

Kjønnsforskeren Thomas Laqueur skriver i sitt studie Making the Sex: ”En gang på 1900-

tallet ble kjønnet, slik vi forstår det, oppfunnet”(Laqueur 1990:149). I middelalderen tok de 

ikke med biologi og anatomi i bildet på kjønn, for alle deler som fantes hos en mann var jo 

også tilstede i kvinnekroppen bare på en litt annen måte. Menn og kvinner representerte altså 

ulike grader av den samme biologiske kroppen. Kvinnens kjønnsorganer ble oppfattet som en 

kopi av mannens, bare at kvinnens gikk innover i motsetning til mannens som gikk utover. De 

mannlige og kvinnelige forplantningsorganene ble oppfattet som ulike utgaver av det samme 

og derfor ble anatomiske ulikheter fremstilt som hierarkiske. Mannen var på toppen og 

kvinnen var på bunnen av den samme verdiskalaen, dette var også i stor grad teologisk 

forankret. Dette kalles for ”ettkjønnsmodellen” (Moi 2002:27). Laqueur beskriver i artikkelen 

Organism, Generation and the Politics of Reproductive Biology hvordan man så på 1700-

tallet gikk fra ettkjønnsmodell til tokjønnsmodell (1986). Legevitenskapen utviklet mer 

kunnskap om menneskers reproduksjon og oppdaget at de mannlige og kvinnelige 

kjønnsorganene var ulike og hadde forskjellige måter å fungere på. Dette ble overgangen fra 

ettkjønnsmodell til en tokjønnsmodell hvor man nå forholdt seg til to helt fundamentalt ulike 

kjønn (Moi 2002:27). Fra å se på menn og kvinners kropper som ulike utgaver av det samme, 

så man nå på mannlig og kvinnelig anatomi som usammenlignbar. Fremdeles ble kvinnen 

regnet som underlegen mannen, men dette var biologisk betinget: Kjønn oppfattes som 

gjennomsyrende (ibid:29). Med kjønn som gjennomsyrende blir det umulig å skille mellom 

biologisk og sosialt kjønn, altså mellom kvinnelighet som et resultat av hormoner og 

kvinnelighet som et resultat av oppdragelse. Uansett om man tenker på biologisk eller sosialt 

kjønn som gjennomsyrende, vil resultatet uansett alltid bli at det er kjønnet som bestemmer 

skjebnen over hvordan livet ditt blir (ibid:31-32).  
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Med det gjennomsyrende kjønn som ble en konsekvens av tokjønnsmodellen, oppstod 

biologisk determinisme. Biologisk determinisme innebærer en overbevisning om at det er 

biologiske ulikheter mellom kjønn som er årsaken til deres roller og opplevelser i samfunnet.  

 

Professor W. K. Brooks tok opp intellektuelle forskjeller mellom menn og kvinner som hadde 

blitt mye diskutert. Han skriver bl.a. at eggcellen overfører nedarvede egenskaper mens 

sædcellene overfører egenskaper mannen har tilegnet seg gjennom læring (Moi 2002:35). 

Brooks mente altså at de sosiale kjønnsforskjellene var en konsekvens av biologiske 

forskjeller. Om de intellektuelle forskjellene mellom kjønnene mente han at mannshjernen var 

i stand til å forstå det ukjent som naturvitenskap, høye kunstneriske og filosofiske instinkter, 

mens kvinnehjernen kunne ta seg av det kjente som det alminnelige og hverdagslige og holde 

orden på tradisjoner. Med andre ord; kvinnen kunne bevare det gamle og det som krever en 

”rasjonell handling uten refleksjon”, mens menn var i stand til å oppdage det nye. Brooks sa: 

”Eggcellen er konservativ, den mannlige cellen er progressiv” (loc.cit). Biologisk 

determinisme forutsetter altså at biologisk kjønn er gjennomsyrende og at biologi ligger til 

grunn for og rettferdiggjør sosiale normer. Uansett hva en kvinne gjør blir det oppfattet som et 

uttrykk for hennes biologi hvor kroppen har opphavet til ens verdier. Feminister gikk i mot 

dette og protesterte i mot. For å kunne fornekte biologisk determinisme, måtte det innføres et 

skille mellom biologisk og sosialt kjønn. 

 

2.2.2 Biologisk og sosialt kjønn  

På enkelte språk har man to ord for kjønn, blant annet engelsk: sex og gender (Moi 2002:41). 

Det var først på 1950 –og 60-tallet at det engelskspråklige skillet mellom ordene sex og 

gender ble utviklet av psykiatere og andre medisinere som arbeidet med interseksuelle og 

transseksuelle personer. Skillet oppstod altså som et resultat av psykiateres interesser for 

individuell identitet. Helt fra starten av fremtrådte biologisk kjønn (sex) som en medisinsk 

kategori, og sosialt kjønn (gender) ble oppfattet som en rent psykologisk kategori (ibid:41-

42). Siden 1960-tallet har engelskspråklige feminister konsekvent skilt mellom sex og gender, 

som vi på norsk kaller biologisk og sosialt eller kulturelt kjønn, da det norske språket kun har 

et ord for kjønn. Ovenfor så vi nærmere på biologisk determinisme og hvor man mener at 

biologien ligger til grunn for og rettferdiggjør sosiale normer, det er ikke noe mannlig og 

maskulin eller kvinnelig og feminin (Moi 2002:39). Feminister så det derfor høyst nødvendig 

å innføre skillet mellom biologisk og sosialt kjønn for å kunne forkaste biologisk 
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determinisme (ibid:33). Skillet mellom biologisk og sosialt kjønn har blitt et sentralt 

utgangspunkt i feministisk teori og ellers i samfunnet. Til tross for at dette skillet mellom 

biologisk og sosialt kjønn er sentralt i feministisk teori, har det vært og er svært mange 

uenigheter ved dets verdi som et skille (ibid:21). Gayle Rubin kritiserte sosialt kjønn som noe 

ideologisk som forsøker å få oss til å tro på at sosiale normer faktisk er naturlige. Samtidig 

forkastet hun tanken om at biologi rettferdiggjør sosiale normer. Simone de Beauvoir la stadig 

vekt på at biologien ikke la grunnlag for våre sosiale normer (ibid:167). Rubin og Beauvoir 

hadde en felles forståelse om et samfunn uten undertrykking uansett hvilke biologiske 

forskjeller som eksisterer mellom kjønn, og at biologi ikke ligger til grunnlag for gitte 

samfunnsmessige strukturer. Hvert forsøk på å bruke biologisk kjønn til dette vil være 

undertrykkende (ibid:50-51). Poststrukturalistiske feminister som Judith Butler, Donna 

Haraway og Elizabeth Grosz, satt skillet mellom biologisk og sosialt kjønn ovenfor en 

nådeløs kritikk. De hevdet at 1960-årenes opprinnelige oppfatning av biologisk og sosialt 

kjønn understreket at sosialt kjønn var en sosial konstruksjon, samtidig som den uheldigvis 

forvandlet biologisk kjønn til essens. Med essens menes her biologisk kjønn som noe urørlig, 

stabilt, ahistorisk, stivnet, som det sosiale kjønnet skal plottes inn i. Poststrukturalistene 

avviste dette bildet av biologisk kjønn med mål som å forstå det biologiske kjønnet eller 

kroppen som et konkret, historisk og sosialt fenomen, og ikke som essens (ibid:54-56). 

Fenomenologene Maurice Merleau-Ponty, Jean-Paul Satre og Simone de Beauvoir var alle 

enige i at biologiske fakta ikke kunne være grunnlag for menneskelige verdier, også disse 

forkastet biologisk determinisme, men det falt allikevel ikke naturlig å inndele menneskets 

eksistens innenfor to kategorier (ibid:105). 

 

Uansett hvor mye man diskuterer motsetningene mellom biologisk og sosialt kjønn, kommer 

vi ikke unna at disse begrepene er med på å skape et bilde av kjønnsforskjeller.  Den 

tradisjonelle oppfatningen av biologisk kjønn (sex; at man enten er mann eller kvinne) er mer 

åpen enn 1960-tallsoppfatningen av biologisk kjønn, hvor man har en fordel med at den ikke 

tvinger en til å sortere hver enkelt handling eller egenskap som enten biologisk eller sosialt 

kjønn (ibid:126). Toril Moi oppsummerer biologisk og sosialt kjønn slik:  

 

 

Slik jeg forstår de biologiske saksforholdene, kan vi aldri bli kvitt biologisk kjønn. 
Men vi kan absolutt håpe på å kunne skape et samfunn som enten mangfoldiggjør eller 
eliminerer sosialt kjønn og kjønnsidentitet, noe som nettopp er den logiske 
konsekvensen av å benekte at biologi rettferdiggjør sosiale normer (2002:162). 
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2.2.3 Kroppen som situasjon, og levd erfaring  

Jeg vil her ta kort for meg to begreper som er svært sentralt i Simone de Beauvoirs 

eksistensialistiske teori om kroppen, som igjen har vært originale bidrag til feministisk teori. I 

en berømt formulering skriver Beuvoir: ”Kroppen er ikke en ting, den er en situasjon: den er 

vårt grep om verden og utkastet til våre prosjekter” (Beauvoir 2000:77-78). Her sies det at 

kroppen er en situasjon og ikke i en situasjon, som for mange vil være en noe mer naturlig 

tankegang. I følge Beauvoir er kroppen ikke en ting som er i en situasjon. Kroppen er altså 

ikke et tingliggjort objekt, men i hovedsak en måte å være i verden på (Sampson 2008:44). 

 

Beauvoirs forståelse av kroppen har sammenheng med hennes syn på tenkning som er nært 

bundet opp til levd erfaring, som er tittelen på andre ledd i hennes kjente verk Det Annet 

Kjønn som kom i 1949 og er et sentralt eksistensialistisk begrep. Helt konkret dreier levd 

erfaring seg om at et menneske lever som et konkret, kroppslig subjekt som gjør seg 

erfaringer. Det er disse erfaringene som livet gir mennesket, og dette er menneskets levde 

erfaring. Denne vil igjen nedfelles i mennesket og dermed være med på å bestemme 

menneskets situasjon. Slik henger situasjonen og levd erfaring sammen, og ”situasjonen er 

dermed en slags konkret her og nå-avleiring av den levde erfaring som utgjør et menneskes 

historie” (ibid :45).  

Altså; for Beauvoir er kroppen en situasjon, og som siden en avgjørende del av levd erfaring; 

verden skaper meg og jeg skaper konstant meg selv til den kvinnen jeg er (Moi 2002:109). 

Ifølge Beauvoir er kroppen verken en ting eller noe som bestemmer vår skjebne som kvinner 

og menn. Likevel trekker hun fram at det er forskjell på å erfare kroppslig som mann og 

kvinne. Dette har sammenheng med den objektiviseringen av kvinners kropp som skjer i det 

patriarkalske samfunnet, og Beauvoir hevder at kvinners kroppslighet er kulturelt bestemt og 

at det i et patriarkalsk samfunn er mer tingliggjort. I likhet med menn er kvinner sine kropper, 

men en kvinnes kropp vil også representere noe annet enn henne selv pga. erfaringer. For en 

kvinne fremstår kroppen i sterk grad som kontrollerbar, hvor den er bestemt av biologi og 

biologisk determinisme og dette er en begrensning til frihet. Hun mener et slikt forhold vil 

bidra til en distanse hos kvinnen mellom transcendensen og hennes kroppslige erfaringer, 

mener hun og forkaster også den biologiske determinismen. Slik viser Beauvoir kroppen som 

situasjon i forhold til kjønnsforskjeller og kvinnekroppen (Sampson 2008 :45-46). For 

Beauvoir er kroppen som et utkast til, eller omriss av de prosjekter det er mulig for oss å ha 

(Moi 2002:66). På en side er situasjonen bestemt av de erfaringer hvert enkelt menneske har 



	   32	  

fått gjennom det levde liv, mens på en annen side har mennesket frihet og et intensjonelt 

forhold til verden. 

 

2.2.4 Fenomenologisk tilnærming til kjønn 

I kapittel 1 tok jeg for meg fenomenologisk tilnærming som metode i denne masteroppgaven, 

mens jeg her vil gå inn på en fenomenologisk tilnærming til kjønn og feminisme. 

Fenomenologien vektlegger å undersøke det som kommer frem gjennom menneskets 

erfaringer fra livet og av verden. Mens poststrukturalistisk tenkning vektlegger språk står 

fenomenologien som en kritikk av dette med vektlegging på erfaring. Maurice Merleau-Ponty 

tilhører en fransk, eksistensialistisk fenomenologisk tradisjon og han er kjent for sine 

beskrivelser av ”[…] det kroppslige subjektet i dets konkrete eksistens og relasjoner. Han 

hevder at kroppen, den levende kroppen, er noe mer enn et instrumentelt objekt og noe vi har” 

(Sampson 2008 :39). Ifølge Merleau-Ponty representerer kroppen en rettethet, en nødvendig 

horisont for all forståelse, i forhold til verden. ”Ut fra Merleau-Pontys fenomenologi blir 

bevisstheten noe som er knyttet til grenseflaten og interaksjonen gjennom handling, mellom 

kroppen og verden” (loc.cit). Handlinger og erfaringer fra den levde verden er altså det helt 

grunnleggende i den fenomenologiske tenkningen. Det har ennå ikke blitt etablert noen lang 

og solid feministisk fenomenologisk tradisjon. Fenomenologien skiller seg fra de andre 

retningene innen kontinental filosofi og tenkning, som psykoanalysen, dekonstruksjon og 

poststrukturalismen. Disse retningene har alle i større grad enn fenomenologien blitt regnet 

for feministisk orienterte tilnærminger, og har i sterkere grad tatt opp spørsmål som 

inneholder kjønn (loc.cit). De senere årene har det blitt vist større interesse for en 

fenomenologisk tilnærming til spørsmål om kjønn. Kan det være at forståelsen av levd 

erfaring og av kroppen som erfarende subjekt, og kritikken av skillet mellom kropp og sjel?  

 

 2.3 Utfordringer ved populærmusikkforskning 
På lik linje med feminisme som fagfelt som har blitt presentert ovenfor, vil jeg også 

understreke at populærmusikkdelen av teoridelen være en generell oversikt og ingen 

dyptliggende utgreing om dette fagfeltet. Populærmusikk er et langt mer komplekst område 

en hva som presenteres her som en generell oversikt som er relevant med tanke på hva 

problemstillingen spør om. ”Populærmusikk er en generell betegnelse på musikk med bred 

folkelig appell”, skriver Bergan (2011). Som en videre følge av den industrialisering og 

urbanisering som oppstod i den vestlige verden mot slutten av 1800-tallet, oppstod 
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populærmusikken. Gjennom kaféer, restauranter og overnattingssteder ble det skapt et nytt 

marked for underholdning. Populærmusikken karakteriseres gjerne med et 

underholdningsaspekter, den er tilgjengelig og kommersiell, og dette har bidratt til å skape et 

skille fra den såkalte kunstmusikken. Populærmusikkbegrepet har ofte vært negativt ladet på 

grunn av man kan trekke nære tilknytninger til det kommersielle, noe som skiller den fra 

kunstmusikken som kun har kunsten i seg selv som formål (loc.cit).  

Kunstmusikken har en lang akademisk tradisjon og i møtet med populærmusikk har denne 

tradisjonen gjennomgått både utfordringer og konflikter. I Studying Popular Music ser 

musikkforsker Richard Middleton nærmere på ulike måter for hvordan man kan gå inn for å 

studere populærmusikk og han tar for seg ulike problemer som kan oppstå og diskuterer disse. 

Middleton hevder at det i forskning på populærmusikk er særlig tre problematiske aspekter 

som oppstår, satt opp mot det sterke akademiske fundamentet som kunstmusikken har; 

terminologi, notasjon og ideologi (Middleton 1990:104-107). 

 

2.3.1 Terminologi  

Det har blitt utviklet et rikt vokabular som egner seg særlig for kunstmusikken, men ikke 

nødvendigvis for populærmusikken. Kontrapunkt og harmonikk er begreper som har blitt 

utviklet i henhold til kunstmusikkens etiske verdier, og det blir da lite hensiktsmessig å bruke 

disse begrepene om populærmusikk da det er en annen musikktradisjon hvor disse begrepene 

ikke vil være utfyllende. I mye populærmusikk er ikke harmonikk et viktig parameter slik 

som det er i den klassiske musikken. Når man skal forstå populærmusikken vil det være mer 

naturlig å bruke begreper som; rytme, ”pitch”, klang, riff, ”hooks” og ”sound” (ibid:104). 

David Brackett hevder at musikkvitenskapen mangler forståelse for mange egenskaper man 

ser på populærmusikken, som klang, tekstur, rytmikk og den innspilte produksjonen 

(1999:126). På denne måten har terminologien blitt ideologisk ladet. 

 

2.3.2 Notasjon  

For tradisjonell forståelse av kunstmusikk har partituret vært hovedobjekt for analysen. Flere 

av elementene det har vært fokus på som form og harmoni, er aspekter som er enkle å notere. 

Populærmusikken derimot krever en annen tilnærming fordi det som regel er det innspilte 

opptaket (record) og fremførelsen av musikken som er viktigst, også som studieobjekt for en 

analyse av populærmusikk (loc.cit). Middleton skriver at det ikke er mulig for notesystemet å 

illustrere alle essensielle elementer i populærmusikk som:  
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[…] non-standard pitch and non-discrete pitch movement (slides, slurs, blue notes, 
microtones, and so on); irregular, irrational rhythms, polyrhythms, and rhythmic 
nuance (off-beat phrasing, slight delays, anticipations and speed-ups, and the complex 
durational relationships often involved in heterophonic and ’loose’ part-playing, and 
overlapping antiphonal phrases); nuanced of ornamentation, accent, articulation 
(attack, sustain, decay: what electronic musicians and sound engineers call the 
’envelope’) and performer idiolect; specificities (…) of timbre; not to mention new 
techniques developed in the recording studio, such as fuzz, wah-wah, phrasing and 
reverberation (Middleton 1990:105).  

 

Også Stephen Millward og David Hatch hevder at det er vanskelig å få med sentrale 

elementer i populærmusikken inn i tradisjonell notasjon, også hos den rytmiske vokalen med 

aspekter som: ”vocally toying with the beat, non-tempered pitching and the like” (Hatch og 

Millward i Moore 2001:14). Mye musikk kan vi lytte auditivt til, selv om ikke alle de sentrale 

elementene fra lyttingen kan noteres i et partitur. Middleton skriver at det er mulig og at det 

har blitt forsøkt å utvikle notasjonssystemer som lettere vil fange opp de viktige parameterne i 

populærmusikken som rytme og ”pitch”, men da har systemene blitt så komplekse at det ikke 

blir anvendbart for musikere (1990:105). Når notesystemet brukes innen populærmusikken, er 

det for å ha en konstruksjon å forholde seg til, men som nødvendigvis ikke er bundet. Mens 

partituret er viktigst i kunstmusikken er selve fremføringen viktigst i populærmusikken. Mye 

musikk kan vi lytte auditivt til, selv om ikke alle de sentrale elementene fra lyttingen kan 

noteres i et partitur. Middleton skriver at det er mulig og at det har blitt forsøkt å utvikle 

notasjonssystemer som lettere vil fange opp de viktige parameterne i populærmusikken som 

rytme og ”pitch”, men da har systemene blitt så komplekse at det ikke blir anvendbart for 

populærmusikk (Moore 2001:14).  

 

2.3.3 Ideologi  

De siste århundrene har det vært de store klassiske mesterverkene av komponister som Bach, 

Händel, Beethoven og Mozart,  som har vært eksempler på hva som er av musikalsk kvalitet. 

Disse verkene har mange fellestrekk: de er alle notert i partitur, de har alle blitt utgitt i 

skriftlig form ved noter, og alle er komponert av individuelle, mannlige og vestlige 

komponister. Dette er ikke gjenkjennbart innenfor populærmusikken (Green 1999:9). 

Middleton mener at en slik tilnærming til populærmusikk vil få store problemer (1990:107), 

og sammen med musikkforsker Allan Moore hevder han at populærmusikken har blitt 

feiltolket fordi den har blitt satt opp mot kunstmusikken som standard som da inneholder 
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ikke-sammenlignbare kriterier. Moore skriver: ”Musicologists have tended to ignore popular 

musics through a mis-equation of complexity with profundity” (Moore 2001:18). Middleton 

og Moore mener at forskere lenge har sett ned på populærmusikken nettopp på grunn av 

sammenligningen med bl.a. de store klassiske verkene fra kunstmusikken (loc.cit).  

 

2.4 Å analysere populærmusikk  

Populærmusikken formidles på mange måter, både gjennom musikken i seg selv og alt det 

innebærer som vi så på i forrige avsnitt; det visuelle, kulturelle og at tekstene ofte blir omtalt 

som ”lyrics” (Kruse 1999:87). Vi har gjennom forrige avsnitt sett på en del sentrale begreper 

som brukes både når populærmusikken skal forstås og analyseres, men også ”lyrics” er et 

viktig element som kan fortelle oss mye om budskapet som artisten ønsker å fortelle oss. Ved 

en analyse vil man gjennom ”lyrics” komme nærmere låtskriverens følelser, tanker og 

betraktninger som ønsker å formidles gjennom musikken. Som en del av det å forstå 

populærmusikken, bidrar ”lyrics” til også å skape kulturelle forståelser koblet opp mot 

musikken. Holly Kruse hevder derfor at ”lyrics” er viktig i enhver analyse av kjønn og 

populærmusikk (ibid:87-88). Musikkforsker Stan Hawkins hevder at det er svært viktig at de 

detaljene som tas med i analyser av populærmusikk skal fortelle oss om hva musikken 

formidler, og han ser derfor kritisk på analyser av populærmusikk  med vekt på detaljer som 

ikke forteller oss noe hva musikken signaliserer: ”As if gone rotten, the banal detail in pop, at 

least for anti-pop scholars, detaches itself from any support by becoming a detail for detail’s 

sake alone” (Hawkins 2001).Videre skriver han:  

 

[…] not to sidestep the text in favour of the context. In working out what is of musical 
value in the text, musicology has to accommodate practice of music analysis that seeks 
out the relations between musical structures of detail and the elements that intersect 
the dialogic field of musical experience (loc.cit). 

