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Abstrakt 
 
Syftet med vårt arbete är att få insyn i fem unga kvinnors upplevelser av att vara 
instrumentalist i ensemblespel vid ett musikestetiskt program. Vi har valt att intervjua fem 
unga kvinnor vid ett gymnasium i norrland. Intervjuerna spelades in och skrevs ner ordagrant. 
Svaren från intervjuerna sammanställdes och bearbetades i förhållande till fyra rubriker som 
täcker vårt syfte. Resultatet har vi sedan jämfört med tidigare forskning inom området. Vår 
analys av resultatet indikerar att det finns ett antal faktorer som påverkar de berörda unga 
kvinnornas identifikation som instrumentalister inom pop/rock/jazz-genren. Den tidiga 
socialiseringen in i könsroller och avsaknaden av kvinnliga instrumentalister som förebilder, 
inom och utanför utbildningsväsendet, försvårar identifikationen. Detta medför att få kvinnor 
väljer att spela ett av tradition manligt instrument. Ett arbetssätt som tydliggjorts genom 
arbetet med uppsatsen är att låta flickor/unga kvinnor till en början spela i enkönade 
pop/rock/jazz-ensembler. Detta kan bli en startpunkt för fortsatt musicerande i blandade 
grupper inom högre musikutbildning. De viktigaste faktorerna för utveckling i ensemblespel 
verkar dock enligt intervjupersonerna vara likvärdiga förkunskaper, hängivenhet och vilja till 
progression bland deltagarna oavsett kön.  
 
Nyckelord: ”music education and gender”, “musik och kön”, genus, musik. 



 
Förord 

Vi vill tacka våra intervjupersoner för deras medverkan samt deras lärare för tillhandahållande 
av kontaktinformation. Vi vill tacka vår handledare Cecilia Ferm Thorgersen för hjälp med 
kommenterar och synpunkter under arbetets gång och bibliotekspersonalen vid 
Musikhögskolan i Piteå för hjälp med tips och sökning av litteratur. 
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1. Inledning  
 
Framtida kvinnliga instrumentallärare inom pop/rock/jazz-genren är lätträknade på 
musiklärarutbildningen i Piteå. Grovt uppskattat går det tio manliga blivande 
instrumentallärare på en kvinnlig. Det känns som en dyster och förlegad statistik eftersom det 
allmänna musikintresset är enormt både bland unga kvinnor och bland män. Det är inte 
mycket som har förändrats sedan vi själva för första gången plockade upp våra instrument och 
startade rockband i början av 90-talet. Då som nu var vi ett fåtal kvinnliga instrumentalister i 
staden där vi växte upp.  
 
Under våra praktikperioder tyckte vi oss se en positiv trend ute i skolorna, då unga kvinnor i 
allt större omfattning verkar välja att spela instrument i ensemble. Efter att ha pratat med äldre 
och mer erfarna lärare har det visat sig att unga kvinnor, förr som nu, börjat spela men slutat 
lika fort. Om det är så går en betydande del av det musikaliska utbud den kvinnliga delen av 
befolkningen kan bidra med förlorad. Musiken som konstform blir fattigare och mindre 
nyanserad utan kvinnliga utövare. Det band vi startade tillsammans i tonåren ledde till att tre 
av medlemmarna utbildat sig vidare till musiklärare. För att få fler kvinnliga instrumentalister 
att göra detsamma vill vi ta del av unga kvinnors upplevelser av ensembleundervisning på ett 
musikestetiskt program. Skolans värdegrund ska förankra jämställdhet mellan kvinnor och 
män bland eleverna. Med inblick i de fem unga kvinnornas upplevelser av att spela instrument 
i ensemble hoppas vi få ökad kunskap om hur vi som lärare kan stödja denna grupp elever. 
Detta för att bidra till en ökad jämlikhet inom musikundervisning. Denna information tror vi 
är användbar för oss inom vårt kommande yrke som instrumentallärare för trummor och elbas 
men även för andra, både blivande och redan verksamma lärare i yrkeslivet. 
 
Vi tror att nyckeln till ett fortsatt och berikande musicerande inom pop/rock/jazz-genren 
ligger i upplevelsen av att spela och skapa tillsammans med andra. Förutsatt att upplevelsen är 
positiv eller åtminstone väcker lusten att uttrycka sig. Däri ligger troligtvis en drivkraft att 
fortsätta utvecklas på sitt instrument och hitta sin roll som instrumentalist. För att ha möjlighet 
att som blivande ensemblelärare på gymnasiet erbjuda ett meningsfullt deltagande för alla, 
oavsett kön, vill vi ta del av några unga kvinnliga instrumentalisters upplevelser av 
ensemblespel.  
 

2. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka fem unga kvinnliga instrumentalisters upplevelser av 
att delta i ensembleundervisning inom pop/rock/jazz-genren på ett musikestetiskt program. 
 
2.1 Frågeställningar 
De frågeställningar som ska verka vägledande mot syftet är:  

• Upplever de fem kvinnliga instrumentalisterna ensembleundervisning på lika villkor?  
• Hur påverkar instrumentval, förebilder, könsstereotyper och jämförelse med andra de 

unga kvinnornas bild av sin roll som instrumentalist? 
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3. Bakgrund 
 
För att få ökad förståelse för kvinnliga musikers upplevelse och lärande i ensemblespel finns 
flera aspekter att ta i beaktande. Här presenteras några punkter ur Läroplan för de frivilliga 
skolformerna (Lpf94) och några faktorer som kan tänkas påverka unga kvinnors vägval inom 
musik. Det vi valt att ta upp är: förväntat beteende utifrån kön, påverkan av stereotypa bilder 
vid instrumentval, socialiseringsprocess och identifikation med jämnåriga under uppväxtåren.  
 
3.1 Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) 
I Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) står det att en av skolans riktlinjer är att 
stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära. Lärarens uppgift är bland 
annat att: 
 

se till att alla elever oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder får ett verkligt inflytande på 
arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen (Lpf, s. 14). 

  
I skolans värdegrund står det skrivet:  
 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden skolan 
skall gestalta och förmedla (Lpf94, s. 3). 
 

Skolans uppgift är att förmedla och förankra dessa värden. Skolans uppgift är även att 
uppmuntra eleverna till att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och 
manligt, samt att främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. En av riktlinjerna för 
skolans arbete är att se till att undervisningen till innehåll och uppläggning speglar både 
manliga och kvinnliga perspektiv (Lpf94). Mål för ensembleundervisning inom ramen för det 
estetiska programmet:  
 

Mål för kursen 
Kursen skall ge grundläggande instrumentala eller vokala färdigheter i ensemblespel eller sång. 
Kursen skall också stimulera samspels- och samarbetsförmåga inom en ensemble samt ge 
grundläggande kunskaper om repertoar och stilarter. Därutöver skall kursen vara inriktad mot 
olika genrer eller ensembleformer. 
 
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 
Eleven skall: 
kunna anpassa sitt musicerande i ensemblesammanhang 
kunna musicera tillsammans med andra och i övrigt kunna samarbeta vid musikutövning 
ha kännedom om olika ensembleformer eller olika genrer (Kursplan för MU1201, Skolverket). 

 
Frågan är om undervisningen erbjuder alla elever på det estetiska programmet möjlighet att nå 
målen för ensemblekursens verksamhet på ett jämställt sätt. 
 
 
3.2 Könsroller 
I samhället finns föreställningar om vad som anses vara typiskt manliga och kvinnliga 
beteenden, yrken, fritidsaktiviteter och sätt att kommunicera. På samma sätt finns en 
föreställning om vilken sorts musik kvinnor lyssnar på, vilka sorts instrument kvinnor spelar 
och i vilka sammanhang de musicerar. Män och kvinnors skilda villkor och sociala positioner 
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inom musiken är ett resultat av föreställningar om genus, som ständigt återskapas och förs 
vidare innanför kulturens ramar (Lilliestam, 2006).  
 
Davies (2003) menar att socialiseringen till ett liv tillsammans med andra individer startar 
tidigt i ett barns liv. Det är viktigt att passa in i den grupp/grupper som vardagen delas med, 
för att klara sig socialt och emotionellt. Att hitta sin roll är en pågående process som formas 
och omformas under stort sett hela livet. Det är inte bara den individuella personen som 
skapar sig sin roll utan det sker i samspel med omgivningen där andra individer visar hur ett 
lämpligt sätt att vara är. Utifrån det kön en människa har förväntas hon eller han inta en viss 
positionering i livet för att passa inom ramen för den sociala strukturen i vårt gemensamma 
samhälle. Av tradition förväntas mannen stå för aktivitet, styrka och skicklighet medan 
kvinnan ska vara passiv, vacker och omsorgsfull. Tudelningen manligt – kvinnligt grundläggs 
tidigt i ett barns liv. Via sagor och barns lekar upprätthåller barnen strukturer som tillåts gälla 
i samhället.  Relationerna i sagorna skapar de moraliska grunderna som eftersträvas i 
verkligheten. Under leken levs dessa roller ut och stärks (Davies, 2003).  
 
