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Titel: Då är det du som är ”solot” – en studie om hur elever förhåller sig till instrument, 

pop, rock och heteronormativitet. 

English title: Then you are the ”solo” – a study about how pupils approach themselves to 

instruments, pop, rock and heteronormativity. 

Abstrakt 
Populärmusik är en mansdominerad genre som har haft en plats inom svensk skola i flera 

decennier och används för att generera undervisningsmaterial. De genretypiska 

instrumenten avslöjar en stark över- och underrepresentation mellan könen och 

instrumenten. Studien bygger på kvalitativa intervjuer och undersöker hur sju elever 

pratar om och förhåller sig till könskodade instrument samt huruvida heteronormativa 

föreställningar om maskulinitet och femininitet visar sig hos eleverna i deras bruk av 

instrument och inom pop- och rockmusik. Resultat visar på hur eleverna gör kön vid bruk 

av instrument och genrer utefter föreställningar kring heteronormativitet, samt varför 

vissa upplever en utsatthet i bruk av ett motsatt könskodat instrument. Diskussionen söker 

att förklara heteronormativa tankegångar om varför eleverna föredrar vissa instrument 

eller genrer, det vill säga hur den heteronormativa strukturen relaterar till elevernas 

musikundervisning.  

 

Nyckelord 
Genus, Könskodade instrument, Begripligt subjekt, Kön 

 

Tack 
Speciellt tack till min handledare Katarina A Karlsson för god återkoppling och ständig 

tillgänglighet genom detta arbete. Tack till nära och kära som har gett mig stöd och 
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ville ställa upp på intervju.  
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1 Inledning, syfte och bakgrund 
Jag ville börja att spela gitarr när jag gick i fjärde klass efter att den lokala kulturskolan 

gjorde en liten konsert strax innan lunchrasten. Senare på rasten blev jag tillfrågad av 

mina kompisar om jag ville vara med att spela i ett band de skulle starta. De hade redan 

valt instrument och platsen som fanns över var trummor. Där och då var det bestämt, jag 

skulle börja ta lektioner i detta instrument. Vi började repa och tog oss själva på stort 

allvar under åren som följde. Ett par år senare började jag tänka på varför det var så få 

tjejer som spelade i band. De andra banden som fanns på skolan bestod enbart av andra 

pojkar. Det fanns dock ett rockband några år senare som bestod av enbart tjejer från 

skolan, men vad jag vill minnas höll de inte på en längre tid. Denna underrepresentation 

av tjejer i traditionella rocksammanhang var ett fenomen som jag mötte och funderade på 

redan under högstadiets första hälft. Som numera student på musiklärarprogrammet på 

Linnéuniversitetet visar sig könskodade instrument mer tydligt än någonsin i mitt liv och 

jag har förstått att mitt egna och andras val av instrument är en del av en större struktur 

som ligger djupt rotad. Detta fick mig intresserad på att eftersöka vilka faktorer som 

upprätthåller denna struktur och hur elever förhåller sig till den i skolan.  

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att undersöka hur elever på gymnasiet pratar om och förhåller sig 

till könskodade instrument, samt hur heteronormativitet visar sig i skolan. Följande 

forskningsfrågor har formulerats:  

• Hur pratar gymnasieelever om att de förhåller sig till instrument?  

• På vilket sätt påverkar heteronormen elevers instrumentspelande? 

 

1.2 Bakgrund 

För att få en idé om vad studien har för tema och vilken relevans den har inom området 

utbildning presenteras läroplanens värdegrund. Vidare beskrivs Lucy Greens teori om hur 

femininitet och maskulinitet är varandras motsatser inom sång/instrumentspel. Följt av 

det förklaras tre begrepp som används i studien.  
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1.3 Läroplanens värdegrund  

Skolans arbete om värdegrund och jämställdhet är något som lärare i alla ämnen ska 

implementera i undervisningen. I läroplanen för gymnasieskolan vittnar de inledande 

kapitlen om hur undervisningen ska bedrivas och verka för ett jämställt samhälle. Läraren 

ska ”se till att undervisningen till innehåll och uppläggning präglas av ett 

jämställdhetsperspektiv” (Skolverket 2011, s. 10) och även att ”jämställdhet mellan 

kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska 

gestalta och förmedla” (s. 5). Som lärare är det alltså viktigt att ta hänsyn för jämställdhet 

när undervisningsmaterial och metoder väljs ut. På skolverkets hemsida visar de exempel 

på vilka frågor lärare kan ta upp i arbetet med sex- och samlevnad inom ämnet musik. 