 

Hawkins viser altså til viktigheten av å velge de relevante detaljene i musikken og lese disse 

ut fra helheten. Musikken er viktigst, men må drøftes med selve konteksten og eventuelle 

kulturelle aspekter som bakgrunn.  
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2.5 Forskning på kjønn og populærkultur  
”To study popular music is to study popular culture”, skriver Roy Shuker som hevder at 

populærmusikk i stor grad henger sammen med populærkultur (2013:1). Som begrep 

inneholder populærkulturen flere kulturelle sjangre og andre arenaer i samfunnet som har stor 

popularitet. Eksempelvis magasiner, filmer, media, pop –og rockemusikk og sosiale medier, 

ofte store fanskarer, populærkulturen er særlig utbredt blant ungdom og unge voksne samt at 

den kjennetegnes med at den er kommersiell og lett tilgjengelig (Wall 2013:x). Sosiologene 

Anne Lorentzen og Heidi Stavrum påpeker i sin forskningsrapport viktigheten av å se på 

forbindelsen mellom forskning på musikk og kjønn og feministisk forskning:  

 

Problematiseringen av kjønnets betydning innenfor kulturfeltet generelt og 
musikkfeltet spesielt er et relativt ungt forskningsfelt som må sees i sammenheng med 
fremveksten av kvinne og kjønnsforskning som eget fagfelt (Lorentzen og Stavrum 
2007:7).  

 

Innen musikkvitenskapens første feministiske arbeid, var Susan McClary en pionér gjennom 

sin bok Feminine endings: music, gender and sexuality som ble utgitt i 1991. Her påpeker 

McClary ”hvordan fallosentrismen ikke bare gjennomsyret musikkvitenskapens analytiske 

begrepsapparat, men også hvordan komposisjonsteknikker og derfor også musikken selv 

kunne knyttes til den samme fallosentrisme” (ibid:7).  

 

Videre hevder Lorentzen og Stavrum at forskning på kjønn og populærmusikk ikke bare må 

sees i sammenheng med feministisk forskning, men også i sammenheng med ulike modeller 

som er sentrale i populærkultur samt Cultural-studies. Frankfurterskolen og 

Birminghamskolen er svært sentrale sosiologiske modeller for å forstå populærkultur. 

Frankfurterskolen som forskningstradisjon, oppstod i Frankfurt på 1920-tallet som er inspirert 

av marxistiske teorier hvor de kjente teoretikerne Max Horkheimer, Theodor Adorno og 

Jürgen Habermas regnes som mest sentrale innen denne tradisjonen. Om deres syn på 

populærkulturen skriver Anja Kristin S. Skar: ”[…] så på populærkulturen –eller 

massekulturen som det her ble kalt, som en slags opium folk folket, som presenterer oss for 

standardiserte uttrykk som bidrar til en overordnet kulturell og strukturell konformitet og 

kontroll” (2011:3). Adorno kritiserte populærmusikken på denne måten:  
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Music for entertainment… seems to complement the reduction of people to silence, 
the dying out of speech as expression, the inability to communicate at all. It inhabits 
the pockets of silence that develop between people moulded by anxiety, work and 
undemanding docility… It is perceived purely as background. If nobody can any 
longer speak, then certainly nobody can any longer listen. Today the power of the 
banal extends over the whole society (Adorno sitert i Middleton 1990:34). 

 

 

Frankfurterskolen stilte seg kritisk til moderne kunst og populærkultur og la dette som kilder 

for kritikk av samfunnet, og mente at populærkulturen ikke hadde noe politisk potensiale 

(Barker 2008:45). Ca. 40 år senere ble Birminghamskolen utviklet, og med den oppstod også 

Cultural-studies som forskningstradisjon. I motsetning til Frankfurterskolen la 

Birminghamskolen vekt på at moderne kunst og populærkulturen har et politisk potensiale. 

Birminghamskolen og Cultural-studies viste en særlig interesse for klasseperspektiver; 

forbindelsen mellom høykultur og lavkultur, hvor også ungdoms –og subkulturen dannet 

grupper i samfunnet og kjønn. Stuart Hall, Paul Willis og Dick Hedbige regnes som særlig 

sentralt teoretikere innen forskningstradisjonen (ibid:7). Man kan se mange paralleller fra 

både Birminghamskolens forskning  og Cultural-studies-tradisjonen til 

populærmusikkforskning og kjønn: ”den kjønnede populærmusikkforskningen var fra første 

stund koblet til analysen av populærkultur mer generelt” (Lorentzen og Stavrum 2007:7). 

Mye av forskningen gjennom Cultural-studier har omhandlet menn og maskulinitet og har 

blitt gjennomført av menn, og vi kan på mange måter si at den var kjønnsblind. Angela 

McRobbie var blant de første som representerte den feministiske kritikken. Den var rettet mot 

Cultural-studies forskning; både for å være mannsfokusert og for å hele tiden gjenta de 

tradisjonelle kjønnsmønster i populærkulturen og analysere disse på en måte slik at kvinnene 

ikke ble sett (loc.cit). Med den feministiske kritikken ble det satt lys på hvordan forskningen i 

stor grad hadde forholdt seg til ett kjønn. I min oppgave hvor jeg undersøker popartisters 

situasjon som kvinner i popindustri som er en del av populærkulturen, finner jeg det 

interessant å se på hvordan forskning på populærkulturen har utviklet seg.  

 

 

 

 

 

 



	   38	  

2.6 Kjønn og populærmusikk  
Når begrepet kjønn brukes opp mot populærmusikk, skriver Ruud:  

 
Begrepet kjønn handler her om kjønnsidentitet, om hvordan vi reproduserer de 
normative fortellingene som forelegges oss gjennom sosialiseringen. Eller det kan vise 
til hvordan vi utfordrer, undergraver, destabiliserer og konstruerer nye former for 
maskulinitet og femininitet løsrevet fra biologisk kjønn (2013:181).  

 

Ruud hevder at det kan se ut som at det ofte er i møtet med populærmusikken og dens idoler, 

at identitetsarbeidet med kjønn starter. I 1997 kom Sheila Whiteley med boken Sexing the 

groove, som var den første utgitte boken om kjønn og populærmusikk. Kjønnsteoretikeren 

Judith Butler har utviklet begrepet kjønnsperformativitet som kom med et av hennes 

hovedverk Gender Trouble. For Butler er kjønn: ”the repeated stylation of the body, a set of 

repeated acts within highly rigid regulatory frame that congeal over time to produce the 

appearance of substance, a highly natural sort of being” (1999:43). Performativitet vil si 

handling som forstås som alle typer ytringer, og på grunn av at kjønn eksisterer gjennom 

performativitet, så kjønn er for Butler noe man gjør og ikke er (Rasmussen 2005:10). 

Kjønnsidentitet er ifølge Butler noe som tradisjonelt sett konstrueres gjennom tre ledd: (1) det 

kroppslige eller biologiske kjønn (sex) som forstås enten som mann eller kvinne, (2) det 

sosiale kjønn (gender) hvor maskulin og feminin er vanlig å bruke, og (3) seksualiteten og 

dens begjær (Loxley 2007:114). Gjennom performativitet-begrepet har Butler gitt rom for hva 

som oppfattes som feminint og maskulint, så slike betegnelser er i utgangspunktet er 

kjønnsnøytrale (Ruud 2013:181). 

Musikkforsker Susan McClary skriver: 

Beginning with the rise of opera in the seventeenth century, composers worked 
painstakingly to develop a musical semiotics of gender: a set of conventions for 
constructing ‘masculinity’ or ‘femininity’ of music. The codes marking gender 
difference in music are informed by the prevalent attitudes of their time (2002:7). 

 

Noe jeg finner særlig interessant i dette sitatet er at McClary bruker beskrivelsen ”semiotics 

of gender” for musikalske kjennetegn eller strukturer som beskriver og antyder kjønn. Dette 

er særlig relevant opp mot min oppgave som ser nærmere på kvinnelige artisters opplevelse 

av sitt kjønn i norsk musikkbransje. McClary fremhever også at det tilbake til 1800-tallet ble 

forsøkt av opera-komponister å skape musikalske strukturer som er underbyggende for kjønn.  
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Populærmusikken har tradisjonelt sett fra dens begynnelse vært dominert av menn, og har i 

stor grad vært strukturert av kjønn (Bayton 1998:1). I Woman and popular music tar Sheila 

Whiteley for seg hvordan kvinnens posisjon i populærmusikken har utviklet seg og ser på det 

i en sosial og historisk kontekst (2000:9). Helt fra 1960-tallets kultur for jentegrupper som 

Diana Ross and the Supremes, the Marvelettes og The Crystals and The Ronettes til en 

kontrast med Janis Joplis, Joni Mitchell utover 1970-tallet, Patti Smith og punk rock utover på 

1970-tallet, Tracy Chapman, Madonna, Björk samt Spice Girls på slutten av 1990-tallet er 

noen av artistene som Whiteley tar for seg (2000:10-18). Hun trekker særlig frem Janis Joplin, 

Joni Mitchell, Madonna, Patti Smith og Tracy Chapman som viktige for sine respektive 

sjangre i forhold til hvordan de har påvirket den manndominerende musikkbransjen med sine 

personligheter som kvinner og legger vekt på identitet, seksualitet og subjekt (ibid:1). Mavis 

Bayton hevder at menn og kvinner er like musikalske, og at det er et likt utgangspunkt 

mellom kjønn for at de skal være like godt representert i populærmusikken (1998:1) . På 

bakgrunn av dette spør hun hvorfor det er en slik ubalanse mellom menn og kvinners 

representasjon i populærmusikken, hvorfor så få kvinner spiller bandinstrumenter, hva som 

får de få kvinnene som spiller til å spille instrumenter (loc.cit). Baytons spørsmål ligner de jeg 

stiller i min problemstilling som jeg har forsøkt å få svar på gjennom intervjuer med norske 

kvinnelige artister.  

 

2.7 Makulinitet og femininitet i populærmusikken    
Hvordan gjøres kjønn i stand i populærmusikken? Innen populærmusikkfeltet formidler 

musikken også blant annet tilhørighet, politikk, kjønn og seksualitet slik at musikken på 

mange måter er mer enn bare et musikalsk språk gjennom sin formidling. Lucy Irigaray 

konkluderer her hvordan kvinner og kvinner seksualitet har fremstått tradisjonelt sett:  

 

[…] what we know about woman including her sexual desire, has been told us from a 
male point of view. The only woman we know is the ‘masculine’ feminine, the phallic 
woman, woman as man sees her. Traditionally, the phallic woman is submissive. Soft, 
gentle, non-violent and moral, she is controllable, pure, and, as such, ’the cornerstone 
of a healthy society’ (Irigaray i Whiteley 2000:52).  
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Kvinner ble altså sett på som en svakere og mer passiv part fra mannens side, i tillegg til at de 

ofte ble objektivisert: Det maskuline var primært satt opp mot menn og ble sett på som den 

aktive mens det feminine som primært var knyttet opp mot kvinner ble sett på som passive. 

Videre nevner Whiteley Madonna som er selve motstykket til denne tradisjonelle 

fremstillingen av kvinnen og kvinnens seksualitet (2000:52). Hvis vi ser på den internasjonale 

musikkbransje i dag, kan vi trekke linjer fra Madonna til Lady Gaga og se mange 

likehetstrekk i hvordan de utfordrer seksualitet, kjønn og femininitet (Ruud 2013:179). I boka 

Gaga Feminism (2012) tar Jack Halderstam for seg Lady Gaga når det gjelder femininitet 

hvor han påpeker at det kan være vanskelig både å få tak i og forstå det hvor det feministiske 

potensialet som befinner seg er hos Lady Gaga som artist, men også på en mer generell basis i 

populærmusikken (ibid).  

 

Rocken har lenge, om ikke alltid, blitt forstått som maskulin. Sammen med Angela 

McRobbie, var Simon Frith  den første til å trekke forbindelsen mellom rock og seksualitet. 

Frith og McRobbie knyttet rocken opp mot seksualitet og maskulinitet og allerede 

eksisterende termer og hevdet at rockens seksualitet var et uttrykk for den mannlige 

seksualiteten (Lorentzen og Stavrum 2007:8). Senere påpekte Frith og McRobbie at det hadde 

begått en feil ved å si dette (Frith and McRobbie 1990:373-376). I motsetning til at de i 1978 

gikk ut og sa at rocken er et uttrykk for det maskuline, vil man i dag heller si at maskulinitet 

er noe som konstrueres i rock.  

 

Det at enkelte instrumenter sees på som feminine og maskuline og at instrumenter blir 

kjønnede kjennetegn, kan være en av årsakene til at maskulinitet og rock ofte har blitt satt i 

sammenheng. Instrumenter som ofte blir sett på som feminine er blant annet vokal, piano, 

fløyte og fiolin, mens de typiske bandinstrumentene som gitar, trommer og el-bass sees på 

som maskuline. Mavis Bayton skriver at en viktig del av rocken er teknologi, som ofte 

kategoriseres som maskulint (1997:40). Bayton tar for seg at det er svært få kvinner i rocken 

og enda færre som spiller el-gitar. Hun hevder at en av årsakene for dette kan være at 

teknologiske ofte blir assosiert med maskulinitet:  
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Femininity involves a socially manufactured physical, mechanical and technical 
helplessness, whilst masculinity involves a dis-technical competence. In marked 
contrast to girls, boys get given technical toys and become confident about technical 
things (ibid:42).  

 

Videre skriver Bayton at kvinner tradisjonelt sett ofte har vært fremmed for de grunnleggende 

tekniske aspekter i rytmisk musikk, og særlig rock. Om fremmedheten ovenfor det tekniske 

bruker Bayton begrepet technophobia: Ved at kvinner i stor grad har startet å synge fremfor å 

spille har de ikke måtte forholde seg til det tekniske på samme måte dersom de hadde spilt for 

eksempel elgitar (loc.cit). Hun påpeker at yngre kvinner i dag i større grad trekkes mot el-

gitaren som instrument, men at kvinner mangler selvtillit på det tekniske som er en viktig del 

av rocken. Bayton viser også til at det ikke bare er kvinners manglende selvtillit på det 

tekniske som ofte utelater dem fra både rocken og ”dens instrumenter”, men også måten 

kvinner blir behandlet når det handler om det tekniske: ”This can happen informally amongst 

groups of male musicians, by sound crews at gigs, by technicians in recording studios and so 

on” (Bayton 1997:43). 

 

I Frock Rock skriver Bayton at kvinnen tradisjonelt sett har vært å se som sanger i 

populærmusikken, men sjeldent instrumentalist (1998:13).  Siden så mange jenter velger 

vokal som instrument har det å synge etter hvert blitt sett på som så vanlig at mange ser på det 

som enklere enn å for eksempel spille bass. Simon Frith understreker at stemmen som 

instrument er mer komplisert enn hva mange tror, og at den består av fire aspekter: (1) som et 

musikalsk instrument, (2) kropp, (3) person og karakter (1998:187). 

 

Selv om det maskuline har vært dominerende innenfor særlig rocken og andre deler av 

populærmusikken, må det også trekkes frem at det ikke bare er kvinnelige artister og utøvere 

som utstråler et feminint uttrykk. Mannlige artister som Vince Neil, Mick Jagger, Prince, 

David Bowie, Marilyn Manson og Michael Jackson er alle eksempler på at vi også i mange 

tilfeller finner femininitet hos det mannlige kjønn innen populærmusikken. Hos disse artistene 

kan vi se feminine trekk som bl.a. kvinnelig artistnavn, bruk av leppestift og sminke, klær, 

dansing og sceneshow. Flere teoretikere har tatt for seg dette gjennom ulik litteratur, jeg vil 

trekke frem bla. Philip Auslander som i Performing Glam Rock (2006) tar for seg 

kjønnsidentitet, seksualitet, maskulinitet og femininitet og diskuterer dette opp mot 
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’performing’ i Glam Rock, samt Matthew Bannister som i White boys, white noise (2006) 

diskuterer maskulinitet i indie-rock kulturen på 1980-tallet. Arvid Skancke-Knutsen skriver at 

rocken også har utfordret kjønnsrollemønsteret og seksualiteten, noe vi kan se bl.a. hos 

artistene som er nevnt ovenfor (2008:20). Han hevder at rockemusikken på flere måter var en 

revolusjon, også når det kommer til kjønn, og har utfordret bildet på maskulinitet, femininitet 

og seksualitet og siterer Susan McClary: ”snudd opp ned på våre bilder av hva som er 

attraktivt” (McClary sitert i Skancke-Knutsen 2008:20).  

 

2.8 Musikalsk identitet, kjønnsidentitet og etnisitet 

2.8.1 Musikalsk identitet og kjønnsidentitet 

”Våre tidligste opplevelser i livet er med på å danne grunnlaget for selvoppfatning og 

identitet. Noen av de første og sterkeste minner vi har fra barndom og tidlig liv, er knyttet til 

musikk” (Ruud 2013:82). På denne måten åpner Even Ruud sitt kapittel om det personlige 

rom i boken Musikk og identitet (2013), og gjør rede for at tidlige barndomsminner har hatt 

påvirkning på identitetsdannelsen. I boken forklarer han hvordan musikken spiller en rolle for 

dannelse av identitet: 

 

 For mange, og særlig for dem med en sterk musikeridentitet, oppleves musikken som 
å avspeile noe vesentlig ved dere ’selv’. (…) Særlig informanter med et sterkt 
utøvende forhold til musikk betraktet musikken som en forlengelse av seg selv, som et 
personlig uttrykksmiddel som avspeilte deres personlighet (Ruud 2013:129-130). 

 

Hvis vi overfører dette til denne oppgavens objekter, som er kvinnelige artister, kan de altså 

bruke musikken til å formidle ”selvet” hvor musikken fungerer som en støpeform for 

identiteten og som et ”speil” hvor man tillater å se seg selv. Det er ikke bare musikere som 

formidler musikk som kan påberope seg en musikalsk identitet. Gjennom å lytte til musikk får 

man en musikkopplevelse som representerer ens personlighet og følelser, også kalt ”selvet”, 

hvor lytteopplevelsen inngår i måten man konstruerer seg selv på (Ruud 2013:131). Med 

betegnelsen ”selvet” menes: 

 […] noe som har en utvikling; det er ikke der i utgangspunktet, ved fødselen, men 
vokser frem i prosessen av sosial erfaring og aktivitet; det vil si at det utvikler seg i et 
gitt individ som et resultat av hans relasjoner til hele denne prosessen og til andre 
individer som omfattes av den (George H. Mead i Eriksen 2010:49).  
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Man kan se på musikalsk identitet som et ”indre forhold” hvor musikken representerer 

”selvet” ditt, hvor musikken blir en viktig og eneste ”nøkkel” til dette indre landskapet som 

det vil være vanskelig å beskrive med språk. Er det slik at musikken kan bidra til å påvirke 

kjønnsidentiteten, og spiller den noen rolle for hvordan vi oppfatter og presenterer oss som et 

bestemt kjønn? Fra barns første erfaringer lærer de oppdelingen av verdens mennesker i to 

kjønnskategorier; ”jente og gutt” eller ”kvinne og mann”, innholdet i kjønnsstereotypene og 

starter å leve opp til samfunnets kulturelle forventninger. Det har i senere tid blitt understreket 

av forskere at kjønnsidentitet blir produsert gjennom ”performance” (Ruud 2013:167).  Det er 

en omstridt diskusjon at disse to kjønnene tillegges egenskaper som ikke kan tilbakeføres til 

biologien. Susan McClary tar opp bla. dette i sin bok Feminine endings: music, gender & 

sexuality (2002). McClary gir eksempler på hvordan kjønn har blitt og fremdeles blir fremstilt 

av musikken, og hun trekker frem Madonna som et eksempel: ”It may be that Madonna is 

best understood as head of a corportation the produces images of her self-representation, 

rather than as the spontaneour, ”authentic” artist of rock mythology. But a puppet she’s not” 

(ibid:149)Som artist er Madonna opptatt av det visuelle og fremstår ofte sexy, noe som er 

svært gjennomtenkt fra hennes side. Med den fremtoning og at hun er kvinne forteller 

Madonna selv om en forhåndsdømming: 

 

People have this idea that if you’re sexual and beautiful and provocative, then there’s 
nothing else you could possibly offer. People have always had that image about 
woman. And while it might have ssemed like I was behaving in a sterotyping way, at 
the same time, I was also masterminding it. I was in control of everything I was doing, 
and I think that when people realized that, it confused them (Mikal Gilmore i McClary 
2002:149). 

 

McClary synes det er synd at Madonna ofte blitt forhåndsdømt pga. sitt kjønn og fremtoning 

og at musikken hennes ikke kommer frem til fordel for det kroppslige og visuelle. Det 

visuelle har de siste tiårene blitt mer sentralt og viktig i populærmusikken, både gjennom 

bilder, musikkvideoer og i dag sosiale medier. Med Madonna som et eksempel på hvordan 

kjønnsidentitet kan komme frem gjennom musikken, kan vi se at det foregår en del tanker om 

hvordan kjønn skal være også innen populærmusikken. Når det kommer til hvordan særlig 

musikken påvirker våre valg og hvordan vår identitet skapes, skriver McClary:  
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Thus music is able to contribute heavily (…) to the shaping of individual identities: 
along with other influential media such as film, music teaches u show to exerience our 
own emotions, out own desires and even (especially in dance) out own bodies 
(2002:53). 

 

Videre kan vi se at Joni Mitchell er en av flere kvinnelige musikere som har vært forbilde for 

mange kvinner i populærmusikken, og omtales ofte som en sterk kvinne og person, med 

ærlighet og styrke og stor evne til å formidle musikken på en god måte. Det er mange ulike 

typer kvinnelig identitet å finne i dagens musikkbransje. Slik har det ikke alltid vært, og 

tidligere var det vanlig med forventninger til kvinner om egenskaper som ”forbeholdenhet, 

beskjedenhet og passivitet” som skulle danne rammen for kvinners musisering, men dette har 

veket til fordel for et bredere spillerom (Ruud 2013:173). Når det kommer til musikk og 

kjønnsidentitet gjennom å lytte til musikk, bemerkes det at gutter gjerne markerer sin identitet 

gjennom store CD-samlinger og voldsomme stereoanlegg. Her bruker jenter musikken mer 

for å fylle opp behov for avspenning, huske og minnes mennesker og markere biografiske 

steder fra livet (ibid:170). 