Enligt Taguchi (2003) finns det olika teorier kring könssocialisering som kan vara av nytta att 
känna till som pedagog eftersom barn spenderar i stort sett halva sin vakna tid på fritidshem, 
förskola eller skola. Hon menar att kön är en social konstruktion. Vi lär oss av vår omgivning 
vilka beteenden som är acceptabla utifrån om vi är pojkar eller flickor.  
 
Ett synsätt kring könssocialisering är den essentialistiska där kön anses vara biologiskt, 
genetiskt eller psykologiskt nedärvt. Utifrån denna teori uppstår könssocialiseringen inifrån 
individen och beroende på om du är pojke eller flicka har du ett visst beteendemönster. Pojkar 
kan accepteras vara stökigare och mer utagerande än flickor med förklaringen att det ligger i 
genetiken och hormonerna. Utagerande flickor uppfattas som mer ”avvikande” än pojkar med 
liknande beteende. Synsättet medför att det finns väsentliga skillnader mellan pojkar och 
flickor som gör oss lämpade för olika saker. Exempelvis att pojkar anses vara bättre på 
matematik medan flickor anses vara bättre på språk och skrift (Taguchi, 2003). 
 
Strukturalistiska tankefigurer karaktäriseras istället av en utifrånpåverkan. Barnets 
könssocialisering växer fram utifrån bestämda ordningar i samhället. Vi fostras in i att tycka 
om vissa förutbestämda saker, exempelvis att pojkar uppmuntras till att lägga märke till och 
tycka om traktorer redan som ett- och tvååringar. Flickor uppmuntras i sin tur till att leka med 
dockor. Genusordningen organiserar vad som blir manligt respektive kvinnligt i samhället 
utifrån bestämda normer och regler. Nedan presenteras några exempel på begreppspar vilka 
ofta förknippas med kön. Begreppsparen vilka är uppdelade i manligt-kvinnligt är hämtade ur 
Taguchis artikel ”Det finns inga naturliga kön” (2003, s. 14): 
 
man – kvinna  
kunskap – fantasi  
objektivitet – subjektivitet  
intellekt (huvud och ande) – kropp (kött och blod)  
rationalitet – irrationalitet och emotioner  
fakta – konst/poesi  
linjär – cyklisk  
kontroll – spontanitet, intuition  
offentlig – privat  
seende – lyssnande  
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Taguchi (2003) nämner vidare ytterligare ett synsätt på könssocialisering, det feministiskt 
poststrukturella vilken innebär att flickors och pojkars beteenden uttrycker en innebörd av 
kvinnlighet och manlighet. Flickor och pojkar läser av de förväntningar på beteende och 
kunskaper som tillskrivs rollen som flicka eller pojke och försöker anpassa sig därefter. Detta 
synsätt menar att de ”förutbestämda” rollerna går att påverka. Hon anser att detta ger oss 
möjlighet att påverka enskilt eller i grupp, de ”förutbestämda” föreställningarna om hur en 
pojke respektive en flicka ska vara.  
 

För en pedagog som står mitt i skottelden av pedagogisk praktik och barns identitets och 
subjektskapande, öppnar denna tankefigur en möjlighet att påverka och förändra. Innebörden i 
att vara flicka eller pojke blir möjlig att omförhandla (Taguchi, 2003, s. 14). 

 
Stereotyper är förenklingar vi använder oss av omedvetet och medvetet för att kategorisera 
andra människor. Det medför att olikheter hos individer förbises. Dessa förenklingar tillägnar 
vi oss genom att observera och agera i det sociala samspel vi befinner oss i. Traditionella 
könsstereotyper är till exempel att män är mindre emotionella, mer systematiska, bättre 
lämpade för administrativa jobb i näringslivet och mer stabila i krissituationer än kvinnor. 
Kvinnor ses å andra sidan som mer tålmodiga, känslosamma och vänliga. Dessa typer av 
mallar för män och kvinnor är dock inte längre hållbara i vårt samhälle. Bilden har idag fler 
nyanser för vad som är ”rätt” beteende för kvinnor och män. Idag är det helt i sin ordning för 
män att vara både känslosamma och vårdande och kvinnor kan väntas hävda sina åsikter och 
rättigheter. Stereotypering kan ge negativa konsekvenser för de människor som av någon 
anledning antas vara mindre talangfulla och därigenom ges färre möjligheter att visa vad de 
kan och därigenom inte utvecklas. Stereotyperna kan också bli en självuppfyllande profetia 
om man tar åt sig och kategoriserar sig själv och sina möjligheter utifrån det man upplever 
som andra personers uppfattning om sig själv (Stensaasen & Sletta, 1997). 
 
Musikpsykologen O´Neill skriver i boken ”The Social Psychology of Music”(1997):  

Det finns resultat som antyder att yttre eller självvalda restrektioner begränsar urvalet av 
musikinstrument tillängliga för pojkar och flickor att välja mellan, därigenom begränsas deras 
musikaliska upplevelse, delaktighet i musikgrupper, och möjligheter till karriärer som 
instrumentalister (s.51, vår översättning). 

Val av aktiviteter för barn och ungdomar är ofta förknippade med ett intresseområde där de 
kan identifiera sig med andra, vare sig det gäller idrott, musik eller något annat. Eftersom det 
inte finns så många kvinnliga instrumentalister är risken stora att många unga kvinnor istället 
väljer att sjunga eller ägna sig åt något annat där fler kvinnor finns representerade (O´Neill, 
1997).  
 

3.3 Instrumentval och könstillhörighet 
I ”Nationalencyklopedin” (2008) är betydelsen för ordet ”identifikation”:  

… som psykologisk term den oftast omedvetna process genom vilken man övertar normer, 
språk, åtbörder m.m. från någon annan, vanligen en förälder eller annan auktoritet, t.ex. en 
referensgrupp (http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/artikel/209854. 2008-12-09). 

Olika musikinstrument och musikstilar associeras av de allra flesta människor, både musiker 
och icke-musiker, till stereotypa könstillhörigheter. De flesta musiker är män och det ses 

http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/artikel/209854.2008-12-09
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fortfarande som ovanligt med kvinnor som spelar de typiska rock/pop/jazzinstrumenten och 
kvinnor tar hellre rollen som sångerska och inte instrumentalist (Bergman, 2001).  

Brändström och Wiklund (1995) skriver i sin studie om kommunal musikskola och 
musiklärarutbildning att: ”könsskillnaderna visar sig vara signifikanta i fråga om 
instrumentval” (s. 69). Elevernas val av instrument och musikstil styrs i hög grad av 
stereotypa mallar om vad som anses passa utifrån könstillhörighet.  

Forskning (Abeles & Porter, 1978; Brändström & Wiklund, 1995; O´Neill, 1997) visar att det 
är aktuellt att både barn och föräldrar frekvent väljer traditionellt manliga instrument till 
pojkar såsom trummor och trombon och traditionellt feminina instrument till flickor såsom 
fiol och flöjt. Instrumentval kan anta påverkas av föräldrarnas och lärares syn på vilket 
instrument som är passande efter barnets kön.  

I ”The Social Psychology of Music” (1997) beskriver O´Neill sin och kollegan Boultons 
studie av 153 barns instrumentpreferenser i åldrarna 9-11. Barnen presenterades sex stycken 
olika instrument utan utövare och fick namnge dessa. De fick uppgiften att rangordna 
instrumenten utifrån vilka instrument de med störst sannolikhet skulle börja spela till de 
instrument barnen med minst sannolikhet skulle börja spela. Det visade sig att pojkarna 
föredrog de traditionellt ”maskulina” instrumenten trummor, gitarr och trumpet. Flickorna 
föredrog de traditionellt ”feminina” instrumenten flöjt, piano och fiol. 

Barns och ungdomars instrumentval är djupt kulturellt rotade och kamraternas åsikter och 
uppfattning är viktig när de förhåller sig till ett musikinstrument. Det kan innebära skam eller 
social utfrysning att välja ett ”kvinnligt” instrument som kille liksom ett ”manligt” instrument 
som tjej. Mycket tyder ändå på att kvinnor och män idag spelar samma instrument, dock inte i 
samma utsträckning.  Att utvecklingen har gått åt det hållet beror på att könsrollerna i 
samhället har, även på andra håll än inom musiken, luckrats upp och kvinnan har fått 
självständighet i och med hennes inträde i arbetslivet. De ekonomiska förutsättningarna för 
kvinnan har förbättrats och därmed hennes valmöjligheter (Bergman, 2001).  

