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Lisa Lundberg, 

”Det som man oftast ser” –en studie om elevers könskodning av musikinstrument på 

gymnasiet. 

”What you often see” –a study concerning gender coding of musical instruments 

amongst pupils in upper secondary school. 

 

Abstract 

The focus of this study lies within gender coded musical instruments. This concept 

concerns the unconscious thought of musical instruments as either feminine or 

masculine. The aim of this study is to acknowledge the existence of this concept 

amongst pupils in Swedish upper secondary schools, and to demonstrate how it can 

affect pupils’ choice of main instrument. The study presents earlier studies that show 

signs of the existence of gender coded instruments. It also explores the concept of sex 

and gender in different situations. These include the use of gender in the Swedish 

language, in music, and in an ensemble situation. Fifteen pupils from two different 

schools were interviewed, and the conclusion is that the gender coding exists. When the 

pupils were asked to categorise different instruments as feminine or masculine, the 

results revealed that singing and piano were considered feminine. Some of the 

masculine instruments were electric guitar, electric bass, and drums. According to the 

pupils, the reasons behind their main choice of musical instrument can be put into five 

different categories. These are; Role models, Parents’ influense, the accessibility of 

musical instruments, Norms and Biological stereotypes. Three of these categories; Role 

models, Norms and Biological stereotypes are also what they believe are reasons behind 

gender coded musical instruments. 

 

The aim of this study is to raise awareness of this situation as the Swedish school values 

show that schools and their teachers are supposed to work towards equality between the 

genders, a task which cannot be done if this continues.  
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1 Inledning, bakgrund, syfte och avgränsningar 

Nedan följer en inledande text till studien och en kort bakgrund till studiens syfte. Efter 

detta presenteras syfte, frågeställningar och studiens avgränsningar. 

 

1.1 Inledning 

Varför sjunger du inte? eller oj då, vad häftigt att en tjej spelar trummor! Detta är 

kommentarer som jag ofta har fått höra under min uppväxt.  

 

När jag var fem år följde mina föräldrar med mig till byns kantor - jag ville börja spela 

piano. Sedan dess har mitt intresse för instrument endast vuxit och jag fortsatte lära mig 

flera instrument. Instrument som jag riktade in mig på var klarinett, slagverk och gitarr 

och tyvärr har jag även upplevt fördomar kring mina instrumentval. Under mina år som 

musikaliskt aktiv har jag upplevt att människor sällan tagit mig på allvar som kompetent 

musiker på grund av mitt kön och mina instrumentval. Detta har lett mig till att få 

uppfattningen att genus och kön tillsammans med mina instrumentval har påverkat min 

musikaliska utveckling på olika sätt. Som kvinnlig musiker upplever jag att jag behöver 

bevisa mina färdigheter på ett sätt som jag inte har sett ske med manliga musiker.  

 

En sjungande kvinna med ett instrument på scen är i dagens musikbransch en 

abnormalitet. Några exempel är Rihanna, Beyoncé och Katy Perry. Inga av dessa 

kvinnliga sångerskor går upp på scenen med ett instrument framför sig. Tvärt om så 

finns ett flertal manliga exempel som Chris Martin, som oftast sitter bakom ett piano, 

och Ed Sheeran, som sällan äntrar scenen utan en gitarr. Det är dessa och liknande 

artister som dagens musikelever ser. Detta kan möjligen också påverka att flickor 

känner sig mer hemma på scenen utan instrument eftersom det är så de oftast ser 

kvinnor i musiksammanhang. Jag vill dock även lyfta fram att det finns kända kvinnor 

som använder sig av instrument på scen. Oftast sker detta i lite mer alternativa genrer. 

Några exempel på kvinnor med instrument på scen är; Imogen Heap (elektroniska ljud), 

Meg White (trummor/alternativ rock), Courtney Love (gitarr/rock), och Laura Marling 

(gitarr/indie).  

 

Genus verkar idag ha blivit ett slags modeord. Det pågår oändliga debatter kring hon 

och han och det var inte längesedan ordet hen dök upp i Svenska Akademiens ordlista. I 
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genusdebatten bör även idrott diskuteras. Fotboll är till exempel en oerhört populär 

sport som väldigt många följer. Sägs ordet fotboll kan det i Sverige associeras till en rad 

olika saker såsom Premier League, VM-bronset 1994, Hamrén, Zlatan och Henke 

Larsson. Men tanken förs inte direkt till någon kvinna. Vad behövs göras för att fotboll 

ska associeras med kvinnor? Sätt ordet dam- framför och helt plötsligt är det en helt 

annan sport.  

 

Påverkan på elever i gymnasieskolan är stor, inte minst elever emellan. Elever borde 

inte behöva välja instrument grundat på om det är maskulint eller feminint. Det finns 

flera människor i min närhet som valt att sluta spela instrument på grund av att andra 

har sett instrumenten som opassande, och detta verkar vara på grund av kön.  

 

1.2 Bakgrund 

Min uppfattning är att människan formas under sin uppväxt och begrepp som dagligen 

används är laddade med olika genusuppfattningar. Ett exempel är läkare. En läkare kan 

vara både kvinna eller man men ändå går första tanken för många till en manlig doktor. 

Kanske beror detta på samhällets historia där kvinnor inte fick arbeta som läkare. Ett 

exempel på detta är en gammal gåta  

Far och son är ute och kör bil i ett fruktansvärt regnväder. Det är natt och plötsligt kör de 

av vägen. Bilen krockar med ett träd och pappan avlider direkt. Sonen körs i ilfart i 

ambulans till närmaste sjukhus. Men när sonen rullas in i operationssalen utbrister 

läkaren: ’Herregud, det är min son!’. Vem är läkaren? (muntl. trad) 

 

Självklart är svaret att läkaren är barnets mamma men det är ofta inte den första tanken. 

Första gången jag fick denna gåta läst för mig var min direkta tanke att barnet hade 

homosexuella föräldrar, alltså två pappor. För mig var det mer rimligt än att barnets 

mamma kunde vara läkare. Givetvis förekommer liknande genusuppfattningar även i 

musik och målet med föreliggande studie är att synliggöra könskodningar av 

musikinstrument på estetiska programmet på gymnasiet.  

 

Skolans grundläggande värdegrund säger att jämställdhet mellan könen är något som 

ska behandlas i skolan (Skolverket 2011). Detta är svårt att genomföra i ett 

musikklassrum som genomsyras av könskodning av instrument. Än så länge verkar 

denna kodning relativt undermedveten, men måste göras medvetet för att kunna 
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behandlas. Efter att ha bett om information från en lärare på en gymnasieskola där inga 

intervjuer har skett så fick jag en guide på lärarens elever och vilka huvudinstrument de 

har valt. På 16 elever, varav endast fyra är killar, så hade fyra flickor och en pojke valt 

piano som huvudinstrument. Fem flickor mot en pojke sjunger och tre flickor spelar 

gitarr, även de två sista pojkarna. Min uppfattning är att detta är en relativ vanlig 

indelning där flickorna dominerar sång- och pianospel medan pojkarna håller sig till 

gitarr eller trummor. Enligt Lars Lilliestam (2009) är denna könskodning av instrument 

något som omedvetet genomsyrar dagens samhälle. För att få mer information kring om 

och varför könskodning sker så kommer föreliggande studie att behandla elevers egna 

könskodning av instrument. 

 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet är att ta reda på om och i så fall hur gymnasieelever på estetiska programmet 

könskodar ett urval av instrument och vilka variationer av anledningar som framträder. 

Följande forskningsfråga har formulerats: 

Vilka könskodningar av instrument är tydliga bland gymnasieelever på estetiska 

programmet?  