 

2.8.2 Musikk og etnisitet 

Hvor vi kommer fra påvirker vår identitet, hvor vi gjennom Ruud (2013) har sett at musikken 

på mange måter har stor påvirkningskraft. Musikken har aldri vært nøytral, og blir bl.a. brukt 

for å skape sosial tilhørighet, bekrefte -og skape identitet, og markere grenser. Gjennom boka 

Musikk, identitet og sted peker Ola Alsvik (2005) på at relasjonen som er mellom musikken 

og samfunnet som man lever i, gjerne hjemstedet ditt, også spiller en viktig rolle i 

identitetsskapelsen (2005:7). Vanessa Harding skriver: ”Music (…) is an important 

component of the urban experience and can play a significant role in the construction of a 

civic identity, and yet it is a topic that urban historians have tended to overlook” (2002). Hun 

hevder altså at det eksisterer en nær sammenheng mellom musikk og sted, og at musikk ikke 

er en ulyd, men også har en sosial og politisk side som kan påvirke samfunnet. Vi ser at 

musikken kan påvirke samfunnet, men også at samfunnet påvirker mennesker.  

 

Sosialantropologen Thomas Hylland Eriksen viser til de felles, kultiverte, sosiale 

dimensjonene ved menneskeheten, som vil si de fellestrekk som mennesker utvikler ved å leve 

i et samfunn, og kulturell variasjon. Sammen utgjør disse kjernen i sosialantropologisk 

forskning som ofte har forsøkt å vise at store deler av menneskets eksistens ikke kan forstås 
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gjennom biologien på grunn av påviste variasjoner mellom menneskelige egenskaper som 

utvikles i ulike samfunn (Eriksen 2010:51). Ruud hevder at etnisitet så absolutt bør tas inn 

som et sentralt tema når musikk og identitet skal omtales, og at musikk og etnisitet er 

forbundet gjennom diskursen om autentisiteten og ekthet i forbindelse med musikk og dens 

opprinnelse. Gjennom diskursen om autentisiteten og ekthet i forhold mellom musikken og 

opprinnelsen, er musikk forbundet med etnisitet (Ruud 2013:192). Lokalsamfunnet man 

vokser opp i har altså stor påvirkning og danner et grunnlag for hvilke egenskaper, identitet 

og personlighet man vil ta med seg senere i livet. I boka Music, Space and Place (2004)  

legges det vekt på at samfunn og kultur i stor grad påvirkes av musikken: ”In each case, music 

becomes a key resource for different cultural groups in terms of the ways in which they make 

sense of and negotiate the ‘everyday’ ” (DeNora 2000 i Bennett 2004:2). Stadig flere 

musikkforskere erkjenner at musikalske prosesser foregår på en bestemt plass og sted, derav 

begrepet ”space and place” som er mye brukt i denne sammenheng. For å forstå og få tak i de 

politiske og kulturelle aspekter av populærmusikken inkludert ”lyrics”, må man gå inn og 

undersøke de steder hvor musikken blir spilt og fremført. Påvirkes artister av de 

populærkulturelle strømninger som er i samfunnet, eller opplever de at det selv står fritt til å 

velge? Knapskog og Larsen hevder at populærkulturelle normer både kan fortelle oss noe om 

forhold mellom kultur og politikk, men også om mening og identitetsdannelse, som i denne 

oppgavens tilfelle er artistens (2008:24). Kultur og identitet henger i stor grad sammen og de 

er med på å forme hverandre begge veier (Bondevik og Rustad 2006:58). 

 
 

2.9 Musikkorganisasjonen AKKS og Kompetanseformidlingen 
AKKS står for aktivt kvinnekultursenter og er en idealistisk musikkorganisasjon som 

gjennom sitt arbeid ønsker en kjønnsbalanse i musikkbransjen. Organisasjonen ble grunnlagt i 

1982 etter overskudd fra Kvinnekulturfestivalen på Kalvøya fra 1981, og dermed var det nok 

penger til å starte med ulike musikkurs for jenter. Jenter har fortrinnsrett hos AKKS, men 

gutter kan også bli medlem, delta på kurs eller få leie øvingslokale (www.aftenposten.no 

2011). AKKS sitt formål: ”Rekruttere, motivere og synliggjøre kvinner i alle ledd av 

musikkbransjen i Norge” (www.akks.no 2016). AKKS har primært fokus på rytmisk musikk 

og tilbyr bandkurs, låtskrivingskurs, DJ-kurs, kurs i elektrisk musikkproduksjon og 

instrumentalundervisning i el-piano/keyboard, gitar, bass, trommer og vokal. AKKS har pr. i 

dag flere avdelinger Norge som ligger i Oslo, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Stavanger 
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(loc.cit). I tillegg til kurs så arrangerer AKKS egne konserter og de arrangerer bandcampen 

LOUD! i samarbeid med JM Norway (Jeunesses Musicales Norway). LOUD!, er en 

bandcamp som arrangeres to ganger på sommeren for jenter i alderen 11-17 år. Alle jentene 

må prøve å spille alle instrumentene før de kan velge hvilke instrument de vi spille videre. På 

sin nettside skriver festivalen:  

 

Barn og ungdom i denne alderen har lett for å gå inn i etablerte kjønnsrollemønstre, 
der jenter først og fremst synger, gutter plugger i mikrofoner også videre. Vi vil at 
jenter skal få anledning til å jobbe med alle aspekter ved det å være musikere, og 
skape en trygg ramme for å prøve og feile (www.loudcamp.com 2016). 

 

AKKS ønsker altså å bryte etablerte kjønnsrollemønsteret som finnes i dag ved å gi jenter rom 

til å velge hva de vil uten at det ligger noen forventninger om hva de skal spille knyttet opp til 

kjønn.  

  

Kompetanseformidlingen er en organisasjon med et mål om å bryte ned og motvirke de 

stereotypiske forestillinger av bl.a. kjønn, alder og etnisitet gjennom handling og oppfordring. 

Om seg selv skriver de på sine nettsider:  

 

Vi eksisterer for å promotere sosial likestilling gjennom optimistisk handling og 
oppfordring. Forestillingene av hvem som er egnet best til baser på kjønn, alder eller 
etnisitet begrenser i stor grad våre muligheter til å gjøre hva vi vil, og mulighetene til å 
vise hva vi kan. Forestillingene av hvem som gjør hva understrekes daglige via media 
–og bidrar til at kun det gitte majoritetsgruppen benyttes 
(www.kompetanseformidlingen.wordpress.com 2016). 

 

Kompetanseformidlingen tar imot henvendelser fra organisasjoner, redaktører og selskaper 

som ønsker hjelp til å finne aktører, representanter eller jobbsøkere utenfor de vanlige 

rammene som er i dagens samfunn, og hjelper med å finne folk til dette. De hjelper også med 

å få fram folk fra underrepresenterte grupper, og jobber for at det skal være en rettferdig 

representasjon av mennesker i et samfunn som er likestilt. Ved å hjelpe andre organisasjoner 

og lignende med dette er målet til Kompetanseformidlingen klart: ”Målet er et samfunn der et 

menneskes kjønn, alder, utseende og bosted ikke begrenser denne personens muligheter og 

rettigheter til å vise hva den kan og gjøre hva den vil” (loc.cit). 
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3.0 Funn 1: Forskjellsbehandling av kvinnelige artister i 

musikkbransjen  
	  
Forskjellsbehandling av kvinnelige artister i dagens musikkbransje er et av temaene i denne 

oppgavens problemstilling. I dette første av tre kapitler hvor jeg vil presentere funn fra mine  

seks gjennomførte forskningsintervjuer, vil jeg ta for meg funnene som omhandler i hvilken 

grad forskjellsbehandling gjelder kvinnelige artister i dagens musikkbransje. Jeg vil se på den 

generelle behandlingen som kvinnelige artister bransjen opplever, hvilke steder i 

musikkbransjen artistene opplever forskjellsbehandling, problemer med booking og kvotering 

rundt kjønnskvotering til festivaler. Videre vil jeg se på kvinner og instrumenter, og hvilke 

forventninger som er knyttet til kvinnelige artister. 

 

3.1 Generell behandling  
Da jeg i intervjuene spurte om artistene opplevde en annen behandling enn menn pga. deres 

kjønn, var det delte oppfatninger hos artistene. På spørsmålet svarer informant 2:  

 

[…] for det første så har jeg opplevd å blitt ekstremt godt tatt vare på alltid. I møte 
med musikkbransjen. (…) selvfølgelig kan jeg jo huske at jeg har møtt eldre lydmenn 
for eksempel eller eldre folk i plateselskap for eksempel som har vært ganske klassisk 
semi-sjåvinistiske.  

 

Informanten sitter altså med en generell opplevelse av å alltid bli godt vare på i 

musikkbransjen. Likevel påpeker hun at det er flere deler av musikkbransjen, og at enkelte 

deler av bransjen muligens ligger litt bak når det kommer til hvordan man forholder seg til 

kvinner. Jeg skal komme nærmere tilbake til den tekniske delen av musikkbransjen under 

neste avsnitt. Informant 2 tror grunnen for at hun som kvinner blir tatt seriøst har mye med 

sjanger å gjøre: ”[…] jeg har drevet i en sjanger som det tradisjonelt sett har vært veldig 

mange kvinner som har gitt form. Altså det er jo det er jo ikke noe nytt at kvinner synger og 

skriver låter og spiller et instrument”. Informant 2 understreker gjennom intervjuet at hun ikke 

opplever en skepsis fordi hun er kvinne, og ikke kjenner seg igjen i problemstillingen om 

diskriminering av kvinner i musikkbransjen: ”[…] jeg gjør ikke det. Og (…) jeg tror veldig 

mange av de jentene også vil ha problemer med å finne helt konkrete tilfeller der de har blitt 

behandla dårlig”.   
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Også informant 3 sier at hun ikke opplever noe dårligere behandling enn menn når det 

kommer til den generelle behandlingen i musikkbransjen: 

 

 […] jeg har vel egentlig ikke følt meg så masse diskriminert, men tror det har 
veldig mye med at jeg alltid har vært vant til å være den som er leder og tatt 
styringa. Og det har (…) arrangører, plateselskaper og ja både bransje og musikere 
har på en måte visse det at jeg er leder for mitt prosjekt og (…) jeg tror det har 
masse å si da. 

 

Informant 3 forteller at hun er vant til å være i en lederrolle og er tydelig sjef i sitt 

soloprosjekt, og at dette har mye å si for at hun føler seg bra behandlet i bransjen. Hun sier at 

det er viktig for henne å være en tydelig sjef som tørr å si ifra hvis folk ikke gjør jobben sin, 

særlig siden det til syvende og sist handler om hennes musikk som et personlig uttrykk. Også 

informant 5 forteller at hun ikke har opplevd noe forskjellsbehandling selv, men har 

kvinnelige kollegaer som har det.  

 

På lik linje med informant 3 er informant 5 tydelig leder i sitt musikkprosjekt og tror det 

motvirker at hun opplever forskjellsbehandling: ”Så jeg tror ikke at jeg på noe vis inviterer til, 

altså ikke at noen inviterer til en sånn type situasjon, men (…) når jeg kommer på lydsjekk så 

bare vet jeg veldig godt hva jeg skal gjøre og det tror jeg alle i rommet forstår og vet også”. 

Hun forteller at hun på sine siste plater har vært produsent selv. Informant 5 vedkjenner 

allikevel at man som kvinne omtales på en annen måte enn menn, og at innenfor det 

lydtekniske feltet i musikkbransjen skjer det forskjellsbehandling.  

 

Om valg av sitt artistnavn ”Bendik”, forteller informant 4: ”[…] så gikk jeg over til å hete 

Bendik, og det har vært litt i sammenheng med at det var ingen tvil at jeg ble behandlet 

annerledes fordi jeg var jente, og da av f.eks. anmeldere”. Informant 4 sier at hun møtes med 

fordommer fordi hun er kvinne, både gjennom media og teknikerdelen av musikkbransjen og 

at det kan være slitsomt: ”Jeg kan bli sliten av å være der hvis jeg ikke jobber med de riktige 

folkene, for å hele tiden måtte overbevise. Men samtidig blir jeg jo sikrere og sikrere (…)”. 

Selv om informant 4 vedkjenner forholdene at hun blir behandlet annerledes og har kjent på 

nedverdigenhet pga. sitt kjønn, er hun opptatt av at det er positivt å være kvinne i bransjen: 

”Man kan helt sikkert få mye ut av det å være kvinne også, det skal man ikke kimse av. Det er 

sikkert en del konserter eller debatter (…) jeg har havnet i nettopp fordi jeg er kvinne i 

musikkbransjen”.  
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På spørsmålet om man som kvinner blir behandlet annerledes enn menn i bransjen, svarer 

informant 6: ”Det er jo veldig vanskelig å si. (…) jeg aner ingen ting om hvordan det er å 

være mann i norsk musikkbransje, men (…) jeg ser en del sånne symptomer på forskjell 

innimellom”. Informant 5 opplever symptomer på forskjellsbehandling og sier videre: ” […] 

som dame opplever jeg vel kanskje at så lenge (…) man har et navn og så lenge man er en 

artist og har en eller annen sånn ’den-og-den-på-plakaten-kommer-for-å-spille’ så blir 

man behandla likt på spillesteder for eksempel da”. Dersom man har et ”stort nok” navn som 

artist, mener informant 6 at man blir behandlet likt på konsertarenaer. Informant 1 sier at hun 

opplever forskjellsbehandling fordi hun er kvinne, men sier at det i hovedsak er når det 

kommer til kroppsfokus. Det vil jeg ta for meg i neste kapittel som skal omhandle dette.  

 

3.2 Lydmenn og teknikere  
Noe som var gjennomgående hos alle informantene var enten at de selv opplever 

forskjellsbehandling av lydmenn og teknikere i musikkbransjen, eller at de ser andre 

kvinnelige kollegaer gjør det.   

 

Informant 3 forteller at det ofte er en forventning fra lydmennenes side at kvinner ikke kan 

noe teknisk og overlater det til menn. Hun sier det har mye med hvor kvinner stiller seg selv: 

”[…] for man kan og diskriminere seg selv i sitt eget hode og tro at ’åja, nå tenker de 

(lydmenn) at jeg er teit fordi jeg ikke vet hvilken DI-boks jeg skal koble i pianoet mitt’, men 

det er ikke sikkert de egentlig tenker det”. Hun har kjent på dette og tidligere blitt negativt 

påvirket av en forventning om at man som kvinner ikke kan. Men hun prøver også: ”Men jeg 

merker jo og det sånn at jeg klarer å koble opp pianoet riktig og at sånne ting har litt cred da, 

selv om det ikke er så avansert så er det litt sånn ’hun klarer seg jo fint jo’ ”. 

 

Denne forhåndsdømmingen fra lydmenns side om at kvinner ikke kan eller ikke er gode på 

det tekniske, fikk informant 4 til å ta en bachelorutdannelse i musikkteknologi for å hevde seg 

teknisk og motbevise dette:  

 

Jeg må innrømme at jeg tok musikkteknologi bachelorgraden litt fordi jeg ville kunne 
hevde meg, og at jeg hadde veldig lyst til å kunne sånne nerdeting. (…) og bare kunne 
snakke om mikrofoner i timevis. Og liksom kunne yrket mitt på den måten og da.  
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Informant 2 sier derimot: ”[…] jeg har fremdeles veldig stor vanskelighet for å tro at jenter 

uansett vil sitte hjemme og høre på lydforskjeller og forstå hvordan disse transformeres ifra 

noe du hører i et rom til å ta det inn i et annet rom og gjengi det på nytt”. Det er akkurat dette 

informant 4 har ønsket å motbevise og har motbevist med sine tekniske ferdigheter. Informant 

4 har tidligere opplevd at lydteknikere ikke hilser på henne, og at lydmannen spør hennes 

trommeslager om hvor hennes gitarforsterker og DI-bokser til datamaskinen skal plasseres. På 

bakgrunn av slike hendelser har dette ført til at hun nå må ha med egen tekniker som vet 

hvordan hun vil ha det og da slipper hun forskjellsbehandling. Informant 5 kan også fortelle 

om lydmenn som har blitt overrasket over hennes tekniske kunnskaper som kvinne:  

 

Jeg har faktisk opplevd at lydteknikere får hakeslepp over at jeg kan det (koble opp 
DI-bokser). Det endte faktisk med at jeg var lydtekniker på Blå en kveld fordi at han 
ble så flau han som var der. At han ikke trodde at jeg kunne noen ting av det tekniske, 
og tilslutt så hadde jeg opplæring med han på Blå og han var så flau.  

 

Informant 5 påpeker også hvor mannsdominert den tekniske delen av musikkbransjen 

fremdeles er. Hun tror behandlingen av kvinner er ubevisst hos de aller fleste lydmenn, og 

mener at dette er et mønster som vi må ut av.  

 

Informant 6 sier at som kvinnelig vokalist må man takle ”en del uvitenhet og litt tungrodde” 

lydmenn og lydteknikere, men at det har blitt bedre de siste årene. Akkurat som informant 4, 

har også informant 6 opplevd at lydteknikeren hilser på hele bandet utenom henne: ”Jeg tror 

og veldig mange av våre mannlige kollegaer blir bevisst på det og ser liksom hvordan vi blir 

forskjellsbehandla på en måte da (…) at de også ser det, og det er veldig kult da. For de stiller 

de spørsmåla vi burde stille (…)”. Til tross for at lydteknikere har oversett kvinnen i 

situasjoner, mener hun det kan være positivt at det bidrar til en bevissthet og reaksjon hos de 

mannlige kollegaene som et bidrag til kampen for kvinnene.  

 

Både informant 4 og informant 6 sier at de opplever at de må bevise for lydmenn i 

jobbhverdagen at de faktisk også kan det tekniske. Informant 4 sier: ”Jeg kan bli sliten av å 

være der hvis jeg ikke jobber med riktige folkene, for å hele tiden måtte overbevise”. 

Informant 6 sier at det er viktig for henne med overskudd og vise autoritet ovenfor lydmenn 

for å kunne bevise:  
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Men jeg kjenner jo på en måte at jeg bidrar til å ta ansvar selv og, og at jeg er veldig 
på lydteknikere og stille spørsmål og ’er det greit at jeg bruker det utstyret her? Er du 
komfortabel med den micen? Kan jeg bruke det her?’ (…) for å gjøre 
arbeidssituasjonen bedre (…).   

 

Informant 4 (og 6) sier at jobbhverdagen deres som kvinnelige artister blir veldig slitsom når 

man hele tiden må overbevise for lydmenn og teknikere at man faktisk kan noe.  

Informant 5 har ikke opplevd nedverdigende behandling fra lydmenn selv, men forteller:  

 

[…] jeg har jo snakket med mange kollegaer som er kvinner og musikere som har 
opplevd sånn helt sånne erkeeksempler på for eksempel at når de kommer på lydsjekk 
så sier da en lydtekniker som da ofte er mann ’å skal du søte lille jenta spille på den 
gitaren der?’ (…) ’vet du hvordan man skrur på en amp?’ .  

 

Selv har hun tatt mye teknisk ansvar fra starten av og tror dette er en av faktorene for at hun 

ikke har opplevd noe selv.  

  

Noe som flere av informantene nevnte i intervjuene er forskjellen mellom lydteknikere live og 

i studio. Mens det tidligere har vært et standard klassisk senario kan informant 1 fortelle at 

hun tidligere har opplevd å bli trakassert i studio, men at det de siste årene har blitt bedre: 

”Men nå heldigvis så begynner det å bli yngre og yngre gutter som jobber i studio (…). Det 

blir med en gang mye mer kjønnsnøytralt”. Informant 4 kan også fortelle at i studio har hun 

opplevd at gutta i bandet henvender seg til den mannlige produsenten/teknikeren i stedet for 

henne, men tror at dette er ubevisst fordi menn er vant til å snakke med menn om ting. Hun 

sier også at hun sjeldnere opplever forskjellsbehandling i studiosammenheng.  

 

Det er ikke tvil om at store deler av forskjellsbehandlingen som kvinnelige artister opplever i 

dagens musikkbransje skjer i den ”tekniske delen” av bransjen. Den både er i dag og har lenge 

vært mannsdominert, noe som kan være en av flere faktorer til det som kan oppleves som en 

nedverdigende behandling mot kvinner. En god del ubevissthet er ute å går i den 

mannsdominerte bransjen, mener flere informanter. Samtidig som det er viktig å få inn 

bevissthet hos lydmenn og teknikere for å bryte opp i dette mønsteret.  
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3.3 Media  
Media er en stor og viktig kanal for artister for å nå ut til publikum, en kanal med mye makt. 

Både Lucy O´Brien (1995), Sheila Whiteley (2000), Stan Hawkins (2002), Susan McClary 

(2002) og Even Ruud (2013) hevder alle gjennom sitt arbeid at media er svært viktig for 

populærmusikken da media har stor innflytelse og påvirkning hos publikum. Det visuelle og 

estetiske formidles ofte gjennom media og dette særlig musikkvideoer, bilder og sosiale 

medier. Litteraturviter Eivind Røssak fremhever: ”Kunsten har blitt repolitisert, og 

offentligheten har blitt et potensielt estetisk prosjekt” (2005:11). Her omtaler han kunsten 

generelt, men det gjelder også populærmusikkfeltet.   

 

Informant 2 forteller at hun i intervjusituasjon har opplevd å ikke bli tatt på alvor som 

kvinnelige artist: ”At de alltid ville vinkle det via. det at jeg er kvinne”. Når media skriver om 

musikken til kvinner, er det ofte først fokus på at det er en kvinne før man kommer til selve 

musikken.  

 

Det at kvinner omtales med et annet språk enn hos menn i media, mener informant 5 er et av 

de aller tydeligste stedene i bransjen på forskjellsbehandling mellom kjønn. Hun provoseres 

av at det både i konsert –og plateanmeldelser av kvinnelige artister, er det referanseapparatet 

som brukes om kvinner mye mer begrenset enn hos menn: ”For eksempel så tror jeg at enhver 

norsk kvinnelige musiker som gir ut litt alternativ popmusikk har blitt sammenlignet med 

Kate Bush”. Hos kvinner er det noen veldig få navn som går igjen som man sammenlignes 

ved. Informant 5 stiller spørsmål ved hvorfor det er slik at jenter skal sammenlignes med bare 

jenter: ”Hvorfor kan ikke jeg sammenlignes, jeg har mye mer til felles med David Bowie enn 

Kate Bush for eksempel”. Hun sier at hun har kjeftet mye på media pga. dette, og sier da 

hennes siste plate ble sluppet merket hun mye grundigere anmeldelser enn tidligere. Det var 

ikke lengre kun ”klisjé-referanser” som dukket opp til kvinnelige artister.   