3.4 Band, ensemble, kön och socialisation 
För att inte missförstånd ska uppstå vill vi förtydliga begreppsskillnaderna vi har valt 
angående att spela i ensemble och i band. Inom skolvärlden används begreppet ensemble om 
en samverkande grupp musiker. Utanför skolans värld väljs oftare begreppet band om vänner 
som spelar musik tillsammans, ofta på eget initiativ till skillnad från lärarens. 
 
Unga kvinnor som väljer att gå in i pop/rock/jazz-genren gör det ofta senare än unga män och 
då tillsammans med andra unga kvinnor. Många band har traditionellt startats av manliga 
kamratgäng. Unga kvinnor i sin tur har inte samma stöd av ett intresserat kamratgäng. Män 
har många gånger ett försprång inom terminologi, utrustning och instrumentkunskaper som är 
svår att komma ikapp när de unga kvinnorna väl börjar spela. Därför blir det också naturligt 
för dem att sluta sig samman i enkönade grupper och lära sig spela utifrån sina egna 
förutsättningar. Förklaringen till enkönade band kan helt enkelt ha sitt ursprung i de sociala 
strukturer som finns i det övriga samhället (Ganetz, 1994).  
 
Kvinnors och mäns socialisationsprocesser är olika. Flickors umgängesformer bygger tidigt 
på tvåsamhet medan pojkar vanligtvis umgås i större grupper (Bjerrum Nielsen och Rudberg, 
1991). Liknande tankar presenteras av litteraturvetaren Ganetz (1994) som också tror att 
pojkar tidigare än flickor fostras in kollektivt umgänge, exempelvis genom lagidrott och 
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därför har lättare att bilda band än flickor. Ganetz (1994) menar dock att flickor av idag också 
får sådan kollektiv träning i allt högre grad. 
 
Enligt Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991) är vänner och relationer väldigt viktiga för unga 
kvinnor särskilt i tonåren då mycket tid går åt till att stärka det sociala nätverket tillsammans 
med sina vänner. De skriver i sin bok ”Historien om flickor och pojkar”:  
 

Den genomgående bilden är att flickan lägger stor vikt vid den personliga relationen till andra, 
medan pojken mer försöker att markera sig som unik individ genom sina prestationer inför en 
publik av andra pojkar (1991, s. 5). 

 
En del unga kvinnor tycks även undvika att spela tillsammans med unga män eftersom de då 
kan undvika manliga, hårdare och konkurrenspräglade beteenden. Lilliestam (2006) skriver 
även:  
 

Killar i rockband verkar ibland se tjejer som ett hot mot sin manliga gemenskap genom att 
tjejerna inte tar manliga beteenden och normer för givna (s. 167). 

 

Kvinnors behov av djupa och varaktiga relationer gör att intressen och yrken kanske inte 
kommer i andra hand men är lika viktiga som underhållet av relationer. Detta gör att kvinnliga 
musiker kan ses som mindre angelägna och ”professionella” eftersom musiken inte alltid sätts 
främst och de blir därmed bortvalda från olika musikaliska sammanhang. Detta leder i 
förlängningen till mindre exponering, mindre förfrågningar och färre kvinnliga förebilder 
(Ganetz, 1994).  

 
3.5 Förebilder 
Kvinnliga förebilder har visat sig vara viktiga om kvinnor ska välja instrument utanför 
normen. I en undersökning av Bruce och Kemp (1993 i Brändström & Wiklund, 1995; 
O´Neill, 1997; Bergman, 2001) framgår att unga kvinnors instrumentval påverkades av om 
det var en kvinnlig eller manlig instrumentalist som spelade. Av de flickor som fick se en 
kvinnlig trombonist spela ville 20 % själva spela instrumentet. Bara 2 % ville spela själva om 
det var en manlig trombonist som spelade. 
 
Det finns få kvinnliga förebilder i förhållande till manliga. Barn och ungdomar är sannolikt 
oftare exponerade för manliga instrumentalister som spelar till exempel trummor, gitarr och 
bas via media (O´Neill, 1997).  
 
Ofta är de manliga beteendena och synsätten normgivande och är nästan alltid högre 
värderade än de kvinnliga (Hirdman, 2001). Bloss (1998) hävdar att kvinnor istället kan ta 
rollen som den underkuvade och förlora tron på sin egen förmåga allt eftersom de socialiseras 
in i en mansdominerad kultur. I värsta fall är den bästa komplimangen en musicerande kvinna 
kan höra är att hon spelar som en man (1998 i Bergman, 2001).  
 
De kvinnliga musikerna är själva övertygade om att de granskas mer kritiskt än sina manliga 
kollegor samtidigt som de medger att de agerar på samma sätt mot kvinnliga kollegor. För att 
inte bli ifrågasatt tvingas kvinnor distansera sig gentemot andra kvinnor (Bergman, 2001). 
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Ett sätt att ta sig fram inom pop/rock/jazzmusiken för kvinnor är att ”bli en av grabbarna”. I 
och med instabiliseringen av könsgränserna på 70-talet kunde kvinnor medvetet eller 
omedvetet välja det som en strategi för acceptans (Ganetz, 1994). 
 
3.6 Utbildning 
Under de senaste 30 åren har stora förändringar skett inom Sveriges musikhögskolor. Ända 
fram till 60-talet var utbildningarna helt inriktade på konstmusik men under 70-talet 
breddades utbildningarna avsevärt. Både utbildningsupplägg och genreinriktning förändrades. 
Musik som legat utanför musikhögskolorna kom att ingå inom ramen för verksamheten. I och 
med att utbildningslinjerna förändrades och antalet studenter ökade växte andelen kvinnliga 
studenter. Nu domineras musiklärarutbildningarna i likhet med övriga lärarutbildningar av 
kvinnor (Öhrström, 1993). 
 
Öhrström skriver i sin artikel ”Sociala könsstrukturer i den högre musikutbildningen”:  
 

Utvecklingen inom den högre musikutbildningen kan karaktäriseras som en 
feminiseringsprocess, kopplad till föreställningar som är historiskt välgrundade. Tudelningen av 
musiklivet innebär att det finns en kraftig majoritet av kvinnor som är verksamma pedagoger. 
De prestigefyllda posterna i den pedagogiska världen domineras däremot av männen  (1993, s. 
78).  
 

Zervoudakes och Tanur (1994) kontaktade 600 skolor på olika utbildningsnivåer i 50 delstater 
i USA. De slumpvis utvalda skolorna delade med sig av band- och orkesterprogramblad från 
60-, 70- och 80-talet. Målsättningen med studien var att undersöka skillnaderna i antalet 
kvinnor som spelade ”maskulina” och ”feminina” instrument över dessa tidsperioder. 
Resultatet visade en ökning i proportion av kvinnor som spelade både ”maskulina” och 
”feminina” instrument på de flesta utbildningsnivåer utom den högsta. I collegeband och 
orkestrar visades en ökning i antalet kvinnliga musiker men antalet kvinnor som valt 
”manliga” instrument har hållit sig konstant. En vanlig företeelse är att antalet kvinnliga 
instrumentalister som valt ”manliga” instrument minskar ju högre upp i utbildningsnivån man 
kommer. En orsak till den övriga ökningen av kvinnlig medverkan kan säkerligen ha med 
samhällsutvecklingen att göra då antalet kvinnor i allmänhet ökat i de flesta sammanhang i 
arbetslivet och i andra utbildningskategorier genom åren.  

Den markanta minskningen av kvinnliga instrumentalister i jazzensembler på collegenivå har 
studerat av McKage (2004). En bidragande orsak till minskningen kan bero på att de 
kvinnliga instrumentalisterna inte känner sig lika bekväma att spela i jazzensemble vilka 
domineras av män, som i en traditionell (klassisk) ensemble. Farnsworth nämnde redan 1960 
att collegestudenter tillskrev jazz att vara maskulin och klassisk musik vara feminin 
(Zervoudakes och Tanur, 1994).  

En amerikansk studie om jazzimprovisation och skillnader mellan könen gällande 
självsäkerhet, nervositet och attityd gjord av Wehr-Flowers (2006) visar att flickor och 
kvinnor tenderar att ha en lägre tilltro till den egna förmågan än vad män har inom jazz 
improvisation. Ett lågt självförtroende kan vara hämmande i en lärandesituation och utgöra en 
bidragande och kanske till och med en avgörande faktor i det val som görs gällande studie- 
och yrkesvägval: 

Flickor och kvinnor kan uppvisa en lägre nivå av självförtroende gentemot jazzimprovisation, 
och det kan bidra till ett lägre antal av dessa individers medverkan i jazzimprovisation (s.4, vår 
översättning). 
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Problemet runt flickors och kvinnors deltagande i jazz behöver inte handla om förmåga, 
skicklighet eller talang, utan handlar snarare om socialpsykologi (s. 3, vår översättning). 