 

1.4 Avgränsningar 

I denna studie har några avgränsningar gjorts. Föreliggande studie grundas på intervjuer 

gjorda med elever på gymnasiets estetiska program, trots att det är fullt möjligt att 

könskodning sker i ett mycket tidigare skede. Valet grundas i att gymnasieelever 

troligtvis besitter en större medvetenhet och själva kan förklara könskodningens 

påverkan i deras musikklassrum. Antalet instrument är avgränsade att i bildtest 

representera tio stycken. Urvalet utgör dem typiska pop- och rockensemble-

instrumenten; piano, elgitarr, akustisk gitarr, elbas, sång och trumset, plus några vanliga 

blåsinstrument; klarinett, saxofon, trumpet och tvärflöjt. Detta för att få en bred grund 

med flera olika instrument. Under arbetet med empirin avgränsades instrumenten dock 

och empiri kring instrumenten; piano, elgitarr, akustisk gitarr, elbas, sång och trumset är 

vad som kommer att presenteras. Avgränsningen gjordes på grund av att om 

blåsinstrument ska spela in på resultatet så borde även andra instrumentgrupper så som 

stråkinstrument representeras. Därför har endast resultatet kring dem typiska pop- och 

rockensemble-instrumenten framförts och diskuterats.   
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2 Begrepp 

Följande kapitel kommer att presentera olika teoretiska och könsliga begrepp som har 

en central del i föreliggande studie. Begrepp som förklaras är kön, genus, könskodning 

och fenomenografi.  

 

2.1 Studiens centrala begrepp  

Nedan följer en beskrivning av hur genusforskare beskriver några av studiens centrala 

begrepp; kön, genus och könskodning, samt en ståndpunkt i hur föreliggande studie 

kommer att använda dessa begrepp.   

 

2.1.1 Kön och genus 

Hirdman (2001) beskriver hur kvinnoforskare kom att låna och använda ordet genus 

från lingvistiken. För att beskriva ordet skriver Hirdman (2001:12) ”[…] bakom de fasta 

formerna ’kvinnor’ och ’män’ döljer sig prägling, fostran, tvång och underordning” 

(Hirdman 2001:12). Författaren menar alltså att genus är ett sätt att beskriva allt som de 

könsbaserade orden hon och han inte kan förklara. Orden hon och han räcker inte längre 

till då det finns en kontinuerlig utveckling kring vad kön egentligen är. I sin artikel 

försöker även Wersäll (2011) förklara hur begreppet genus kan tolkas. Hon börjar med 

att berätta att genus ordagrant betyder ”slag, sort, släkte eller kön” (Wersäll 2011:42). 

Enligt denna beskrivning är alltså kön och genus någorlunda synonymt. Hon för dock 

även fram att vissa svenska feministiska forskare menar att etnicitet, klass och genus har 

kopplingar med varandra (Wersäll 2011:43).  

 

2.1.2 Könskodning 

Könskodade musikinstrument innebär i föreliggande studie att musikinstrument är 

laddade med könsliga symboler och begreppet kön används som ett sätt att beskriva det 

biologiska könet medan begreppet genus förklarar en socialt uppbyggd upplevelse av 

verkligheten. Könskodade instrument kan alltså i detta fall endast höra till två alternativ; 

manligt eller kvinnligt, maskulint eller feminint. Det som har studerats är huruvida 

eleverna ser instrument som kopplat till ett visst kön, alltså om eleverna ser att det 

skulle vara en abnormalitet för ett visst kön att bruka ett visst instrument. Under arbetet 

med föreliggande studie så kommer detta fenomen att presenteras som könskodning. 

Studien går inte in på djupet för att behandla ifall eleverna förknippar instrumenten med 
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hjälp av endast genus eller endast kön. Resultatet visar alltså inte ifall eleven kopplar ett 

maskulint kodat instrument till den stora gruppen män, det vill säga könskodning, eller 

om denne även kopplar instrumentet till en man som kan verka feminin, vilket man 

kanske bör kalla för genuskodning. Trots att orden feminint och maskulint är kopplade 

till begreppet genus så är det en slags könslig avvägning som eleverna har gjort. Många 

av informanternas svar på varför ett instrument var könskodat var ”det man oftast ser”, 

alltså till exempel att eleverna oftast ser en man med en elgitarr och därför är det ett 

manligt könskodat instrument.  I och med detta så har föreliggande studie tolkat det som 

att eleverna gör en könskodning och inte en genuskodning av musikinstrument.  

 

Hedlin (2006:45-46) beskriver hur begreppen kön och genus ofta används i 

genusforskning och menar att forskare gärna använder en bredare variant av begreppet 

kön. Hon skriver;  

[…] man sätter in kön i ett större sammanhang och man talar därmed om kön utifrån 

samhällets könsstruktur. Helt enkelt att ’föreställningar om manligt och kvinnligt’ finns 

med i könsbegreppet. (Hedlin 2006:46) 

Som Hedlin beskriver så kan begreppet kön även täcka ”föreställningar om manligt och 

kvinnligt” (Hedlin 2006:46), vilket gör begreppet könskodning användbart i 

föreliggande studie då elevers föreställningar om maskulina och feminina 

musikinstrument studeras.  

 

2.2 Fenomenografi 

För att beskriva fenomenografi skriver Marton och Booth (2000):  

Den fenomenografiska forskningens grundenhet är ett sätt att erfara någonting /…/1 och 

forskningens objekt är variationen i sätt att erfara fenomen. (Marton & Booth 2000:146) 

Fenomenografi är alltså ett sätt att se olika fenomen ur olika människors perspektiv. 

Fejes och Thornberg (2015:162) beskriver liknande:  

Fenomenografin är inriktad på att beskriva människors sätt att förstå fenomen i sin 

omvärld. Uppmärksamheten riktas mot variationen mellan människor i sätten att uppfatta 

omvärlden, snarare än likheterna. (Fejes och Thornberg 2015:162) 

Teorin menar att en människas sätt att förstå omvärlden är helt baserat på vilka tidigare 

erfarenheter varje individ har, vilket resulterar i att samma fenomen kommer att 

uppfattas på ett visst antal olika sätt. Marton (1986:31) menar att dessa olika sätt att se 

                                                 
1 Med /…/ menas att en del av citatet har bortsetts från då det i nuläget inte är relevant 

för föreliggande studie.  
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på fenomenet ändå är begränsade, vilket är ett måste för att teorin ska fungera. Två olika 

forskare ska kunna komma fram till samma kvalitativa sätt att uppfatta och därmed även 

lyckas få samma resultat.  

 

Fejes och Thornberg (2015:167-171) har kartlagt hur en fenomenografisk studie bör gå 

till i olika steg. Analysen av resultatet bör resultera i kvalitativt skilda kategorier som 

skapats av forskaren under analysarbetet. Under genomförandet av föreliggande studie 

har det dragits inspiration från fenomenografi för att behandla, analysera och presentera 

empirin. Fenomenografin tillför ett sätt att analysera bredd och variation i 

datainsamlingen som fokuserar kön, genus och könskodning. 
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3 Litteratur och tidigare forskning 

I detta kapitel följer en översikt av vad väsentlig litteratur och vad tidigare forskning 

säger kring begreppen genus och kön samt begreppens plats i dagens samhälle, specifikt 

inom musikbranschen och inom skolans värld. 

 

3.1 Genus och kön som begrepp 

Ordet genus är ett relativt nytt begrepp som inte började användas förrän under senare 

delen av 1900-talet. Innan detta användes begreppet kön, och forskning kring ämnet 

behandlade oftast kvinnors liv och verksamhet (Edlund, Erson & Milles 2007:28). 

Begreppet kön blev mer och mer diffust och förklarade endast det biologiska kring män 

och kvinnor.  

När kön närmast automatiskt framkallade bilder av kvinnor och män som biologiska 

varelser, gav begreppet genus möjlighet att analysera (skillnader mellan) kön(en) som ett 

kulturellt fenomen. (Edlund, et al. 2007:29)  

Begreppet genus möjliggjorde forskning kring relationer män och kvinnor emellan, och 

öppnade även upp för ett så kallat genussystem. En strukturell ordning syntes där makt 

inom de flesta områden associerades med män, exempelvis politik, ekonomi och 

yrkesliv. Med hjälp av genusbegreppet bildades en uppfattning av att det inte var 

biologin som styrde mannens maktposition i samhället utan snarare underliggande 

intressen (Edlund et al. 2007:29). 