Bland annat föreslås det att eleverna ska arbeta med normer som finns kring sång och 

instrumentval, genrer samt vilka möjliga begränsningar dessa normer kan skapa 

(Skolverket 2020). Det blir därför angeläget att granska genrer och instrument som har 

haft en självklar plats i musikundervisningen och hur de relaterar till normer. Då kan 

möjliga problem identifieras och synliggöras, vilket denna studien söker att göra. 

 

1.4 Kvinnor och instrument 

Historiskt sett har det funnits instrument som ansetts vara mer lämpade för kvinnor. Dessa 

instrument har ansetts vara mer lämpliga för kvinnor då deras kropp fortfarande befinner 

sig i centrum och kroppen presenteras på ett ”passande” sätt som faller inom ramarna för 

den kvinnliga normen. Green (1997) menar att kvinnor som sjunger producerar ljudet 

med sin kropp och framförandet låser sig inom ramarna för femininitet genom att 

kvinnans kropp ständigt är i centrum. Genom att kvinnans kropp befinner sig i centrum 

kan den representera en sexuell tillgänglighet och då bli en ideal bild för moderlig 

perfektion. För en kvinnlig instrumentalist som behärskar en teknisk apparat ser 

författaren som annorlunda. Instrumentet förändrar det centrala fokuset bort från kroppen 

till instrumentet, vilket strider mot kvinnans ”natur” och framträdandet förhindrar 

kopplingen mellan kvinnan och kroppen. Green menar att en kvinnlig instrumentalist 

skapar förvirring kring hennes sexuella tillgänglighet. Detta är inget fenomen som uppstår 

om kvinnan brukar sång som instrument. En kvinnlig instrumentalist ses då som mindre 

feminin i en patriarkal struktur eftersom kroppen inte är i centrum. En man är snarare 

definierad att inte ha denna kroppskontroll som kvinnan har. Utan han är separerad från 

kroppens natur och kan endas kontrollera den genom en teknisk apparat (51, 53). 
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1.5 Begrepp 

Detta avsnitt förklarar grundläggande begrepp som studien använder sig av. 
 

1.5.1 Populärmusik 

Populär är ett ord som under 1800-talet benämnde ett musikaliskt verk vars klingande 

ljud var mer lättillgängligt än andra mer pretentiösa verk. Termen populärmusik används 

idag snarare i samband med musik som anpassar sig efter teknik och sociala system för 

att möjliggöra massproduktion och bringa profit (NE 2019). Samlingsnamnet 

populärmusik definieras i denna studien som ett paraply som innefattar flertalet olika 

subgenrer.  

 

1.5.2 Konventionella populärmusikinstrument  

Inom olika genrer finns det olika instrument som är mer förknippade med genren än 

andra. Detta grundar sig i genrens traditioner som i vissa fall kan vara djupt rotade. Inom 

populärmusiken som i sig är en stor genre och består av en mängd subgenrer blir det då 

aktuellt att definiera vad jag menar med konventionella populärmusikinstrument. Detta 

begrepp har jag lånat från Kvarnhall (2015) som i sin avhandling räknar in elgitarr, elbas 

och trummor, vilka är instrumenten som utgör en grund för begreppet (s. 270).  

 

1.5.3 Könskodade instrument 

Ann Bergman (2004) beskriver könskodning som ett begrepp där en ”företeelse, ett 

föremål eller en egenskap etcetera knyts till det ena eller det andra könet” (s. 118). 

Begreppet är enligt Kvarnhall (2015, s. 280) associerat med termerna ”stereotypiskt” och 

”norm”. Han menar att instrument och sångröst knyts till ett specifikt kön.  
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2 Tidigare forskning 
Följande kapitel redovisar tidigare forskning som behandlar relationen mellan 

könstypiska instrument, populärmusik och undervisning i skolan. Detta är ett område som 

Björck (2011), Wallerstedt, Björck, Bergviken-Rensfeldt (2016), Kvarnhall (2015) och 

Borgström (2014) behandlar i sina verk.   