Vi hoppas med detta att läsaren ska vara förberedd för att ta del av vår studie. 

4. Metod 

För att komma åt kvinnliga instrumentalisters upplevelser av att delta i gymnasieskolans 
ensembleundervisning har vi valt att använda oss av kvalitativ undersökningsmetod i form av 
intervjuer. Motivet för att välja den kvalitativa intervjun var att vi ville ” … beskriva och 
förstå de centrala teman som den intervjuade upplever och förhåller sig till” (Kvale, 1997, s. 
34). Kvale (1997) poängterar att valet av undersökningsmetod ska väljas efter vilka slags 
frågor och vilka problem som undersökningen avser att besvara. De frågor vi ville besvara är i 
karaktär sådana som förhoppningsvis ger oss en nyanserad bild av de fem unga kvinnornas 
upplevelser, till skillnad mot en mer övergripande bild som lättare hade fångats med hjälp av 
enkät till ett större antal informanter (Nyberg, 2000).   
 
Vid utformningen av intervjufrågorna har vi utgått från kvalitativa frågeställningar genom att 
exempelvis formulera frågorna så som; hur, på vilket sätt och varför. I enlighet med Nybergs 
bok ”Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar” (2000). En kvantitativ metod var inget 
alternativ för oss då: ” kvantitativa undersökningar karakteriseras av att man undersöker den 
numeriska relationen mellan två eller flera mätbara egenskaper” (Hartman, 2004, s. 207). Vi 
ville försöka nå en förståelse för de fem unga kvinnornas livsvärld, deras syn på sig själva och 
sin omgivning inom vårt frågeområde och enligt Hartman (2004) kan man då inte: 
 

… isolera variabler och hitta samband mellan dem som gäller alla människor, utan måste 
undersöka hela människan eftersom livsvärlden inte kan fragmenteras, och man inte kan isolera 
en föreställning och på något sätt mäta den. Vad som söks är förståelse för hur människan 
upplever sin situation (s. 273). 

 
De fem intervjupersonerna studerar vid en gymnasieskola i norrland, tre stycken går i årskurs 
tre och två stycken går i årskurs 1. Genom intervjuer får vi fram en djupare bild av fem 
elevers erfarenheter och upplevelser. Detta bidrar till ökad förståelse för denna elevgrupps 
förutsättningar som minoritet på musikutbildningar runt om i landet.  
 

Det kvalitativa synsättet eller ”filosofin” riktar intresset mer mot individen. Istället för att fråga 
hur en objektiv verklighet ser ut ställer man frågan hur individen tolkar och formar en (sin) 
verklighet (Backman, 1998. s. 48). 

 

4.1 Urval och genomförande  
För att minska vår inblandning i urvalet av intervjupersoner kontaktade vi en av 
klassföreståndarna vid det musikestetiska programmet. Han valde i sin tur ut elever som var 
villiga att ställa upp på intervju. Kriterierna vi uppgav till klassföreståndaren var att det skulle 
vara fem kvinnliga instrumentalister från utbildningen. Det fick gärna vara en spridning i 
årskurserna men det var inget krav på att ha någon från varje årskurs. Vi kontaktade sedan 
intervjupersonerna via telefon för att komma överens om passande tider för intervjuer. Ingen 
information angående vad intervjuerna skulle handla om gavs till klassföreståndaren innan de 
genomfördes. Detta för att undvika eventuell påverkan från klassföreståndarens vid urvalet av 
intervjupersoner  (Kvale, 1997). 
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Varje intervju varade ungefär 30 minuter och genomfördes i två arbetsrum på skolan där vi 
kunde vänta oss så lite distraherande störningsmoment som möjligt. Platsen var välkänd för 
eleverna och kunde förväntas vara en trygg och behaglig miljö. Valet av en lämplig lokal är 
viktig för intervjuns utfall enligt Trost (2005). I arbetsrummen hade vi förväg ordningsställt 
varsin minidisk som användes vid inspelning av intervjuerna.  
 
Innan intervjuerna påbörjades informerades varje person om vad intervjun skulle användas till 
samt att deras svar behandlas konfidentiellt i enlighet med rekommendationer ur Patel & 
Davidsons bok ”Forskningsmetodikens grunder” (2003). I vårt arbete har eleverna fått 
fingerade namn när materialet redovisas och varken skola eller ort där de unga kvinnorna 
studerar nämns. Detta för att det inte ska vara möjligt att urskilja vilka de intervjuade är. 
 
Intervjuerna genomfördes med en hög grad av strukturering, med andra ord; fasta frågor 
ställda i en bestämd ordning. Utöver de fasta frågorna uppkom följdfrågor som kändes 
naturliga beroende på de svar vi fick. För att ge den tillfrågade frihet i sina svar så fanns inga 
fasta svarsalternativ utan struktureringen var låg med öppna svar (Patel & Davidson, 2003; 
Trost, 2005).  
 
4.2 Databehandling 
Intervjuerna skrevs ordagrant ner med talspråk utifrån inspelningarna. Det insamlade 
materialet analyserades och bearbetades genom metoden meningskoncentrering som finns 
nämnd i ”Den kvalitativa forskningsintervjun” (Kvale, 1997). Metoden innebär att ”de av 
intervjupersonen uttryckta innebörderna koncentreras i alltmer väsentliga innebörder” (s. 177) 
utifrån svaren. Vi har följt denna analysmetod steg för steg och började med att läsa igenom 
intervjuerna för att få en känsla för helheten för att sedan fastställa meningsenheterna. Vi har 
formulerat teman utifrån våra meningsenheter och sedan ställt frågor runt dessa utifrån 
undersökningens syfte. Sist har vi formulerat fyra centrala teman som vi samlat under fyra 
rubriker: instrumentval och förebilder, jämförelse och utbildning, påverkan av 
könsstereotyper och ensembleundervisning på lika villkor? 

5. Resultat 

 I den följande texten redovisas resultatet av intervjuerna med de fem kvinnliga 
instrumentalisterna. Namnen är fingerade för att garantera deltagarnas anonymitet. 
Intervjufrågorna berörde ämnena; instrumentval, förebilder, jämförelse med andra 
instrumentalister, påverkan av könsstereotyper, jämställdhet och ensemblespel. Syftet med 
studien var att undersöka fem unga kvinnors upplevelser av att vara instrumentalist i 
ensemblespel på ett musikestetiskt program. De frågeställningar vi utgått från vid utformandet 
av intervjufrågorna för att uppnå syftet är: 
 

• Upplever de fem kvinnliga instrumentalisterna ensembleundervisning på lika villkor?  
• Hur påverkar instrumentval, förebilder, könsstereotyper och jämförelse med andra de 

unga kvinnornas bild av sin roll som instrumentalist? 
 

De huvudteman vi kommer att ta upp i resultatet är: instrumentval och förebilder, jämförelse 
och utbildning, påverkan av könsstereotyper och ensembleundervisning på lika villkor. 
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5.1 Presentation av informanter 
Astrid studerar i årskurs ett och har gitarr som huvudinstrument vilket hon spelat sedan 
lågstadiet.  
 
Bella studerar i årskurs tre och har trummor som huvudinstrument. Det har hon spelat sedan 
årskurs ett på gymnasiet.  
 
Cecilia har också trummor som huvudinstrument och studerar i årskurs ett. Trummor har hon 
spelat aktivt i två år.  
 
Desirée studerar i årskurs tre och huvudinstrumentet har varit gitarr genom årskurs ett och två. 
Nu har hon bytt till tvärflöjt. Det har hon spelat sedan årskurs fyra och gitarr sedan årskurs 
åtta i grundskolan.  
 
Elina studerar i årskurs tre. Hennes huvudinstrument fram till årskurs tre var gitarr då hon 
ändrade till piano. Gitarr började hon spela i årskurs ett på gymnasiet och piano sedan årskurs 
tre på gymnasiet. 
 
5.2 Instrumentval och förebilder 
Tre av fem elever började spela sitt huvudinstrument i årskurs ett på det estetiska programmet 
efter att ha provat på dessa instrument under grundskolans musikundervisning. De andra två 
började spela sina respektive huvudinstrument i låg- och mellanstadiet via kulturskolan innan 
de började vid det estetiska programmet. En utav fem har haft familj eller släkt som 
musicerat. Desirée och Elina har haft gitarrer i hemmet innan de började spela och har senare 
haft gitarr som huvudinstrument. 
 
