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Abstrakt 

I denna studie undersöks vilka faktorer som spelar in när flickor väljer att spela trombon, vad 

de får för reaktioner då de berättar om sitt instrumentval, vad som motiverar de att fortsätta 

spela samt om de själva uppfattar att det finns en genusaspekt i instrumentvalet. Studien 

genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer på sju trombonspelande flickor i olika åldrar.  

Huvudresultatet är att valet av trombon var starkt påverkat av ett fysiskt möte med 

instrumentet, där intresse väcktes för dess särskilda spelsätt och konstruktion som var så olik 

andra blåsinstrument, så som trumpet, horn och klarinett. Andra faktorer som påverkade 

instrumentvalet var familjen och kompisarna. Att få spela trombon tillsammans med andra 

sporrar flickorna till att fortsätta och ju längre ner i informanternas ålder man kommer, desto 

mindre ovanligt tyckte de att trombonspelande flickor är.  
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1 Inledning 

”Jaha, så du spelar trombon… Är inte det ett ganska ovanligt instrument för en tjej att 

spela?” Detta är en ständigt återkommande fras då en flicka som spelar trombon inleder 

diskussion med en människa de nyss träffat. Under mina femton år som trombonist har 

jag fått höra detta många gånger. Fördomarna om vilka instrument som passar till 

flickor respektive pojkar är starka.  

Jag började med att spela fiol när jag var ganska ung, bara fyra år gammal. Med åren 

kände jag mer och mer att fiol inte är mitt instrument, och efter många om och men 

bytte jag till trombon då jag var nio år gammal. Det var egentligen valthorn jag ville 

spela, men mamma, som är bleckblåslärare, tyckte att trombonister behövdes mer. Då 

började min karriär som trombonist och sedan dess har jag oftast varit den enda flickan i 

trombonsektionen. Jag har aldrig ångrat att jag bytte instrument och det är tack vare det 

jag fortfarande håller på med musik och vill ha ett yrke inom det. Det bästa med 

trombonen är att den passar in i många olika musiksammanhang, tycker jag. Jag är 

lyckligt lottad som får spela i både symfoniorkestrar och storband. 

År 2009 fanns kultur- eller musikskolor i 278 av Sveriges 290 kommuner (SMoK, 

http://www.smok.se/om-smok). De har utbildat landets unga musikanter sedan 1940-

talet och på 1960-talet skedde en ökning av musikskolor vilka sedan dess bedrivs med 

kommunala medel. Sverige ligger i Europas topp med sin framstående verksamhet och 

antal elever inom musik- och kulturskolor. Verksamheten är till för alla oberoende av 

social, kulturell och ekonomisk bakgrund och för en rimlig avgift (SMoK). 

I andra länder är det inte lika självklart att musikhobbyn finns tillgänglig för alla. I 

Venezuela grundades 1975 en organisation som då hette ”Social action for music”. Den 

grundades av José Antonio Abreu, en musiker och finansman. Projektet har bytt namn 

och expanderat stadigt under åren men budskapet och målen är de samma: alla barn har 

rätt till att få spela ett instrument, att få spela musik. Den tar hand om mellan 310 000 

och 370 000 barn och ungdomar och ger dem möjlighet att få spela, oavsett deras 

bakgrund. Det uppskattas att 70-90 procent av barnen kommer från fattiga familjer och 

på grund av organisationen kan få en chans att bli något, att inte behöva hamna inom 

kriminaliteten (El Sistema, länkadress: http://en.wikipedia.org/wiki/El_Sistema). År 

1977, efter en succé i en tävling i Skottland, började regeringen satsa i organisationen 

och finansiera den helt.  

Nu när det är dags att avsluta mina studier och bege mig in i arbetslivet känns det som 

att jag vill fördjupa mig i genusaspekten i instrumentvalet. Tidigare i min utbildning har 

jag haft kurser som har vidrört genusaspekten från undervisningsperspektiv, men jag vill 

undersöka anledningarna till instrumentvalet mera. Min uppfattning är att det 

fortfarande är betydligt fler pojkar som spelar trummor och trombon och flickor spelar 

mer flöjt och fiol. I detta arbete ska jag undersöka andra trombonspelande flickors 

upplevelser om ämnet, ifall de också känner att de alltid är den enda flickan bland 

trombonisterna. Jag vill veta vad som får flickorna att vilja spela trombon för att jag i 

framtiden ska kunna inspirera ännu fler flickor till det. För att locka fram fler musiker i 

orkesterinstrumenten måste instrumenten vara lockande för båda könen.  

 

http://www.smok.se/om-smok
http://en.wikipedia.org/wiki/El_Sistema


2 
 

2 Syfte 

Mitt syfte med denna studie är att få en djupare förståelse för vilka faktorer som spelar 

in när flickor väljer att spela trombon och hur de upplever sitt spelande. 

2.1 Frågeställningar 

• Vilka faktorer påverkade flickors beslut att börja spela trombon?  

• Hur påverkas instrumentval av föräldrarna, syskonen och kompisarna? 

• Vad får flickorna för reaktioner när de berättar att de spelar trombon? 

• Vad är det som får flickorna att fortsätta spela? 

• Uppfattar flickorna själva att det finns en genusaspekt? 

 

3 Bakgrund 

I denna del presenteras tidigare forskning på genus och instrumentval. 

3.1 Genus i kulturskolan 

Att välja ett instrument ur ett genusperspektiv och att undervisa flickor och pojkar på 

samma sätt är frågor som det inte pratas mycket om i musik- och kulturskolorna idag. 

Forskningen ligger steget före och det har framkommit en del intressanta resultat om 

ämnet.  

Genusaspekten har även intresserat andra lärarstudenter. Sekander (2010) berättar i sin 

studie På neutral mark att lärare i kulturskolor diskuterar genusfrågor och jämställdhet 

mellan könen inom olika instrumentgrupper, men bara i personalrummet med andra 

lärare och inte på skolans initiativ. Marklund (2010) funderar i sin studie 

Gitarrundervisning ur ett genusperspektiv om det är historien som tynger våra axlar, om 

våra val präglas av alla valen som människor tidigare gjort åt oss.  

I den svenska kulturskolan finns inte en uttalad genuspedagogik vad gäller 

instrumentalval. Vanligast är att man bjuder in elever till instrumentdemonstrationer där 

man prövar att spela instrumenten. I vissa fall åker man ut till skolorna, i andra fall 

bjuds både föräldrar och barn in till ett möte på kvällstid. Att elever i kulturskola på 

olika sätt är bundna eller mer intresserade av vissa instrument beroende av kön är alltså 

inte något nytt, men då jag är blivande trombonlärare är jag intresserad av att just detta 

instrument skärskådas. 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden 

som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av 

kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till 

rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara 

icke-konfessionell. (Lgr 11, s. 7) 

Kulturskolan har ingen egen läroplan i den meningen som det obligatoriska 

skolväsendet har. Varje kulturskola har sina lokala planer på hur verksamheten ska se 

ut, men under projekt i grundskolor måste även lärare i kulturskolan följa grundskolans 
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läroplan, eftersom alla som arbetar inom grundskolan måste följa styrdokumenten, 

skollagen och Lgr 11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011).  

3.2 Kvinnligt och manligt 

Musik- och kulturskolorna rekryterar ofta elever genom att åka runt på skolor, 

alternativt samla elever till ett ställe och göra instrumentdemonstrationer. De tillfällena 

är mycket viktiga i elevrekryteringen och det är i samband med dem många barn 

kommer i kontakt med de ovanligare instrumenten för första gången. Om även de mer 

ovanliga instrumenten presenteras på ett attraktivt och könsneutralt sätt finns det större 

chans att barnen väljer att spela dem. Ett förslag skulle kunna vara att försöka visa upp 

instrumenten utan att förstärka några eventuella fördomar, genom att till exempel ha en 

manlig flöjtist och en kvinnlig trombonist och så vidare. 