 

Något som Carlson (2001:49) för diskussion kring är huruvida dessa två begrepp, kön 

och genus, bör separeras. Hon menar på att båda begreppen är beroende av varandra. 

Carlson refererar till Jean Grimshaw och skriver;  

Grimshaws argument för detta är att vi inte kan identifiera någon klar, icke-social 

betydelse av ’biologi’: ’det biologiska är inte en sfär som kan isoleras som en orsak till 

någon egenskap hos det mänskliga livet’. Men vi kan inte heller isolera någon klar icke-

biologisk betydelse av ’social’: ’Det biologiska och det sociala är inte helt distinkta och 

separerbara sfärer som kan betraktas som ’interagerande’; inte heller kan den ena ses som 

mer fundamental än den andra’. (Carlson 2001:49) 

Fokus i föreliggande studie kommer vara könskodade instrument, men i enlighet med 

Carlsons (2001) text så kan studien inte heller helt utesluta de sociala och kulturella 

faktorer som begreppet genus för med sig.  
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3.2 Språkets påverkan på genus och kön 

Feminint och maskulint språkbruk syns inte enbart i själva orden. De sista bokstäverna 

avgör ofta om orden ses som maskulina eller feminina. Ett exempel är ordet 

sjuksköterska. Sjuksköterska avslutas med -erska vilket enligt språkregler är ett 

feminint suffix. För att göra ordet maskulint -erska  bytas ut med bokstäverna -are. 

Istället för en kvinnlig sjuksköterska finns nu istället en sjukskötare, en man (Jobin 

2004:20). Dessa språkregler kan även ses i ord som har med musik att göra. Exempelvis 

förklarar Lilliestam (2009) nedan att musiken saknar feminina ord och överöses av 

maskulina.  

Det är slående att den enda etablerade feminina benämningen på en musiker är 

’sångerska’, medan det inte alls känns naturligt att använda begrepp som ’pianissa’, 

’gitarissa’ eller ’blåserska’. En ’gitarrist’ eller ’dirigent’ är normalt, om inget annat sägs, 

en man - rör det sig om en kvinna säger vi ’kvinnlig’ gitarrist eller dirigent - och 

framhäver därmed avvikelsen från det normala. (Lilliestam 2009:172) 

För att göra ordet gitarrist feminint måste ordet kvinnligt sättas framför. En feminin 

gitarrist är alltså något som inte är normalt då det normala ordet måste ändras.  

 

Musiken har även olika genrer som gärna förknippas med ett visst kön. Till exempel ses 

hårdrock ofta som manligt medan lite mer lugn och avskalad musik kan ses som 

kvinnligt. Huss (2009) tar upp kopplingar mellan begreppen genus och genre. Han 

skriver: ”Genus och genre är nära besläktade etymologiskt; den latinska roten är just 

genus” (Huss 2009:190). Trots att orden är besläktade är det svårt att dra slutsatsen att 

de har något ytterligare med varandra att göra, utöver uttryck  som gubbrock och tjejpop 

(Huss 2009:190). Det finns lika laddade kvinnliga begrepp, exempelvis det tidigare 

nämnda ordet sjuksköterska där ordet i sig för tankarna till en kvinna. 

 

3.3 Genus och kön i skolan 

Det debatteras ofta kring skillnader mellan pojkar och flickor i skolan. Kalat (2008) har 

gjort en analys av könsskapande i skola och nämner en artikel där pojkar inte anser sig 

vara lika fokuserade i skolan som flickor. Till skillnad från flickor så sitter pojkarna 

gärna längst bak i klassrummet, de festar mer på fritiden och pratar mer under 

lektionstid än flickor gör. Detta är vad eleverna själva säger. Det kan ge oss alla en bild 

av att det finns stora klyftor mellan könen i dagens skola. I texten framkommer det att 

flera av pojkarna i studien känner en viss rädsla för att bli dumförklarade i skolan och 
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att detta är en av anledningarna till att pojkar inte vågar ta för sig under lektionstid. 

Pojkarna i studien ansåg även att om du räckte upp handen för att svara på en av 

lärarnas frågor så ansågs du vara antingen en besserwisser eller en pluggis. De gav även 

förslaget att man som lärare enkelt kan bryta detta mönster genom att ge ut frågorna till 

specifika elever istället för att begära att elever som kan svaret ska räcka upp handen, då 

detta gärna resulterar i att många elever inte kan eller vågar visa sin fulla potential. 

Pojkarna berättar att de har en stor vilja att visa sina kunskaper, men tyvärr finns det en 

kultur som gör dem ovilliga att visa sig aktiva inför resterande kamrater (Kalat 

2008:22). Kimmel (2010) förklarar detta som en pojkkris. Han menar att flickor i 

dagsläget håller högre betyg än pojkar och det är fler pojkar som visar problem med 

beteende och behöver speciellt stöd under skolgången (Kimmel 2010:7). Han skriver:  

Det har visat sig att förklaringen inte ligger i de mycket stora framsteg som flickor och 

kvinnor har gjort, utan i fortlevandet av en ideologi i fråga om manlighet – framför allt 

bland pojkar från arbetarklassen och från minoriteter – om att det är omanligt att 

intressera sig för skolan. Däremot betraktas ett ointresse för skolan faktiskt som ett bevis 

på manlighet. (Kimmel 2010:30)  

Detta är ett brett problem som Kimmel tar upp i ett jämförande mellan elever i Europa 

och i USA.  

 

3.4 Genus och kön i musikbranschen 

Ganetz (2009) beskriver en händelse inför TV-programmet Fame Factory. En 

reklamaffisch för programmet publicerades och vad som visades på bilden var i enlighet 

med hur musikbranschen ser ut, sa TV3. Affischen visade en kvinna iklädd kort kjol 

och urringning med en mikrofon i handen. Vad som fick svenska folket att reagera och 

anmäla affischen var att kvinnans huvud var bortskuret. I delar av musikbranschen är 

det så här det ser ut; kvinnors talang bedöms inte genom deras musikbruk utan genom 

deras utseende. Hon drar även parallellen om det vore en man på affischen istället 

(Ganetz 2009:123-124). Dagens populärmusik handlar inte endast om musik, utan även 

utseende. Förr kunde du endast köpa en skiva och kanske lyckas se ett band live, men i 

samband med framväxten av musikkanaler så som MTV sker det nu även en 

sexualisering i branschen. Det sker regelbundna debatter kring sexualiseringen men den 

ses ofta som den individuella artistens val, inte som samhällets krav på musikbranschen 

(Ganetz 2009:125).  
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3.5 Genus och kön i pop- och rockensemblespel 

Lilliestam (2009:171) anser notläsning som kvinnligt och gehörsbaserad inlärning som 

manligt. Därför känns det kanske också relativt naturligt att flickor skulle uppskatta 

klassiskt notbaserat pianospel och körsång medan pojkar gärna spelar gehörsbaserad 

musik på elgitarr. 

Notskrift är således inte den primära instuderingskällan [under ensemble] /…/ utan 

eleverna lär främst genom att lyssna på förlagor, genom att följa lärarens verbala 

instruktioner och genom att härma deras musikaliska handlingar. (Borgström Källén 

2014:103)  

Borgström Källéns (2014) förklaring av ensemblespel i skolan påvisar att gehörsbaserat 

musicerande är den primära metoden för inlärning i den situationen. I en undersökning 

ser Borgström Källén (2014) olika former av genusbaserade olikheter under ett 

ensembleframförande. Flickor stod oftast som sångsolist medan pojkarna kunde vara 

med på en duett då den andra var en flicka. De pojkar som faktiskt sjöng gjorde det 

dock endast med ett instrument framför sig, oftast med en gitarr hängandes på magen. 

Detta sågs inte på sångerskorna (2014:128).  