Eftersom Astrid kommer från en by långt utanför en mindre stad var instrumenturvalet via 
kulturskolan begränsat till gitarr. Desirée började spela tvärflöjt via kulturskolans ”Öppet 
Hus-dag” då elever inbjuds till att prova på olika instrument. En påverkande faktor till 
instrumentvalet var den kvinnliga läraren som hon fann välkomnande och positiv. Under 
högstadiet bytte hon huvudinstrument för att kunna musicera i andra sammanhang och 
upplevde sig ha en större frihet på gitarr. Tvärflöjtsundervisningen hade även närmat sig 
improvisationsämnet vilket hon redan då ogillade. När improvisation blev aktuellt i 
gitarrundervisningen blev det anledningen till bytet tillbaka till klassisk tvärflöjt.  
Två av fem elever nämner manliga elever och lärare som förebilder. Tre av fem har olika 
pop/rock/jazzband som till exempel Beatles, Esbjörn Svensson trio, Audioslave och 
Razorlight som förebilder. Den enda kvinnliga musiker som nämns är Regina Spector. Alla 
elever säger att de har uppmärksammat bristen på kvinnliga instrumentalister och därmed 
förebilder även om en elev säger sig undvika att kategorisera utifrån kön. Två av fem tycker 
att det är extra roligt att se kvinnor som spelar traditionellt manliga instrument. Cecilia, 
Desirée och Elina vilka har en bakgrund inom den lokala musikscenen tar avstånd från 
uppmärksamheten kvinnliga instrumentalister skapar som är baserad utifrån kön tillskillnad 
från prestation. 

5.3 Jämförelse och utbildning 
4 av 5 elever säger att de jämför sig med andra instrumentalister. Två utav dessa använder 
jämförelsen som en drivkraft. Astrid säger att killarna vid det musikestetiska programmet är 
bättre elgitarrister och att hennes mål är att bli lika bra som dem. Desirée och Elina upplever 
jämförelsen med andra som mycket negativ. 
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Det spelar ingen roll om de är sämre eller bättre än mig. Alltid så jämför jag mig med folk. Nu är 
det inte så mycket tjejer att jämföra med. Inte i min närhet i alla fall. Det tror jag är negativt (att 
jämföra sig). För jag har ju, det kändes som, jag blir så mycket sämre hela tiden och att jag som 
inte utvecklas. Det var därför jag avslutade nivå två på elgitarr för det kändes som att, nä, alla 
andra är ju mycket bättre och jag ids som inte hålla på med det här något mer. Men, nä, jag vet 
inte men jag snackar med andra som spelar gitarr så säger dom: Å, du är ju bra. Det här går 
skitbra det här. Men det känns som att så där säger dom bara för att jag är tjej och spelar gitarr 
och så. Jag vet inte, jag jämför mig med alla (Desirée).  

 
 
De tror även att män inte jämför sig på samma sätt som kvinnor. Ifall män jämför sig läggs 
inte lika stor vikt vid om de är sämre eller bättre än andra. Bella, Desirée och Elina säger att 
män har ett större självförtroende inom musik. 
 
4 av 5 elever kan tänka sig att söka en högre utbildning inom musik. 4 av 5 elever tror att 
bristen på kvinnliga instrumentalister inom de högre utbildningarna beror på faktorer som 
könsstereotyper som är svåra att ändra och ett större självförtroende bland män. Cecilia tror 
att unga kvinnor ledsnar fortare och att unga män kanske lär sig snabbare, där av bortfallet av 
kvinnliga instrumentalister. 

5.4 Påverkan av könsstereotyper 
Informanternas svar på hur typiska pop/rockband ser ut varierar en aning. En säger sig inte ha 
tänkt på det. Astrid, Bella och Elina tycker att ett typiskt band består av män som spelar 
instrument och kvinnor som sjunger. Desirée beskriver att hela bandet består av män. 

 
Vid frågan om de känner igen bilden av att det oftast är killar som spelar instrument och tjejer 
som sjunger instämmer alla fem. Har denna bild av hur ett band brukar se ut påverkat deras 
musicerande? 4 av 5 svarade att bilden inte har påverkat dem. Elina svarade ja, hon säger: 
 

Jo, alltså, jag har ändå känt mig lite så här när jag spelar gitarr och piano så här, lite att, vet inte, 
lite som att jag inkräktar på killarnas grej men det kan man ju liksom, det förstår jag ju själv att 
så är det ju inte.  

 
Desirée skulle vilja att det slutade kommenteras kring att det är tjejer som spelar eftersom det 
tar uppmärksamheten från själva musiken. Begrepp som ”tjejrockfestival” är ett exempel på 
att göra skillnad i musik efter kön, vilket hon inte uppskattar. Hon berättar om sin känsla av 
att inte passa in i rollen som elgitarrist vilket lett till att hon tappat lusten för att spela. 

 
Det är väl det här lite att med tjejer ska det vara så mycket gulli-gull hela tiden och att det är så 
gulligt och modigt och duktigt. Och med killar så, det är som, som jag också känner att det är 
inte häftigt att vara en tjej och spela musik. Jag känner mig inte alls cool när jag står på scenen, 
det känns bara, gud vad gör jag här egentligen (Desirée). 

 
Under sin praktik i grundskolan uppmärksammade Elina uppdelningen i könsroller bland 
barnen. Pojkarna ville endast spela instrument och flickorna ville bara sjunga. Desirée och 
Elina har spelat både i enkönade ensembler och blandade grupper. Desirée säger sig inte ha 
tänkt på om det är någon skillnad i att spela i de olika konstellationerna. Hon nämner dock att 
hon upplever sig som utmärkande när hon spelar tillsammans med killar vid tillfällen då det 
inte går bra. Desirée säger att hon då känner sig som ”den där lilla som inte kan”. Elina 
nämner att hon ibland känner sig vara inne på ett område som inte är hennes trots att hon 
förstår att resonemanget är fel. 
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5.5  Ensembleundervisning på lika villkor? 
På frågan om vad informanterna upplever vara lika villkor i ensembleundervisningen blev 
svaren; att alla får delta, säga vad de tycker, respekteras för sina åsikter, ges hjälp utifrån sina 
behov och ges tillfällen att utveckla sitt ensemblespel. Alla informanter upplever 
undervisningen som jämställd mellan män och kvinnor. Elina nämner dock att 
könsfördelningen blir tydlig i en ensemble där en tjej och en kille spelar gitarr. Det faller sig 
väldigt naturligt, enligt de intervjuade, att killen tar den mer framträdande rollen som 
sologitarrist.  
 
Gällande om undervisningen är på lika villkor finns skilda åsikter. Bella och Cecilia tycker att 
några elever inte får komma fram och prova på nya moment lika mycket som andra medan 
Astrid, Desirée och Elina anser att undervisningen är lika för alla. De intervjuade tycker att 
nivåindelningen i ensemblerna medför jämna förkunskaper i grupperna och var och en får 
chansen att känna sig bra. Bella ser positivt på nivåindelningen men nämner att det är 
inspirerande när någon i ensemblen är lite bättre än henne eftersom hon kan lära sig av den 
personens kunskaper. Ensemblerna har inte alltid varit nivåindelade på utbildningen. Tidigare 
var grupperna sammansatta med utgångspunkt i hur många år eleverna hade spelat på sitt 
instrument. Detta kan vara missvisande för hur mycket förkunskaper varje individ besitter 
enligt Desirée. Hon berättar att hennes självförtroende som elgitarrist började svikta när hon 
placerades i en ensemble med killar som hade längre erfarenhet av att spela. Hon hade inte 
spelat så länge och kände sig pressad och dålig. Tankar som ”jag kan inte” dök upp. Hon 
tycker att det är mer utvecklande att spela när ensemblerna är nivåindelade. Alla utom Desirée 
tycker att det roligaste med musik är att spela tillsammans med andra. Desirée har helt tappat 
motivationen och lusten till att spela i ensemble på grund av sviktande självförtroende inför 
sin roll som gitarrist. 
 
Ensembleundervisningen upplevs av de intervjuade som avslappnad och öppen mellan lärare 
och elever samt eleverna emellan. Astrid upplever att stämningen är tillåtande när det gäller 
att få uttrycka sina åsikter både inför lärare och klasskamrater. Elina säger att det inte fästs så 
mycket uppmärksamhet vid om man spelar fel under lektionerna, utan man tillåts försöka på 
nytt. Detta får henne att känna sig avslappnade på lektionerna. Desirée tycker att den goda 
stämningen mellan eleverna medför att både beröm och kritik kan ges och tas emot. Lärarnas 
attityd är en viktig del i undervisningen säger Desirée, då den har stark påverkan över 
stämningen i musicerandet. Hon anser att uppmuntran och stöd som uteblir och uppmuntran 
som inte känns uppriktig medför en negativ känsla. Bella säger att utbytet av tankar och 
erfarenheter kring musik eleverna emellan, är en bidragande del till den goda stämningen. 
Hon tycker att stämningen är avgörande för om det är roligt eller tråkigt att spela.  
 