 

Som nevnt i begynnelsen av oppgaven var det sommeren 2014 en mediedebatt om 

kjønnsforskjeller i norsk musikkbransje og temaet ble for alvor satt på dagsorden. Informant 5 

beskriver debatten som positiv, som et vannskille: ”[…] og plutselig ble det lov å for jeg tror 

at veldig lenge så var det tabu i musikkbransjen å snakke om at det var forskjeller”. Informant 

6 sier at mens debatten var oppe i media opplevde hun at den ble vrengt feil, men ser i 

etterkant at den har bidratt til bevisstgjøring og at det har kommet mye godt ut av det:  
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Det vil si at kvinner kommer høyere opp på plakaten og forhåpentligvis får like bra 
betalt og blir ansett som et vel så publikumstrekkende varemerke som sine mannlige 
kollegaer. Og det tror jeg (...) den debatten liksom har vært med å bidra til. Men man 
vil ikke innrømme det, det tror jeg ikke. 

 

Informant 3 mener at det både er positivt og negativt ved at media setter lys på 

kjønnsforskjeller i musikkbransjen. Men at hun ikke kjenner seg igjen i alt:  

 

Men jeg er litt sånn i mot at det skal være en kamp mellom kjønna da. (…) Og det er 
det jeg kanskje synes er litt skummelt av og til med de artiklene, at det kan være et 
sånn sinne som blir retta mot gutter og det føler jeg blir helt feil. (…) Jeg har aldri 
opplevd diskriminering fra noen av guttene eller de mannlige jeg har spilt med, så jeg 
tror det er derfor jeg blir litt provosert at det blir retta mot gutter.  

 

Her sier altså informant 3 at hun ikke kjenner seg igjen i situasjonen og at det urettferdig at 

det rettes kritikk mot gutter for den ujevne skjønnsbalansen som man finner i musikkbransjen. 

Hun er redd for at det skal bli mye fokus på konkurranse mellom kjønn, og sier at hun heller 

ikke opplever det slik i dag. Hun mener det er viktig å heller behandle hvert menneske som en 

person fremfor kjønn. Også informant 2 sier at hun ikke kjenner seg igjen i det media skriver 

om forskjellsbehandlingen, og at debatten på mange måter er en medieskapt:  

 

Det handler kanskje mer om at det er noen som har interesse av å holde en sånn 
problemstilling i live. (…) Men ja, det synes jeg er litt vanskelig den debatten, men 
ikke nødvendigvis unødvendig for jeg synes den er god også. Vi snakker om 
bevisstgjøring om hvem vi er og hva vi kan bli.   

 

Informant 1 sier at media er med på å danne et visst bilde av kvinnelige artister og 

kjønnsbalansen i bransjen, og at media styrer mye av hvordan folket faktisk tror det er. 

Informant 4 mener det at media har fokus på det kan være positivt: ”Jeg er jo veldig bevisst på 

hva som dukker opp hele tiden (i media), men jeg håper at det faktisk er sånn at nye musikere 

og folk utenfor også er bevisste”. Til tross for at media skaper et visst bilde av kjønn og 

musikk, så er de med på å bidra til bevissthet og nysgjerrighet rundt kvinner i musikkbransjen 

både hos publikum, men også hos bransjefolk, og det er noe positivt mener både informant 1 

og 4. 
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3.4 Festivalbooking og kvotering  
Med debatten som var oppe sommeren 2014, var et av ”problemene” som ble tatt opp der at 

det er for få kvinnelige artister til de store kommersielle festivalene. Dette skapte kraftige 

reaksjoner fra alle kanter, og jeg snakket også med artistene i intervjuene om hvordan de 

forholder seg til dette.  

 

Informant 2 er i mot at det skal være kjønnskvotering når det bookes artister til festivaler. Hun 

sier:  

 

For eksempel når vi snakker om kvotering til festivaler og sånn, noe som jeg er veldig 
i mot. Ja, at det blir sånn 50-50. Jeg synes det er en umulig måte å måle kunst på for 
det første. Og for det andre så er det ikke like mange kvinner som holder på med 
musikk. Så jeg synes det er veldig trist at vi ikke kan snakke pragmatisk om det uten at 
det skal bli et spørsmål da om lojalitet til jentene. 

 

 En kjønnskvotering er for henne svært problematisk både fordi det er færre kvinner enn menn 

som holder på med musikk, og fordi det blir helt feil å måle kunst ut fra kjønn og ikke 

kunstnerisk kvalitet. Det er viktig å kunne snakke om dette uten at kvinner mister sin lojalitet, 

slik det har en tendens til å være i dag. Hun mener det blir veldig konstruert når kjønnet skal 

styre både hvordan man som artist høres, blir sett på og bookes, og henviser til Susanne 

Sundførs kjente uttalelse ”jeg er ikke først og fremst kvinne, men først og fremst artist”, og 

mener at hvis man er artist så må man også tåle å bookes som artist og ikke som kvinne. 

Informant 2 er tydelig på at musikken burde være det som er i fokus for booking til konserter:  

 

[…] men som kunstner så er det veldig vanskelig å booke noen på, som bare skal ha 
en stillingsbeskrivelse. Det er et særegent originalt uttrykk som skal være ledende. Og 
da skal man ikke bestille på forhånd om det er en jente eller en gutt. Det er at det du 
leverer uttrykker det hele, summen av det hele som er viktig og ikke at du i 
utgangspunktet er kvinne.  

 

Informant 2 forteller videre at hun ikke synes at festivalbookingen er urettferdig selv om det 

ikke er 50-50-booking mellom kjønn. Både fordi det som nevnt er færre kvinner enn menn 

som spiller musikk, men også fordi hun mener at hele problemstillingen på mange måter er 

konstruert av media. Hun mener et større problem vil være om bookingen skjer på grunnlag 

av politiske krav om kvoteringer og at hun av og til ser tendenser til en homogen booking som 

er kjedelig. Hun påpeker videre: ”Men jeg tror virkelig ikke at det handler så mye om at 

jentene blir forbigått. Om det finnes, jeg synes ikke det finne gode nok tall på at det 
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stemmer”. Videre sier informant 2 at det er viktig å huske på at det er mye som skal tas 

hensyn til og mye som skal gå opp når det gjelder booking som datoer, penger, publikum i 

forhold til artist, balanse mellom artister til festivalen osv. Informant 6 sier og at det er andre 

ting enn det musikalske som spiller inn for festivalene: ”Men det handler jo til syvende og 

siste om ølsalg. Altså festivaler og utesteder er helt avhengig av å selge øl på festivaler for det 

er det man tjener penger på, og for å selge øl så må man ha et band som gir tilstrømning av 

folk som tenker ’yes, nå skal det drikkes øl’ ”. Informant 2 tror festivalene er glade for å få 

booket kvinner: ”Og jeg tror de priser seg lykkelig når en jente eller et jenteband har gjort det 

ganske bra og de kan rettferdiggjøre en plass høyt på plakaten. Jeg tror de er dritglad for det”.  

Hun sier at kvotering som et politisk krav vil være synd mot selve kunsten og mot de gutter 

og jenter som jobber hardt for å komme et sted, men at man heller kan snakke om 

bevisstgjøring rundt bookingen. 

 

I motsetning til informant 2, er informant 5 klar på at hun er for kvotering av kjønn til 

festivaler, men at kvoterings-begrepet muligens på vurderes:  

 

[…] det paradoksale er at i det man skal snakke om at det skal være like mange 
kvinner og menn så må man kalle det kvotering. Bare det i seg selv er jo litt sånn 
oppsiktsvekkende, fordi det er jo like mange damer som menn her i verden og da 
burde det jo egentlig være en selvfølge at det er like mange kvinner. Så hele 
kvoterings-begrepet er jo liksom ja, men det er jo å dra det veldig langt. Men jeg 
mener at det er kjempeviktig å snakke om kvotering, jeg mener at man skal kvotere.  

 

Informant 5 hevder at det er ubalanse i bookingen av artister som det må skje noe med, og at 

kjønnsforskjeller ikke utjevnes av seg selv så man må våge å gjøre noe: ”Ja, det er en prosess, 

og å kvotere dem inn er en fornærmelse mot dem. Men så tenker jeg at det som er 

fornærmelsen er jo at strukturene i f.eks. festivalbransjen gjør at kvinner bare mye sjeldnere 

bookes. Det er fornærmende”. Hun ser på kvotering som en forebyggende effekt, som en 

metode for å unngå nedverdigenhet hos kvinner og vil derfor ikke kalle kvotering for 

fornærmende.  

 

Informant 4 mener at når det kommer til de store kommersielle musikkfestivalene så er hun i 

mot et kjønnskvotert booking. Hun mener at det er for seint å snakke om kvotering her og at 

det ikke er festivalenes ansvar: ”Det er så klart deres ansvar å være bevisste på det 

selvfølgelig, men det er faktisk ikke deres ansvar å kvotere inn. Jeg føler at det er for seint, 

det må skje når ting… Ja, mer ned på grasrota”. Man må altså lengre ned i alder og fokusere 
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på å gjøre musikk mer attraktivt for kvinner slik at flere kvinne fortsetter med musikk, mener 

informant 4. Det er ikke opp til festivalene å utjevne den eventuelle kjønnsujevnheten som 

finnes, men: ” Og jeg vet ikke, ha kampanjer og gå ut i ungdomsskolen og vgs. og hente inn 

til flere fritidsklubber og ja. (…) Jeg synes at på festivaler er det vondt å skulle kvoteres inn”. 

Hun er altså opptatt av at det er viktig at det blir gjort tiltak fra tidlig alder for å få jenter til å 

spille musikk og særlig instrumenter. Om dagens booking sier hun også:  

 

Men samtidig så er det jo viktig å si ifra og at folk gjør statistikk og sånn for 
selvfølgelig det er mange festivaler som sikkert er på ’kompis-booking’. Og det 
handler jo også litt om at det er veldig mange menn som driver med booking ikke sant. 
Det blir flere ledd. Mange menn som gjør artistbookingen til festivaler, og mange 
menn som sitter å booker artister til andre festivaler ikke sant. Også er de kompiser og 
tar en øl også får man noe ut av det. Det skjer jo. Så det er viktig at de blir satt litt på 
plass noen av disse.  

 

Selv om hun er i mot kjønnskvotering til festivaler hevder hun at det faktisk skjer booking 

som menn kommer bedre ut av enn kvinner fordi de er menn og mange menn booker. Men 

hun sier at selv om dette skjer er det ikke et stort og utbredt problem. Informant forteller 

videre om dagens festivalbooking: ”Jeg føler liksom at de aller fleste festivaler er skikkelig 

gode på å være litt ’out there’ og gå på masse konserter i løpet av året og ta jobben sin på 

alvor da, og da er det jo et faktum at de booker jo fortsatt en del kvinner”. Festivalbookingen i 

dag er altså gode på å følge opp musikk-Norge gjennom året for å vurdere ut fra konserter om 

hvilke band og artister som er gode å ha med på festivalen, mener informant 4.  

 

Informant 6 sier at debatten 2014 har bidratt positivt når det kommer til festival-booking. Hun 

sier at nå er de på andre siden av bransjen -de som booker og arrangerer- blitt mer bevisste og 

det skjer en mye jevnere booking enn før selv om det ikke er noen direkte kvotering. Hun 

forteller at ved at aktørene har fått en bevissthet mot en eventuell kjønnsujevnhet, har de nå 

medgitt at dette er et problem og booker deretter og mange dyktige kvinnelige artister må 

bookes:  

 

De vil aldri innrømme det, men det ville ikke skjedd for et år siden liksom. Det er ikke 
snakk om, og du ser at det er flere andre som kjører en linje der de første slippa er 50-
50 kvinner, 50-50 menn. Det vil si at kvinner kommer høyere opp på plakaten og 
forhåpentligvis får like bra betalt og blir ansett som et vel så publikumstrekkende 
varemerke som sine mannlige kollegaer.  
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Informant 6 forteller altså at det har skjedd mye positivt i forbindelse med bookingen de siste 

årene, og påpeker viktigheten at en bevisstgjøring også hos apparatet til utøverne og sier at 

utøverne er avhengig av dem.  

 

3.5 Kvinner og instrumenter  
Informant 3 kan fortelle at hun opplever en annen holdning fordi hun i hovedsak er vokalist 

og at man som instrumentalist oppnår mer respekt:  

 

Så jeg merker at når jeg spiller piano i bandet mitt så merker jeg at jeg får en slags 
annen respekt da selv om på en måte ikke nivået mitt er kjempehøyt, bare for at jeg 
spiller et instrument. Og det synes jeg er tåpelig, fordi jeg føler at for meg er sang et 
vel så komplisert instrument som det å spille piano.   

 

Informant 3 sier at hun selv synes det er like vanskelig å synge som å spille andre 

instrumenter, men opplever hos mange en tankegang om at sang er lettere. Hun tror det kan 

komme av både det at alle har en stemme og at det er noe som veldig mange jenter gjør så 

derfor må det være lett. Hun opplever altså en forhåndsdømming mot kvinner og 

instrumenter, og sier:  

 

Så jeg føler vel litt kanskje at av og til jeg må bevise at jeg liksom har virkelig jobba 
med stemmen min da, og det synes jo jeg er litt tåpelig jeg synes ikke at det skal være 
sånn i utgangspunktet. For jeg synes jo alle instrumenter skal være likestilt på en måte.  

 

Hun forteller at hun har brukt mye tid på stemmebruk og virkelig jobbet med stemmen sin. 

Hun synes da det er veldig urettferdig at stemmen da får mindre ”respekt” enn andre 

instrumenter. I tillegg til å operere i popmusikkverden, har hun spilt litt i jazzverden og sier at 

der opplever hun ikke samme forhåndsdømming mot seg som vokalist som i 

popsammenheng: ”[…] fordi der (i jazzsammenheng) er det veldig vanlig at vokalister øver 

veldig masse også på en måte har en litt mer sånn instrumentalrolle”. Hun sier at det er mye 

mer vanlig med skolering av vokalister i jazzsammenheng enn i popsammenheng, men at det 

allikevel øves mye vokal i begge sammenhenger. Informant 3 sier også noe om antallet 

kvinner som spiller musikk:  
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Men i forhold til antall, hvis man regner på alle musikere da så tror jeg ganske sikkert 
at det er en større andel gutter som spiller i band enn jenter. Så jeg tror på en måte at 
det handler litt om det og motivere jenter til å gjøre det og tørre å synes og tørre å si at 
man er bra.  

 

Antall vokalister er nok ganske likt mellom menn og kvinner, det er bare at det er veldig 

mange flere menn som spiller andre instrumenter også mener hun. Generelt sett er det derfor 

færre kvinner som utøver musikk enn menn. 

 

Informant 5 sier det er interessant at man blir omtalt som ”bare sanger”, for som sanger er 

man i like stor grad som musiker også en instrumentalist. Som kvinnelig vokalist sier hun at 

man ofte avfeies som en ”syngedame” som ”bare” kan synge: ”Men bare-bare, en 

jazzsaxofonist kan jo bare spille saxofon, det er jo ikke noen større prestasjon det enn å 

synge”. Hun mener at vokalister burde få større respekt for stemmen som instrument. Selv har 

hun ikke opplevd å bli stemplet med begrepet ”syngedame”, men sier: ”[…] men jeg ser jo 

det f.eks. at veldig mange avfeies som syngedamer, og det er litt interessant. (…) man sier jo 

ikke om en mann at han er sånn syngemann”. Hun undrer seg altså over hvorfor kvinnelige 

vokalister skal stemples med at de synger, og at menn som synger ikke blir stemplet på 

samme måten. ”Syngedame”-begrepet brukes ofte nedlatende om unge, ofte pene kvinner 

som synger andre sine sanger, forteller hun. Til tross for at de synger veldig bra, avfeies de 

med ”syngedame”-begrepet: ”[…] der ser man ikke musikeren når man sier ’hun er bare en 

syngedame’ ”. 

 

Informant 4 sier at det er mange kvinnelige vokalister, men få kvinnelige instrumentalister: 

”Problemet er bare det at de har ikke nok trommiser, gitarister og pianister, eller sikkert 

pianister, men synthister da. Vi har mange vokalister og frontfigurer da”. Som nevnt ovenfor, 

så er hun veldig opptatt av rekruttering av jenter til å spille instrumenter og at de kan trenge å 

bli ”sparket litt i baken”. Hun forteller at det var helt avgjørende for henne:  

 

For det var litt det jeg følte at skjedde med meg. Det var liksom en i barne –og 
ungdomsavdelingen i Bodø kommune som ringte meg en sommer og sa ’du, vi må ha 
med noen flere på sommercampen. Kan du komme til Bodø og være med?’ Så ble jeg 
med da, og det var da jeg ble kjent med alle de andre på en måte.  

 

Informant 4 forteller også at det ligger en generell nedverdigende forventning når det kommer 

til kvinner og det å spille instrumenter, at de ikke kan like godt som gutta. Hun forteller om en 
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episode fra høsten 2014 da programmet ”The Hit” gikk på NRK1. I en episode der skulle Jørn 

Hoel fremføre en låt, og nrk hadde da funnet ut at de skulle ha bare jenter i bandet: ”Ja, men i 

stedet for å finne musikere så hadde de bare funnet 5 jenter som så deilige ut og det var 

playback og de kunne ikke spille i det hele tatt og de stod å holdt gitaren sånn og piano sånn 

osv. (…) de (nrk) skal liksom vise litt bredde”. Informant 4 var overrasket over at slikt skjer 

på nrk i 2014, og sier at det finne jo så mange dyktige kvinnelige musikere de heller kunne ha 

valgt blant for å spille. Denne situasjonen oppstod pga. den forhåndsdømmingen som ligger 

over kvinner og instrumenter.  

 

Informant 2 forteller at hun tidligere har irritert seg over at dårlige jenteband for 

oppmerksomhet kun fordi de er kvinner: ”Og der er det jo, jeg tror nok mer at jeg har 

identifisert meg med litt med gutters irritasjon over at jenteband hadde skikkelig elendige 

jenter som så vidt kunne spille og at de fikk så umiddelbar oppmerksomhet ikke sant fordi det 

var så gøy at alle jentene spilte rock”. En slik situasjon er også et resultat av en forventning 

om at kvinner ikke kan spille instrumenter, og når først kvinner spiller instrumenter er det 

fokus på at de er kvinner som spiller fremfor det musikalske, og dette mener informant 2 blir 

helt feil fokus og oppmerksomhet.  

 

3.6 Forventninger knyttet til kvinnelige artister 
Gjennom intervjuene ble det i særlig et intervju satt fokus på at det ligger en god del 

forventninger knyttet til kvinnelige artister som nødvendigvis ikke kreves av de mannlige.   

 

Informant 6 kan fortelle at hun noen ganger kan bli usikker på hvorvidt det finnes en forskjell 

mellom kjønn i musikkbransjen. Særlig etter debatten som pågikk sommeren 2014 kan hun 

fortelle at hun tok en måned hvor hun stilte seg selv spørsmål som: ”Tok jeg feil? Tar jeg feil? 

Er dette, ser jeg ting? Må jeg også gå en runde meg meg selv?”. For henne ble løsningen: 

”Også kom jeg jo fram til at hva er det jeg gjør når jeg da lurer på om jeg tar feil, jo jeg går 

hjem også laster jeg ned alle artiklene til Danielsen og Lorentzen også leser jeg det. Det er 

min løsning på det, og så leser jeg det igjen”. Informant 6 kan fortelle at dette er litteratur hun 

har lest mye av tidligere, bla. i sin musikkutdannelse hvor hun har blitt tvunget til å skrive 

oppgaver om kjønn og musikk. Hun forteller at alle jentene som har tatt den samme 

musikkutdannelsen som henne har opplevd en forventning om at de må skrive om kjønn og 

musikk:  
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Det vil si at vi har lest en god del teori om likestilling av kjønn, vi har lest en del om 
f.eks. forskjellene i musikk –og kulturskoler osv. hvordan man skal være bevisst 
hvordan man velger instrumenter til kids hvordan man liksom legger det fram, 
hvordan man underviser, hvordan man forholder seg til jenter og gutter i et klasserom 
for eksempel.   

 

Informant 4 viser til at ved å ha lest disse tingene har man også blitt utrolig bevisst på både 

fakta, feministisk teori og historiske forløp. Hun poengterer også at dette er litteratur som de 

mennene det f.eks. ble diskutert med i debatten 2014 ikke har lest og har kunnskap om. Så 

mener hun at det blir en veldig tung debatt å ta mot disse gutta som aldri har åpna en bok om 

temaet eller lest en eneste rapport om det. Det ligger flere forventninger utenom det 

musikalske til kvinnelige i bransjen enn hva det ligger på menn: ” […] igjen forventes det jo 

av kvinner at vi skal være politiske engasjerte i vår egen… (…) Ja, og vi skal være forbilder, 

og vi skal undervise altså det forventes et helt annet forbilde enn fra våre mannlige kollegaer 

da”.  

 

Informant 6 synes det blir et ujevnt utgangspunkt for en debatt når mennene det diskuteres 

med ikke har satt seg inn i det samme som kvinnene har gjort. Hun mener kvinner har flere 

områder utenom musikken hvor det ligger et press på dem, som bla. at de skal engasjere –og 

uttale seg om kjønn og musikk.  

 

3.7 Oppsummering av funn 1: forskjellsbehandling av kvinnelige artister i 

musikkbransjen 
I dette kapittelet har jeg tatt for meg funn som omhandler hvordan og hvor kvinnelige artister 

opplever forskjellsbehandling i dagens musikkbransje i Norge. Selv om ikke alle 

informantene hadde opplevd at de ble forskjellsbehandlet eller diskriminert pga. deres kjønn, 

kunne likevel alle bekrefte at dette er noe de vet at skjer.  

 

Teknikerdelen av musikkbransjen ble nevnt mange ganger som det stedet i musikkbransjen 

hvor det oftest forekommer dårlig behandling av kvinner. Det er fremdeles en veldig 

mannsdominert bransje hvor det kom frem at menn ofte bare er vant til å forholde seg til 

menn. Det kan være noe av grunnen for den dårlige behandlingen; rett og slett ubevissthet.  