 

3.6 Könskodade instrument 

Lilliestam (2009:171) talar om kvinnliga och manliga instrument och anser att elever 

fastnar i en ond cirkel när dessa uppfattningar kan ses redan i deras val av instrument i 

skolan. Bland de typiskt kvinnliga instrumenten nämns piano, fiol och flöjt. För typiskt 

manliga nämns istället elgitarr, bas, trummor och saxofon. Något som även 

uppmärksammas är sångens rykte bland unga pojkar. Sång ses ofta av pojkar som 

töntigt och det blir då en större press på pojkar som faktiskt tycker om och vill sjunga. 

Detta gör att körsång är den enda etablerat kvinnliga delen av musikbranschen 

(Lilliestam 2009:171-172).  

 

Att sång ses som kvinnligt kan enligt Mcclay framfört av Borgström Källén (2014) även 

ha att göra med saker som upprättades för många år sedan. Historiskt sett har kvinnan 

varit ansvarig för att ta hand om barnen i familjen. Inom familjelivet räknas sången som 

något som tröstar och lugnar barnen, inte minst genom godnatt-visor. Om kvinnan ska 

ta hand om barnet är det logiskt att det är kvinnan som sjunger för att lugna denne. 

Sången var även ett instrument som alla hade tillgång till i hemmet (Borgström Källén 

2014:21). I sin artikel skriver Eros (2008) om en studie som har utförts på ungdomar. 
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Ungdomarna fick ge personligheter till påhittade musiker av olika kön med olika 

instrument. Studien visade att musiker som spelade på feminint kodade instrument sågs 

som varma och känsliga. Eros (2008) skriver även ”[…] female musicians were judged 

to be more dominant, active and strong leaders” (Eros 2008:3).  

 

Det spekuleras huruvida könskodning endast gäller instrument. Bossius och Lilliestam 

(2011) anser att andra områden inom musik är könskodade. De skriver; ”Olika tekniska 

apparaturer är uppenbart genuskodade på olika sätt, och just musik- och ljudteknik är ett 

fält som är extra starkt manligt kodat” (Bossius & Lilliestam 2011:49). Det framförs 

även beskrivningar om könskodade genrer. Lilliestam (2009) skriver:  

Utan tvivel är rockmusik en starkt manligt präglad domän. De flesta musiker är män, och 

i sångtexter skildras världen oftast ur ett manligt perspektiv. Det ses fortfarande som 

ovanligt med tjejer som trummisar, basister och gitarrister, och tjejer i rockband tar 

många gånger hellre rollen som sångerska och inte som instrumentalist. (Lilliestam 

2009:170) 

I citatet ovan förklarar Lilliestam (2009) alltså hur rockgenren är uppbyggd. Kvinnliga 

rockmusiker är en ovanlighet, och även om de förekommer så är de oftast sångerskor.  

 

3.7 Sammanfattning av litteratur och tidigare forskning 

Genus och kön genomsyrar hela svenska språket och det påverkar då även ord inom 

musiken. Det finns väldigt få ord inom musik som faktiskt kan ses som feminina och 

Lilliestam (2009:172) radar upp hur vissa ord hade sett ut ifall de hade haft ett feminint 

suffix. Vidare framfördes vilken påverkan kön och genus har i dagens musikbransch. 

Musikbranschen har förändrats betydligt, framförallt vad det gäller dess tillgänglighet, 

och i och med element som MTVs start så ligger fokus förutom på musiken även på 

utseende, sexualitet och kön.  

 

Inom skolans värld existerar klyftor mellan flickor och pojkar och Kimmel (2010) 

klassar detta som en pojkkris. Han menar att det finns stora skillnader i hur flickor och 

pojkar klarar av skolan, där pojkars beteende inte alltid är lämpligt i skolans miljö, och 

att det finns en kultur där dåligt skolarbete är lika med manlighet.  

 

Det finns teorier kring huruvida notläsning kan vara könskodad. Lilliestam (2009:171) 

anser att notläsning är något som är lite mer feminint kodat än maskulint. Han ser även 

att gehörsbaserat musicerande, motsatsen till notläsning, är maskulint kodat. Utöver 
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detta beskriver han hur könskodning av musikinstrument är något som påverkar elever i 

deras val av instrument. Piano, fiol och flöjt var några instrument som sågs som 

feminina medan elgitarr och bas är exempel på maskulint kodade instrument. Lilliestam 

problematiserar även pojkars relationer till sång och menar att körsång är den enda 

etablerat kvinnliga delen av musikbranschen (Lilliestam 2009:171-172). 
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4 Metod och design 

Nedan följer föreliggande studies val av metod, studiens design och en beskrivning av 

hur arbetet med empirin har gått till. Kapitlet introduceras genom en beskrivning av 

valet av kvalitativ intervju som metod. Detta följt av urval, en beskrivning av 

genomförandet, dokumentation, analysen av datan och etiska överväganden.  

 

4.1 Kvalitativ intervju som metod 

Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från undersökningspersonernas 

synvinkel, utveckla meningen ur deras erfarenheter, avslöja deras levda värld som den 

var före de vetenskapliga förklaringarna. (Kvale & Brinkmann 2014:17) 

I citatet ovan beskriver författarna att syftet med att använda en kvalitativ intervju som 

metod är att få ett så individuellt svar på frågan som möjligt. Intervjupersonens 

erfarenheter är det som är viktigt och eftersom elevernas egna fördomar och 

erfarenheter är vad föreliggande studie eftersöker var en kvalitativ intervju det 

självklara valet av metod. Den teoretiska utgångspunkten under arbetet med den 

insamlade empirin var fenomenografi. Fejes och Thornberg (2015:166) förklarar att 

fenomenografiska intervjuer bör vara halvstrukturerade. Detta innebär att inte alla 

intervjufrågor ska vara förbestämda innan intervjutillfället. Kvale och Brinkmann 

(2014:45) beskriver det som ett samtal med förutbestämda teman. I föreliggande studie 

fanns ett antal förutbestämda frågor, men studien var beroende av mer djupgående 

frågor som uppstod under intervjun.  

 

4.2 Urval 

Efter val av syfte och frågeställningar var intervjuerna det första som genomfördes. För 

att garantera relevant information till studien så gjordes flera urval, dessa förklaras 

nedan.  

 

4.2.1 Instrumentgrupper 

Urvalet av instrumentgrupper ändrades under intervjufasen. Först bestämdes vilka 

instrument som skulle behandlas i bildtestet och valet blev sång, piano, elgitarr, akustisk 

gitarr, elbas, trumset, klarinett, tvärflöjt, saxofon och trumpet. Dessa instrument fick 

informanterna placera under kategorierna maskulint eller feminint. Under det senare 

arbetet med empirin så beslutade jag dock att ta bort instrumenten klarinett, tvärflöjt, 
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saxofon och trumpet. Anledningen till detta var att jag i så fall även borde ha med andra 

instrumentgrupper än blåsinstrument. Stråkinstrument borde till exempel också ha 

inkluderats och lösningen var i stället att bortse från empirin om blåsinstrumenten och 

endast använda informanternas svar angående instrumenten sång, piano, elgitarr, 

akustisk gitarr, elbas och trumset.  

 

4.2.2 Elevurvalet 

Urvalet av eleverna som deltog i studien skedde genom kontakter mellan mig och 

elevernas lärare. Deras lärare var alltså lärare som jag också haft och eleverna fanns då 

även nära till hands. Bryman (2011:194) kallar detta för ett bekvämlighetsurval. Det 

innebär enkelt förklarat att informanterna är personer som är lättillgängliga för 

intervjuaren. Alla elever som fanns tillgängliga under intervjudagen blev intervjuade. 

Några tidigare kopplingar mellan mig och de deltagande eleverna fanns inte. Eleverna 

gick alla på gymnasiet och var mellan 17-19 år. Könsspridning var något som spelade in 

under arbetet med urvalet. Ett försök gjordes att få lika många flickor att göra intervju 

som pojkar. Tyvärr var detta omöjligt då könen i klasserna som jag fick tillåtelse att 

intervjua inte var jämnt fördelade. I slutändan intervjuades nio flickor och sex pojkar 

och dessa 15 elever kom att bli föreliggande studies informanter.  