5.6 Sammanfattning av resultatet  
Ur samtalen med informanterna har det framkommit att valet att spela ett av tradition 
mansdominerat instrument; gitarr och trummor baserats på viljan att spela tillsammans med 
andra. Att jämföra sig med andra kan fungera som en sporre till att utvecklas eller vara 
negativt i form av förminskande av den egna förmågan. 4 av 5 av de tillfrågade jämför sig 
medvetet med instrumentalister i sin närhet. Avsaknaden av kvinnliga instrumentalister som 
förebilder är tydlig hos informanterna i vår undersökning. Att bryta den stereotypa bilden av 
att det är män som spelar instrument och att kvinnor sjunger i pop/rockband kan vara en 
faktor för unga kvinnor att inte känna sig bekväma i rollen som instrumentalist. Hur mycket 
och om bilden påverkar det egna musicerandet kan tänkas bero på individuella olikheter. I 
undersökningen uppger informanterna att en trolig anledning till att fler män än kvinnor 



13 

 

fortsätter inom högre musikutbildningar kan vara männens starkare självförtroende och att 
unga kvinnor ledsnar fortare och söker sig till något nytt. 
 
6. Diskussion 
  
Här diskuterar vi metoden vi använt för att uppnå syftet och resultaten i förhållande till 
tidigare forskning, relevanta styrdokument och vår kommande lärarroll. 
 
6.1 Metoddiskussion 
Intervju som metod lämpade sig väl för vår undersökning. Den tillät oss komma närmare de 
fem informanternas upplevelser av att vara kvinnliga instrumentalister i en mansdominerad 
genre. Ämnet är stort och innehåller många faktorer som är viktiga för att bilda sig en 
någorlunda helhetsuppfattning och få förståelse för informanternas livsvärld. Genom 
intervjuer har vi avsett att ringa in ämnet från olika håll för att få ett så tillförlitligt material 
som möjligt. Informanternas svar kändes öppna och uppriktiga därför tror vi att arbetet ger en 
rättvisande bild av deras upplevelser som instrumentalister (Svenning, 2003).   
 
Eftersom vi valt en kvalitativ undersökning försökte vi i enlighet med Hartman (2004) 
”påbörja själva datainsamlingen så teorineutral som möjligt, för att undvika snedvriden 
datainsamling, och låta informationen själv generera en teori” (s. 279). Vi ville utifrån ovan 
nämnt citat vara så neutrala som möjligt i utformningen av våra intervjufrågor och ändå få 
våra frågeställningar besvarade. Därför diskuterade vi länge intervjufrågornas utformning och 
bestämde oss slutligen för att välja bort frågor som rörde eventuella skillnader mellan unga 
kvinnor och unga mäns musicerande och upplevelse av ensemblespel. Vi ställde enbart 
uppföljningsfrågor, sonderande frågor och specificerande frågor rörande dessa ämnen utifrån 
intervjupersonernas svar ifall de själva närmade sig dessa områden. Våra resultat hade 
antagligen sett annorlunda ut om vi ställt inledande frågor där de kvinnliga 
instrumentalisterna ombetts jämföra sig med manliga instrumentalister men det var aldrig vår 
intention. Följande citat stämmer väl med meningen med vår studie, vilken var att:  
 

… nå en förståelse för den livsvärld människor har, det sätt de ser på sig själva och på sin 
relation till omgivningen. Vi kan då inte isolera variabler och hitta samband mellan dem som 
gäller alla människor, utan måste undersöka hela människan eftersom livsvärlden inte kan 
fragmenteras, och man kan inte isolera en föreställning och på något sätt mäta den. Vad som 
söks är förståelse för hur människan upplever sin situation (Hartman, 2004, s. 273). 

 
Under behandlingen av intervjuerna kom vi på ytterligare frågor vi kunde ha ställt. Ingen av 
oss är erfarna intervjuare och därför finns det trådar som inte följdes upp ordentligt under de 
första samtalen, men efterhand kom följdfrågorna mer naturligt. Något som skulle kunna 
påverka svaren är att en av oss har tidigare koppling till informanterna via sin praktik. För att 
komma runt den eventuella påverkan tog vi till två åtgärder. Vi lät en av lärarna på det 
musikestetiska programmet hitta elever som kunde ställa upp på att intervjuas samt att den av 
oss utan koppling till informanterna fick göra tre intervjuer av fem. De två informanter som 
intervjuades av den med koppling kan tänkas vara mindre fria i sina svar vid exempelvis fråga 
14 där de ombads att beskriva stämningen på utbildningen mellan lärare och elev. De kan 
även tänkas vara mer öppna i sina svar eftersom en tillit kan ha byggts upp igenom den 
tidigare kontakten. Vi tror dock att påverkan är liten eftersom svaren kändes uppriktiga.  
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Läraren som ombads välja ut intervjupersoner fick inga andra instruktioner än att vi ville 
komma i kontakt med fem stycken kvinnliga instrumentalister på det musikestetiska 
programmet. Eleverna fick ingen information angående intervjun på förhand utan vid själva 
intervjutillfället informerade vi dem om anledningen till intervjuerna. Vi berättade att vi 
skulle ställa frågor kring till exempel ensemblespel och förebilder för att kunna skriva om 
deras tankar och upplevelser i vårt examensarbete. Hartman (2004) skriver om 
urvalsproblematiken runt kvalitativa undersökningar: 
 

Man söker en bestämd kunskap, och man väljer att intervjua dem som kan ge den kunskapen, 
eller man väljer att observera på den plats som man tror kan ge information om platser av just 
den typen. Detta urval måste vara genomtänkt, och hur man gör det beror på vad man är ute efter 
för kunskap, och vad man har för praktiska möjligheter. Emellertid så kräver detta slagets urval 
att man har, eller i alla fall kan skaffa sig, någon kännedom om de personer som är möjliga att 
undersöka, och att man vet så mycket att man kan göra urvalet på basis på detta (s. 284-285). 

 
Vi visste på grund av vår musikaliska bakgrund att de flesta kvinnliga instrumentalister på 
valfritt musikestetiskt program skulle kunna medverka i vår undersökning. Att läraren fick 
tillfråga intervjupersonerna om deras möjlighet till medverkan såg vi som positivt då vi själva 
kom runt att välja ut individerna.  
 
6.2 Resultatdiskussion  
Syftet med studien är att undersöka fem unga kvinnors upplevelser av att vara instrumentalist 
i ensemblespel på ett musikestetiskt program. Resultatet kan tyda på att de intervjuade 
behöver kvinnliga förebilder i undervisningen för att lättare socialiseras in i rollen som 
instrumentalist. En större medvetenhet i musiklärarkåren om könssocialisation och dess 
konsekvenser för instrumentval, ensemblespel och fortsatta musikstudier i längden kan bidra 
till en ökning bland kvinnor som instrumentalister i pop/rock/jazzgenren. 
 
I och med att vår urvalsgrupp består av kvinnliga instrumentalister som valt traditionellt 
manliga instrument och musikaliska sammanhang har de redan gått emot normen. 
Instrumentvalet hos barn och ungdomar är oändligt mer komplext än bara könstillhörighet. 
Bara en av våra intervjupersoner är uppväxt med musicerande föräldrar. Det är dock en 
intressant iakttagelse att de två intervjupersoner som hade en gitarr tillgänglig i hemmet 
senare började spela just detta instrument. Brändström och Wiklund (1995) tar upp fler 
faktorer än kön som kan vara avgörande för val av instrument.  Barn och ungdomars 
socioekonomiska bakgrund, föräldrarnas eventuella musicerande samt geografisk situation är 
att ta i beaktande angående instrumentval, barnets musiksmak, fritidsmusicerande, 
framtidsplaner och fortsatta musikstudier. Kön verkar dock avgörande för alla ovanstående 
faktorer och för de resultat vi erhållit, vilket stämmer överens med vad Brändström & 
Wiklund fann i sin studie.  
 

Nära nog varannan deltagare (i Brändström och Wiklunds studie) har alltså uppfattat att de 
själva har bestämt vilket instrument de velat spela, trots att valet i hög grad skulle kunna 
förklaras utifrån kön, socioekonomisk och musikalisk bakgrund. Instrumentvalet måste därför 
till stor del förstås som en fråga om distinktioner: det är ett mer eller mindre omedvetet sätt att 
befästa sin könsidentitet och sin klass- och grupptillhörighet (Brändström & Wiklund, 1995, s. 
72). 