Thomsson (2003) skriver följande om kvinnligt och manligt (Elwin-Nowak & 

Thomsson, 2003): 

Men de flesta könsteoretiker menar att ingen människa föds kvinnlig eller manlig. 

Människor föds med en kropp med vissa yttre karaktärsdrag som gör att omgivningen 

tolkar att det är en flicka respektive en pojke som fötts. När så ett barn blivit tolkat och 

förklarat som flicka eller som pojke, så startar det stora ”könspådraget”. Det är som en 

lavin som bara rasar in över varje ny liten människa. Barnen kläds, tilltalas, får namn och 

leksaker som tycks passa just det här barnet- som individ, tänker man. (Elvin-Nowak & 

Thomsson, 2003, s.21) 

Thomsson (2003) menar att begreppet kvinnligt respektive manligt inte är någonting 

som vi föds med, utan det är omgivningen som formar detta. Människor behandlas som 

det bedöms vara lämpligt att behandla personer av det könet oavsett deras personlighet. 

Varje individ har även en förutfattad mening om de musikaliska instrumenten, vissa 

tycks vara mer kvinnliga och andra mer manliga. Dessa fördomar måste tonas ned för 

att locka fler att börja spela även de mera udda instrumenten, som till exempel trombon 

och tuba. I några kulturer har det till och med funnits oskrivna lagar om att ett 

instrument bara får spelas av ett kön.  

In New Guinea, for example,”holy” flutes were only played by males; females were not 

even allowed to look at them. ( Delzell & Leppla, 1992, s.93-94) 

Yeaman (2003) frågar i sin artikel Är konsten en man eller en kvinna? elever och 

personal på Musikhögskolan, Danshögskolan och Konstfack i Stockholm samt 

teaterhögskolorna i Göteborg och Stockholm om jämställdheten, könskvotering och 

verkligheten efter utbildningen. Yeaman (2003) kommer fram till att alla högskolor har 

en jämställdhetsplan, som de idag är skyldiga att förhålla sig till, samt att elever och 

personal finner att det fungerar bra. Det är istället det omgivande samhället som skapar 

stereotyper om kvinnligt och manligt. Yeaman (2003) tycker det är intressant att 

könskvotering endast sker på de utbildningarna där majoriteten är kvinnor och 

konstaterar att männen oftast vill göra karriär till skillnad från kvinnorna som i högre 

grad söker sig till pedagogiska yrken. Detta gäller även för musikläraryrket.  

 

Många undersökningar har gjorts på om olika instrument uppfattas som kvinnliga eller 

manliga. Abeles och Porter (1978) berättar om en studie där informanter fick ordna åtta 

instrument från den mest kvinnliga till den mest manliga. Instrumenten var flöjt, fiol, 

klarinett, cello, saxofon, trumpet, trombon och trummor. Femtioåtta studenter deltog i 

studien varav 32 av dem var musikstudenter och 26 studerade något annat. Studenterna 
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fick en lista där åtta instrument hade parats ihop två och två i alla möjliga 

kombinationer. Studenterna fick därefter ringa in det som de tyckte var mest maskulint 

av de två alternativen. Flöjt, fiol och klarinett betraktades även i den här studien som de 

mest kvinnliga instrumenten och trumpet, trombon och trummor som de mest 

maskulina. Cello och saxofon var de mest neutrala instrumenten enligt studenterna. 

Resultaten var likadana bland både musikstudenter och de som inte studerade musik.  

 

Delzell och Leppla (1992) gjorde en exakt likadan studie fjorton år senare. I deras studie 

ingick 222 studenter, varav 68 studerade musik. De kom fram till nästan exakt samma 

resultat som Abeles och Porter (1978), med skillnad att i den senare studien har klarinett 

och fiol bytt plats, klarinett ansågs vara lite mer feminin än fiol. Enligt alla studier 

Delzell och Leppla (1992) gjort har den uppenbara fördelningen till manliga och 

kvinnliga instrument försvagats lite, men den finns fortfarande.  

 

Abeles och Porter (1978) gjorde även en studie som gick ut på att ta reda på vilka 

instrument vuxna skulle rekommendera sina söner och döttrar att börja spela. 149 vuxna 

svarade i en enkät med frågor som: Vilka tre instrument skulle du vilja rekommendera 

till ditt barn som går i femte klass att börja spela? Hälften av enkäten frågade vilket 

instrument de skulle rekommendera sin son att börja spela och hälften vilket instrument 

de skulle rekommendera till sin dotter. De fick välja mellan åtta instrument: flöjt, fiol, 

klarinett, cello, saxofon, trumpet, trombon och trummor. Studiens resultat är att 

majoriteten av informanterna skulle rekommendera trumpet, trombon och trummor till 

pojkar och fiol, klarinett och flöjt till flickor. Cello och saxofon var de mest neutrala av 

de åtta instrumenten. Resultaten stämde överens med Abeles och Porters (1978) andra 

studie om de mest kvinnliga respektive manliga instrumenten. 

 

Abeles (2009) har undersökt om uppfattningar av kvinnliga och manliga instrumenten 

har ändrats under tre decennier. Han gjorde en likadan studie som Abeles & Porter 

(1978) och Delzell och Leppla (1992) och jämförde dessa tre med varandra. Resultatet 

bekräftar att flickor spelade mest fiol, flöjt och klarinett och pojkar trumpet, trombon 

och trummor under alla åren. Den senaste studien (Abeles, 2009) visade att pojkar då 

oftare valde instrument som anses vara kvinnliga än tvärtom, men i blåsorkestrar är 

andelen flickor som spelar manliga instrument större än pojkar som spelar kvinnliga 

instrument. Att en del instrument uppfattas som allmänt kvinnliga eller manliga ser 

nästan identisk ut i alla tre studier. De åtta instrumenten placerades i nästan samma 

ordning i alla tre studierna och opinionerna var som starkast i den första studien (Abeles 

& Porter, 1978) för att sedan ha blivit nästan helt identiska i de två senare studier 

(Delzell & Leppla, 1992 och Abeles, 2009). 

3.3 Instrumentens popularitet 

Sveriges Musik- och Kulturskoleråd gjorde en undersökning om vilka instrument som 

år efter år är populära i musik- och kulturskolorna och vilkas popularitet minskar. 

Undersökningen genomfördes genom att 50 kommuner svarade på en enkät 2002 och en 

liknande enkät 2010. Gitarr är helt klart det populäraste instrumentet och trombon är 

bland de minst attraktiva instrumenten i båda studierna. 

Undersökningen visar att antalet elever i instrumentalundervisning inom musik- och 

kulturskolorna totalt har minskat med 26 procent under de senaste 25 åren. Den avgjort 

största delen av denna minskning har skett under 1990-talet då minskningen är dramatisk 

på bl.a. flera orkesterinstrument medan exempelvis elgitarr, elbas och slagverk har stora 

ökningar. (SMoK, 2002, s.57) 
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Nedgången för antalet trombonister såväl som andra bleckblåsinstrumentalister 

har blivit kraftigare under de senaste åren. När till exempel trombon dessutom ses 

som ett ”manligt” instrument, lockar den ännu mindre elever till sig och den 

negativa trenden måste brytas. Instrumentalundervisningen utmanas även av den 

nya teknologin, som har stärkt sin popularitet hos barn och ungdomar under de 

senaste åren.  