 

4.3 Studiens design  

Nedan följer studiens design. Här beskrivs hur intervjufrågorna och bildtestet är 

uppbyggt och även hur empirin har dokumenterats.  

 

4.3.1 Genomförandet 

Intervjupersonerna fick så lite information som möjligt för att jag inte på något sätt 

skulle påverka deras svar. Jag började med att förklara de etiska reglerna, att eleven 

kommer vara och förbli helt anonym och att dennes medverkande är helt frivillig Jag 

berättade sedan lite om mig själv, vilket universitet jag kommer ifrån och vilket 

program jag läser, men även varför jag gör denna undersökning. Eleven fick 

informationen att min studie skulle handla om genus men jag ville inte avslöja 

begreppet könskodning, detta för att få ett så opåverkat svar som möjligt. Under första 

intervjutillfället, då jag intervjuade cirka hälften av eleverna, satt jag och informanterna 

avskilt i ett eget rum där ingen störde oss. Under andra tillfället fick vi sitta i en bildsal 

där det fanns konst överallt samt pappersskräp på bänkarna. Elever sprang in och ut ur 
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rummet och dessa element kan ses som ett störande moment i intervjun. 

Intervjupersonerna, och jag, fann det svårt att hålla koncentrationen.  

 

Alla intervjutillfällen började med 1) information till eleven angående forskningsetiska 

principer (Vetenskapsrådet 2009) och fortsatte sedan med att 2) bildtestet startade (se 

bilaga A). Eleven fick könskoda instrumenten på lapparna och när de var klara med det 

tog jag ett foto på lapparna på bordet. Efter detta startade 3) intervjun (se bilaga B). För 

att kunna dokumentera intervjuerna startades ljudupptagning innan första intervjufrågan 

ställdes. 

 

4.3.2 Bildtest som könskodning 

Innan intervjuerna, men under samma tillfälle, så utfördes ett bildtest i syfte att 

informanterna själva skulle prova att könskoda instrument. Detta gick till så att jag lade 

två lappar på ett bord. På en lapp stod ordet maskulint och på den andra stod ordet 

feminint. Eleven fick sedan tio lappar med instrument på som denne fick i uppdrag att 

kategorisera som antingen feminint eller maskulint. Instrumenten som kategoriserades 

var klarinett, tvärflöjt, saxofon, trumpet, elbas, elgitarr, akustisk gitarr, trumset, sång 

och piano. Eleven fick endast välja maskulint eller feminint och fick alltså inte välja 

något neutralt alternativ, detta för att få en så klar bild som möjligt av de olika svaren. 

När en informant var osäker och gärna ville ha ett neutralt alternativ så togs den 

problematiken upp i intervjun direkt efter. När eleven var färdig med att placera 

lapparna så startade intervjun med att jag ställde frågor om varför eleven hade lagt ett 

visst instrument på just den platsen. Detta följdes sedan av resten av intervjufrågorna. 

Exempel på typiska svar från bildtestet kan ses i Bilaga A.  

 

4.3.3 Intervjufrågor 

Intervjun som utfördes var halvstrukturerad eller semistrukturerad. Detta innebär att 

”intervjuprocessen [är] flexibel” (Bryman 2011:415). Det finns då fasta frågor som är 

förbestämda men intervjun är även öppen för diskussion mellan informant och forskare. 

En semistrukturerad intervju öppnar även upp för djupare beskrivningar kring 

informantens egna erfarenheter och upplevelser, vilka eftertraktas i fenomenografiska 

studier (Fejes och Thornberg 2015:162-163). De fasta intervjufrågorna var frågor som 

var noga utvalda för att få fram den information som krävdes för att besvara 

föreliggande studies forskningsfråga. Några frågor hade konkreta svar, till exempel; gav 
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frågan ’vilket huvudinstrument har du?’ svar som jag behövde för att gräva djupare hos 

eleven. Frågan ’varför valde du det?’ var lite friare och eleven fick gärna försvinna iväg 

och prata om sin uppväxt och familjesituation. Detta var det svar som behövdes men 

som också öppnade upp för flera följdfrågor som hjälpte mig förstå just den individens 

uppfattning och kanske till och med undermedvetna uppfattning om könskodning av 

instrument. Själva intervjutillfället skulle vara mer en dialog än en fråga-svar-situation. 

Alla fasta intervjufrågor som användes kan ses under  Bilaga B.  

 

4.3.4 Dokumentation 

Dokumentation skedde under intervjutillfällena. Den första delen – bildtestet, spelades 

inte in utan dokumenterades genom att ett kort togs med en iPhone på det slutgiltiga 

resultatet av elevernas uppgift. Det finns alltså 15 kort på olika kombinationer av 

elevernas könskodning som sedan sammanställdes i två diagram som kan ses under 

rubrik 7.1 Bildtest. Under andra delen, intervjun, användes ljudinspelning på två källor, 

en iPhone och en iPad, som metod att dokumentera informanternas svar. Anledningen 

till att ljudupptagningen skedde på två olika källor var som säkerhet om den ena skulle 

avbryta inspelningen under tiden, vilket också hände. Att spela in intervjuer är en 

nödvändighet i ett arbete med fenomenografiska metoder, detta för att kunna skriva ner 

helheten och för att analysarbetet av transkriberingen sedan ska bli tillförlitligt (Fejes & 

Thornberg 2015:166). 

 

4.4 Analys av datainsamling 

Nedan följer en beskrivning av hur analysen av datainsamlingen gick till. Kapitlet börjar 

med en presentation av bildtestet och arbetet med detta, och följs av hur arbetet från 

intervju till resultat har fungerat.  

 

4.4.1 Bildtest 

Dokumentation av bildtest skedde genom fotografier av elevernas upplagda svar, det var 

alltså dessa fotografier som jag utgick ifrån under det lite mer kvantitativa arbetet med 

dokumentation av vem gav vilka svar. För att hålla ordning delades fotografierna först 

in i flickors svar och pojkars svar, som sedan sparades i separata mappar på en dator. 

Efter detta gick jag igenom alla fotografier och skrev ned i ett Worddokument var alla 

hade lagt instrumenten, fortfarande könsligt separerade. All denna information lades 

sedan in i två separata diagram (se 5.1.1 Diagram).  
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4.4.2 Intervjuer 

För att analysera och presentera resultatet har föreliggande studie dragit inspiration från 

arbete med fenomenografiska studier. Fejes och Thornberg (2015:167-170) beskriver 

hur analysarbetet med en sådan studie kan gå till. Till en början bör intervjuerna 

transkriberas i sin helhet för att få ett tillförlitligt resultat, vilket i föreliggande studie 

gjordes direkt efter intervjutillfällena. Efter transkribering lästes empirin igenom många 

gånger för att få en helhet av datan. Under genomläsningarna började små kategorier 

bildas. Fejes och Thornberg (2015:169) förklarar hur skillnader och likheter i hur 

informanterna har svarat jämförs och grupperas för att bilda kategorier. Dessa kategorier 

beskriver i föreliggande studie olika anledningar till varför eleverna ansåg att ett 

instrument var feminint eller maskulint och varför eleverna hade valt sitt 

huvudinstrument på gymnasiet. De slutgiltiga kategorierna blev: förebilder, föräldrars 

påverkan, tillgänglighet, normer och biologiska stereotyper. 