 
Bristen på kvinnliga instrumentalister som förebilder kan vara en bidragande del i att så få 
unga kvinnor väljer traditionellt manliga instrument. Inom populärmusiken finns knappt några 
förebilder och inom skolans undervisning lyser kvinnliga instrumentalister med sin frånvaro 
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inom pop/rock/jazzgenren. När vi frågat våra intervjupersoner om förebilder nämns bara 
manliga förebilder förutom en kvinnlig artist. Det får oss att undra om förebilder är viktigast 
initialt vid ett barns instrumentval eller om bristen på förebilder präglar det fortsatta 
musicerandet så pass att majoriteten av kvinnorna slutar spela? 

I vår bakgrund referar vi till Bruce och Kemps studie (1993, i Brändström & Wiklund, 1995; 
O´Neill, 1997; Bergman; 2001) som visar vikten av förebilder vid barns instrumentval. Barn 
fick se en manlig eller en kvinnlig trombonist uppträda. Av de flickor som fick se den 
kvinnliga trombonisten spela kunde upp till 20 % tänka sig att själva spela instrumentet. 
Endast 2 % kunde tänka sig att spela själva av de flickor som fått se den manliga trombonisten 
uppträda. Den statistiken visar tydligt vikten av kvinnliga förebilder i musiken för att fler 
unga kvinnor ska välja traditionellt ”manliga” instrument. 
 
O`Neill (1997) skriver att barn och ungdomar sannolikt är oftare exponerade för manliga 
instrumentalister som spelar till exempel trummor, gitarr och bas via media. Detta kan i 
längden leda till att unga kvinnor inte identifierar sig med rollen som rockstjärna på samma 
sätt som unga män. Istället för kvinnliga förebilder har två av våra intervjupersoner manliga 
klasskamrater som förebilder och två intervjupersoner har bara manliga pop/rock/jazzmusiker 
som förebilder. Endast en intervjuperson nämner en kvinnlig musiker. Att våra 
intervjupersoner som redan börjat spela traditionellt manliga instrument nästan enbart nämner 
manliga förebilder kan även ha med andra faktorer än det tunna kvinnliga urvalet. 
Genusforskaren Hirdman skriver i ”Genus – Det stabilas föränderliga former” (2001) om hur 
manliga beteenden och synsätt ofta är normgivande och nästan alltid högre värderade än de 
kvinnliga. Det synsättet är förenligt med Bergmans (2001) då hon skriver om kvinnliga 
musikers behov av att distansera sig från andra kvinnliga musiker. Granskningen av andra 
kvinnliga medmusiker och artister blir ett sätt att inte bli ifrågasatt. Den inställningen gör det i 
längden svårare för kvinnor att förhålla sig till sin roll som musiker samtidigt som den 
undergräver kvinnors möjligheter till att relatera, jämföra och dra nytta av varandra. 
När vi talat med våra intervjupersoner om jämförelsen med andra musiker upplevde sig fyra 
av fem personer aktivt jämföra sig med andra. De jämför sig med andra elever de upplevde ha 
både bättre eller sämre instrumentala färdigheter än. Två av dessa kan inte vända jämförandet 
till en drivkraft och lider uttalat utav detta. För Desire har det gått så långt att hon inte längre 
vill spela elgitarr. Särskilt inte i situationer där hon måste vara i fokus och improvisera. Hon 
har till och med bytt huvudinstrument två gånger enbart för att undkomma improvisation. 
Även Elina bytte huvudinstrument från gitarr till piano då hon kände att lektionstiden mer och 
mer handlade om solospel och improvisation. En situation hon inte kände sig bekväm i. Detta 
beteende är vanligt och går hand i hand med Wehr–Flowers (2006) studie om 
jazzimprovisation och skillnader mellan könen gällande självsäkerhet, nervositet och attityd. 
Studien kan säkerligen appliceras på andra musikgenrer. Att vara i fokus musikaliskt i 
samband med solospel då eleven känner bristande tilltro till den egna förmågan kan ta bort 
glädjen ur samspelet med andra musiker. Oftast handlar det inte om bristande kapacitet, talang 
eller skicklighet hos de kvinnliga instrumentalisterna utan om socialpsykologi där kvinnorna 
lärt sig att inte stå i fokus.  

Det är en vanlig företeelse att unga kvinnor underskattar den egna förmågan och uppfattar sig 
själva som sämre än män inom mansdominerade områden. Det lägre självförtroendet som 
unga kvinnor ofta har kan invagga dem i en ”illusion av inkompetens” istället för att se sin 
förmåga och utveckla den. Detta kan påverka deras studieval inom musik menar Woolfolk (i 
Wehr-Flowers, 2006). Dessa tankar är också förenliga med Bloss teorier att när kvinnorna 
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socialiseras in i en mansdominerad kultur tar på sig rollen som den underkuvade för att 
accepteras och förlorar tilltron till sin egen förmåga (1998 i Bergman, 2001). 

Astrid säger att killarna på det musikestetiska programmet är bättre elgitarrister eftersom 
tjejerna spelar mest akustiskt och i första hand agerar som kompgitarrister. Normen om att 
män har en mer aktiv roll i bemärkelsen av att ta mer plats, visar sig enligt Elina i 
ensembleundervisningen när hon nämner att det faller sig naturligt att killarna i ensemblen 
spelar solo och improviserar. Taguchi (2003) menar att kön är en social konstruktion och att 
vi lär oss vilka beteenden som är kvinnliga respektive manliga. Ovanstående exempel kan 
visa på könssocialiseringen som faktor gällande svårigheten att hitta sin roll som kvinnlig 
instrumentalist på ett mansdominerat område.  

Tre av våra intervjupersoner tror att unga män har ett större självförtroende inom musik och 
att de inte jämför sig på samma sätt som unga kvinnor. Detta är åsikter som återigen kan 
kopplas till Wehr-Flowers (2006) studie. Allt detta kan vara anledningar till bortfallet av 
kvinnliga instrumentalister innan de når de högre musikutbildningarna. Så många som fyra av 
intervjupersonerna tror själva att det är seglivade könsstereotyper och ett större 
självförtroende bland män som gör att kvinnliga instrumentalister står tillbaka på de högre 
musikutbildningarna.  

Öhrström skriver i sin artikel ”Sociala könsstrukturer i den högre musikutbildningen” (1993): 

Förändringar inom socialisation hör till de mer tröga strukturerna i vårt samhälle: föräldrar 
uppfostrar sina barn som deras föräldrar uppfostrat dem, som de i sin tur blivit uppfostrade av 
sina föräldrar. Ideologier och föreställningar traderas inom familjerna generation efter 
generation och ideologiska strukturer lagras i våra medvetanden. Mot detta står ett ekonomiskt 
och tekniskt system som snabbt förändras och ger nya möjligheter. I fotspåren följer 
skolpolitiska reformer och ny pedagogisk kunskap som ska omsättas i en praktisk. På 
individplanet kan en människa förändra sin situation kraftig, medan ideologiska strukturer från 
äldre sammanhang sannolikt fungerar som styrmekanismer i den nya verkligheten (s. 55-56). 

Detta är ett citat som belyser våra egna tankar kring kvinnors frånvaro som instrumentalister 
inom musikundervisning i pop/rock/jazzgenren. Utbildningsvägarna är öppna för alla men 
”ideologiska strukturer från äldre sammanhang” (s. 56) gör det svårt för kvinnor att ta sig in i 
pop/rock/jazzmusikens utbildningsvärld, särskilt utan föregångare/förebilder. 

I Läroplanen för det frivilliga skolväsendet (nämns vidare i texten som Lpf 94) står gällande 
likvärdig utbildning att kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter aktivt ska främjas i 
skolan. Tidigare i resultatet och i resultatdiskussionen har vi nämnt att Astrid och Elina trodde 
att det är mer naturligt för män att ta en mer aktiv roll i skolans ensemblespel. Dessa 
kommentarer kan indikera att lika rätt, möjligheter och jämlikhet som instrumentalister i 
ensemblespel kan förbättras. För att motverka bortfallet av kvinnliga instrumentalister på de 
högre musikutbildningarna behövs troligtvis ytterligare insatser i undervisningen på 
gymnasiet för att stärka jämlikheten.   

Skolans värdegrund ska förankra jämställdhet mellan kvinnor och män bland eleverna. Med 
inblick i unga kvinnornas upplevelser av att spela instrument i ensemble ges större 
möjligheter att ”… stärka elevernas tro på sig själv och ge dem framtidstro” (Lpf94, s. 6).  
Enligt Wehr-Flowers (2006) tidigare nämnda studie uppvisade flickor och kvinnor en lägre 
tilltro till den egna förmågan än män. De menar att ett lågt självförtroende kan vara 
hämmande i en lärandesituation och verka avgörande i det val som görs gällande studie- och 
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yrkesvägval. Därför är av största vikt att skolan lever upp till sina egna mål och riktlinjer när 
det gäller att verka för en jämlik och jämställd skola/undervisning.   