Vem vill slita med tonbildningen på en klarinett när musikdatorn kan producera samma toner som 

dessutom kompletteras med komp på en enda gång? (SMoK, 2002,s.60) 

Orkesterinstrumenten syns inte heller i medierna i samma utsträckning som till exempel 

de instrument som tillhör de flesta rockbanden, vilket i sin tur gör att ungdomar idag 

knappt vet vad en trombon är. Det finns några avgörande orsaker som tidigare forskning 

visar är dominerande när det gäller instrumentval, så som kompisarna, familjen, tillgång 

till instrumenten och tradition (SMoK, 2002).  

 
Att familj och föräldrar spelar en betydande roll när det gäller instrumentval är en slutsats 

man kan dra från gruppdiskussionerna. Majoriteten refererar till föräldrar eller syskon när 

frågan om instrumentval ställs. Andra påverkande faktorer som nämns frekvent är 

kamratgruppen, tradition och något så enkelt som tillgång till ett instrument. (SMoK, 2002, 

s.57) 
 

Utöver instrumentvalet påverkar föräldrarna sina barns musicerande i senare stadier 

också. Davidson, Howe, Moore & Sloboda (1996) menar att ju mer föräldrar är aktiva i 

barnens instrumentallektioner och egen övning hemma, desto bättre förutsättningar har 

de att bli framgångsrika i sina instrument. Föräldrarnas eget musikintresse gynnar 

barnens framgång inom musiken, men musikers barn kommer nödvändigtvis inte med 

större sannolikhet bli musiker än barnen till föräldrar som lyssnar mycket på musik 

hemma, snarare tvärtom (ibid). 

3.4 Trombon 

Trombon utvecklades från bastrumpet i slutet av 1400-talet och den konstruerades till 

sin nuvarande form på 1600-talet (Nordström, 1997). En trombon består av tre delar, 

varav det mittersta röret är format som ett U. U:et håller ihop de andra två rören och 

kallas för drag. Draget används för att få fram de sju olika lägena på trombonen som 

används på samma sätt som andra bleckblåsinstruments ventiler i olika kombinationer. 

Med hjälp av draget och naturtonserien (en serie av olika toner, som är möjliga att få 

fram genom att variera anblåsten) på de sju lägena, får man fram olika toner. Varje 

dragläge ändrar tonhöjden med en halvton och med draget kan man även göra 

glissandon, det vill säga glida mellan tonerna ohindrat vilket är unikt för trombon inom 

bleckblåsinstrumenten. På trombon är det möjligt att spela helt rent i alla skalor tack 

vare draget, som kan förflyttas obehindrat (Virtamo et al., 1987). De tromboner som 

används i symfoniorkestrar är oftast utrustade med en kvartsventil som ändrar tonen 

med en kvart för att kunna använda tonerna mellan den egentliga omfången och de 

användbara pedaltonerna (Virtamo et al., 1987). En trombons omfång är E-C¹, vilket är 

en aning större än tenorens (Ingelf, 1995). 

Trombonen utvecklades från början för att även få in ett lägre instrument i 

bleckblåsfamiljen, men är idag långt ifrån det lägsta. Det finns tre olika typer av 

tromboner: alt-, tenor- och bastrombon, varav tenortrombon är den vanligaste. 

Beethoven var den första att använda trombon i symfoniorkester i sin femte symfoni.  

Nuförtiden används oftast två tenortromboner och en bastrombon i symfoniorkestrar. I 
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början av 1800-talet konstruerades även ventilbasunen, men den blev aldrig lika bra 

ljudmässigt som dragbasunen, den vanliga trombonen. Idag används den nästan 

uteslutande inom militärmusik (Nordström, 1989). Det har även byggts 

kontrabastromboner, bland annat till Wagners Nibelungens ring. Även Richard Strauss 

och Arnold Schönberg har använt detta extraordinära instrument i sina verk (Nordström, 

1989).  

Trombonen är ett mångsidigt instrument som kan användas så väl i blåsorkester och 

symfoniorkester som i storband, jazz och populärmusik.  

3.5 Pågående projekt 

I Finland är andelen finska bleckblåsspelare i de professionella orkestrarna oroväckande 

liten och istället är det utländska musiker som får de jobben. Det har märkts och väckt 

oro under de senaste åren. Nu har Sibelius-Akademin, konservatorierna och 

musikinstituten runt om i landet gått ihop och grundat ”Bleckblåsakademi”. Det är ett 

treårigt projekt vars mål är att höja antalet finska bleckblåsspelande ungdomar tillbaka 

till den nivå som behövs för att kunna tillsätta fler orkesterplatser. Projektet riktar sig 

mot ungdomar, unga vuxna och bleckblåslärare och har fått ett stort stipendium från 

Finlands Kulturfond (Suomen Kulttuurirahasto). Projektet kommer förhoppningsvis att 

fungera som ett bra exempel på vad som kan göras för att öka antalet och 

förhoppningsvis även kunskapsnivån hos unga bleckblåsspelare. Sverige borde kunna 

göra något liknande. Det är i alla fall möjligt för varje enskild musik- och kulturskola att 

satsa på så väl bleckblåsinstrument som orkesterinstrument i stort. Om ingenting görs 

kommer Sverige snart vara i samma situation som Finland, eftersom 

orkesterinstrumentens antal hela tiden minskar i kulturskolorna (SMoK, 2002).  

I Sverige är jämställdheten mellan män och kvinnor i musiklivet inte riktigt nådd. 

Därför har Statens musikverk fått i uppdrag av regeringen att göra någonting åt saken. 

De har dragit igång ett projekt som ska främja jämställdheten i det svenska musiklivet 

och under åren 2011-2014 får de bidrag för det.  

Efter att ha tagit stora delar av musiklivet på pulsen genom samtalsserien och andra möten 

har vi kommit fram till att de största satsningarna bör göras tidigt i utvecklingskedjan. 

Därför tror vi att en kraftfull förbättring av jämställdheten inom musikområdet enbart kan 

komma till stånd genom exempelvis fortbildning av musiklärare i alla led. (Statens 

musikverk) 

Den åtgärden kom de inblandade fram till under samtalsserierna som 

arrangerades under år 2011. 

 

4 Metod 

I följande studie har jag valt att använda kvalitativ metodik med induktiv ansats. Med 

kvalitativ metodik menas att jag har intervjuat informanterna och sedan tolkat och 

analyserat svaren. Med induktiv ansats menas att utgångspunkten har varit svaren jag 

fått från intervjuerna, vilka sedan har förankrats i befintlig forskning (Wallén, 1996).  

4.1 Kvalitativ forskningsintervju 

Det bästa sättet att få reda på hur människor tänker och upplever saker och ting är enligt 

Wallén (1996) att fråga dem. Jag har använt mig av ostrukturerade kvalitativa intervjuer 

med relativt hög grad av standardisering. Svarsmöjligheterna till frågorna som ställdes 
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är otaliga, därför blir intervjun ostrukturerad (Trost, 1997). Med relativt hög grad av 

standardisering menas att frågorna alltid var samma och ställdes i samma ordning, men 

de kunde förklaras vid behov och språket kunde anpassas efter den intervjuades 

språkbruk (ibid.).  

4.2 Urval 

I studien intervjuades sju flickor som spelade trombon, i olika åldrar. Tre av flickorna 

gick i fjärde klass i grundskolan, en i femte klass, en gick första året i gymnasiet, en 

andra året och en var vuxen professionell trombonist. Fokus låg på att intervjua flickor 

som för tillfället spelade på en musik- eller kulturskola. Den vuxna trombonisten ville 

jag ha med i min studie för att få en bredare uppfattning om ämnet, trots att intervjun 

var tvungen att arrangeras på ett annat sätt än de andra intervjuerna, delvis skriftligt. 