 

2.1 Studier som visar på könstypiska instrument 

Typiska instrument som förekommer inom undervisningen i skolan är trummor, bas, 

gitarr, piano och sång. Dessa instrumenten är generellt starkt kopplade till förbehållna 

könsnormer där det ena eller andra könet inte har samma förutsättningar att utöva ett visst 

instrument (Kvarnhall 2015, s. 282; Borgström 2014, s. 102). I Carina Borgströms 

avhandling När musik gör skillnad har hon gjort en sammanställning av studiens 

informanter och vilka instrument de spelar. Det visar sig vara en stark uppdelning mellan 

könen och deras val av instrument. Den största skillnaden är mellan trummor/slagverk 

och sång. Det är enbart pojkar som spelar trummor/slagverk och en hög grad av 

överrepresentation av flickor som har sång som huvudinstrument. Björck (2011a) menar 

att genus påverkar deltagandet inom olika områden, inte minst ett instrumentval och att 

över- och underrepresentation gällande könstypiska instrument kan ses utifrån både 

nummer och normer. Eftersom rock är förknippat med stereotypisk maskulinitet genom 

att vara aggressiv och upprorisk samt att den är mansdominerad, lämnar genren få 

möjligheter för femininitet att delta. Detta påverkar tjejers delaktighet negativt att bruka 

ett konventionellt populärmusikinstrument och då positionen som instrumentalist (s. 

120). Borgström (2014) vittnar utifrån sitt fältarbete för sin avhandling hur medverkande 

informanter lyfter fram andra personer som gjort ett instrumentval som bryter mot 

normer. Hon visar att flickor som spelar slagverk och pojkar som sjunger i kör eller tar 

individuella sånglektioner ofta lyfts fram vid samtal. Hon menar att män enbart lyfts fram 

om de utmanar den heteronormativa bilden av en man genom att bryta föreställningar om 

hur en kropp och röst iscensätts vid ett framträdande. Detta beskrivs av informanterna 

som ”jättebra” och nämndes återupprepande under studien (s. 272).  
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2.2 Förhållningssätt till instrument i undervisning 

Det finns typiska förhållningssätt inom musikens olika genrer och instrument. I Carina 

Borgströms (2014) avhandling problematiserar hon förbehållna genrer, villkor och 

instrument för det ena eller andra könet. I avhandlingen ser hon hur tjejer bjuds in till att 

agera på ett sätt som förknippas med maskulinitet genom att läraren uppmanar flickorna 

till att presentera sig mer lekfullt vid en repetition. Läraren menar att de ska bete sig mer 

”rockigt” med kroppen genom ”fuldans” och liknande attributer som förknippas med 

genrepraktiken. Läraren får inte med flickorna vilket visar sig tydligt eftersom de 

fortfarande är återhållsamma med rörelser i rummet. I denna situation menar Borgström 

(2014) att det uppstår en konflikt för tjejerna när de ska uppvisa ett genretypiskt beteende 

som är maskulint förknippat. Genom att förbli återhållsamma med rörelser och inte ”ta 

plats” i rummet kan förstås som att de ”gör kön” och anpassar sig till den heterosexuella 

matrisen. Den heterosexuella matrisen verkar för att säkerställa heteronormativitet och, i 

detta fallet, med en påtvingande reglering av kvinnokroppen som motverkar tjejernas 

deltagande (Borgström 2014, s. 108). 

 

2.3 Genre 

Instrument som förekommer inom populärmusik har en lång historia av mansdominans 

(Kvarnhall 2015). Pop- och rockmusik har en tilltalande ”mentalitet” som innebär att det 

är fritt för vem som helst att tillämpa sig genren och att ”alla kan” spela (Björck 2011b; 

Wallerstedt, Björck, Bergviken-Rensfeldt 2016). Trots denna frihet är det svårt för tjejer 

att ta sig in i både pop och rockgenren då den inte ger tjejer samma förutsättningar som 

pojkar. Detta visar sig på olika sätt som beskrivs av Wallerstedt et. al. (2016) genom en 

studie där de dokumenterade ett bands repetitionstillfällen. Medlemmarna i bandet var i 

13-årsåldern och bestod av tjejer. Vad som undersöktes var hur villkoren för att starta ett 

band på 2010-talet ser ut utifrån tre kategorier; skolan, digitalisering och tjejers villkor. 