Det står även i Lpf94 att skolans uppgift är att uppmuntra eleverna till att utveckla sina 
intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt. Att spela tillsammans i 
ensembler med både manliga och kvinnliga instrumentalister kan vara ett effektivt medel för 
att motverka tudelningen manligt – kvinnligt. Att i skolans undervisning luckra upp bilden av 
att det är män som spelar instrument och kvinnor som sjunger kan tänkas bidra till en större 
mångfald av kvinnor i musiklivet.  

De tillfrågade är vana vid att spela i blandade grupper men Astrid nämnde att det kändes lite 
”konstigt” att spela i en grupp där hon var den enda kvinnliga instrumentalisten. Med tanke på 
att en viktig del i unga kvinnors socialiseringsprocess i tonåren är att kunna relatera till andra 
unga kvinnor så är den ”konstiga” känslan Astrid uttryckte helt förståelig. 

Ett annat tillvägagångssätt i ensembleundervisning än blandade grupper för att få fler unga 
kvinnor att börja spela är att låta dem spela tillsammans. Särskilt viktigt verkar detta vara i 
vissa åldrar. Ganetz (1994) skriver om unga mäns försprång inom terminologi, utrustning och 
instrumentkunskaper som gör att unga kvinnor känner sig underlägsna redan från början. Hon 
föreslår att unga kvinnor till en början enbart ska spela tillsammans med andra unga kvinnor 
för att skapa en trygg miljö som verkar som en plattform inför fortsatt utbildning eller 
hobbymusicerande i blandade grupper. Detta är ett påstående vi utifrån egna erfarenheter kan 
hålla med om beroende rådande situation. Tre av våra intervjupersoner har sådana 
erfarenheter som tillät dem att i lugn och ro få lära sig grunderna på sina instrument i en 
enkönad grupp både i ensembleundervisningen och på fritiden. Vi tror att åtgärder som dessa 
kan användas på ett medvetet sätt för att alla deltagare i gymnasiets ensembleundervisning på 
det estetiska programmet ska ha möjlighet att nå de mål som uppges i kursplanen.  

Grupper som enbart består av unga kvinnor tror vi är en bra startpunkt för de som vill börja 
spela i band för första gången. Särskilt för de som inte läser vid ett musikestetisktprogram och 
tar sig fram på egen hand. Tillsammans i en socialt välkänd omgivning kan de prova sig fram 
och i egen takt utvecklas på sina instrument. Det var så vi började spela vilket kändes som en 
trygg start och en gemensam punkt att samlas kring. Att vi utmärkte oss som kvinnliga 
instrumentalister gjorde oss starkare som grupp. Vilken form man föredrar att börja i varierar 
säkert efter personlighet men när det gäller att våga ta steget ut i ett mansdominerat område 
kan en bra språngbräda vara att göra det tillsammans med andra unga kvinnor.  

Informanterna uppgav att de inte såg någon skillnad i att spela i blandade eller enkönade 
ensemblegrupper. Desirée berättade att hennes självförtroende som elgitarrist började 
försvinna när hon som relativt ny på gitarr placerades i en ensemble med killar som hade 
längre erfarenhet av att spela. Detta indikerar att en bra nivåplacering kan ha en större 
påverkan på självförtroendet och lusten att fortsätta spela än om ensemblegrupperna är 
blandade eller inte.  

De fem informanterna i undersökning har inte upplevt någon skillnad i behandlingen gällande 
könstillhörighet i sin ensembleundervisning. De säger sig inte tänka i de banorna själva. I 
läroplanens mål om likvärdig utbildning står det: ”Eleverna skall uppmuntras att utveckla sina 
intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt” (Lpf 94, s. 7). 

Oavsett kön verkar förkunskaper, hängivenhet och vilja till progression bland deltagarna vara 
de viktigaste faktorerna för att bli socialt accepterad inom pop/rock/jazzensemblespel. Det är 
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viktigt att komma ihåg. Enkönade ensembler via skolans undervisning är bara ett verktyg för 
att få unga kvinnor att börja spela. Det ligger dock en skillnad i om kompisgäng som 
uteslutande består av unga kvinnor på eget initiativ startar sitt musicerande på samma sätt som 
unga män. Dessa ”tjejband” har lika naturligt sitt ursprung ur vänskapsrelationer på samma 
sätt som ”killband”. Ganetz (1994) förklaring till enkönade band är helt enkelt de övriga 
sociala strukturerna i samhället. Tre av våra intervjupersoner tyckte det var negativt att 
refereras till som ”tjejband” vid de tillfällen de musicerat i enkönade band. Bergman (2001) 
skriver att det bästa sättet för kvinnors fortsatta musicerande är att satsa på en hög nivå av 
instrumentala färdigheter och sedan synas sammanhang där musiken är i fokus. 

Vi menar att alla som arbetar eller kommer att arbeta med ensembleundervisning på 
gymnasiet behöver bli mer medvetna om hur de relaterar till instrumentalister beroende av 
kön, samt hur lärare kan arbeta aktivt för att främja ett jämlikt lärande och jämlika 
socialisationsprocesser. Därför är resultatet av detta arbete viktigt för blivande och redan 
utbildade musiklärare. 

6.3 Fortsatt forskning 
På planeringsstadiet hade vi tankar om att genomföra en undersökning där både lärare och 
elevers syn på jämställdhet och lika villkor i ensemblespel var i fokus. En jämförelse mellan 
lärares och elevers perspektiv skulle vara ett intressant forskningsområde. Vi valde dock att 
avgränsa området till unga kvinnors syn på ensemblespel. Under arbetets gång har vi hittat 
ytterligare intressanta vinklingar inom vårt forskningsområde. Exempelvis hade en likadan 
undersökning kunna genomföras med manliga instrumentalister vid ett 
musikestetisktprogram. Detta för ökad förståelse kring manliga instrumentalisters bild av 
ensembleundervisning. Resultaten från en sådan undersökning skulle vara intressant att 
jämföra med våra resultat.  
 
7. Avslutande kommentarer 
 
Innan vi valde ämne till denna uppsats tvekade vi att närma oss området genus och musik men 
bestämde oss tillslut för att försöka ta reda på hur unga kvinnliga instrumentalister upplever 
sitt musicerande och ensemblespel. Detta för att bättre förstå och stödja de unga kvinnor som 
väljer att fortsätta musicera inom vår egen genre inför vår framtida lärargärning. Tack vare 
arbetet tycker vi oss ha hittat pedagogiska verktyg för att möta denna grupp och fått större 
förståelse för andra kvinnor inom vår egen genre. 
 
Den viktigaste faktorn för ett bra samspel verkar för alla våra informanter vara liknande 
förkunskaper på instrumentet hos deltagarna vid ensembleindelning. Oavsett kön verkar 
förkunskaper, hängivenhet och vilja till progression bland deltagarna vara de viktigaste 
faktorerna för att bli socialt accepterad inom pop/rock/jazzensemblespel. 
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    Bilaga 1 

 
Intervjufrågor: 
 
1. Årskurs?      

2.  Huvudinstrument?  

3. Varför började du spela musik? Ville du spela i grupp eller enskilt? 

4. Varför valde du det instrument du spelar?  

5. Vad tycker du om för musik? (Att lyssna/spela) 

6. Har du någon förebild som spelar samma instrument som du? Ex, någon artist, 

musiker, vän eller familjemedlem. Tror du att det har påverkat ditt instrumentval? 

7. Jämför du dig med någon när du spelar, i så fall med vem? 

8. Hur tycker du ett typiskt pop/rockband ser ut? (Vem spelar vad?) 

9. Det är oftast killar som spelar instrument och tjejer som sjunger, varför tror du att det 

är så? 

10. Vad är viktigt för dig när du spelar musik själv och när du spelar i grupp? 

11. Påverkas ditt musicerande av på vad dina lärare och medmusikanter tycker? På vilket 

sätt? 

12. Vad innebär ensembleundervisning på lika villkor för dig? 

13. Tycker du att ensembleundervisningen är jämställd och på lika villkor? 

14. Av instrumentalister är det i majoritet killar som fortsätter att utbilda sig inom musik, 

vad kan det bero på att tjejerna inte gör det? 

15. Vad har du för framtidsplaner angående ditt musicerande, skulle du kunna tänka dig att 

utbilda dig vidare inom musik?  

 

 

 
 

 
 