4.3 Genomförande 

Flickorna som gick i fjärde och femte klass intervjuades i samband med deras 

instrumentallektioner på skolan de gick på. De tillfrågades om att medverka i 

undersökningen preliminärt av sin instrumentallärare och slutligen mig. Intervjuerna 

hölls i klassrummet där de ibland har lektioner för att de skulle känna sig trygga (Trost, 

1997). De tre flickor som gick i fjärde klass intervjuades samtidigt i en gruppintervju.  

Gymnasieelevernas möjliga medverkan efterfrågade jag muntligt i samband med en 

orkesterrepetition och fick genast positiv respons. Ena intervjun skedde i kulturskolans 

lokaler, i rummet där informanten brukar ha sina trombonlektioner, och den andra i 

hemmet.  

Den professionella trombonisten ville jag ha med i undersökningen för att få en vuxens 

synvinkel, trots problemen med att få ihop en intervju. Intervjun gjordes på grund av 

rådande omständigheter dels skriftligt och dels muntligt via telefonkontakt. Hon 

kontaktades skriftligt via mail.  

4.4 Etik 

Intervjuerna spelades in med en minidisc-spelare och skrevs sedan ned för att underlätta 

sammanfattning, analysering och tolkning av dem. Enligt Trost (1997) är detta en bra 

hjälpreda till tolkningen och bearbetningen av materialet. Man kan skriva ner 

intervjuerna i lugn och ro efter intervjun och lyssna på de så många gånger som det är 

nödvändigt. Närvaron under intervjun är också mycket bättre då man inte behöver 

försöka skriva ner allting informanten säger samtidigt som man ska vara en aktiv 

lyssnare. 

De intervjuade informerades om att inspelningen bara var till för mig med syfte att 

kunna komma ihåg ordagrant vad som sades under intervjun och att de intervjuade 

kommer att vara helt anonyma. De intervjuade som var minderåriga gav sitt samtycke 

om att medverka i undersökningen, men även deras lärare informerades och de 

godkände medverkan (Trost, 1997).  
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5 Resultat  

I denna del kommer jag att presentera de resultat som intervjusvaren visar på.  

5.1 Presentation av informanterna 

Jag har intervjuat sju stycken trombonspelande flickor, vilka jag kommer att kalla med 

fiktiva namn för att hålla dem anonyma. De yngre informanterna får namn som börjar 

på H och de äldre får namn som börjar på L.  

Hilda, Hedda och Hanna 

Hilda, Hedda och Hanna är tio år gamla och började spela trombon då de var nio år 

gamla.  

Hulda 

Hulda är elva år gammal och hon började spela trombon då hon var nio år gammal.  

Linnea 

Linnea är sexton år gammal och började spela trombon då hon var nio år gammal. 

Liv 

Liv är 18 år och började spela trombon då hon var nio år gammal. Hon älskar att spela i 

symfoniorkester och siktar på att göra trombonen till sitt yrke. 

Lovis 

Lovis är 28 år och har spelat trombon sedan hon var nio år gammal. Lovis är en 

frilansmusiker och medverkar mest i jazz-sammanhang.  

5.2 Sammanfattning av intervjusvaren 

I det här avsnittet beskrivs de resultaten som intervjuerna gav. 

Vad fick dig att börja spela trombon? 

Lovis och Liv blev inspirerade till att börja spela trombon av sin familj. Hulda hade 

släkt som spelade trombon och trumpet och Liv hade även en nära bekant som spelade 

trombon. Hilda, Hedda och Hanna visste att en flicka i klassen ovanför spelade trombon 

och ville därför också spela det.  

Att min tremännings kusin spelade det, och hon tyckte det var ganska roligt. Min 

tremänning spelade trumpet, men jag ville hellre spela trombon, jag tyckte det såg roligare 

ut (Hulda) 

Linnea ville egentligen spela saxofon, men fick inte det på grund av att det var för 

många i klassen som ville spela det. Det lottades och hon fick välja något annat 

instrument och då valde hon trombon som var hennes andrahandsval.  

Ja, alltså jag vart ju intresserad när jag såg hur den såg ut, och så, för att den var som så 

olik alla andra, man kunde bara dra med den. (…) Efter att jag började spela det så tyckte 

jag att det var kul och jag ångrar inte, jag är glad att det blev det istället för saxofon 

(Linnea) 
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Att instrumentet var lite udda och såg roligt ut var ett av de vanligaste skälen till att 

börja spela trombon bland de yngre informanterna. Instrumentet såg ut som inget annat 

och sättet som draget hanterades såg häftigt ut enligt Hedda, Hanna och Hilda.  

Hur fick du information om att man kunde börja spela trombon? 

Kultur- och musikskolorna har instrumentdemonstrationer på skolor för att belysa om 

vilka instrument som finns att välja på. Eleverna hade då fått provspela och på det sättet 

fått klart för sig vilket instrument som skulle kunna passa just dem.  

De kom och visade instrumenten och man fick prova (…) Jag har ju sett att folk spelar det 

och jag har ju som velat spela ganska länge och när jag fick chansen så tog jag den 

(Hulda) 

Fem av informanterna hade dessutom vetat sedan de började grundskolan att 

instrumentundervisningen börjar i fjärde klassen och längtat till det.  

Lovis har en pappa som är musiklärare och på det sättet fick hon information om 

instrumenten och hade dessutom varit på flera instrumentdemonstrationer. Liv ville byta 

instrument från althorn till ”ett riktigt instrument”. Hon hade hört talas om att trombon 

kunde vara ett bra instrument att spela på och på en konsert såg hon trombonen och 

tyckte genast om ljudet i den. 

Påverkade dina föräldrar ditt val att börja spela trombon? 

Ett par av informanterna berättade att föräldrarna var lite skeptiska till instrumentet som 

deras döttrar kom fram till att de ville spela. Andra tyckte det var bra att barnen hade 

hittat ett instrument som de gillade, andra blev förvånade över att barnen valde ett så 

stort instrument och frågade ifall de var säkra på sitt val. Ingen av föräldrarna var helt 

emot sina döttrars instrumentval, bara skeptiska. 

De vart förvånade att, att jag valde så stort instrument. De sa inte att jag inte fick börja 

spela det, men de tyckte kanske att det var sådär kul att jag valde det (Hanna) 

Jaha, är du säker på att du ska spela det sa dem (Hedda) 

Livs föräldrar gav riktlinjer om att hålla sig inom bleckblåsfamiljen, annars fick hon 

välja själv. Hulda fick mer än gärna börja spela trombon för sina föräldrar. 

De tyckte det var roligt att jag ville börja spela det för alla andra tjejer ville börja spela typ 

tvärflöjt eller klarinett eller nåt sånt därnt litet instrument. (Hulda) 

Påverkade dina syskon ditt val att börja spela trombon? 

Lovis blev intresserad av bleckblåsinstrument på grund av att hennes bror spelade 

trumpet. Liv framförde ett något annorlunda argument. Båda hennes syskon spelade 

redan bleckblåsinstrument, trumpet och valthorn, och hon ville inte välja samma 

instrument som de. Resten av informanterna var äldsta barn i sina familjer och hade 

inga syskon som spelade då de skulle välja instrument.  

Påverkade dina kompisar ditt val att börja spela trombon? 

Majoriteten av informanterna sade att kompisarnas instrumentval inte hade någon 

betydelse överhuvudtaget.  
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Nej, för hemma i byn så är det inte så många som spelar och de som spelar, spelar piano 

eller fiol (Liv) 

När det fanns flera i klassen som började spela ett instrument så ville de andra barnen 

oftast prova själva också, dock inte nödvändigtvis samma instrument. Tre av 

informanterna gick däremot i samma klass med varandra och de var inte helt säkra på 

att det skulle bli trombon innan det blev uppenbart att de skulle bli ett gäng. Då 

bestämde de sig för att börja spela trombon.  