 



	   61	  

Gjennom intervjuene kom det fram at media har stor makt over musikkbransjen samtidig som 

de er veldig viktige for aktørene. Flere sa at selv om media har en tendens til å vinkle saker på 

en måte som kvinnene ikke kjenner seg igjen i eller er enige i, er media allikevel med på å 

skape en bevisstgjøring rundt temaet forskjellsbehandling av kjønn i musikkbransjen.  

 

Det kom også fram at debatten som pågikk sommeren 2014 har ført til mye bra. Både en 

jevnere booking til festivaler, bevisstgjøring rundt situasjonen mellom kjønn i 

musikkbransjen, og at aktørene har blitt mer ansvarlige i forhold til dette. Om det bør være en 

fastsatt kjønnskvotering var det svært ulike syn på hos informantene. Enkelte tok fullstendig 

avstand fra kvotering og mente at dette er synd mot musikken som kunst og at det ikke burde 

være kjønn som er i fokus for bookingen, men musikken. Andre mente at kvotering er 

nødvendig og ser på det som en metode for å motarbeide forskjellsbehandling.   

 

Kvinner opplever at det ligger en forhåndsdømming når det kommer til kvinner og 

instrumenter. Det forventes ikke at kvinner skal spille bandinstrumenter, men heller synge. 

Det fortelles om ”syngedame”-begrepet som jenter ofte blir stemplet med ”bare” fordi de kan 

synge, og da som noe nedverdigende. Mannlige vokalister blir ikke utsatt for å bli stemplet 

som en ”syngemann”. Informantene mener at alle instrumenter burde være likestilt siden det 

er like komplisert å synge som å spille gitar. Av kvinner som spiller musikk så er det svært 

mange vokalister og få som spiller andre instrumenter. Gjennom intervjuene kom det fram at 

det burde gjøres tiltak lengre nede i systemet som på ungdomsskoler og kulturskoler for å få 

jenter til å spille andre instrumenter og fortsette med dette.  

 

Det siste funnet som ble presentert i dette kapittelet, var at det forventes av kvinnelige artister 

at de skal prestere på andre arenaer enn kun det musikalske. De skal være politisk engasjerte, 

være forbilder, undervise og lese, skrive om –og diskutere musikk og kjønn. Disse kravene 

stilles ikke til menn. Gjennom musikkutdanning føler kvinner press på at de må skrive 

oppgaver om kjønn og musikk og må derfor sette seg inn i mye litteratur som omhandler 

dette. Det kan være positivt når man skal diskutere mot gutta, men gutta har igjen ofte ikke 

lest denne litteraturen og slike rapporter. Diskusjoner blir da ofte tunge å ta siden det ikke har 

blitt stilt samme type krav til guttene som ikke har lest seg opp på temaet. 

 

Som en generell oppsummering for alle temaer, vil jeg si at alle informanter vedkjenner at det 

skjer forskjellsbehandling i dagens musikkbransje i Norge. Hvorvidt det skjer dem eller i 
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hvilken grad problemet er utbredt er av ulike oppfatninger hos informantene, men alle er 

enige om at det er viktig med en bevisstgjøring for å unngå forskjellsbehandling av kjønn i 

musikkbransjen.  
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4.0 Funn 2: Fokus på image og utseende   
I dette kapittelet vil jeg presentere den andre bolken med funn som angår hvorvidt kvinner 

opplever et fokus rundt image og utseende og hvordan de forholder seg til dette. I 

musikkfeltet har det vært et økende fokus på det visuelle, estetiske, utseende og image (Breen 

2006:129). Jeg vil se nærmere på funn som sier noe om image, at utseende vektlegges på en 

annen måte hos kvinner enn hos menn, bevissthet rundt utseende, og dagens skjønnhetsideal 

for kvinnen i samfunnet. På slutten av kapittelet vil jeg foreta en generell oppsummering av 

de presenterte funnene fra hele dette kapittelet.  

 

4.1 Image  
Da jeg gjennom intervjuet spurte om hvordan informant 5 forholder seg til –og ser på dette 

med image, svarte hun:  

 

Altså, image er jo egentlig litt sånn rart ord for at image er jo på en måte bare sånn 
som man fremstår i offentligheten kan man jo kanskje kalle det. Og det er jo 
selvfølgelig viktig, men det er jo viktig for alle i vår tid. Alle har instagram, alle har 
facebook, alle legger ut bilder av seg selv hele tiden, alle driver med sånn 
imagebygging i vår tid.  

 
For henne handler image i stor grad om hvordan hun som artist fremstår offentlig. Hun viser 

til dagens bruk av sosiale medier av allmennheten, og at dette i stor grad påvirker til en type 

imagebygging som gjelder alle som er aktive der, ikke bare artister. Informant 5 sier også at 

selv om image i dag er noe som også bygges opp av ikke-offentlige på grunn av sosiale 

medier, har image alltid vært noe viktig for artister. Hun sier at for alle som er innen 

offentligheten er det viktig hvordan man fremstår, og at man da fremstår tydelig. Mens andre 

tar utgangspunkt i kynisk merkevarebygging når man bygger image,  handler det for 

informant 5 mer om et ønske om å lage en estetikk rundt hennes musikk: ”[…] som virkelig 

gjenspeiler musikken. Fordi mitt prosjekt er på en måte å bygge et helt univers”.  Med sitt 

image skaper hun et helt eget univers som en ramme rundt sin egen musikk. Hun tror det kan 

ha utgangspunkt i helt fra barndommen når hun lekte og satt stoler sammen i et rom og kastet 

teppe over og fikk sin egen lille verden inni der. Hun sammenligner det universet hun bygger 

rundt musikken sin som imaget er en del av, med dette barndomsminnet. Det er en del av et 

større kunstnerisk prosjekt.  
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Informant 2 sier at hun holder på i den mer klassiske delen av popindustrien hvor det ikke i 

like stor grad er så imagepreget. Hun forteller at i den poptradisjonen hun befinner seg i er 

image totalsekundert, og at det der handler mer om en klassisk ”look” som hun er komfortabel 

med og alltid har hatt. ”Så jeg går ikke å oppfinner meg selv hver gang jeg skal ut med noe 

nytt. Men det er veldig fint å kunne se fin ut på håret og de tingene der, og jeg gleder meg jo 

til hver eneste ”photoshoot”, men jeg synes det er viktig å se på det som noe sekundært”.   

 

Informant 4 kan fortelle at hun tenker mye på image og det visuelle, og at image er noe hun 

har begynt å tenke mer på etter at hun gikk solo:  

 

Med en gang jeg gikk solo så begynte jeg å tenke mer på hvordan skal jeg få vist på 
best mulig måte at det er meg. (…) Og hvordan gjør vi det gjenkjennelig og skal 
liksom gjøre Bendik til en litt tydeligere merkevare at det ikke lenger er et band, men 
mitt soloprosjekt. 

 
For henne falt valget på svart-hvitt og grått og henne med rett hår for det er hva hun føler seg 

komfortabel i og kan hoppe i, og ble nøye på at bandet måtte gå kledd i svart. Hun forteller at 

hun merker hun synes det er mer og mer gøy å tenke på image nå enn for eksempel for noen 

år siden: ” Sånn for to år siden hadde jeg aldri gått og lånt klær av et utlånsfirma for 

eksempel. Mens nå gjør jeg det helst så ofte som mulig”. For informant 4 er image altså noe 

positivt ladet og noe hun synes er gøy å bygge opp.  

 

Informant 3 forteller at hun er opptatt av at når hun presenterer seg som artist, så vil hun gjøre 

det på en god måte og da handler det både om henne selv og bandet hun har med seg. Det skal 

være en profesjonalitet mot publikum: ”Og det handler jo mer om å vise liksom at det her 

ikke bare er hverdag eller vise en slags sånn respekt for at nå står vi på den her scenen og 

viser at det blir satt pris på liksom”. Hun sier at hun ikke opplever noe press på hvordan man 

burde fremstå, og at det for henne handler om noe annet:  

 

[…] jeg vil prøve å på en måte uttrykke musikken også gi et, ha et riktig visuelt 
uttrykk til musikken da. Og at det er når jeg føler at på en måte musikken min er ærlig 
og ikke tilslørt eller hva skal en si veldig sånn transparent, så prøver jeg på en måte å 
heller mer tenke på det som en sånn uttrykksmåte. At da på pressebildene så har jeg 
ikke sminke fordi det passer til musikken liksom.   
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For informant 3 er det altså viktig at måten hun fremstår og uttrykker seg visuelt, er forenelig 

med musikken hennes. Det må være likhetstrekk mellom utseende og andre visuelle effekter 

som kan gjenspeile musikken, for at det skal bli et image hun som artist kan stå inne for.  

 

4.2 Vektlegging av utseende hos kvinnelige artister  
På spørsmål om hvorvidt hun som kvinnelig artist opplever fokus på utseende, sier informant 

1 at mye av ”gamet” i musikkbransjen er bilder og musikkvideo og at hun føler et veldig stort 

fokus på å være pen og se bra ut. Hun forteller at hun opplever at man ofte må velge en av to 

veier; enten ”den kredible veien” hvor man ikke skal bry seg om hvordan man ser ut, eller 

”Beyoncé-og-Rihanna-veien”: ”Jeg føler veldig ofte at jeg befinner meg veldig sånn midt i 

mellom de veiene, men jeg blir stadig påmint at det er viktig at jeg tar et valg. Men det har 

ikke jeg så lyst til å gjøre, for jeg synes det er veldig gøy å hoppe litt i mellom”. Informant 1 

sier videre at verden er bygd opp slik at det alltid er en fordel om andre folk synes du ser pen 

og attraktiv ut, men at musikkbransjen er litt ekstrem på det. Selv om man velger å ikke følge 

presset som ligger på utseende, så vil det være der enten om man tar hensyn til det eller ikke, 

mener hun. Hun påpeker at dette gjelder i popverden og ikke i f.eks. jazzverden: ”[…] men i 

popverden skal man veldig gjerne være veldig tynn og litt tilt kanskje. (…) Gjerne ofte det at 

du skal være alle gutters drøm, og at alle jenter skulle ønske de var deg”. Dette uttrykket til 

utseende hos kvinner forteller hun at hun opplever at går veldig mye igjen i musikkbransjen.  

 

Informant 1 tror at dette med et kvinnelig til tider seksualisert utseende har kommet fra våre 

forbilder i USA, hvor seksualitet er utrolig viktig. Om å spille på sex sier hun: ”Jeg synes jo 

det er helt greit, det er jo ikke noe som plager meg og det er jo noe som jeg og gjør når jeg 

står på scenen”. Hun viser også til at det har blitt en veldig objektivisering når det kommer til 

kvinners utseende og at det er sexy, og at mannlige artister som Led Zeppelin, Jimmi Hendrix 

og Michael Jackson også spilte på sex bare på en annen måte. Hun sier at når man som 

kvinnelig artist spiller på sex på scenen blir man fort umyndiggjort når det kommer til det 

musikalske, og slik er det ikke for menn som spiller på sex. Hun peker på Beyoncé som et 

forbilde der, hun klarer å balansere dette bra, hevder informant 1.  

 

Informant 5 vedkjenner at det fokuseres mye på utseende hos kvinner i musikkbransjen, og at 

det vektlegges på en helt annen måte hos kvinner enn hos menn. Hun forteller om et veldig 
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seksualisert popkvinnestjerne-ideale: ”[…] kvinner mye oftere fremstilles som avkledde altså 

det er en mye mer seksualisert tone ofte da, estetikken rundt kvinnelige musikere”. Videre sier 

hun at det også blir debattert og snakket mye rundt dette og at det kan ha en positiv effekt ved 

at man blir bevisst rundt det og at hun opplever at det seksualiserte idealet til kvinners 

utseende i popmusikken begynner å avlegges. ”Men når det er sagt, så ser man jo også at det 

er jo ikke nødvendigvis sånn at færre gjør det av den grunn så langt hvert fall og det er jo nok 

av eksempler på det”. Informant 5 undrer seg da over at det er naturlig for en kvinne å posere 

i undertøyet, og kommer med referanser her i Norge som Sandra Lyngs’ musikkvideo 

”Electric City”, som er både en musikkvideo og reklame for Sloggi-truser. Informant 5 sier at 

dette nødvendigvis ikke er noe kvinner presses til: ”[…] så tror jeg at veldig mange opplever 

at dette er noe de selv vil. Jeg tror hun selv synes det er jævlig kult å lage Sloggi-

musikkvideo-undertøys-reklamefilm”. Hun viser også til internasjonale eksempler og trekker 

frem Nicki Minajs’ musikkvideo ”Anacondo” og sier at uten å vite at dette er en musikkvideo 

så kan man nesten tenke at den er porno for den er så drøy. Hun sier at hun ikke tror at dette 

er svake kvinner som følger etter noen som ber dem å kle av seg, og at det nesten er verre at 

de synes det er helt greit. Informant 5 forteller om sin lillesøster på 17 som kom å spurte: ”Ja, 

noen hevder at Miley Cyrus er verdens største feminist. Hva tenker du om det?”. Hun syntes 

at det at dette i det hele tatt var et spørsmål var interessant og oppsummerer slik:  

 

Ja, for det sier så mye om den situasjonen at i vår tid nå så er det nesten mange vil kalle 
det et feministisk prosjekt å kle av seg og vise frem mest mulig, for det er å ta kontroll 
over kroppen sin. Og det er jo veldig motsatt av hva andre vil kalle feminisme og et 
feministisk prosjekt, og det å ha kontroll over kroppen sin. (…) jeg tror det er veldig 
farlig å umyndiggjøre de jentene som velger å fremstå i et seksualisert kroppsspråk 
også. Jeg tror det er skummelt å redusere dem til sånne liksom uselvstendige. Det tror 
jeg ikke at dem er.  

 

Informant 2 sier at det stilles mye tøffere krav til jenters utseende enn hva det gjør til gutter: 

”I livet generelt, der er nok jenter mye mer usikre enn det gutter er, fordi gutter kan være mer 

en slags original eller skjeggete type med skjerf også trenger man liksom ikke vite noe mer 

om den personen”. Hun tror at som ung kvinne i musikkbransjen vil man både være bevisst på 

hvordan man ser ut og føle at man blir veldig sett. Hun forteller at det er veldig synd når 

jenter opplever at de må se ut på en bestemt måte for å lykkes i musikkbransjen. Hun forteller 

at det er et drøyt miljø i dag for å bedømme og kommentere kjente personers utseende hvor 

man nærmest blir et absolutt objekt som plukkes fra hverandre: ”Det er selve ideen med det 

hele, og det er det er en sånn råskap som jeg synes som menneske at nesten er sånn rovdyr-
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aktig”. Hun tror at pga. dette ligger mange jenter litt lavt og ikke stiller opp på alt mulig hvor 

man blir presset inn i den rollen hvor man blir sett på, på ”rovdyr-måten”. Informant 2 har 

ikke blitt utsatt selv, men ser tendenser hos andre og via. media. Hun sier at det er vanskelig å 

komme gjennom musikkbransjen uten å ha noe ”kjennetegn” ved utseende, men: ”Jeg tror at 

det som er negativt med det er hvis du må se akkurat sånn ut (…) Og hvis du føler at hvis du 

ikke ser akkurat sånn ut, så har du ingenting å komme med”. Hun ser at mange jenter faktisk 

er redde for å bli utlevert i forhold til hvordan de ser ut, og at det kan stoppe de litt i fra å 

faktisk prøve seg på markedet. Hun påpeker at det gjelder spesielt de unge jentene som 

kommer inn nå.  

 

4.3 Bevissthet rundt utseende  
Informant 6 kan fortelle at hun kjenner på en viss forventning til utseende, men at hun er 

usikker på om hun har skapt den selv. Hun har valgt å ikke forholde seg til forventningene 

rundt utseende til kvinnelige artister, og sier at det å blokkere disse forventningene ute har gitt 

henne både komplimenter fra andre og at hun får bedre selvtillit av det. Hun forteller også at 

hun vil ha muligheten for å gå usminket på jobb: ”Men det er jo litt sånn at man er jo opptatt 

av å gjøre et godt inntrykk og man skal være profesjonell og man skal på en måte, men jeg vet 

jo samtidig fordi jeg underviser litt og møter mine 17-18-åringer hver uke, at jeg er et 

forbilde”. Hun vil altså at elevene skal kunne komme på sangtime uten å føle at de må sminke 

seg eller andre krav til utseende. Når det gjelder hennes bevissthet for hvordan hun selv 

fremstår med utseende sier hun:  

 

Å på en måte bare ha en eller annen klassisk stil som ser på en måte der musikken er i 
fokus og det du gjør er i fokus og det du tenker er i fokus. Og det er mye viktigere for 
meg å være oppdatert på hva som skjer i verden og ha en mening og tenke gjennom 
problemstillinger enn å finne ut ’hva skal jeg ha på meg i dag?’ på en måte.  

 

Hun har altså en bevissthet rundt at utseende er noe som skal stå i balanse med hennes egen 

musikk og at det er noe estetisk som skal kunne formidle noe felles.  

 

Informant 2 sier at hun i utgangspunktet er en forfengelig person som liker å pynte seg og er 

glad i å se kvinnelig ut. Men for henne så er det viktig at musikken kommer i første rekke, så 

hun tenker heller på utseende som noe sekundært og synes det er viktig: ”Det å utstråle 

menneskelige kvaliteter når man skal fortelle et menneske en historie og når man skal synge 
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til et menneske”. Hun er bevisst på å gi musikken mest fokus når hun skal formidle det hun 

synger til publikum. Om å pynte seg og ha et kvinnelig utseende sier hun:  

 

Jeg liker jo litt at det er glamorøst også, så jeg synes at det er noe som jeg ikke er så 
redd for å bekrefte mitt kjønn på den måten der. Jeg er ikke så redd for det, jeg synes 
det er fint å kunne utstråle etisk vakker på alle mulige måter i et musikalsk uttrykk da. 

 

Det å utstråle etisk vakker bidrar i hennes musikalske uttrykk, forteller informant 2 her. Hun 

sier at selv om hun er bevisst på det og ikke redd for å bekrefte sin kvinnelighet ved utseende, 

tror hun at det er en frykt som mange jenter har som er utbredt i andre aspekter og ikke lengre 

bare i musikkbransjen.  

 

Informant 3 er veldig bevisst på og opptatt av at musikken er hva hun har hovedfokus på, så 

er utseende noe som skal supplere og uttrykke musikken hennes. Musikken og utseende skal 

henge sammen: ”Ja, det skal passe sammen. Mer liksom at det skal være i et med musikken 

framfor at det skal presentere”. Hennes intensjon med utseende er at det skal være noe 

kunstnerisk og ikke et mål om å bli sett på som attraktiv, og opplever dette som to svært 

forskjellige ting man må ta et bevisst valg til fra starten av. På spørsmål på om hun føler på 

føringer om hvordan hun skal se ut, svarer hun: ”Nei, jeg har bare kledd meg i akkurat det jeg 

vil. Men jeg har på en måte alltid brydd meg om å se fin ut på scenen, men det handler på en 

måte ikke så mye om meg, men mer liksom at jeg vil presentere alt på en god måte”. Hvordan 

hun fremstår med sitt utseende er altså kun hennes valg, og ikke noe påført fra forventninger 

utenfra.  

 

Informant 4 forteller at hun liker veldig godt å pynte seg, men spør seg: ”Fordi av og til så 

lurer jeg på om det er med image og utseende at det føles viktig for meg om det egentlig har 

en sammenheng med at det gjør alle andre jenter”. Til tross for at hun synes det er gøy med 

utseende, sier hun at det ikke har førsteprioritet:   

 

Det som er litt digg for min del kjenner jeg er at når jeg går på scenen, så er det det 
siste jeg tenker på. Kanskje i en pause tenker jeg ’er buksesmekken min åpen, for nå 
var det veldig mange som så dit mot scenen under den første låten’, men jeg altså hvis 
du ser på live-bilder og så er det det siste jeg tenker på. 

 

Når hun er i konsertmodus så er fokuset rettet mot musikken og skulle levere den til 

publikum. Hun sier hun er bevisst ved å kle seg i svart-hvitt og gråe nyanser og rette ut håret 
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så hun har noe å kaste på. Bandet har hun instruert om å kle seg i svart for å skape en visuell 

sammenheng mellom henne om band. Det at klærne hennes er komfortable er det aller 

viktigste før en konsert, forteller hun. Informant 4 tror også at en del mannlige artister 

kommer lettere ut av utseende-fokuset enn hva kvinnelige artister gjør som får mye mer 

kommentarer på utseende. Samtidig påpeker hun: ”[…] eller når jeg står og ser og hører på en 

konsert uansett om det er gutter eller jenter så står jeg jo å tenker over hvordan de kler seg på 

scenen, og hvordan de ser ut”. Hun sier at man òg kommenterer gutters utseende vet typiske 

utsagn som: ”herregud, så kjekk han er”, og at det blir det samme som når man kommenterer 

jenter.  

 

4.4 Dagens kvinnelige skjønnhetsideal  
Informant 1 sier at det er mye press på hvordan en kvinne skal se ut i dag, både i samfunnet, 

men særlig i popverdenen. Der er idealet at kvinnen skal være veldig tynn og attraktiv. Om 

seg selv sier hun:  

 

Jeg er en ganske normal jente da, som er normalt oppbygd. Og da synes jeg det er rart 
at popindustrien har blitt sånn at malen ligger sånn at det ikke er normalt lenger. At det 
ligger så langt under da, på en måte både ja størrelse og alt liksom ligger langt under 
gjennomsnittet.  

 

Informant 1 undrer seg om hvordan og hvorfor et ideale for kvinners kropp skal være så langt 

unna hva som er det normale. Hun kan fortelle at folk kommenterer på sosiale medier dersom 

de for eksempel synes at hun ser litt tjukk, samtidig er det noen som tar ansvar og går inn og 

forsvarer. Hun sier: ”Jeg opplever sånn generelt at det å for eksempel være, det å ha 10 kilo 

mer enn det du hadde på forrige utgivelse er en negativ ting da. Men jeg er usikker på om det 

er musikkbransjen eller om det er verden som er sånn”. Hun tror at slike utsagt hadde hun 

som kvinne sluppet å få dersom hun hadde jobbet på for eksempel et kontor, men sier at hun 

dessverre har blitt vant til at man kan få mye hets for utseende.  