 

4.5 Etiska överväganden  

Etiska överväganden gjordes i enlighet med vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet 2009). Eleverna fick information om mig men även om deras egna 

medverkan i studien. Informationen de delgavs var att jag var en musiklärarstudent samt 

en kort beskrivning av studiens innehåll. Vetenskapsrådet (2009) kallar detta för 

informationskravet. De fick veta att allt var anonymt, inklusive skolan de kommer ifrån, 

vilket stöds genom konfidentialitetskravet. Elevernas namn eller skolort kommer alltså 

inte framgå i studien. Deras medverkan var valfri och de fick även information kring 

rätten att dra sig ur studien. De fick ge sitt samtycke till medverkan för att följa 

samtyckeskravet; eftersom alla informanter var över 15 år så behövdes inget samtycke 

från elevers föräldrar eller vårdnadshavare (Vetenskapsrådet 2009:9). Ljudinspelning 

skedde under intervjuerna och jag förklarade även för eleverna att all den insamlade 

datan endast kommer användas i studiens syfte och inte kommer spridas till människor 

som inte är inblandade i denna. Där igenom följdes även nyttjandekravet. 
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5 Resultat 

Resultatet som presenteras i denna del är utarbetat från intervjuer som finns beskrivna 

under rubrik 4.3 Studiens design. Intervjufrågorna kan ses i bilaga B. Först visas resultat 

från bildtestet som påbörjade intervjun och sedan ses informanternas svar på 

intervjufrågorna. Till slut framläggs en sammanfattning av hela resultatkapitlet.  

 

5.1 Bildtest 

Resultatet av det könskodande bildtest som genomfördes med informanterna ses nedan. 

Först presenteras två diagram som under rubrikerna Feminint och Maskulint. Detta 

diagram synliggör informanternas placering av instrumenten under bildtestet och visar 

alla elevers svar kring vilka instrument de ansåg vara feminina eller maskulina.  

 

5.1.1 Diagram 

Diagram 1 

 

 

Diagram 1 ovan visar hur eleverna placerade ut instrumenten under lappen där det stod 

feminint. Här kan det utläsas att det var nio flickor och sex pojkar som utförde bildtestet, 

av dessa var det fem pojkar och sex flickor som ansåg att akustisk gitarr var ett feminint 

instrument. Detta var en stor skillnad mot hur många som tyckte att elgitarr var feminint 

- ingen. Diagrammet visar även att alla tillfrågade elever sade sig anse att sång var ett 

feminint instrument. 
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Diagram 2 

 

 

Vad som visas ovan är ett likadant diagram som tidigare fast en beskrivning för vilka 

instrument som informanterna la under lappen som hette maskulin i stället för feminin, 

Diagram 2. Det framkommer att det endast var en flicka som tyckte att piano tillhörde 

kategorin maskulina instrument men det visade sig senare i intervjuerna att det var 

några till som hade velat lägga just det instrumentet som neutralt. Av detta diagrammet 

kan det även utläsas att nio av nio flickor och fem av sex pojkar ansåg att elbas var ett 

maskulint kodat instrument. Alla informanter var överens om att trumset och elgitarr var 

maskulina instrument.  

 

5.2 Intervjuer 

Följande del presenterar empirin som framkom under intervjuerna och handlar om att 

beskriva varför eleverna könskodar instrumenten på sättet som sågs ovan. Först visas en 

tabell på vilka instrument som intervjupersonerna faktiskt hade som huvudinstrument. 

Sedan läggs resultatet från intervjuerna fram genom rubriker som sattes ihop med hjälp 

av de kategorier som framkom under analysarbetet.  

 

5.2.1 Instrumentfördelning 

I intervjuerna framkom följande fördelning av valda huvudinstrument bland studiens 

informanter: 
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Tabell 1 

 

Flickorna i studien spelade övervägande piano och hade även sång som 

huvudinstrument, pojkarna sågs istället spela trummor. Bland pojkarna så saknades 

sångare, medan flickorna var underrepresenterade bland trummisar.  

 

5.2.2 Förebilder, föräldrars påverkan och instrumentets tillgänglighet 

Flera av informanterna delgav hur deras instrumentval grundade sig i förebilder, 

musiker som eleverna lyssnat på innan eller föräldrar som tidigare spelat instrumentet. 

På frågan om varför en flicka började spela gitarr svarade hon:  

För att jag hörde ett coolt gitarrsolo när jag gick i 7an, jag ville lära mig spela det. Min 

pappa hade en gammal gitarr hemma så då var det lätt att börja på den. (Flicka 4) 

I citatet beskriver eleven hur tillgängligheten till instrumentet gjorde valet av instrument 

enklare. En annan elev berättar hur hennes mamma ”fick in” henne på piano. Ordvalen 

tyder på stort föräldrarinflytande men det är möjligt att instrumentet även här var 

lättillgängligt. Tillgänglighet, alltså att ett instrument fanns i hemmet, var en stor 

påverkan enligt vissa elever. En pojke beskriver hur hela hans stora familj är 

musikaliska och spelar instrument, det som saknades i familjebandet var trummor och 

det fick då han lära sig.  

 

5.2.3 Normer och biologiska stereotyper 

”Det som man oftast ser” var det flera som svarade på frågan om varför de såg ett 

instrument som maskulint eller feminint. En pojke säger: ”Jag har mest sett tjejer som 

spelar piano” (Pojke 10) och en annan säger: ”[…] det är väl alltid killar som spelar 

elgitarr, trummor och bas och resten skiter de i” (Pojke 11). Informanterna menar alltså 

att de oftast ser pojkar spela trummor och flickor spela piano, därför ser de dessa 

instrument som maskulina och feminina.  

 

 Flickor Pojkar 

Sång 4 0 

Piano 3 1 

Gitarr 1 1 

Bas 0 1 

Trummor 0 3 
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En av pojkarna berättade att när han var yngre spelade han tvärflöjt men slutade. Pojken 

beskrev hur alla han hade lektioner tillsammans med var flickor och andra pojkar hade 

givit nedlåtande kommentarer till honom. Han uppfattade det som att det på något sätt 

var tabu för honom att spela det instrumentet. Ett begrepp som vissa informanter 

använde för att försöka förklara det som de såg var norm. En flicka beskrev att sång var 

feminint och elgitarr var maskulint och det berodde enligt henne på att ”alltså liksom, 

det är helt enkelt normer” (Flicka 2). En pojke sa att han inte riktigt kunde svara på 

varför han lade gitarr på maskulint och piano på feminint utan han trodde att det var en  

norm som påverkat honom under uppväxten (Pojke 9). 

 

Vissa informanter påkallade även biologiska stereotyper. Detta visar sig i svaret från en 

flicka som sa: 

 […] jag kan tänka mig att elgitarr är ganska hårt, eller vad man ska säga, och då blir det 

typ direkt maskulint för att den manliga kroppen är ju oftast, liksom, hårdare på ett sätt. 

/…/ sång brukar vara lite mer lättare, fin klang och vibrato och det brukar bli lite så sötare 

och finare, liksom. (Flicka 2) 

Flickan ovan beskrev hur den manliga kroppen ofta ses som hårdare än kvinnans kropp 

och drar paralleller till det hårda ljudet från en elgitarr. Detta samtidigt som sången kan 

vara söt och fin och enligt henne snarare representera den kvinnliga kroppen. I analysen 

framstår detta som en beskrivning av biologiska stereotyper. En pojke sa:  

Det känns som att det fortfarande finns kvar, att det inte är så manligt att sjunga. /…/ det 

[elbas] är så primitivt ändå, rätt enkelt. (Pojke 5)  

Denna pojke ansåg att gamla tankar kring maskulint och feminint fortfarande existerar. 

På frågan om varför hon valde sång som huvudinstrument svarade en flicka:  

För det var någonting jag hade i mig sedan jag var liten och jag sjöng alltid, sen jag var 

liten. Jag tror mycket är kontrollen, att man kan styra mycket över det själv. (Flicka 1)  

Denna flicka beskrev istället hur hennes val att sjunga kan ha berott på ett 

kontrollbehov.  

 

5.2.4 Neutralt 

”Piano är ju mest egentligen alla, så det var svårt att sätta det på tjejer” (Flicka 1). Vissa 

flickor fann det svårt att kategorisera instrumenten efter kön och frågade om det inte 

fanns ett neutralt alternativ, mittemellan. Just piano var ett sådant instrument. En flicka 

sa: ”[…] så tycker jag att piano är det som är mest neutralt” (Flicka 4). En annan 

svarade: ”Pianot ville jag ha i mitten, tycker det är både maskulint och feminint för jag 
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har erfarenhet av både och” (Flicka 13). Pojkarna såg däremot piano som ett 

övervägande feminint instrument.  