Jag var inte riktigt säker för jag trodde inte det skulle vara nån annan tjej, men sen när vi 

blev fler så blev det trombon. (Hilda) 

Vi tre gick ju och provade samtidigt och då vi var på väg ner så sa vi, det här var ju roligt! 

(Hanna) 

Var det någon annan i din klass som började spela trombon samtidigt som dig? 

Tre av de intervjuade gick i samma klass och de bestämde sig tillsammans för att börja 

spela trombon. Resten av informanterna hade ingen annan i klassen som började spela 

trombon.  

Nä, det var faktiskt ingen annan i klassen som började spela trombon, men det var folk som 

började spela saxofon och klarinett och trumpet (Linnea) 

Påverkade den blivande läraren ditt val att börja spela trombon? 

Alla informanterna var av åsikten att den blivande läraren inte påverkade beslutet att 

börja spela trombon. Ett par av dem visste inte ens vem som skulle bli deras lärare när 

de började spela. 

Alltså, det spelade ju ingen roll egentligen, men det var lite kul för min lärare kommer från 

samma stad som min pappa, så de hade träffat varandra när de var små (Hulda) 

Vet du någon annan flicka som spelar trombon? 

Alla informanterna känner mig, men utöver det var svaren väldigt olika. Lovis kände 

flera flickor som spelar trombon nuförtiden, men då hon gick i skolan på hemorten 

kände hon ingen annan. Liv kände två andra flickor som spelar trombon i södra delen av 

landet men inte en enda nära hemkommunen.  

De yngre informanterna bodde alla i samma kommun och i den kommunen ligger 

rekryteringen av flickor till trombon och bleckblåsinstrumenten i stort lite före andra 

kommuner. Alla informanterna som gick i fjärde eller femte klass kunde nämna minst 

en till som spelade eller hade spelat trombon tidigare, utöver dem själva.  

Kan du nämna en känd trombonist? 

De svar jag fick i den frågan är: Christian Lindberg (Liv och Linnea. Linnea kunde även 

nämna att det var han som spelade motorcykelljud på trombonen), Conrad Herwig 

(Lovis), Mimmi Hammar (Hedda), Karin Hammar (Hanna) och Gunhild Carling 

(Hulda). Hulda berättade även att hon hade sett Gunhild Carling uppträda för några år 

sedan och hon hade tyckt att Gunhild var så pass duktig och det hade låtit så bra att det 

också hade påverkat hennes beslut att välja trombon. 

Jag såg henne för några år sen och jag tyckte att hon var jätteduktig. Så det påverkade ju 

också att jag började spela för att hon var så duktig (Hulda) 
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Vad brukar du få för reaktion när folk frågar vilket instrument du spelar? 

Bland icke musiker däremot kan reaktionerna vara vad som helst. Ofta ställer de frågan: 

vad är trombon? Hur får man tonerna i den? Hur vet man var tonerna är när man inte har 

några ”knappar”? Andra tycker att det är fräckt att man har valt att spela trombon trots 

det inte är så många flickor som spelar det. Några blir förvånade och ställer följdfrågor, 

som: Är det inte tungt att hålla i den/ blåsa i den?  

Många tycker att det är typ fräckt att jag vågar spela något som inte så många andra 

spelar, och just att det är mest bara killar som spelar det, för jag är ju själv i orkestern som 

tjej som spelar trombon (Hulda) 

De brukar inte säga så mycket. De brukar fråga hur man får tonerna i den, det är det oftast 

(Hanna) 

De tror att den är jättetung (Hedda) 

Folk blir väldigt förvånade. Jasså, gör du det? Sen så frågar de hur länge jag har spelat 

och så blir de bara ännu mer förvånade, och så att jag är tjej också, är det inte tungt att 

spela och hur vet du vars du sätter draget brukar de fråga (Linnea) 

Väldigt olika, på mer "proffs nivå" så reagerar inte så många men bland "vanligt folk" kan 

man få höra vad som helst (Lovis) 

Musiker som frågar vilket instrument man spelar reagerar inte lika kraftigt som de som 

inte spelar, det var nästan alla eniga om. Det är helt naturligt för dem att även flickor 

spelar trombon, som vilket annat instrument som helst. 

Vad är det som gör det roligt att spela trombon? 

Alla av informanterna tyckte att det var roligast att spela med andra och i orkester. Liv 

tyckte att spela i symfoniorkester är roligast och hon ska nog försöka sig på att bli 

musiker inom den klassiska genren.  

Jo jag gillar ju att spela i symfoniorkester, och så de andra musikerna som man spelar 

med. Och sen är det lite kul att man kan göra glissandon, sånt som man inte kan göra på 

andra instrument. Och att man kan spela lite jazz också, som horn låter ju helt fel i 

storband, man kan bara spela klassisk musik med den, trombonen är ganska mångsidig så 

(Liv) 

De yngre informanterna tyckte att blåsorkester var det roligaste med att spela trombon. 

Det är inte roligt att spela själv, jag tappar bort mig hela tiden (Hanna) 

Det roligaste är att spela i orkestern och få åka på konsert och sånt med orkestern, det är 

roligare att spela liksom alla tillsammans för då låter det lite bättre också (Hulda) 

Ingen av informanterna svarade att det var roligt att spela själv eller att spelboken gjorde 

det roligare att spela. Egen övning hemma på de svåra läxorna resulterar till att det blir 

roligare att spela tillsammans med andra och att det lät bättre då. 

Då har man som lite mera koll på tonerna som kommer och så… (Hedda)  

Motivationen till egen övning kunde eleverna hitta då de fick spela tillsammans 

med andra.  
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Övar du varje dag? 

Bara en av informanterna svarade att hon spelar varje dag. Det var Liv, som siktar på att 

bli musiker. Hon hade uppvärmningsrutiner och sedan övade hon på de styckena som 

hon jobbade med för tillfället vilket resulterade till en sammanlagd övningstid på 

ungefär en till två timmar per dag.  

Jag har ju en rutin att jag värmer upp typ en halvtimme eller en timme, sen så, jo och sen 

så spelar jag stycken. Jag är ganska lat med etyderna, de orkar man liksom inte öva på 

(Liv) 

Lovis hade velat öva varje dag, i mån av tid. 

Det går i perioder, hinner jag så gör jag gärna det  (Lovis) 

De yngre flickorna spelade 1-2 gånger (Hanna och Hilda) eller 2-3 gånger (Hedda) i 

veckan och Hulda sade att övningen sker i mån av tid. Hon spelade relativt mycket 

hemma och var mycket engagerad i att spela och öva trombon men kände att hon inte 

hann spela lika mycket under veckorna som på helgerna på grund av skolarbete.  

Det är olika, om jag har mycket att göra vissa dagar, så kanske jag inte gör det, men oftast 

så spelar jag ganska ofta ändå. Jag spelar inte så mycket på veckan, mest på helgerna för 

då har jag mycket mer tid och träna (Hulda) 

Alla av de yngre informanterna spelade mest orkesterlåtar hemma och även lite låtar 

från spelboken, men de upplevde att orkesterlåtarna var svårare och därför valde de att 

lägga mer tid på att öva dem.  

Tycker du att olika instrument har olika karaktärer? I vilken scen i en film skulle 

trombon spela i bakgrunden? 

Alla informanter tyckte att olika instrument har olika karaktärer men gick inte in på att 

förklara det djupare än så. De berättade istället i vilken typ av scener som trombon 

skulle passa i som bakgrundsmusik. Enligt dem skulle trombon kunna passa i allt från 

glada till spännande scener. De yngre informanterna sade att allt går att spela med 

trombon och därför kan trombon passa i vilka scener som helst, beroende på de toner 

som spelas, om de är ljusa eller mörka.  