 

Informant 5 er opptatt at vi ikke må isolere musikkbransjen fra resten av samfunnet vi lever i, 

særlig når det kommer til det kvinnelige skjønnhetsideal. Hun sier:  
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Og hvis vi ser på det samfunnet vi lever i, så ser vi at det er avkledde, nesten nakne 
kvinnekropper overalt som er photoshoppa som representerer et skjønnhetsideal som vi 
vet at er veldig langt fra den vanlige kroppen osv. Og hvorfor er det opp i trynene våre 
hele tiden? Jo, det er fordi vi skal kjøpe ting og tang.  

 

Her viser hun til det kvinnelige skjønnhetsidealet hun mener ikke er presentabelt i forhold til 

hvordan det er i realiteten, og at kvinnekroppen redigeres på for å selge. Hun sier videre at det 

nødvendigvis ikke er et press: ”At det er en sånn reklamelogikk i det, og kapitalisme er 

avhengig av kjønn. Og det forplanter seg også inn i musikkbransjen”.  
 

Informant 4 sier flere ganger i løpet av intervjuet at det er et faktum at flere menn kommer 

lettere unna enn hva kvinner gjør i forhold til press og fokus på utseende. Hun sier:  

 

Vi jenter utsettes jo for det hele tiden og på en måte vurderer andre og tar det kanskje 
noe mer inn over oss enn menn gjør, også har vi kanskje et konkurranseinstinkt 
ovenfor vårt eget kjønn kanskje. Jeg vet ikke. Av og til er det bare så obvious at vi er 
dyr.  

 

Hun sier altså at kvinner har en tendens til å vurderer andre kvinner, og sette seg selv opp mot 

andre dem. Dette skaper igjen konkurranse for eget kjønn, som igjen er med på å forsterke 

presset rundt utseende som kvinner allerede er svært utsatt for, hevder informant 4.  

 

4.5 Oppsummering av funn 2: fokus på image og utseende  
I dette kapittelet har jeg tatt for meg den andre delen av funn som sier noe om hvordan 

kvinnelige artister forholder seg til –og opplever fokus på image og utseende i 

musikkbransjen. Det var gjennomgående hos alle informantene at det er mer fokus på 

utseende hos kvinner enn hva det er hos menn.  

 

Når det var snakk om image, ble det bl.a. nevnt at artistene ser på image både som noe gøy og 

positivt, en estetisk ramme rundt musikken, noe som handler om profesjonalitet og noe visuelt 

som må være forenelig med musikken. Det ble også påpekt at i dagens samfunn hvor sosiale 

medier tar mye plass i folks liv, så driver mange en mer eller mindre bevisst imagebygging av 

seg selv gjennom bilder og lignende i sosiale medier, mens image alltid har vært en viktig del 

for artister. For en av informantene var image særlig viktig for å vise at hennes musikk nå er 

et soloprosjekt og ikke et bandprosjekt slik det var tidligere. Samtidig ble det også nevnt at 

det ikke er alle deler av popbransjen som er preget av image.  
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Om vektlegging av utseende hos kvinnelige artister var det felles oppfatning at det er et 

tøffere fokus og krav til utseende for kvinner enn hva det er for menn. Det ble nevnt at 

kvinner oftere fremstilles som avkledde og med en mer seksualisert tone enn hva menn gjør, 

og at det kvinnelige seksualiserte utseendet som får fokus nok har kommet fra forbilder i 

USA. Beyoncé ble nevnt som en artist som har klart å balansere det å være sexy og samtidig 

få respekt. Det ble og satt spørsmålstegn ved hvorfor det skal være naturlig for en kvinne å 

stille opp lettkledd når man presenterer sin musikk. Kjente personer blir ofte bedømt for 

utseendet sitt på til tider drastisk vis, og at mange jenter stoppes fra å prøve seg på 

musikkmarkedet nettopp fordi de er redde for å bli utlevert i forhold til deres utseende. 

 

Alle informantene hadde en bevissthet rundt sitt eget utseende. Fokus på musikken som det 

primære og utseende som det sekundære ble nevnt med ulike ord hos informantene. Allikevel 

ble det nevnt at musikken og utseende må passe sammen; utseendet som noe supplerende og 

uttrykkende for deres musikk. Bevissthet rundt å velge å se bort fra de forventninger som 

stilles til kvinner og utseende var en faktor hos noen av informantene. Som artist må man ta et 

valg om hva man skal oppnå med utseende kom det fram hos en av informantene som heller 

ønsket å fremstå kunstnerisk enn attraktiv. Det ble også nevnt at kvinner er bevisste på menns 

utseende og kommenterer dette.   

 

Det siste funnet som ble presentert var det som omhandlet hvordan det kvinnelige 

skjønnhetsidealet er i dag. At i samfunnet generelt ser man ofte svært avkledde kvinnekropper 

som er redigert til noe som er svært langt fra den normale kvinnekroppen og at dette nærmest 

har blitt en skjønnhetsideal for kvinnen, ble det sagt. Grunnen for dette ble nevnt som et 

reklamemarkedet for at vi skal kjøpe ting. Fokus på at man som kvinner skal være svært tynn 

og attraktiv ble også trukket fram, og vi fikk høre eksempel fra en artist som får kommentarer 

på vektoppgang/nedgang.  

 

Som en generell oppsummering for dette kapittelet vil jeg si at det er mye fokus på utseende 

hos kvinner og dette er vektlagt på en annen måte enn hos menn. Bevissthet rundt utseende er 

kvinnelige artister opptatt av, og image er noe positivt ladet som er nært knyttet til musikken.  

Man ser ofte tendenser til en seksualisering av kvinnekroppen i musikkbransjen som i 

samfunnet ellers, som ikke gjelder gutter.  
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5.0 Funn: Bakgrunnen for dagens kjønnsrollemønster i 

musikkbransjen  
	  
I dette kapittelet vil jeg presentere den tredje og siste bolken med funn, som handler om hva 

som kan være bakgrunnen for dagens kjønnsrollemønster i norsk musikkbransje. Jeg vil se 

nærmere på funn om hvor man må gå inn med midler for å motvirke en eventuell ujevnhet i 

kjønnsbalansen, at jenter må våge å tro mer på seg selv, og hvorfor artistene tror 

kjønnsrollemønsteret er slik som det er i dag. Jeg vil på slutten av kapittelet foreta en generell 

oppsummering av de presenterte funnene fra hele kapittelet.  

 

5.1 Må satse mer på jenter fra ung alder 
Da informant 2 fortale meg om sin musikalske bakgrunn fortalte hun at som jente ble sang det 

naturlige valget: ”Og det var det nok også det at jeg i større grad identifiserte meg med jenter 

’proatch’ som klassiske jenter ’proatch’ det til å synge ikke sant i forhold til det å spille, det 

var ikke så gitt eller naturlig”.  For henne som jente var det klassiske valget av instrument 

klart: vokal.  

 

Informant 3 mener at det er en slags ubalanse i musikkbransjen ved at det er flere menn som 

er bandmusikere enn kvinner. For å jevne ut ubalansen kan man ikke bare kan gå ut fra det å 

booke flere kvinner, men man må inspirere flere jenter til å drive med musikk og spille 

instrumenter: 

 

Og jeg tror det, jeg tror man må helt tilbake dit på en måte og jobbe med å inspirere 
jenter til å tenke at hvis de vil spille trommer så kan de søren meg gjøre det, det 
handler ikke om kjønn i det hele tatt. Så jeg tror på en måte ikke, jeg tror absolutt at 
man kan løse det med eller at man kan prøve å løse det med å booke flere kvinnelige 
artister, men jeg tror kanskje at det må komme flere og bli en mer balanse i antallet 
også da.  
 

Informant 3 forteller at hun jobber i AKKS, som ble beskrevet i kapittel 2, hvor de tar tak i 

dette og jobber for å rekruttere og inspirere flere jenter til å få spille akkurat det de har lyst til. 

AKKS er ikke stengt for gutter, men er i hovedsak rettet mot jenter. Hun forteller om et ønske 

hvor alle jentene skal få prøve ut alle instrumenter og å spille i band. Om AKKSs’ fokus sier 

hun:  
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AKKS står jo for aktivt kvinnekultur senter, så det er veldig sånn på å gjøre jenter og 
kvinner mer aktive og få kvinner til utvikle seg og inspirere og motivere. Og det er jo 
DJ-kurs, og det er band-kurs, og det er alle tradisjonelle bandinstrumenter, og 
vokalkurs så jeg har jo vokalkurset da. Så det er litt sånn for å få jenter til å ta en, til å 
ta plass i musikklivet liksom. Og det er lydkurs, og de er veldig på det å inspirere flere 
jenter til å gjøre akkurat det de vil med musikken. 

 

Informant 3 sier hun synes det er veldig fint å se at jenter som er på trommekurs og DJ-kurs 

synes det er gøy, også påpeker hun at det handler mest om å inspirere framfor en kamp 

mellom kjønn. I AKKS så verdsettes det bare å prøve. Hun forteller at hun opplever at mange 

jenter har en tankegang som sier at de må være flinke før de kan spille noe, men at det alltids 

må læres fra bunnen av. Informant 3 sier at hos AKKS så starter det med å lære fra bunnen 

av: ”Så det er utrolig bra, så det er mest for å inspirere jenter til å spille musikk og være en del 

av bransjen”.  

 

Også informant 4 er klar på hva som må til for å utjevne kjønnsforskjellen: ”Så det er den 

bevisstgjøringen vi må gjøre noe med. Og rekruttering, få flere kvinner til å spille 

instrumenter”.  Som nevnt i kapittel 3 mener informant 4 at det ikke er de kommersielle 

festivalenes ansvar å utjevne en dårlig kjønnsbalanse, men at det er for seint og at det må skje 

noe når man er barn og ungdom. Hun hevder at problemet er at det ikke er nok kvinnelige 

instrumentalister, men mange vokalister og frontfigurer:  

 

Så derfor mener jeg at det er veldig viktig å gå litt ned til ungdomsskolen og 
videregående da, for man velger der hva man vil. (…) Alle kommunene har nok å 
gjøre, men det er liksom organisasjoner som jobber for ungdom og kommuner, 
kulturskoler og skolen ikke minst. Der har de en jobb å gjøre. 

 

Hun påpeker også viktigheten av å ansette mer kompetente musikklærere i ungdomsskolen for 

å gjøre musikkfaget mer attraktivt, og forteller om erfaringer fra lærere med svært lav 

kompetanse i musikk da hun selv gikk på ungdomsskolen. Informant 4 kan fortelle at hun har 

en deltidsstilling som daglig leder i AKKS sentralt, og at det er en hjertesak for henne og at 

rekrutteringen av kvinner har alt å si. Hun forteller at AKKS arrangerer en bandcamp hver 

sommer som bare er for  jenter i alderen 11-18 år og forteller:  
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Men det som er da er at disse ungdommene som kom, sånn 20-30 ungdommer som 
kom mellom 11-18 år den første uken, den første dagen sa alle at de ville synge. Men 
det de gjør da er at alle er nødt til å spille alle instrumentene i løpet av de to første 
dagene, og det som skjedde da var at alle ville spille trommer. Så det handler bare om 
at de må få prøvd. 

 
Informant 4 kan fortelle at mange av jentene fortsetter å spille etter sommercampen. Hun 

påpeker viktigheten ved å satse på aldergruppen 11-18 år når det gjelder å rekruttere flere 

jenter til å drive med musikk og spille instrumenter.   

 

Informant 6 kan fortelle at på den videregående skolen hvor hun underviser litt er det ingen 

jenter på rytmiske instrumenter og sier: ”De er vokalister eller de er blåsere eller strykere eller 

klassiske utøvere”. Hun viser også til de høyere utdanningsinstitusjonene som utdanner 

rytmiske musikere for noen år siden utdannet flere kvinner, men at det de siste årene har vært 

et frafall. Hun tenker også på at det er bra for instrumentallærere å ha kvinnelige elever, for de 

må på en måte forholde seg på en litt annen måte enn til menn og at det gjør noe med de som 

underviser: ”Så du så jo at med en gang de fikk kvinnelige elever så var de med en gang mye 

mer tror jeg våkne for andre kvaliteter kanskje enn de tradisjonelle guttekvalitetene (…)”. 

Informant 6 forteller videre at når man etter videregående skal søke på høyere utdanning og 

dra på opptaksprøve er guttene generelt sett senere modne enn jentene av rent biologiske 

årsaker:  

 

[…] gutta er opptatt av å reprodusere. Det vil si at de har glitrende teknikk når de 
kommer inn på konsen på opptaksprøve, mens jentene er mye mer modne og opptatt 
av å lage sin egen stil og finne sin egen greie som uttrykk og sånn og har dermed ikke 
de tekniske tinga kanskje så på stell når de kommer på opptaksprøve. 

 

Informant 6 sier at det vektlegges mest på de tekniske tingene på instrumentene, og mindre på 

personlig uttrykk på opptaksprøvene. Hun begrunner videre: ”Tekniske ting kan læres på en 

måte selv om du fortsatt er 19 år ikke noe problem, men uttrykk er en mye mer tyngre, kreativ 

kompetanse, estetisk bevissthet og alle de tinga der tar mye lenger tid å utvikle liksom”. Hun 

sier at dette er et skille som kan være en forklaring på hvorfor ikke flere jenter forsetter med 

musikken etter videregående.  
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5.2 Jenter må tørre å tro på seg selv  
Når det kommer til endringer jenter selv kan være bevisste rundt sier informant 2 at jenter må 

bruke mer tid på å forstå hvorfor ting låter som det gjør på mer enn et overfladisk vis. Hun 

sier at jenter må sette seg mer inn i musikalske referanser. Selv forteller hun at fra hun var 

tenåring og i 16-17 års-alderen for alvor kunne høre referanser og forstå ting, og at dette både 

skapte en selvsikkerhet hos henne selv og respekt hos guttene. Hun sier at jenter må ta ansvar 

for å interessere seg for musikk tidligere: ”At de tidligere må starte, det tar mange, mange, 

mange år å eie det samme som gutter har eid av forståelse av musikk (…) Og jeg håper at 

jenter som også ser at de må være sin egen sjef og ikke bare være sånne ’man pleasers’ ”. 

Informant 2 bruker her begrepet ”man pleasers”, som hun bruker om at jenter er veldig opptatt 

av hva gutters meninger er. ”Og det tror jeg virkelig handler om det å lære jenter at du ikke 

skal gå gjennom livet ditt og bare tenk at det å bli likt av en gutt, at det er det viktigst”. Hun 

sier at hun fra ung alder kan kjenne seg igjen at det var viktig at guttene likte en. Hun sier at 

det var statussymbol å bli likt av gutta: ”Så det har nok vært ledende for jenters selvtillit, og at 

de derfor har lagt andre interesser litt unna”. Informant 2 sier altså at jenter må bry seg mindre 

om hva guttene mener og heller starte tidligere å gå inn i musikalske referanser og interessere 

seg for musikk på den måten.  

 

Informant 3 sier: ”For jeg tror det er veldig mange jenter som tenker at de er aldri gode nok til 

å spille en konsert og de på en måte ikke tørr å vise seg, ikke tørr å si at noe er bra”. Hun sier 

det er viktig at jenter ”backer opp” hverandre og legger vekk flink-pike-syndromet som 

påvirker mange jenter. Hun sier at janteloven er et stort problem hos jenter, at man ikke tørr å 

tro at man er bra og flink til noe. Hun mener at ved at mange jenter ikke tror at de er gode 

nok, fører dette til at de trekker seg. Informant 3 viser til at gutter lettere tørr å prøve seg fram 

enn hva jenter gjør, og at det ofte føler at de har mer peiling enn hva jenter gjør. Hun kommer 

med eksempel fra sin hverdag:  

 

Jeg kan sitte ved siden av kjæresten min på en PC liksom også spørre han om hva jeg 
skal trykke på nå, også svarer han: ’nei, prøv å trykk’. Liksom det er sånn de lærer seg 
ting, og jeg føler kanskje det er litt sånn med veldig mange jenter at det er skummelt å 
prøve og det er skummelt å feile og kaste seg i ut i det.   

 
Hun oppfordrer jenter til å legge janteloven til side og være mindre redde for å prøve seg fram 

slik som guttene.  
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Informant 4 sier at gutter lettere prøver ting:  

 

Også er det alltid guttene som løper bort til tingene og slår på alt som lager lyd ikke 
sant. Det bare, av en eller annen grunn så ligger det fortsatt helt inni oss at, eller i oss 
nå skal ikke jeg ta alle jenter under en kam selvfølgelig, men hos veldig mange så er 
det sånn.  

 

Hun sier at hun er usikker på hvorfor det fremdeles er sånn at gutter raskere kaster seg ut i nye 

ting enn jenter, og at jenter gjerne kan lære av gutter på dette området og lettere kaste seg ut i 

ukjente og nye ting.   

  

Det informant 5 blir mest provosert av i debatten som pågikk sommeren 2014 om 

kjønnsbalansen i musikkbransjen, var argumentet om at kvinner ikke nerder på samme måte 

som gutter fordi det ikke ligger i deres natur:  

 

[…] og det argumentet som nesten provoserer meg aller mest i den debatten er det der 
med at ’ja, men gutter er så mye mer nørdete enn jenter. Gutter, ja de elsker å mure 
seg inne i rommet sitt og bare sitte å fikle med gitaren og øve i timesvis og sitte å lage 
beats og produsere’. Som om det var en sånn plutselig, tenk om man liksom, biologisk 
kjønn inn i debatten som om gutter var mer eksponert for å nørde enn jenter ja. Sånn 
er det jo ikke. Men bare det at sånne forestillinger fortsatt liksom på en måte eksisterer 
og til og med får spalteplass, det er jo helt utrolig spør du meg.  

 

Hun sier altså at det i like stor grad som hos gutter ligger naturlig for jenter å nerde på 

musikalske detaljer, og at det ikke har noe med biologisk kjønn å gjøre. Hun sier videre at hun 

tror at noe av grunnen for at disse argumentene fremdeles brukes i dag, er bl.a. fordi jenter og 

gutter vokser opp på ulike måter med ulike forventninger til seg. Dette forplantes og til 

musikkbransjen, mener hun.  

 

Informant 6 sier at jenter som ønsker en jevnere kjønnsbalanse må:  

 

Også må man bare lytte til folk som Susanne Sundfør som kaller en spade for en spade 
liksom, og tørre å svare på samme måte tilbake og sette folk på plass, når man får 
spørsmål som er helt teite rett og slett. For vi har et ansvar, vi har et sykt stort ansvar 
for å bare endre det da, rett og slett.  

 

Hun sier at jenter må tørre å svare ærlig og direkte tilbake til de som kommer med kritikk og 

ikke være redde for å sette folk på plass, og at Susanne Sundfør er et stort forbilde der.  
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5.3 Kjønnsmønsteret handler mye om tradisjon  
Informant 2 sier at vi skal være forsiktige med å påstå at ujevnheten i kjønnsbalansen handler 

om medfødte forskjeller hos jenter og gutter. ”Det er veldig vanskelig å si hva som er medfødt 

og hva som er tillært. Og det vil kanskje aldri bli helt utjevnet, men det er kanskje det de 

forsøker å gjøre nå det å prøve å finne et visst nullpunkt”. Hun tror det kan være en nyttig 

prosess å finne et nullpunkt som sier noe om hvem vi er før vi blir lært hvem vi er. Hun sier 

allikevel:  

  

Men samtidig tror jeg nok at det der med, jeg har fremdeles veldig stor vanskelighet 
for å tro at jenter uansett vil sitte hjemme og høre på lydforskjeller på plater som er 
gitt ut fra 63 til 66 for eksempel og høre på lydforskjeller som transformeres ifra noe 
du hører i et rom til å ta det inn i et annet rom og gjengi det på nytt. 

 

Informant 2 sier at hun på mange områder kan stå på side med den kritikken flere menn har 

kommet med som at jenter ikke nerder nok og er i mot kjønnskvotering til festivaler. Hun 

sier: ”Selv om min subtile kritikk av den nye kommunistbevegelsen så er det et svik og det er 

illojalt mot jenter som mener at dette er et veldig stort problem. For eksempel når vi snakker 

om kvotering til festivaler og sånn, noe som jeg er veldig imot”. Hun sier at det på mange 

måter forventes at hun som kvinnelig artist skal stå på ”kvinnenes side” og at det hun sier kan 

sees på som illojalt mot kvinner som mener at det er et stort problem med balansen i 

musikkbransjen. Hun viser til Kadra Ysuf som hun synes er en veldig fin feminist:  

 

Hun sier at det er sånn enighetstyrani blant kvinner der man tror at feminist det betyr 
at man er enig med alle jenter, og at man skal backe alle jenter uansett fordi man 
liksom er søstre. Og det synes jeg er det største sånn intellektuelle svik mot kvinner, 
det er å si at vi ikke kunne tenke selv. 

 

Informant 2 sier at det å mene at alle kvinner skal stå sammen og mene likt blir som å si at 

kvinner ikke kan tenke selvstendig, noe hun mener at de absolutt kan.  

 

Informant 3 sier at hun tror at mye av bakgrunnen for dagens kjønnsrollemønster i 

musikkbransjen ligger i samfunnet: ”Så jeg tror masse er i samfunnet, men så er det jo 

vanskelig å vite hva som er genetisk og hva som er forskjell på kjønn og. Men jeg tror 

generelt at jo mer man utjevner forskjellene så blir det bedre på en måte”. Hun er opptatt av at 

bl.a. interesser skal komme basert på personlighet og ikke bli bestemt på bakgrunn av kjønn. 

Informant 3 sier at hun opplever at flere jenter har behov for å uttrykke seg på en 



	   78	  

samfunnsmessig måte samtidig som de uttrykker følelsene sine. Hun synes det er flott å se at 

flere gutter også uttrykker seg følelsesmessig, og at det handler om å gi rom for at flere menn 

kan uttrykke følelser og at flere kvinner kan drive med teknikk og andre typer instrumenter. 

Hun sier at hun opplever det som veldig miljø –og samfunnsbetinga samtidig som interessene 

er litt ulike hos kjønn, og oppfordrer jenter og gutter til å gjøre mer av hverandres ting:  

 

 Men jeg tror at det er veldig bra å oppfordre jenter og gutter til å gjøre litt samme type 
oppgaver og at jenter kan få en slags mestringsfølelse på at man for eksempel klarer å 
skru på den forsterkeren hvis man bare prøver. De klarer jo å stille litt lyd hvis de 
prøver, men liksom jenter har kanskje ikke blitt pushet til å tørre å prøve det. 