 

5.3 Sammanfattning av resultat 

Resultatet av bildtestet visar att alla elever ansåg att sång var ett feminint kodat 

instrument, alla utom en ansåg att så även var fallet för piano, och majoriteten höll 

akustisk gitarr som feminin. Trumset och elgitarr var alla överens om tillhörde 

maskulint kodade instrument och alla utom en ansåg detsamma om elbas.  

 

Resultatet från intervjuerna visar på fem anledningar till varför eleverna skulle ha valt 

ett instrument. Anledningarna är:  

• Förebilder - Med förebilder menar de vad som oftast syns i musikbranschen.  

• Föräldrars påverkan - Ofta beskrev informanterna att föräldrarna ville att 

eleverna skulle börja spela ett visst instrument, alternativt tyckte föräldrarna att 

det saknade en trummis i familjebandet.  

• Instrumentets tillgänglighet - Om familjen hade ett instrument hemma var det i 

många fall det instrument som eleven valde att börja spela.  

• Normer - Informanterna påpekade normer, att det bara är så det ser ut i 

samhället. 

• Biologiska stereotyper - Några elever drog paralleller till att män är hårda och 

därför spelar hårdare instrument.  

Av ovanstående fem kategorier är tre av dem de variationer som framträder på 

anledningar till könskodning; Förebilder, Normer och Biologiska stereotyper. Dessa är 

vad föreliggande studies informanter anser vara anledningar till deras könskodning av 

musikinstrument. Utöver detta så fanns det även elever som ansåg att piano var ett 

neutralt instrument och hade velat placera det under en neutral kategori.  
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6 Diskussion 

Nedan följer en diskussion av resultatet som presenterades i kapitel 5 i relation till den 

tidigare forskning som framlades i kapitel 2. Vidare följer även en beskrivning av vilka 

kritiska reflektioner kring metodval som framkom under arbetet med studien. Till sist 

presenteras förslag på fortsatt forskning inom området.  

 

6.1 Resultat i relation till tidigare forskning 

Nedan presenteras en diskussion där resultatet som presenterades i kapitel 5 sätts i 

relation till tidigare forskning om könskodning.  

 

6.1.1 Bildtest 

Resultatet av bildtestet som presenterades med hjälp av diagram visade, likt som 

Lilliestam (2009), att sång och piano ofta ses som feminint medan bas och elgitarr ses 

som maskulint. Anmärkningsvärt är hur medvetna eleverna är att könskodning existerar. 

Flera informanter försökte beskriva könskodningen under bildtestet och berättade hur 

självklart det var för dem att många av instrumenten skulle ligga på ett visst ställe. 

 

6.1.2 Gehör vs notläsning 

Lilliestam (2009) ser, som tidigare nämnt, att gehörsbaserad musik är maskulint. 

Möjligen leder det till att pojkar har ett försprång i ensemblespel gentemot flickor, 

eftersom notanvändning i pop- och rockensemblespel på gymnasiet inte är lika vanligt. 

Det skulle kunna vara en anledning till att flickor gärna väljer att sjunga i en 

ensemblesituation; de behöver då inte spela ett instrument på gehör. Flicka 1 beskriver 

det ur ett annat perspektiv. Hon beskriver hur hon tycker om att sjunga för att hon 

uppskattar att ha kontroll. Flera av flickorna tror biologiska stereotyper styr deras 

instrumentval, men Eros (2008) nämner i stället kvaliteter hos kvinnor som kan styra i 

deras val av instrument. Några av dessa kvaliteter är att hon skulle vara mer dominant 

och ha en mycket starkare ledarpersonlighet än manliga musiker. Det verkar på 

informanten som att hon tycker om att sjunga mycket på grund av att hon känner att hon 

kan ha mer kontroll över sin egna röst än vad hon kan med ett instrument. Det kan 

tolkas som att hon vill vara dominant i sitt musicerande.  
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6.1.3 Pojkar och sång 

Något som framkommer under intervjuerna är de olika könens skillnader av reaktion när 

frågan kring sång tas upp. Merparten av flickorna är exalterade och berättade hur roligt 

de tycker det är att sjunga. Hos pojkarna däremot syns ofta en ångest i blicken när 

frågan kommer upp och svaret blir gärna att det är något de vill undvika. Borgström 

Källén (2014:128) skriver om hur skolor saknar manliga sångsolister. Så är även fallet i 

föreliggande studie. Pojkarna förklarar sången som något de är tvungna att göra, då i 

form av körsång. Det är endast någon enstaka pojke som ser solosång som något roligt. 

Enligt Kalats (2008:22) analys har pojkar svårt för att ta för sig i klassrummet, vilket 

Kimmel (2010) kallar för pojkkrisen. Kanske kan även detta ha en inverkan på hur 

pojkar ter sig i musikklassrummet. Om nu sång är ett instrument som ses som feminint 

kan pojkar känna en rädsla över att använda sig av detta instrument. Rädslan kan till 

exempel vara att bli förlöjligad inför resterande klasskamrater, som Kalat (2008) 

beskriver. Något som dock bör hållas i åtanke är puberteten, som antingen nyss har skett 

eller som snart ska ske. Flickors röster förändras även de i puberteten men inte i samma 

utsträckning som pojkars. Pojkar får alltså ett helt nytt instrument efter puberteten och 

detta nya instrument måste de lära sig att manövrera, precis som vilket annat instrument 

som helst. Kanske kan detta vara en av faktorerna till att pojkar är motvilliga till att 

sjunga under högstadie- och gymnasietiden. Alla pojkar som är motsträviga till att 

sjunga solo nämner dock att körsång inte är lika jobbigt, då de anser att de kan smälta in 

och inte höras så väl. Flickorna däremot har en ganska positiv syn på sång och 

majoriteten tycker inte att det är så farligt att sjunga framför andra människor. Att 

flickornas syn  på sång är annorlunda än pojkarnas kan även bero på det som Ganetz 

(2009:123-124) beskriver angående medians påverkan. I detta fallet var det en affisch 

på en kvinna som saknade ansikte och täckande kläder men höll i en mikrofon. Reklam 

som denna verkar inte vara ovanlig och att kvinnan håller i just en mikrofon och inte ett 

instrument skulle kunna påverka flickors syn på sång.  

 

6.1.4 Förebilder och normer 

Kimmel (2010) beskrev hur pojkkrisen påverkar pojkars skolgång då det klassas som 

omanligt att göra bra ifrån sig i skolan. En pojke som intervjuas beskriver en liknande 

händelse. Han berättar hur han som yngre brukade spela tvärflöjt, ett instrument som 

han klassade som feminint. Under sina tvärflöjtslektioner spelade han endast med 

flickor och andra pojkar gjorde narr av honom för att han spelade det instrumentet. Allt 
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detta fick honom att sluta. Han själv och andra elever såg hans instrumentspel på 

tvärflöjt som omanligt och här verkar Kimmels (2010) pojkkris synas även i pojkars val 

av musikinstrument.  

 

Liknande historier visar sig så klart även ur ett kvinnligt perspektiv. Tidigare i 

föreliggande studie framfördes ett citat av Lilliestam (2009) som beskrev hur ovanligt 

det är med kvinnor inom rockgenren, det förekommer men oftast väljer kvinnorna i så 

fall att sjunga istället för att spela ett musikinstrument. Att det handlar om just 

rockgenren kan ha med liknande saker att göra som vissa av informanterna diskuterar – 

rock kan ses som lite hårdare och därmed mer maskulint. Det kan också handla om vad 

andra informanter beskriver; det som man oftast ser. Ungdomar ser inte många kvinnor 

inom genren, och om de är där så sjunger de oftast. Därför blir det, som Lilliestam 

(2009) beskriver, en ond cirkel. Bossius och Lilliestam (2011:49) framför även att 

ljudteknik är en typisk manligt kodad industri. Det skulle kunna vara så att det är 

anledningen till att informanterna gärna förklarade sång och piano som feminint kodade 

instrument. Under arbete med dessa instrument så krävs ingen teknisk kunnighet då 

förstärkare inte används, och då behövs inte heller kunnighet inom ljudteknik. Det 

skulle kunna vara på grund av detta som flickor väljer att avstå från att spela rockmusik 

på elgitarr, för att slippa lära sig ljudtekniken som krävs. För att föra analysen ett steg 

längre så kan detta även ha en koppling till varför informanterna anser att akustisk gitarr 

är ett feminint kodat instrument medan en elgitarr är ett maskulint kodat instrument. 