Det kan ju vara både nånting glatt… Alltså det beror väl ungefär vilken skala man tar 

ifrån, om det går i dur eller moll. Så det beror väl på lite på vad de gör (Hulda) 

Alla var ense om att trombon skulle kunna passa till alla scener men att det ändå är i de 

spännande action- och äventyrsscenerna som trombonen dominerar i. I de fina, vackra 

scenerna som brukar visa fina landskap eller mycket känsliga tillfällen är det oftast 

valthorn som hörs mest. I sådana scener hade Liv velat höra mer trombon, hon tyckte att 

det skulle passa helt utmärkt.  

Det finns ju många jättefina melodier som skulle låta så himla fint på trombonen (…) Men i 

för sig när man tänker på det så känns det automatiskt i action-scenerna att man skulle ha 

nån lite lägre instrument, nån som låter mera olycksbådande som trombon, och som horn 

skulle ju inte passa då, den är alldeles för mjuk för sånt (Liv) 

Överlag hade alla informanter velat höra mera trombon i filmer. 
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Skulle du vilja spela något annat instrument också? 

Merparten av informanterna hade även velat spela ett annat instrument. Till exempel 

trummor, gitarr, flöjt eller piano. Flöjt var populärast av de alla, tre av flickorna hade 

velat spela det ifall de inte spelade trombon.  

Om jag inte skulle spela trombon skulle jag kanske spela tvärflöjt. Eller gitarr. För mamma 

har en gammal gitarr, och mormor kan spela det (Hilda) 

Hulda spelade piano på fritiden, men hade inte velat ta lektioner i det. Liv hade piano 

som biinstrument och hade spelat det i två års tid. Hon sade att hon hade velat börja 

spela det redan tidigare eftersom det kan vara en bra merit i framtiden i samband med 

sökningarna till en högre musikutbildning men fick inte på grund av platsbrist.  

Skulle du vilja tillägga något annat du tycker att jag ska ha med i min studie? 

Alla informanter var överens om att trombon är både flickors och pojkars instrument.  

Linnea betonade vikten av instrumentdemonstrationer i samband med elevrekrytering. 

Hon tyckte att det är oerhört viktigt att musik- och kulturskolorna åker runt till skolorna 

och visar instrumenten och väcker intresse. Om det inte hade arrangerats en 

demonstration på hennes skola hade hon kanske aldrig börjat spela trombon.  

Ja, att fortsätta med att fara omkring, det är bra att de far omkring och visar instrument så 

de får testa, det gör att fler folk blir intresserade, för hade de inte visat för mig, hade jag 

kanske aldrig börjat spela (Linnea) 

Lovis föreslog att det vore intressant att fråga de trombonspelande flickorna ifall de 

någonsin har övervägt att sluta att spela och varför. En annan fråga som hon hade tänkt 

på var: var tar alla kvinnliga musiker vägen, i synnerhet inom jazzen, när de faller bort? 

Inom jazzen är könsskillnaderna ännu större än inom den klassiska genren.  

 

6 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras metodval och resultatet. 

6.1 Metoddiskussion 

Från början ville jag utöver att undersöka varför flickor spelar trombon även ta med 

statistik från olika musik- och kulturskolor och jämföra könsfördelningen i en 

ungdomsorkester och en amatörorkester med lite äldre deltagare. Eftersom detta skulle 

ha blivit alldeles för brett område att hantera i en uppsats som denna valde jag att 

koncentrera mig på kvalitativa intervjuer med trombonspelande flickor i olika åldrar. De 

sju personer som jag har intervjuat kan självklart inte representera hela Sveriges 

trombonspelande flickor, men de har bidragit med sina åsikter och erfarenheter och det 

var det jag var ute efter.  

Att intervjua informanterna var en självklar sak för mig. För att kunna ta reda på hur 

just de här trombonspelande flickorna upplever situationen och höra om deras 

erfarenheter är intervju det bästa sättet att gå till väga. Informanternas ålder gjorde det 

lite extra svårt att intervjua eftersom det föreligger en kvalitativ skillnad mellan unga 

och äldre. Det var svårt att få barnen att svara så utförligt, trots försök till följdfrågor. 

Detta kan delvis bero på barnens ålder, men också på att instrumentspelet i deras ålder 
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främst ägnar sig åt teknik och erövrande av musikpraktika, såsom notläsning, rytmisk 

tydlighet och fysisk förmåga. Undervisningen innehåller inte särskilt mycket nyanserat 

”prat” om musikens kvaliteter, motivation med mera. Det är förmodligen även detta 

som avspeglas i de kortare svaren från barnen. De flesta vuxna människor tycker om att 

prata om sig själv och därför är det lätt att skapa motivation till mera djupgående svar i 

en intervjusituation (Trost, 1997). Med barnen är det svårare. Till vilken grad barnen har 

blivit socialiserade att vara lika självupptagna som vuxna beror också på åldern (ibid.). 

Den professionella trombonisten tog jag ursprungligen med i studien för att få en 

bredare syn på flickornas skäl till att börja spela trombon, vilket visade sig att vara ett 

klokt beslut. Hennes svar var mer uttömmande än dem yngre informanternas. Det 

märktes tydligt att hon har tänkt på genusaspekten och reflekterat över den mycket mer 

än de yngre informanterna. 

Mina egna erfarenheter av att intervjua var praktiskt taget obefintliga, vilket märktes 

under genomförandet av intervjuerna. Följdfrågorna som ställdes borde ha varit mer 

genomtänkta och anpassade till informanternas ålder. Detta kan ha påverkat till att 

resultaten inte blev lika omfattande som jag hade förväntat mig. I efterhand kan jag 

tycka att en enkät, som hade kunnat skickas till flera elever och få en bredare bild av 

situationen hade kunnat vara ett nästan bättre alternativ än intervjuerna. Problem med 

den hade blivit att hitta ännu fler trombonspelande flickor, vilket inte var det lättaste 

även den här gången.  

6.2 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen kommer jag att lyfta upp de tre viktigaste orsakerna till att 

flickorna börjar spela trombon som jag fick fram i min undersökning. Jag kommer även 

att berätta hur informanterna blir bemötta då de berättar att de spelar trombon.  

6.2.1 Familjen bakom trombonspelandet? 

Ett par av informanterna har kommit i kontakt med trombonen genom sin familj, släkt 

eller nära bekanta. Det var dock inte lika vanligt förekommande som jag hade föreställt 

mig innan intervjuerna och många föräldrar hade inte ens någon åsikt i fråga om 

instrumentvalet.  

Med en musiklärare till pappa är det ganska troligt att även barnen blir påverkade på 

något sätt. I det här fallet fick dottern, Lovis, följa med på så pass många 

instrumentdemonstrationer att hon till slut hade hittat sitt instrument, trombon. Livs 

pappa tyckte att alla barnen skulle börja spela bleckblåsinstrument och alla de tre 

systrarna gjorde det också. Undersökningen som Abeles och Porter (1978) gjorde visar 

på att föräldrarna försöker få deras barn att spela de ”rätta” instrumenten för deras kön, 

det vill säga de som anses vara mer kvinnliga respektive manliga. Jag ser sådana spår i 

min studie, främst uttryckt när flickorna säger att deras föräldrar var skeptiska. Min 

förväntning var att minst en av flickorna skulle ha föräldrar som tyckte att flickor ska 

spela flöjt eller fiol, även om empirin inte var så bred.  