 

Informant 4 tror at kjønnsmønsteret i musikkbransjen handler mye om tradisjoner som henger 

igjen:  

 

Men jeg tror det handler mye om tradisjon og at det må en bevisstgjøring til og da er 
det i mange ledd. (…) Jeg tenker det må jo gjelder flere ting også, IT-bransjen, bygge-
bransjen, næringslivet, de sliter med akkurat det samme; det er få kvinner. Det er, det 
er, jeg tror det handler mye om fordommer. 

 

Informant 4 forteller videre at hun hadde veldig lyst til å spille trommer som barn, men at 

moren hennes nektet henne å gjøre det. Hun sier at det blir spennende å se hennes generasjon 

bli foreldre og om de sitter igjen i deres foreldres fotspor, eller om de går den mer liberale 

veien: ”Så jeg vil jo aldri komme til å nekte mine unge til å spille, ja de skal få spille hva som 

helst de vil (…)”.  

 

Informant 5 sier at det kan være nyttig å løfte blikket fra musikkbransjen og se hele samfunnet 

når det gjelder kjønnsroller:  

 

Og se at det har jo vært sånn veldig lenge at menn har besittet flere posisjoner med 
makt, sant. Altså det har vært flere menn i lederposisjoner, i styrer og verv, i ja 
presidenter, statsministere, politikere, arkitekter, kunstnere, ikke sant det har jo vært 
en det har vært flere menn i viktige posisjoner. På nesten alle felt i samfunnet veldig, 
veldig lenge, og også i musikkbransjen.  

 
Hun sier videre at hun tror at myten om kunstnergeniet spiller en rolle her; en idé som 

oppstod rundt Beethoven i musikken. Musikere var håndverkere og de var medium for Guds 

kraft. ”Og da var det jo selvfølgelig innenfor musikkbransjen også da omtrent bare menn. Og 

også hvis man ser i litteraturen, kunsten, det er menn, menn, menn. Så jeg tror at på en måte 
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så er musikkbransjen i dag er jo bare fortsettelsen av dette her”. Samfunnet og kunstverdenen 

har lenge vært strukturert med menn i øverst, sier informant 5. Hun påpeker viktigheten av å 

ha forbilder:  

 

[…] ’ja, jeg er et stort geni! Jeg er en stor kunstner’? Jo, det tror jeg har vært mye 
lettere for mannen å tenke deg om seg selv, fordi han har hatt flere forbilder, han har 
sett masse menn som er store kunstnergenier, ergo det er lettere å tenke seg selv inn i 
den rollen, og det betyr jo også at veien dit er mye kortere for han.  

 

Ved at menn har hatt flere forbilder enn kvinner, tror informant 5 at det derfor oppleves mer 

naturlig for gutter å drømme stort også innen musikkbransjen.  

 

I likhet med informant 5 sier informant 6 at det handler mye om forbilder når det kommer til 

kjønnsbalansen i musikkbransjen. ”For gutter som på en måte alltid har hatt noen forbilder så 

vil de aldri tenke at det, det tar de så å si så sinnsykt for gitt da”, sier informant 6 og påpeker 

at forbilde-aspektet er lett å glemme. Om dagens forbilder for jenter sier hun:  

 

Det handler jo om forbilder i stor grad, og jeg tror at de jentene som vokser opp nå 
med Emilie Nicholas og Thea Hjelmeland og Susanne Sundfør som forbilder, de blir 
livsfarlige altså om ja og de tror jeg ikke er redde for noen ting hvis de klarer å 
overkomme det forferdelige presset vi pålegger dem i mellomtida så tror jeg det 
kommer til å gå bra.  

 

Informant 6 mener altså at jenter som vokser opp i dag er heldige som har mange gode 

forbilder å se opp til og at hun har troen på forbildeeffekten: ”Men det er jo sikkert fordi jeg 

tenkte mye på det selv at jeg så at det var en skjevhet og jeg opplevde en skjevhet på en måte. 

Og jeg opplevde at det var ingen, gutter hadde fortalt historien og skrevet ned historien i alle 

tider (…)”. Hun sier at kunnskapen opp gjennom er laget – og skrevet av menn. Hun forteller 

at hun gjennom sin skolegang undret seg over hvorfor hun aldri hørte om Joni Mitchell i 

musikkhistorietimene. Verken i barneskolen, ungdomsskolen, videregående, men først langt 

oppe i høyere utdannelse ble Mitchell nevnt. Informant 6 sier at det er nesten ingen som 

trekker fram kvinner i musikkhistorieundervisning, og at dette vitner om at man reproduserer 

gammel kunnskap. Til tross for dette sier hun at Norge heldigvis ligger langt foran på mange 

områder. Videre sier hun at det burde være like attraktivt for en jente på 9 år å spille trommer 

som det er for en gutt. Hun sier: ”[…] jeg tror at den foreldregenerasjonen som vokser opp nå 

eller de som har unger nå hvis de er mer bevisst på det er det mye mer naturlig for at dattera 
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di skal velge trommer enn at hun skal velge klarinett da”. Informant 6 avslutter intervjuet med 

å si at kvinner har et stort ansvar:  

 

Så det er jo veldig viktig å huske på at man må endre det selv, man ikke vente på at 
noen skal. Vi må bare ta kampen og gjøre det på en måte bare være bevisst  på å sende 
søknader, søke om de samme pengene som alle søker om og være aktiv da på en måte. 

 

5.4 Oppsummering av funn 3: bakgrunn for dagens kjønnsrollemønster i 

musikkbransjen  
I dette kapittelet har jeg tatt for meg den tredje og siste delen av funn som omhandler hva som 

kan være bakgrunnen for dagens kjønnsrollemønster i norsk musikkbransje. Under dette 

kommer også hva som kan gjøres for å skape en mindre ujevnhet i balansen mellom kjønn.  

 

Det ble sagt at sang ligger som et naturlig valg for jenter når de skal velge instrument som 

barn, men at det burde være like attraktivt å spille et annet instrument, som f.eks. trommer. 

Flere informanter poengterte viktigheten av å satse mer på unge jenter og musikk og inspirere 

og motivere dem til å spille instrumenter. Det er også en utfordring å beholde jenter som 

holder på  med musikk også etter videregående. AKKS ble nevnt som et viktig tilbud som 

bidrar til at jenter får oppleve mestring når det kommer til musikk. Det ble også sagt at mye er 

opp til kultur-Norge; kulturavdelingene i kommunene og andre organisasjoner må ta ansvar 

og satse mer på jenter i aldersgruppen 11-18 år, sa flere av informantene.  

 

Det kom frem at jenter har ofte mindre tro på seg selv enn hva gutter har. En informant viste 

til janteloven og sa at den var en problem som ofte henger over jenter som ikke tørr å tro at de 

kan noe. Ved flere tilfeller fører dette til at jenter trekker seg fra å faktisk prøve. Gutter prøver 

seg lettere på nye ting enn jenter, og det ble oppfordret til at jenter må gjøre mer som guttene. 

Det ble også nevnt at jenter har en tendens for å bry seg mye om gutters meninger og at dette 

har vært ledende for jenters selvtillit. Jenter må bry seg mindre om hva guttene mener, mente 

en av informantene. Susanne Sundfør ble nok en gang trukket fram som et godt eksempel ved 

at hun tørr å si ifra om ting hvordan de faktisk er og hva som ikke er greit. En av 

informantene sa at jenter må svare på samme måte som henne. 

 

Når det kom til hvorfor kjønnsmønsteret i musikkbransjen er slik som det er ble det sagt at 

man må se utenfor musikkbransjen og se på hele samfunnet i forhold til kjønnsmønster. Det 
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har sittet menn med makt i lederposisjoner veldig lenge, ikke bare musikkbransjen. Flere 

informanter hevdet at bakgrunnen for kjønnsmønsteret er mye samfunns –og miljøbetinget. 

En informant nevnte at person burde komme foran kjønn, og mente at det er ens personlighet 

som i hovedsak bestemmer interesser. Forbilder er viktig, kom det også frem. Gutter har alltid 

hatt forbilder å se opp til, det kan være noe av årsaken til at det har vært mer naturlig for 

gutter å tenke på en rockestjernedrøm enn for en jente, sa en av informantene. Videre ble det 

sagt at de jentene som vokser opp i dag har mange gode forbilder som Emilie Nicholas, 

Susanne Sundfør og Thea Hjelmeland. Flere av informantene pekte også mot de som nå blir 

foreldre, og at de både tror og håper at disse er bevisste rundt kjønn og musikk og vil la barna 

sine spille det instrumentet de vil uten å vurdere valget ut fra hvilket kjønn barnet har.  

 

Som en generell oppsummering av dette kapittelet så ble det lagt vekt på i intervjuene at mye 

av bakgrunnen for dagens kjønnsmønster faller tilbake på tradisjoner i samfunnet. En faktor 

som ble nevnt er viktigheten av å fokusere på jenter i ung alder, 11-18 år: Både for å få jenter 

til å spille instrumenter og drive på med musikk, men også for å beholde jenter videre fra 

tenårene. Det viktigste er at man tar ansvaret i egne hender og ikke står å venter på at noen 

andre skal gripe inn, sa en informant avslutningsvis.  
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6.0 Drøfting, oppsummering og konklusjon    
	  
I denne oppgaven har jeg sett på hvordan det oppleves for kvinnelige popartister å være 

kvinne i norsk musikkbransje. Gjennom intervjuer har informantene gitt meg innblikk i deres 

artisthverdag, både utfordringer og forhold som har blitt forbedret. Jeg vil i dette siste 

kapittelet gjøre en avsluttende drøfting hvor både litteraturen som har blitt presentert gjennom 

teorigrunnlaget i kapittel 2 i denne oppgaven og funnene fra intervjuene som har blitt 

presentert i kapittel 3, 4 og 5, vil støtte opp om drøftingen. Siden funnene har blitt organisert i 

tre bolker etter tema, vil jeg også foreta drøftingen i tre ulike avsnitt med samme tema som i 

funnene i empirien. Deretter vil jeg komme med en konklusjon og tanker om veien videre.  

 

6.1 Drøfting av funn 1: forskjellsbehandling av kvinner i musikkbransjen 
I forhold til hvorvidt kvinnelige artister opplever forskjellsbehandling basert på sitt kjønn, 

kom det tydelig fram at dette er noe som eksisterer i norsk musikkbransje. Lucy Irigaray 

skriver hvordan kvinnen tradisjonelt sett har blitt sett på som svakere og mer passiv en 

mannen og hvorvidt det feminine har vært knyttet opp mot kvinners passitivitet (Whiteley 

2000:52). På den ene siden kunne noen av artistene fortelle om hendelser hvor de selv hadde 

opplevd å bli behandlet annerledes fordi de var kvinner. På den andre siden kunne artister si at 

de ikke hadde opplevd noen forskjellsbehandling på bakgrunn av sitt kjønn, men at de er klar 

over at det er noe som skjer med flere av deres kvinnelige kollegaer.  

 

Alle informantene vedkjente at det faktisk skjer forskjellsbehandling av kvinner på bakgrunn 

av deres kjønn i musikkbransjen. Den delen av musikkbransjen som omhandler lydmenn og 

teknikere framsto som et sted hvor mye av denne forskjellsbehandlingen foregår. Denne 

teknikerdelen av musikkbransjen omtales også som mannsdominert hvor menn ofte arbeider 

kun med menn og derfor er mest vant til å forholde seg til menn. På bakgrunn av denne 

omtalte mannsdominerte teknikerbransjen finner jeg det interessant å se tilbake på hva vi i 

teorikapittelet kunne se at Mavis Bayton skriver om tekniske ting i Frock Rock. Som nevnt 

tidligere i denne oppgaven skriver hun at de teknologiske aspekter ved populærmusikken ofte 

blir assosiert med maskulinitet (Bayton 1998:42). Når vi hører at kvinnelige artister beskriver 

og opplever at lydteknikerdelen av musikkbransjen preges av å være og alltid har vært 

mannsdominerende, kan man tenke seg til at denne maskuliniteten i det teknologiske som 

Bayton beskriver kan ha sammenheng med hvordan lydteknikerdelen av musikkbransjen også 
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i Norge er mannsdominerende. Mye mulig, og kanskje har denne maskuliniteten i teknologien 

som Bayton beskriver forplantet seg i en forhåndsdømming hos lydmenn om at kvinner ikke 

kan tekniske ting slik som det beskrives hos flere av informantene. Jeg synes det er særlig 

fasinerende å se på informant 4 som virkelig har tatt tak for å kunne bevise at også kvinner 

kan minst like gode teknologiske ferdigheter som menn: ”Jeg må innrømme at jeg tok 

musikkteknologi bachelorgraden litt fordi jeg ville kunne hevde meg, og jeg hadde veldig lyst 

til å kunne sånne nedreting”. Selv om det er imponerende og fascinerende at hun tar et slikt 

tak for å kunne motbevise slike myter ovenfor en mannsdominert teknikerbransje, finner jeg e 

det samtidig noe skremmende at man må gå så langt som å ta en bachelorgrad innenfor et 

fagfelt hvor noe av intensjonen er å kunne bevise ovenfor det motsatte kjønn at man som 

kvinne kan hevde seg like godt. 

 

Når det kommer til instrumentvalg har vi sett at det i stor grad preges av at jenter/kvinner 

svært ofte velger vokal som instrument. Flere av informantene kunne også fortelle om en 

opplevelse av at sang ofte blir sett ned på i forhold til andre instrumenter. Det kom frem at 

”syngedame”-begrepet er noe kvinnelige vokalister opplever å bli stemplet som, men at det å 

synge jo er like sammensatt som å spille et annet instrument. En informant sa: ”For jeg synes 

jo alle instrumenter burde være likestilt”, og kunne fortelle hun bruker mye tid på 

stemmebruk og øve vokalteknikk og at det da blir urettferdig at stemmen får mindre ”respekt” 

enn andre instrumenter. Slik jeg ser det ligger det en ubevissthet i forhold til instrumenter og 

hvor sammensatte de ulike instrumentene er. Når det kommer til stemmen som instrument har 

vi allerede sett at Simon Frith (1998) understreker dens kompleksitet og viser til fire aspekter 

rundt stemmen som: (1) et instrument, (2) en kropp, (2) en person og (4) en karakter (1998). 

Med Friths beskrivelse av stemmen opp mot en avfeielse av stemmen som et sammensatt 

instrument, vil slike nedlatende begreper som ”syngedame” og uttalelser om stemmen som et 

mindre komplisert instrument, være irrelevante og vise at stemmen stiller på lik linje med 

andre instrumenter når det gjelder hvorvidt den er sammensatt.  

 

I forhold til at det er få jenter/kvinner som spiller tradisjonelle bandinstrument; gitar, bass, 

trommer, event. keys, ble det gjennom intervjuene lagt vekt på at for å skape en bedre balanse 

på dette må man gå til en lavere alder og rekruttere flere jenter. Informant 4 peker på at 

kultur-Norge har et stort ansvar for nettopp å rekruttere flere jenter til å spille instrumenter og 

at det burde satses særlig på alderen 11-18 år. Den idealistiske musikkorganisasjonen AKKS 

har som mål å: ”rekruttere, motivere og synliggjøre kvinner i alle ledd i musikkbransjen” 
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(www.akks.no 2016), og har allerede satt i gang ulike kurs og tiltak for å rekruttere flere 

kvinner til bla. å spille instrumenter. Ved at de satser på bandcampen LOUD! for jenter 

mellom 11-17 år på sommeren hvor alle jentene må prøve seg på alle såkalte tradisjonelle 

brandinstrument (www.loudcamp.com 2016), blir det tilrettelagt for at jenter like naturlig kan 

velge disse instrumentene som sang eller fløyte. Bayton hevder at enkelte instrumenter sees 

på som maskuline og feminine, hvorav tradisjonelle bandinstrumenter blir sett på som 

maskuline (1997:43). Med Baytons syn på maskulinitet av bandinstrumenter til grunne kan vi 

se på dette som en av flere mulige faktorer for at det er få kvinner som spiller 

bandinstrumenter. Samtidig blir det lite tilrettelagt for at jenter fra tidlig alder skal velge disse 

instrumentene (1997:43). Bayton  hevder videre at hun tror at en av årsakene for at kvinner 

har holdt seg unna bandinstrumenter er at tradisjonelt sett har kvinner følt seg fremmed for de 

tekniske aspekter hos f.eks. bandinstrumenter som el-gitar og bass (loc.cit). Ved å velge vokal 

som instrument, har kvinner i stor grad sluppet unna dette tekniske skriver Bayton (1997:43). 

Jeg stilte tidligere spørsmålet om man kan tenke seg en sammenheng mellom hva Bayton 

skriver om maskulinitet i de teknologiske aspekter i populærmusikken og lydteknikerdelen av 

musikkbransjen i Norge som dominerende. I lys av dette vil jeg også spørre om denne 

forståelsen av tradisjonelle bandinstrumenter som maskuline (jf. Bayton) fremdeles er 

gjeldende i norsk musikkbransje og kan være noe av grunnlaget for at man i dag ser svært få 

kvinner som spiller bandinstrument? Jeg tror dette er en viktig faktor som ligger som en 

ubevisst tradisjon også i den norske kulturen, samtidig som vi kan se at det frem til nå har blitt 

for lite tilrettelagt for at jenter/kvinner skal starte å spille instrumenter slik som blant annet 

musikkorganisasjonen AKKS setter fokus på.  

 

I hvilken grad det er nødvendig med en kjønnskvotering til de store kommersielle 

musikkfestivalene var det svært ulike meninger som kom frem hos informantene gjennom 

intervjuene. Vi kunne se at mens noen av informantene var i mot en kjønnskvotering til 

festivaler, var andre svært positive til dette. Jeg finner det interessant å se på det informant 5 

sier ved at det både er en fornærmelse å skulle kvoteres inn som kvinne, og samtidig en 

fornærmelse å skulle bli booket sjeldnere fordi man er kvinne. For henne er kvotering en 

metode for å unngå denne fornærmelsen kvinnen sitter med ved å ikke bli booket, og hun 

mener at ved å se på kvotering som metode vil ikke kvoteringen være fornærmende. På den 

andre siden sier informant 2 at en kjønnskvotering som et politisk krav vil være synd mot 

musikk som kunstart og at det er umulig og feil å måle kunst ut ifra kjønn fremfor kvalitet. 

Hun hevder at musikken har et like bra utgangspunkt hos kvinner som menn slik som også 
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Bayton hevder at både kvinner og menn er like musikalske (1998:1). Ved å trekke frem 

viktigheten av at det er færre kvinner enn menn som holder på i musikkbransjen, hevder hun 

at det er et ujevnt grunnlag for en 50-50 kjønnskvotering til musikkfestivaler. Informant 2 

påpeker også viktigheten ved å se til andre forhold for festivalene å ta høyde for når det 

gjelder booking som publikum, dato, balanse mellom artister, ølsalg osv, samtidig som det er 

viktig å gjøre de som holder på med booking bevisste slik at det ikke foregår en homogen 

booking. Når det var snakk om kvotering til musikkfestivaler ble det trukket frem at det ikke 

er de store kommersielle festivalenes ansvar når de ikke har nok kvinner som kan bookes 

siden færre kvinner enn menn spiller instrumenter. Debatten som foregikk sommeren 2014 

som jeg beskrev i kapittel 1, ble trukket frem av informant 6 i samtalen om kvotering til 

festivaler. Hun påpekte at denne debatten har hatt en positiv effekt i senere tid og at 

bookingen til f.eks. de store norske musikkfestivalene sommeren 2015 var mye jevnere enn 

noen gang. Informant 6 kunne fortelle at dette hadde stor sammenheng med at denne debatten 

hadde bidratt til en bevisstgjøring hos de som driver med booking til festivaler. Samtidig som 

hun påpekte at de som booker ikke ville innrømme en endring etter debatten og tvert i mot 

noen kvotering. Hva jeg finner særlig interessant med disse svært ulike refleksjonene rundt 

kvotering av kjønn til musikkfestivaler er hva som ligger til grunn for at de ønsker en 

kvotering eller at de ikke ønsker en kvotering. Slik jeg ser det er et felles mål hos alle disse 

informantene hvor alle er kvinnelige artister, at booking av artister til festivaler burde baseres 

på musikalsk kvalitet og ikke kjønn. Samtidig som de mener at kvinner og menn har likt 

utgangspunkt for å lage like god musikk (jf. Bayton). Er en kvotering nødvendig når vi ser 

tendenser til positiv effekt ved bevisstgjøring slik som informant 6 viser til i etterkant av 

debatten i 2014? 

 

6.2 Drøfting av funn 2: fokus på image og utseende  
Som en generell og felles oppfatning hos de kvinnelige artistene jeg snakket med var at det er 

en tøffere vektlegging av utseende hos kvinnelige artister enn hos mannlige. Det var ulikt hos 

informantene hvorvidt de selv kjente på denne vektleggingen, men alle vedkjente at det er 

mer fokus på dette hos kvinner enn menn. Informant 5 kunne fortelle om det tradisjonelle 

popstjernekvinne-idealet hvor det feminine ofte ble assosiert med noe sexy: ”[…] kvinner 

mye oftere fremstilles som avkledde altså det er en mye mer seksualisert tone ofte, estetikken 

rundt kvinnelige musikere”. Vi kan se flere tegn til et slikt kvinnelig popstjerne-ideal hvor 

McClary tar for seg Madonna og hvordan hun har utfordret bl.a. kvinnens seksualitet 
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(2002:ff.). Informant 5 påpeker også at dette kvinnelige popstjerne-idealet gradvis avlegges 

som et ideale for kvinnen i dagens popbransje, men at det ikke betyr at færre gjør det. 

Informant 5 sier seg oppgitt over at en kvinne finner det naturlig å posere halvnaken. Her kan 

vi tydelig se at det for informant 5 er positivt at dette nokså seksualiserte popstjerne-idealet 

gradvis forsvinner som en standard for kvinners utseende i popbransjen og at kvinnen gravis 

blir mindre seksualisert i forhold til hvordan kvinnen har blitt fremstilt på tradisjonelt og 

historisk vis. På en annen side kommer den frustrasjonen som informant 5 føler tydelig frem 

når hun viser at det for andre kvinner i musikkbransjen allikevel faller naturlig å stille som et 

seksualisert objekt til egen musikk når dette lenger ikke er det gitte idealet i norsk 

populærmusikk.  