Undersökningen visade att tillgängligheten idag är större genom att skolan som institution 

bidrar både till kunskap inom ämnet i form av undervisning, samt står för lokal och 

materiella redskap för att förverkliga repetitionstillfällen under och efter skoltid. De 

menar också att tjejers villkor för att musicera i grupp fortfarande innebär ett komplext 

förhållningssätt i hur de till exempel ska presentera sig visuellt vid framföranden och hur 

de möter hinder inom den mansdominerade genren och konventionella 

populärmusikinstrument i form av genus och autenticitet (s. 36, 37). Detta visar sig när 
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medlemmarna i bandet diskuterar klädval inför en spelning. Författarna menar att deras 

klädval som kvinnor blir problematiskt då rock och maskulinitet är starkt förknippat med 

varandra. Medlemmarna i bandet försöker att göra sig till begripliga feminina subjekt i 

relation till genren, vilket bidrar till denna problematisering. De vill presentera sig ”bra” 

och samtidigt se ”tuffa” ut på scenen samtidigt som de vill representera autenticitet inom 

genrepraktiken. Ett utdrag från transkriptionen vittnar även om att en önskvärd mängd 

kroppsexponering ligger mellan helt naken och ha tjocktröja på sig. Deras klädval blir 

också en svår fråga då det handlar om förväntningar att som kvinna klä sig attraktivt, men 

utan att inbjuda till sexuell objektifiering (Wallerstedt et. al. 2016). Även Borgström har 

i sin studie samma bild av hur kvinnor exponeras vid ett framträdande. Flickor som är 

verksamma som sångare inom pop- och rock genren exponerar kroppen vid framträdande 

och gör den ofrivilligt till ett objekt för en granskande blick. Detta är ett fenomen som 

hon inte kunde observera i andra grupper (s. 254). 

 

2.4 Ta plats 

Att ta plats är en uppmaning som är enklare att säga än att göra. Att ta plats kan en individ 

göra på olika sätt. Inom ämnet musik har Cecilia Björck med sin avhandling Claiming 

Space (2011a) bevisat att detta är mer komplicerat än vad en kan tro. Nedan följer 

exempel från avhandlingen som beskriver komplexiteten för kvinnor att ta plats i 

mansdominerade områden. 

 

2.4.1 Ljud 

Genretraditionen inom pop och rock innebär bland annat stark volym från instrument. 

Cecilia Björcks avhandling Claiming space gör en djupdykning i hur genrerna påverkar 

kvinnor i negativ bemärkelse. Bruket av stark volym kan ses som ett medel för att vinna 

makt i en hierarki. Detta görs med fördel av män som genom stark volym söker 

uppmärksamhet och på så vis konstruerar stereotypisk maskulinitet. För kvinnor som är 

stereotypiskt feminina och därmed underordnad mannen i en heteronormativ struktur 

menar Björck att det från kvinnor uppstår en rädsla för starka ljud. Hon menar att denna 

rädsla snarare grundar sig i en rädsla för att inkräkta på det dominerande könets domän 

än för att möta stark volym (Björck 2011a, s. 111).  
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2.4.2 Kropp 

Kroppen i relation till populärmusik antas ligga nära varandra, inte minst genom dans och 

rytm för att framkalla känslor (Björck 2011a, s. 120). En granskande blick inom en 

patriarkal struktur innebär att objektifiera en kropp och inte se den som ett subjekt. Istället 

för att notera vad en individ gör bra med sin kunskap och kropp, uppskattas och hyllas 

endast kroppen. Björck menar att den kvinnliga kroppen är socialt konstruerad på så vis 

att den är exkluderad från ett autentiskt musicerande eftersom den då är begriplig och 

motsatsen till en maskulin kropp. Genom granskande blickar upprätthålls den kvinnliga 

kroppen som begriplig och komplementär i förhållande till manliga kroppar och musiker 

inom populärmusik (s. 136). Green (1997) har ett liknande argument gällande kvinnans 

kropp och individens kompetens. Om en kvinna anses vara ”attraktiv” vid ett 

framträdande värderas hennes musikaliska insats utifrån hennes utseende. Men om en 

kvinnan anses vara mindre ”attraktiv” vid ett framträdande värderas hon av publiken som 