Lovis och Liv är de två informanter som har kommit längst i sitt musicerande. Lovis är 

professionell musiker och Liv vill bli en. Gemensamt för dem är att båda hade föräldrar 

som stöttade dem mycket med trombonspelet. Livs pappa var aktiv i alla sina döttrars 

musikhobby även om han inte jobbade med musik till skillnad från Lovis pappa. Enligt 

Davidson et al. (1996) har barn som får mycket stöd från föräldrarna bättre 
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förutsättningar att bli framgångsrika i sina instrument, vilket överensstämmer med min 

studie.  

Syskonen påverkade bara två av informanterna. Liv fick välja av de instrument som var 

kvar i bleckblåsfamiljen efter att systrarna hade valt sina och Lovis bror spelade trumpet 

vilket öppnade upp hennes ögon för bleckblås. Resten av mina informanter hade inga 

äldre syskon alls som hade kunnat påverka instrumentvalet. 

Det visade sig att föräldrarna inte hade många åsikter om sina barns instrumentval alls 

utan majoriteten godkände bara alternativet som barnen valde. Det gläder mig eftersom 

jag har erfarenhet av helt motsatt beteende också. Det finns många musiker som spelar 

flöjt eller klarinett som inte fick börja spela trombon eller trumpet för sina föräldrar 

eftersom det låter för mycket.  

Ett annat beteende som jag har stött på under mina år inom musiken är att föräldrar 

tvingar barnen att spela ett instrument.  

Pappa spelar horn och kyrkan har ett brass, så pappa började undervisa mig när jag gick i 

tvåan, försökte lära mig att spela kornett för att kunna vara med i det där himla brasset. 

Jag är faktiskt fortfarande med ibland, fast jag inte är så aktiv.  (SMoK, 2002, s.29-30) 

Detta framkom inte i min studie till skillnad från Sveriges Musik- och 

Kulturskoleråds studie. 

6.2.2 Betydelsen av fysisk nära kontakt med instrumentet 

Instrumentdemonstrationer som både musik- och kulturskolorna arrangerar ser enligt 

resultatet som framkom i min studie ut att vara väldigt betydelsefulla i 

elevrekryteringen. Till barnen som inte har musicerande familjemedlemmar kan 

demonstrationen vara avgörande i frågan om instrumentval och beslutet att börja spela 

överhuvudtaget. Linnea berättade att om inte kulturskolan hade kommit till hennes 

lågstadieskola och visat upp instrumenten skulle hon nog inte ha börjat spela alls. Hulda 

berättade att även hon fick upp ögonen för trombonen under demonstrationen, dels för 

att den såg så annorlunda ut jämfört med alla andra instrumenten men också för att just 

då var det ingen annan på skolan som spelade det vilket gjorde det ännu mer attraktivt 

för henne.  

I val av de lite mer udda instrumenten kan instrumentdemonstrationerna vara 

avgörande. Gitarr och piano är exempel på instrument som barnen väljer att börja spela 

eftersom det redan finns ett instrument hemma. De flesta familjer har inte trombon eller 

tuba liggandes hemma och det kan resultera i färre elever på dessa instrument. 

Uteblivna demonstrationer kan påverka utvecklingen mot flera bleckblåsare negativt 

genom att det begränsar antalet barn som kommer i kontakt med instrumenten. Det 

väcker även frågan om instrumentvalet helt enkelt går till på det sättet att barnen får ett 

instrument i handen på en instrumentdemonstration, hör att de är duktiga på att spela det 

och tänker att det här är kanske instrumentet för mig! Genusfrågorna och fördomarna 

om manliga och kvinnliga instrumenten har kanske inte alls lika stor roll i det hela som 

jag vill tro. Om så är fallet borde kulturskolorna kunna göra mycket mer för att hålla 

elevantalen på orkesterinstrumenten samma eller till och med öka det. De måste satsa på 

det de vill bevara. Vill kultursskolorna satsa på de instrument som ökar, som elbas, 

elgitarr och slagverk (SMoK, 2002) eller vill de behålla elever i orkesterinstrumenten 

också? 
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6.2.3 Det sociala perspektivet 

De yngsta informanterna, flickor som gick i fjärde klass, var de enda som sade sig ha 

blivit påverkade av kompisarnas instrumentval. Överlag har flickorna som jag har 

intervjuat gett ett intryck av att vara väldigt självständiga och gjorde även valet att börja 

spela trombon för att de själva ville spela det och inte på grund av andra.  

Alla informanter tyckte att det allra roligaste med att spela trombon är den sociala biten. 

Orkestrar och andra sätt att få spela och umgås tillsammans är väldigt viktigt för dem. 

Att öva hemma var inte alls lika populärt. Det var bara en informant, Liv, som berättade 

att hon övar hemma på daglig basis, men hon har även ett mål om att bli professionell 

musiker i framtiden. Alla andra övade mycket mer sällan. De yngsta informanterna 

uppgav tidsbristen som en ursäkt till att inte öva mer hemma. Den ursäkten tror jag bara 

är en bortförklaring till att de inte vill eller är för lata för att öva. Att hinna göra saker, 

så som öva, är en prioriteringsfråga. Alla informanter skulle utöver trombon även vilja 

spela något annat instrument. Därför kan man dra slutsatsen att trombonen i sig inte är 

det viktigaste i musicerandet enligt dem, utan den sociala biten väger tyngre. 

För att sammanfatta de svar jag fått så är det instrumentets konstruktion som är 

spännande och annorlunda. Trombonen låter fint och därför väljer de att spela det. Yttre 

sociala faktorer påverkade inte lika mycket. Jag tyckte att dessa resultat var väldigt 

förvånande. Min uppfattning var att familjen skulle ha mer betydelse i instrumentvalet, 

vilket ändå är ett ganska stort steg. Jag tror att min egen bakgrund påverkar mig så 

mycket, att jag därför tror att alla andra också agerar på samma sätt. I undersökningen 

var det enbart Lovis som hade likadan bakgrund som mig, med en förälder som är 

musiklärare och hennes svar var nog mest lik mina förväntningar. 

6.2.4 Vad, spelar du trombon? 

Svaren på frågan om reaktioner bland folk i samband med att informanterna berättar att 

de spelar trombon förvånar mig, men jag fick även ett par sådana svar som jag hade 

förväntat mig. Till exempel Linnea säger att folk brukar bli förvånade och fråga hur det 

kommer sig att hon spelar trombon när hon är en flicka, är det inte tungt, och så vidare.  

Resten av svaren var dock inte alls som jag hade föreställt mig. Det svenska folket har 

äntligen börjat vänja sig vid att även flickor och kvinnor kan göra samma saker som 

pojkar och män. Enligt Abeles (2009) studie har uppfattningar av manliga och kvinnliga 

instrument inte förändrats mycket alls sedan Abeles & Porter (1978) gjorde sin 

undersökning och därför förväntade jag mig att trombonspelande flickor skulle väcka 

mer förvåning än vad de, enligt mitt resultat, gjorde. Även min egen bakgrund har 

påverkat mina förväntningar överlag och det var intressant att upptäcka att ofta var 

verkligheten helt annorlunda jämfört med det jag hade föreställt mig i förväg. Jag undrar 

om det är någon skillnad mellan länderna i genusfrågor? Jag växte upp i Finland och det 

var där och då väldigt ovanligt att flickor spelar trombon och jag fick åka långt innan 

jag träffade på en till. Musikerna tyckte inte heller där att det var något ovanligt att 

flickor spelade trombon men icke musicerande människors åsikter skiljde sig åt väldigt 

mycket och bland dem fanns det många som tyckte det var väldigt ovanligt och 

förvånande.  