 

På bakgrunn av det seksualiserte kvinnelige skjønnhetsidealet ble det trukket fram at det er 

viktig å se musikkbransjen i sammenheng med samfunnet man lever i. I det norske samfunnet  

kan vi i dag se et kvinnelig skjønnhetsideal som er fullt av halvnakne og avkledde 

kvinnekropper som er redigert og er veldig langt unna hva som er den normale kroppen og 

derfor ikke vil være presentabelt for hvordan virkeligheten er. Vi har sett hvordan Lucy 

Irigaray har konkludert for hvilken måte kvinnen og kvinnens seksualitet har fremstått 

tradisjonelt: som en svakere og mer passiv part fra mannens side som ofte har blitt 

objektivisert (Whiteley 2000:52). På mange måter er det en slik objektivisering vi kan se på 

det seksualiserte kvinnelige skjønnhetsidealet som vi både kan finne i musikkbransjen, men 

også i samfunnet ellers. Bevissthet rundt sitt eget utseende og hvordan informantene fronter 

dette ble trukket frem som noe som informantene var opptatt av. Det kom tydelig fram at 

musikken hadde størst fokus, så utseendet kom i andre eller tredje rekke, samtidig som det ble 

uttrykt et ønske om at utseendet skal passe sammen med musikken. Med Irigarays konklusjon 

om kvinnen og kvinnens seksualitet og det seksualiserte kvinneidealet vi kan se i samfunnet, 

kan man muligens tenke seg en bevissthet rundt utseende som en konsekvens av at man 

tidligere har sett denne tradisjonelle fremstillingen av kvinnen som Irigaray beskriver.  

 

Da det var snakk om hvordan kvinnelige artister forholder seg til image, ble jeg overrasket 

over en gjennomgående positiv ladet tone til image. Flere av informantene kunne fortelle at 

for dem var image en estetisk ramme rundt musikken, profesjonalitet og noe visuelt for å 

representere musikken. Samtidig ble det påpekt at ikke alle deler av musikkbransjen er preget 

av imagebygging som noe naturlig. Det ble også trukket linjer til sosiale medier i samfunnet 
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ellers: Mer eller mindre ”alle” bedriver imagebygging i dag via bilder og lignende på sosiale 

medier og internett, men for artister har imagebygging alltid vært en viktig del. 

For meg var det noe overraskende at image ble omtalt med en så positiv ladet entusiasme da 

jeg hadde forestilt meg at image for mange kunne oppleves som et press eller noe utenfor det 

musikalske man må forholde seg til. Samtidig spør jeg om denne positive innstillingen til 

image er en videre følge av den bevisstheten til utseende som artistene viser som igjen kan 

sees i sammenheng med den tradisjonelle fremtoningen av kvinnen (jf. Irigaray)? Uansett 

opplever jeg at artistene viser en bevissthet både for sin egen person og med respekt for sin 

egen musikk, samtidig som å vise at de kan ta avstand fra det tradisjonelle seksualiserte 

kvinneidealet og velge fritt hvordan de vil forholde seg til og fronte sitt kvinnelige utseende. 

 

6.3 Drøfting av funn 3: bakgrunnen for dagens kjønnsrollemønster i 

musikkbransjen  
I forhold til hva som kan være bakgrunn for dagens kjønnsrollemønster i musikkbransjen ble 

det trukket frem ulike ting fra informantene. Som tidligere påpekt under drøfting av funn 1, 

ble det vedkjent at den skjeve balansen av antall kvinner og menn i norsk musikkbransje kan 

trekkes tilbake til ung alder hvor man som barn eller tenåring velger instrument. Det er svært 

få kvinner som spiller de såkalte tradisjonelle bandinstrumentene og flere informanter påpekte 

viktigheten ved å satse på de unge. Man må legge til rette for at jenter like naturlig kan velge 

trommer som sang og la deres instrumentvalg baseres på egne valg og ikke på foreldrenes 

valg eller hvilke instrumenter som tradisjonelt sett har vært knyttet til menn eller kvinner, 

maskuline eller feminine (jf. Bayton). Særlig informant 3 og 4 viser til viktigheten av å satse 

på og inspirere de yngste jentene ned i 11-17 års-alderen og la det være rom for at jenter kan 

få prøve, både tradisjonelle bandinstrumenter, men også de tekniske aspekter. Som tiltak 

foreslås det å satse mer på organisasjoner som AKKSs styrke, ansette mer kompetente 

musikklærere i ungdomsskolen, kulturavdelinger i kommunene og Kultur-Norge på generell 

basis. Informant 6 trekker frem problemet med at det er få jenter som fortsetter med musikken 

etter videregående. Hun hevder at når man er ferdig på videregående er jenter ofte mer 

utviklet når det kommer til personlig uttrykk og en estetisk bevissthet, mens gutter ofte har 

mest fokus på tekniske ferdigheter ved instrumentet. Informant 6 påpeker at på opptaksprøver 

til høyere musikkutdanning vektlegges det tekniske i stor grad som igjen fører til at mange 

jenter forsvinner fra musikken. Hun mener at uttrykk er noe som utvikles over lengre tid og 

på en tyngre måte enn hva teknikk gjør, og at dette burde også vektlegges mer ved 
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opptaksprøve til høyere utdanning. På bakgrunn av informantens argumentasjon for personlig 

uttrykk og instrumental-teknikk, vil jeg mene at disse to kvalitetene ikke nødvendigvis er 

motstridende, men heller utfyllende for hverandre. Kan det tenkes at dersom flere jenter 

starter å spille tradisjonelle bandinstrumenter så øker både antall jenter samtidig som det jevnt 

over vil bli mer fokus på det personlige uttrykk? Dersom det personlige uttrykk blir noe som 

det er normalt å ha fokus på: Kan dette da være noe som tas høyde for og kan sees på som en 

kvalitet ved opptaksprøve til høyere musikkutdannelse? Hvis dette er tilfelle, kan i så fall en 

satsing på å få flere jenter til å drive med musikk og bandinstrumenter på sikt føre til at flere 

jenter satser videre på musikk etter videregående. For at både et personlig musikalsk uttrykk 

og instrumentalteknikk skal komme til sin beste rett, mener jeg at de er avhengige av 

hverandre så begge kvaliteter er nødvendig for å oppnå et optimalt musikalsk uttrykk.  

 

Forbilde-effekten blir trukket fram som en viktig faktor for dagens kjønnsrollemønster i 

musikkbransjen. Hvis man ser det i en historisk sammenheng i musikkhistorien har menn hatt 

flere forbilder av samme kjønn å se opp til over svært lengre tid enn hva kvinner har, og under 

Wienerklassisismen var det omtrent bare menn påpeker informant 5. Hun viser til at siden 

menn har hatt flere forbilder enn kvinner over lengre tid, vil det oppleves mer naturlig for en 

mann å drømme stort. Informant 6 mener at de unge jentene som vokser opp i dag er heldige 

som har så mange bra og bevisste forbilder i musikkbransjen de kan se opp til. Jeg ser svært 

godt poenget som fremheves av informantene når det gjelder forbilder, men må forbilder 

nødvendigvis være av samme kjønn? På andre teama har det blitt nevnt at kjønn ikke burde 

være gjeldene når det kommer til kunst og musikk, gjelder ikke dette også forbilder i 

musikkbransjen? 

 

I debatten som pågikk sommeren 2014 (www.dagbladet.no 2014 a), ble det blant annet 

trukket frem at jenter ikke nerder på musikkdetaljer på samme måte som gutter gjør, fordi det 

ikke ligger i deres natur (Rønsen 2014). Informant 6 provoseres i stor grad av dette 

argumentet og hevder at det i like stor grad ligger naturlig å nerde og sette seg inn i 

musikalske detaljer for jenter som for gutter (jf. Mavis Bayton 1998). Videre sier hun at dette 

ikke har noe med biologisk kjønn å gjøre (jf. Moi 2002). Når det trekkes frem påstander slik 

som Rønsen gjorde i debatten sommeren 2014 hvor det nærmest blir sagt at kjønn bestemmer 

naturlige valg for interesser og hva man er dyktig på (Rønsen 2014), kan vi trekke linjer 

tilbake til biologisk determinisme. Biologisk determinisme forutsetter at biologisk kjønn er 

gjennomsyrende som gjør det umulig å skille mellom biologisk og sosialt kjønn (Moi 
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2002:29), og at biologi ligger til grunn for og rettferdiggjør sosiale normer slik at kjønnet vil 

bestemme bl.a. hvilke interesser man skal ha (ibid:31-32). Ved utviklingen av biologisk og 

sosialt kjønn på 1950 –og 60-tallet ble den biologiske determinismen forkastet nettopp fordi 

det ble vedkjent at sosiale normer spiller en svært viktig del for bl.a. interesser (ibid:41) Det 

kommer tydelig fram at informant 6 blir frustrert når det kommer påstander hvor man må 

begynne å snakke om biologisk og sosialt kjønn. Sett fra min side kan jeg forstå informant 6 

sin frustrasjon over dette siden vi har sett så tydelig at interesser ikke bestemmes på bakgrunn 

av kjønn og biologi, men at det er noe som konstrueres sosialt og kulturelt (jf. Moi 2002).   

 

Vi har kunne se at kjønnsmønsteret i musikkbransjen i stor grad handler om tradisjoner som 

er samfunnsbetingede (jf. Harding 2002), og en oppfordring til at interesser skal komme foran 

personlighet og ikke bestemmes av kjønn. Særlig informant 2 kom med en oppfordring til 

kvinner om å starte å tro mer på seg selv og bry seg mindre om hva menn mener. Tradisjonelt 

sett har kvinner ofte sett opp til menns meninger og bøyd seg etter disse (jf. Irigaray). Løfter 

vi blikket over i samfunnet ellers kan vi på mange områder se tendenser hvor jenter ikke tørr å 

tro på seg selv og at de er gode nok. Kan dette ha sammenheng med den ujevne balansen når 

det kommer til antallet, som i denne oppgaven er særlig relevant i musikkbransjen? 

 

6.4 Konklusjon  
Gjennom denne oppgaven har jeg forsøkt å belyse problemstillingen: Hvordan opplever 

norske kvinnelige popartister det å være kvinne i musikkbransjen, i tidsrommet 2010-2015? 

Kjenner de på en forskjellsbehandling på grunn av deres kjønn? Hvor mye fokus er det på 

kvinners utseende og image som artister? Og hva kan ligge til grunn for kjønnsmønsteret i 

norsk musikkbransje? På bakgrunn av kvalitative forskningsintervju med seks ulike 

dagsaktuelle kvinnelige artister som operer i ulike deler av populærmusikken, har jeg fått god 

innsikt i kvinnelige artisters opplevelser av hva problemstillingen spør om.  

 

Jeg fant ut at det eksisterer forskjellsbehandling hvor kvinner blir behandlet dårligere enn 

menn i norsk musikkbransje i dag. Blant informantene jeg har intervjuet til denne studien 

kunne om lag halvparten fortelle om flere hendelser hvor de hadde opplevd slik 

forskjellsbehandling. Andre halvdel hadde ikke opplevd noen direkte forskjellsbehandling 

selv, men var klar over at dette er noe som eksisterer og hadde flere kollegaer som hadde 

opplevd situasjoner med slik forskjellsbehandling.  
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• Teknikerdelen av musikkbransjen er mannsdominert, og flere kvinnelige artister 

opplever forskjellsbehandling i denne delen av bransjen. Ved at teknikerdelen er 

mannsdominert er menn i denne bransjen i hovedsak vant til å forholde seg til menn, 

og denne til tider dårlige behandlingen som kvinnelige artister kjenner på kan derfor i 

stor grad være preget av ubevissthet.  

• Når det kommer til om hvorvidt det burde være kjønnskvotering til de store 

kommersielle musikkfestivalene er det svært delte syn blant informantene jeg har 

snakket med. Mens det på den ene siden argumenteres for kvotering som metode for å 

unngå at kvinner ikke blir booket, argumenteres det på den andre siden at kvotering vil 

bli synd mot musikken for det er en umulig måte å måle kunst på. I tillegg ble det også 

trukket fram at det ikke er de kommersielle musikkfestivalenes ansvar å sørge for at 

flere kvinner bookes når det er langt færre kvinner som bedriver musikk enn menn.  

Kvinner er i hovedsak vokalister og svært få spiller instrumenter. Det må gjøres tiltak 

for og satses på jenter fra 11-17 år og legge til rette for at de like naturlig skal velge et 

bandinstrument på lik linje som de velger sang. AKKS gjør her allerede en god jobb 

med å rekruttere flere kvinner, og det ble lagt vekt på at Kultur-Norge og 

kulturavdelingene i kommunene har en jobb å gjøre for å jevne ut antallet som spiller 

populærmusikk. Intensjonen hos alle informantene var at bookingen ikke burde skje 

på bakgrunn av kjønn, men på grunn av musikalsk kvalitet. 

• Utseendet har en sterkere vektlegging hos kvinner enn hos menn i norsk 

musikkbransje. Vi kunne se at det var ulikt hvorvidt informantene opplevde en slik 

vektlegging selv, men at alle vedkjente og ser tendenser til dette. Det har også noe 

med hvilken del av populærmusikken man befinner seg sjangermessig i, i forhold til 

hvilket fokus det er på utseendet.  

• Det tradisjonelle popstjerne-idealet for kvinnen ble trukket fram og assosieres ofte 

med noe sexy og avkledde kvinnekropper. Det ble fortalt at et slikt ideale i stor grad er 

på vei til å bli avlagt, men at det allikevel er kvinner som finner det naturlig å kle av 

seg og posere lettkledd og sexy til egen musikk. Dette ble sett på med frustrasjon hos 

særlig en av informantene.  

• I det norske samfunnet generelt kan vi se et kvinnelig skjønnhetsideal som er preget av 

mye hud og som spiller på sex, og som er redigert og langt fra virkeligheten. Når det 

er snakk om utseende er det viktig å løfte et blikket opp fra musikkbransjen og se det i 
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sammenheng med samfunnet ellers.  

• Kvinnelige artister er bevisste rundt utseende og ser på dette som viktig. Både for sin 

integritet som artister, men også på grunn av et ønske om at utseende og musikken 

skal stemme overens.  

• Image sees på som noe positivt av kvinnelige artister. Image sees på som en estetisk 

ramme rundt musikken for å visualisere den. Det ble også vist til at ikke alle delene av 

popmusikken er like imagepreget. 

• Bakgrunnen for dagens kjønnsrollemønster i musikkbransjen kan på svært mange 

områder sees i sammenheng med tradisjoner som det muligens er noe ubevissthet ved. 

I dagens kjønnsrollemønster i musikkbransjen kan vi bl.a. se et ujevnt antall når det 

kommer til kvinner og menn som spiller musikk og svært få kvinnelige 

instrumentaliser, men langt flere kvinnelige vokalister. Dette bunner i tradisjoner som 

har vært i mange år og som har ført til en ubevissthet rundt dette i samfunnet. Ved å 

satser mer på å gjøre tiltak for å få opp antall jenter som starter å spille tradisjonelle 

bandinstrumenter vil dette muligens øke både antall kvinner som spiller og fordeler 

kvinner på flere instrumenter enn bare vokal. En bevissthet som prosess rundt dette 

har allerede startet etter den store debatten som var oppe i media sommeren 2014 som 

omhandlet ubalansen av kjønn i norsk musikkbransje.  

• Forbilde-effekten ble nevnt som viktig. Historisk sett har menn hatt både flere 

forbilder av samme kjønn å se opp til og de har hatt dette over lengre tid enn hva 

kvinner har. Det kom fram at de jentene som vokser opp i dag vokser opp med svært 

gode forbilder som f.eks. Emilie Nicolas, Thea Hjelmeland og Susanne Sundfør.  

• Tradisjonelt sett har kvinner lyttet mye til hva menn mener og de har hørt på deres 

meninger. Fra særlig en av artistene kommer det som en oppfordring til jenter og unge 

kvinner at de må gi mer blaffen i hva gutter mener og heller begynne å tro mer på seg 

selv.  

• Interesser blir skapt i samfunnet og er ikke noe som bestemmes på bakgrunn av kjønn. 

Som f.eks. å sette seg inn i musikalske detaljer er noe som i utgangspunktet ligger like 

naturlig for en gutt som hos en jente. Dette har blitt bevist tidligere ved kampen mot 

biologisk determinisme (jf. Torill Moi 2002).  
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6.5 Veien videre 
For meg har det vært en lærerik og positiv prosess å få bidra til å belyse nye sider ved kjønn 

og populærmusikkforskning med fokus på situasjonen i Norge gjennom mitt arbeid. Dersom 

andre vil fortsette å forske i samme retning som meg, er det mange muligheter og langt flere 

ulike fremgangsmåter det kan gjøres på. Jeg ser at det kunne vært interessant å se saken fra en 

manns side, eller gå mer i dybden på andre aktører i musikkbransjen som bookingagenter og 

management. Det kunne også vært interessant å se nærmere på kjønn i andre 

sjangertradisjoner innen norsk musikkbransje som jazzmusikk og den mer klassiske siden av 

musikk-Norge, men da vil man samtidig bevege seg bort fra populærmusikkfeltet. 

 

I innledningen til denne oppgaven skrev jeg at jeg ved oppstarten av dette masterprosjektet 

hadde gjort meg noen tanker om temaet. Jeg hadde en formening om at kjønn ikke er likestilt i 

norsk musikkbransje både når det kommer til antall og hvordan man blir behandlet. Etter å ha 

gjennomført og analysert forskningsintervju med seks ulike artister samt sett på ulik litteratur 

har jeg fått bekreftet at disse tankene jeg satt med før jeg startet med prosjektet stemmer. Jeg 

har fått bekreftet at kvinnene er i et stort mindretall blant utøvere i norsk populærmusikk, 

samt jeg har fått høre om forskjellsbehandling som kvinnelige artister opplever basert på 

deres kjønn. Selv om ikke alle artistene jeg har snakket med opplever forskjellsbehandling 

selv eller mener at det er et problem, så er det noe som faktisk skjer. Bare det at det skjer 

forskjellsbehandling som til tider er med på å gjøre arbeidsforholdene slitsomme for 

kvinnelige artister i Norge som skal være et godt likestilt land, er et paradoks. Hva vil så være 

løsningen for fremtiden? Noe jeg ikke hadde reflektert over før jeg startet dette prosjektet, 

men som jeg nå ser på som noe av det viktigste man kan gjøre for å utjevne forskjellen er å 

rekruttere flere jenter i ung alder til å spille instrumenter. Jeg vil også slik som flere av 

informantene gjorde gjennom intervjuene; trekke frem Susanne Sundfør som et forbilde når 

det kommer til likestilling i norsk musikkbransje. Hun er ærlig og går rett på sak og tørr å 

svare tilbake, noe som gir resultater. Det kunne vi særlig se da hun trakk seg fra nominasjonen 

til kategorien ”årets kvinnelige artist” til Spellemannsprisen 2011 med begrunnelsen at hun 

ønsker et samfunn hvor man har en tilnærming til kunst som ikke er basert på et 

kjønnsperspektiv. Dette gav resultater ved at kategoriene ”kvinnelig artist” og ”mannlig 

artist” ble tatt bort. Susanne Sundfør kan være til inspirasjon for mange, både gutter og jenter 

med hennes intensjon og ønske: musikken som kunstform skal ikke innebære noe 

kjønnsperspektiv. Ved at hun går rett på sak er hun også med på å skape refleksjon og 

bevissthet rundt kjønn og musikk, både hos publikum, media, aktører i musikkbransjen og 
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kollegaer. Bevissthet kan utgjøre fremgang og en positiv forskjell i retning av en mer jevn 

behandling av kjønn bl.a. i musikkbransjen. Samtidig er det viktig å ikke ligge på latsiden og 

tro at det blir en jevnere balanse helt av seg selv. Jeg vil derfor avslutte denne oppgaven med 

Susanne Sundførs velkjente sitat:  

 

”Jeg er først og fremst en artist, ikke først og fremst en kvinne” (www.nrk.no 2011 a). 
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INTERVJUGUIDE  
Kvinner i norsk musikkbransje  
 
Innledning 
- Kan du fortelle meg om din musikalske bakgrunn?  
- Hvordan og hvor startet du med musikken, og hvordan har veien frem til der du har kommet 
i dag vært?  
- Hvor vil du plassere deg selv musikalsk i din musikkutøvelse i dag?  
 
Hoveddel  

1. Opplever du som kvinnelig artist at du blir behandlet annerledes enn hva menn blir? 
- Hvordan?  
- Er det særlig i enkelte settinger/situasjoner du opplever dette? Som øvingsrom, studio, 

på scenen osv.  
- Opplever du noen forhåndsdømming rundt kvinner og musikk, altså kvinners 

musikalitet?  
- Hvem opplever du denne forhåndsdømmingen fra? Media eller noe vi har skapt selv? 

(Media, publikum, kollegaer osv.)  
- Det har vært mye kritikk rettet mot de store musikkfestivalene og at de booker for få 

kvinnelige artister. Hvordan stiller du deg til dette?  
- Mener du at man skal ha en kjønnskvotering til festivaler?  
- Media har en enorm påvirkningskraft utad i samfunnet. Opplever du som artist at de er 

med på å løfte frem dere kvinner i musikkbransjen ved at det skrives mer om kjønn og 
musikk? Eller er det noe negativt?  

 
2. Utseende og image?   
- Hvor viktig er image og utseende for dere kvinnelige artister?  
- Er det mye mer fokus på dette hos kvinner enn menn?  
- Føler du at du som kvinnelig artist må se ut på en spesiell måte for å bli godtatt?  
- Hvem opplever du at skaper dette fokuset på utseende og kropp?  

 
3. Bakgrunnen for dagens kjønnsrollemønster? 
- Hva tror du kan grunnen til kvinnens plass i og kjønnsrollemønsteret i 

musikkbransjen? 
- Hva tror du kan være grunnen for denne type forhåndsdømmingen mot kvinner og 

musikk?  
- Hva kan man gjøre for å få en jevnere kjønnsbalanse i musikkbransjen? 

 
 
Avslutning  
- Er det noe jeg ikke har spurt om som du vil tilføye? 
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