Trots att instrumenten i grund och botten är samma instrument, med små skillnader, så 

är dessa alltså kodade på olika sätt. Det skulle även kunna vara så att genren helt enkelt 

är så starkt maskulint kodat och i enlighet med Huss (2008:190) diskussioner så skulle 

det kunna finnas kopplingar även mellan genus och genre.  

 

6.2 Könskodning och variationer 

Enligt diagram 1 och 2 som presenteras i kapitel 5.1.1 Diagram, så verkar det ha funnits 

en viss könskodning bland informanterna i föreliggande studie, men det verkar även 

finnas en könskodad skillnad mellan notinlärning och gehörsinlärning vilket även 

Lilliestam (2009:170) diskuterar. Gehörsinlärning verkar uppskattas mer av pojkar 

medan flickor ofta lär sig bäst via notläsning. Det kan påverka eleverna under 

undervisning i en ensemblesituation då det gärna lärs in via gehör, vilket kan leda till att 

pojkar trivs bra i situationen medan flickor väljer att sjunga för att slippa spela ett 
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instrument på gehör. Att sjunga kan för flickor också vara ett sätt att ha kontroll över 

situationen. Det är du som står i centrum och du behöver inte kontrollera ett fysiskt 

instrument som inte tillhör din egen kropp. För pojkar däremot kan det vara lite tabu. 

Det verkar finnas en pojkkris (Kimmel 2010) i skolan och denna kris går även att se i 

musiken. Pojkar påvisar en rädsla att sjunga framför andra människor som inte i lika 

stor utsträckning är synlig bland de kvinnliga informanterna. Rädslan verkar ligga i att 

kunna bli förlöjligad på ett sätt som inte går när det inte handlar om din egna röst. 

Många pojkar tyckte att det var lättare att delta i körsång då det inte var lika stor chans 

att deras röst kunde utskiljas ur mängden. Liknande kunde även ses med andra feminint 

kodade instrument. Ett exempel var en manlig elev som brukade spela tvärflöjt men 

som slutade efter att andra elever visade tvärflöjt som ett konstigt instrumentval för en 

pojke.  

 

Rubrikerna, eller kategorierna, som presenterades i resultatet, kapitel 5 var; Förebilder, 

Föräldrars påverkan, Instrumentets tillgänglighet, Normer och Biologiska stereotyper. 

Dessa kategorier är informanternas anledningar till val av instrument. Förebilder, 

Normer och Biologiska stereotyper är även informanternas variationer av anledningar 

till att musikinstrument är könskodade. Enligt Marton och Booth (2000:154) är ”sätten 

att erfara världen” ofta något som finns undermedvetet hos informanterna. I 

föreliggande studie verkar informanterna dock ofta väldigt medvetna om 

könskodningen som pågår. Det är även flera som sätter ord på anledningarna, de 

använder begreppet norm och framför biologiska stereotyper genom att koppla en hård 

manskropp till ett hårt ljud på ett instrument. Det tyder på att könskodningen är synlig 

och något som eleverna har funderat på tidigare.  

 

6.3 Pedagogiska följder 

Pedagogiska följder av föreliggande studie bör vara att könskodningen av 

musikinstrument uppmärksammas av lärare i ett tidigare skede. Könskodningen kan 

vara väldigt inbiten i samhället och det kan då vara ganska svårt att bara bryta. I och 

med att Skolverkets (2011) värdegrund säger att arbetet inom skolan ska vara jämställt 

mellan könen så är detta ett viktigt ämne att ta tag i. Att uppmärksamma och göra 

könskodningen synlig kan föra utvecklingen i rätt riktning. Det bör självklart även 

uppmärksammas för eleverna, vilket kan göra eleverna mer medvetna kring deras 

instrumentval och skulle även kunna bryta den onda cirkel som Lilliestam (2009) 



  
 

27 

beskriver.  

 

6.4 Metoddiskussion 

Valet att använda intervjuer i föreliggande studie visade sig vara en väl fungerande 

metod. Eftersom studien var ute efter elevernas egna upplevelser kring könskodade 

instrument så hade det varit svårt att nå fram ett tillfredsställande resultat utan denna 

metod. Däremot är jag lite kritisk till studiens intervjufrågor. Dessa frågor är lite för 

stängda och studien hade nått djupare om informanterna hade kunnat beskriva sina egna 

upplevelser ytterligare. Att föra in en kvantitativ del i studien gjorde resultatet mer 

synligt och lättillgängligt. Resultatet blir uppradat och läsaren kan enkelt se att i dessa 

informanters situation var det stor skillnad i hur pojkar och flickor gjorde sina 

instrumentval.   

 

Den fenomenografiska utgångspunkten tog inte så stor plats i föreliggande studie utan 

var snarare ett sätt att förenkla den empiriska analysen. Det var ett perspektiv att 

analysera datan genom och gav en struktur som underlättade arbetet, men förändrade 

inte studien i sig. Att ha en mer djupgående teoretisk utgångspunkt i fenomenografin 

hade dock kunnat hjälpa studien mot målet att nå elevernas egna beskrivningar och 

upplevelser.  

 

6.5 Förslag på vidare forskning 

Vidare forskning vore en mer ingående studie kring hur denna könskodning påverkar 

elevernas instrumentval. Eftersom resultatet påvisar att många av elevernas 

instrumentval skedde i ett väldigt tidigt stadie i livet så bör framtida studier rikta sig mot 

yngre barn och inte gymnasieelever. Det hade varit intressant att använda en 

kombination av gruppdiskussioner och enskilda intervjuer för att samla empiri. 

Diskussioner hade gett eleverna ett hjälpmedel för att uttrycka sig om studien riktades 

mot elever i lite yngre åldrar.  

 

En annan värdefull vinkel vore att undersöka musikbranschens påverkan på elevers 

instrumentval. Min spekulation är att barn tidigt påverkas av media runt omkring dem, 

och då borde även musikbranschens värderingar och bilden av artister som visas utåt 

smitta av sig på våra unga. Men till vilken grad? Det hade blivit en stor studie men hade 
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potentiellt varit en viktig del av att uppmärksamma musikbranschens påverkan på barn 

och ungas musicerande.  
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Källor 

Intervjuer med 9 flickor och 6 pojkar, sammanlagd transkribering: 5394 ord.  

Transkribering finns i författarens ägo.  



  
 

I 
 

Bilagor 

Bilaga A  

Exempel från bildtest 

 

Ovan syns en av bilderna från när en av pojkarna hade lagt ut sitt svar kring vilka 

instrument han ansåg vara feminina eller maskulina. Eleverna hade ingen tidspress 

under arbetet med bildtestet utan fick lägga ut lapparna i vilken takt de själva tyckte 

passa. Det tog i genomsnitt ca 2-4 minuter för eleverna. Analysen av bildtestet har 

utgått ifrån 15 av dessa bilder och presenteras i form av diagram.  

  



  
 

II 

Bilaga B  

Intervjufrågor  

1. Varför anser du att X är feminint och Y är maskulint? (I förhållande till var eleven 

lade instrumenten i det första momentet) 

2. Vilket huvudinstrument har du?  

3. Varför valde du det?  

4. Finns det något annat instrument som du gärna skulle vilja spela i ensemble? 

5. Hur fri känner du dig i att spela vilket instrument som helst under ensemble? 

6. Vad har du för inställning till att sjunga framför folk? 
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