Som Thomsson (2003) skriver är kvinnligt och manligt ingenting vi människor föds 

med. Istället är det omgivningen som formar oss till att bli antingen den ena eller den 

andra (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). Detta stöds även av Yeaman (2003). Om alla 
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försöker könsneutralisera instrumenten redan från början borde det inte bildas fördomar 

och begrepp som tjejtrummis och tjejband, vilka är helt onödiga. Abeles och Porter 

(1978) och Delzell och Leppla (1992) har undersökt hur kvinnliga respektive manliga 

en del instrument uppfattas. Resultaten av båda undersökningarna visade på att trombon 

uppfattades som ett av de mest manliga instrumenten. Min studie skiljer sig från detta 

eftersom informanternas omgivning inte tyckte att en trombonspelande flicka hörde till 

ovanligheterna.  

Alla informanter tyckte det var viktigt att poängtera att trombonen är ett instrument som 

både flickor och pojkar kan spela. De äldre informanterna var medvetna om att det är 

mer ovanligt för flickor att spela trombon än för pojkar eftersom de oftast varit de enda 

flickorna i trombonsektioner i olika ensembler. De yngre tyckte däremot inte att det var 

något ovanligt.  

Både pojkar och flickor kan spela trombon, inte bara killar (Hedda) 

De yngre informanterna kände flera andra flickor som spelade trombon. Utifrån mina 

resultat kan man då dra slutsatsen att jämställdhet mellan män och kvinnor i de olika 

instrumenten går åt rätt håll. Genusaspekten kändes mindre som ett problem, ju längre 

ner i informanternas ålder man kom. 

 

7 Förslag till fortsatt forskning 

Det vore intressant att veta vart alla kvinnliga musikanter tar vägen då de slutar 

musicera, som Lovis föreslog i slutet av intervjun. Även de få kvinnliga trombonister 

som finns i kulturskolorna blir färre och färre ju närmare högskoleåldern de kommer. 

Min uppfattning är att många barn slutar spela instrument då de börjar på högstadiet. 

Vad händer kring den åldern som gör att många inte vill fortsätta längre? Är det mest 

flickor som slutar då, eller är det typiskt för båda könen? 

Inom jazzen är könsskillnaderna ännu större. Där är det inte många kvinnor som blir 

professionella musiker. En annan vinkling på samma fråga är vart kvinnorna inom 

musiken överhuvudtaget tar vägen? Majoriteten av fiolelever är fortfarande flickor men 

större delen av violinister i de professionella orkestrarna i Sverige och andra länder är 

män. Hur kan det komma sig? Beror det på diskriminering, eller är det männen som 

väljer fler män utan att resonera vidare? 

En annan fråga som väcks är: hur presenteras instrumenten på 

instrumentdemonstrationer? Riktas instrumenten tydligt antingen åt flickor respektive 

pojkar? Lärare ska behandla alla lika oavsett bakgrund eller kön. Det ingår i lärarens 

uppdrag och gäller även de lärare som jobbar på musik- eller kulturskolor trots att det är 

en frivillig skolform. Detta på grund av att musik- och kulturskolorna vistas i skolans 

lokaler.   

I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål att motverka 

diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom 

utbildningsområdet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller 

ålder.  (Skollagen, Kap.1, 8§) 

Når lärare upp till de här kraven i sin undervisning? 
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8 Avslutande reflektion 

Sveriges Musik- och Kulturskoleråd har visat sig ha rätt i sin undersökning om att 

bleckblåsarna blir färre och färre i musik- och kulturskolorna hela tiden (SMoK, 2002). 

Det är egentligen inte bara bleckblåssidan som minskar, utan 

instrumentalundervisningen i stort, men antalet bleckblåselever har sjunkit mest (ibid). 

Som trombonist och blivande bleckblåslärare är jag bekymrad över den dramatiska 

utvecklingen. Elever i orkesterinstrumenten minskar och elever i elgitarr och andra 

bandinstrument ökar i antal (SMoK, 2002). Jag frågar mig om det endast kommer att 

vara pop- och rockgenrer i musik- och kulturskolorna i framtiden och om detta är ett 

outtalat mål? 

Den nedåtgående utvecklingen märkte jag när jag letade efter flickor som spelade 

trombon i min omgivning. Jag letade länge innan jag hade fått tag på så många att jag 

var nöjd. Under tiden jag letade förstod jag även att trombonister överhuvudtaget hade 

varit svårt att hitta många av och tubaister verkar vara en näst intill utdöd art. 

Instrumentval påverkas av det omgivna samhället och det är tydligt att massmedias 

exponering av pop- och rockinstrument påverkar instrumentval så att blåsorkesterns 

instrument väljs i allt lägre grad. Som en blivande bleckblåslärare tycker jag att det låter 

väldigt skrämmande, antalet bleckblåselever måste öka för att hålla 

orkestertraditionerna levande. Avsaknaden av förebilder inom till exempel medierna är 

en bidragande orsak till att ungdomar inte vill satsa på en yrkesmusikerkarriär. I tidigare 

undersökningar har man kommit fram till att nästan hälften av eleverna som tillfrågades 

kunde tänka sig att göra karriär som turnerande musiker inom pop- och rockmusik och 

bara kring tio procent av de svarande som orkestermusiker (SMoK, 2002). På samma 

sätt tror jag att eftersom majoriteten av musikerna i de professionella orkestrar är män, 

kan det minska andelen flickor som vill börja spela vissa instrument, som trombon, på 

grund av brist på kvinnliga förebilder.   

Statens musikverks jämställdhetsuppdrag innebär att försöka främja jämställdheten 

mellan kvinnor och män i landets musikliv. I min mening så har de kommit på det bästa 

möjliga alternativet för att främja jämställdheten, att fortbilda lärare inom de olika 

musikutbildningarna runtom i landet (Statens musikverk). Det är lärarna i alla led som 

sätter prägel på sina elever, de möjligtvis blivande musikerna och musiklärarna, och de 

måste få lära sig mer om dagsläget, om hur situationen kan förbättras och hur var och en 

kan göra skillnad. Lärarna måste även påminnas om de krav som läroplanen och 

skollagen ställer på alla lärare angående jämställdhet.  

Nuförtiden diskuteras det mycket om jämställdhets- och genusfrågor såväl i skolans 

som i musikens värld och det jag har lärt mig under arbetets gång är att det inte alltid är 

så enkelt som man tror. Min förhoppning är att jag i min framtida yrkesroll kan agera 

som en jämställd lärare som kan bidra till att fler flickor börjar spela trombon och andra 

bleckblåsinstrument.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

1. Vad heter du? 

2. Hur gammal är du? 

3. När började du spela trombon? 

4. Vilken klass går du i? 

5. Vad fick dig att börja spela trombon? 

6. Hur fick du information om att man kunde börja spela trombon? 

7. Påverkade dina föräldrar ditt val att börja spela trombon? 

8. Påverkade dina syskon ditt val att börja spela trombon? 

9. Påverkade dina kompisar ditt val att börja spela trombon? 

10. Var det någon annan i din klass som började spela trombon samtidigt som dig? 

11. Påverkade den blivande läraren ditt val att börja spela trombon? 

12. Vet du någon annan flicka som spelar trombon? 

13. Kan du nämna en känd trombonist? 

14. Vad brukar du få för reaktion när folk frågar vilket instrument du spelar? 

15. Vad är det som gör det roligt att spela trombon? 

– spelboken? 

– att spela själv? 

– att spela i orkester? 

16. Övar du varje dag? 

– övningar eller stycken? 

– hur länge åt gången brukar du öva? 

17. Tycker du att olika instrumentet har olika karaktärer? I vilken scen i en film 

skulle trombon spela i bakgrunden? 

18. Skulle du vilja spela något annat instrument också? 

19. Skulle du vilja tillägga något annat som jag ska ha med i mitt arbete? 