”bra” utifrån hennes musikaliska insats (s. 40). Heteronormativa förställningar begränsar 

också en individs kroppsspråk genom att sortera handlingar efter kön. Björck menar att 

plats (rum) konstrueras genom både restriktiva och provokativa handlingar. Att 

konstruera typisk femininitet kan göras genom att presentera en stängd kropp. Att ta mer 

plats med kroppen som medel innebär att öppna upp sig genom handlingar och 

kroppsspråk vilket inte uppfattas som ”naturligt” för en kvinna. Ett utdrag från ett av 

Björcks resultatkapitel menar en informant att det inte är naturligt för henne att sitta 

bredbent, utan att som tjej ”ska” hon vara mer stängd i sitt kroppsspråk. Björck menar att 

tjejens medvetenhet om hur hon ”ska” bete feminint sig redan är en självklarhet och en 

integrerad del av hennes beteende (s. 128).  

 

2.5 Populärmusik och maskulinitet 

Samtidigt som populärmusikgenren bjuder in och välkomnar alla genom att ”alla kan” så 

skapas det hinder för tjejer att musicera i grupp samt att välja ett instrument som 

associeras med populärmusik (Björck 2011b, s. 24, 25). I Åsa Bergmans (2009) 

avhandling om ungdomars musikanvändande i skolan och på fritiden vittnar hon om 

potentiella begränsningar gällande flickor och populärmusik. Hon visar på att musicera 

inom pop och rock är enklare för pojkar eftersom de kan axla rollen som rockmusiker och 

tillämpa sig den då det är förknippat med en maskulin identitet. Bergman påstår att bandet 

mellan rockmusik och maskulinitet kan ge upphov till problematik för flickorna i studien 
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då det utmanar deras föreställningar om vad femininet är. Flickorna talar om sig själva 

som dåliga och omusikaliska, vilket snarare tros vara ett resultat av bandet mellan 

rockmusik och maskulinitet, än deras kompetens inom området (Bergman 2009, s. 141). 

Pojkar identifierar sig efter förebilder som musiker, det vill säga att de ser sig själva som 

den personen och strävar att efterlikna förebildens beteenden. Flickor tenderar att 

efterlikna förebilder som personer och inte som musiker vilket pojkar i stor utsträckning 

gör (Kvarnhall 2015, s. 302).   

 

2.6 Genus och den heterosexuella matrisen 

Detta avsnitt beskriver definitionen av begreppet genus samt den heterosexuella matrisen 

utifrån Judith Butlers (2007) Genustrubbel.  

 

2.6.1 Genusperspektiv 

Nationalencyklopedin definierar genus som ett begrepp som ”används för att förstå och 

urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar människors 

sociala kön” (Manns & Hirdman 2019b). NE menar att begreppet används i relation till 

ett socialt konstruerat kön, och inte till ett biologisk kön. Det sociala könet formas utifrån 

människors kollektiva handlingar och föreställningar. Enligt Ambjörnsson (2004, s. 13) 

är genus inte ett statiskt tillstånd, utan är en pågående process som består av upprepningar 

som ständigt skapar bekräftelse kring vad som kan uppfattas som normativa beteenden. 

  

2.6.2 Butlers heterosexuella matris 

Butler (2007) använder sig av en genealogisk metod som innebär att synliggöra ett 

begrepps historia genom att identifiera hur ett begrepp har använts i politiska och 

ideologiska sammanhang och även hur det har förändrats över tiden. Genealogin 

möjliggör en kartläggning av ett begrepps innebörd och kan användas för att förändra ett 

begrepp som påstås sitta inne med den fullständiga sanningen. På så sätt går det att skapa 

ett begrepp som är fragmenterat, specifikt och skapa skillnader inom det, det vill säga att 

begreppet nödvändigtvis inte bara betyder en sak eller är en sanning. Begreppet genealogi 

har även en funktion inom släktvetenskapen och betyder att redovisa en persons ättlingar 

eller släktingar enligt NE (Hornborg & Gillingstam 2019a).     
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Enligt Butlers (2007) Genustrubbel misstänker hon att vi har misstolkat våra 

föreställningar kring kön, genus, kropp och begär. Dessa begrepp som tidigare har ansetts 

vara giltiga och centrala inom genusdiskursen ger hon en annan definition. Judith Butler 

menar att traditionella genusstrukturer om vad som anses vara manligt och kvinnligt inte 

är biologiskt förankrat, utan är en produkt av en heterosexuell begärsstruktur som skapar 

föreställningar kring kön. En heterosexuell begärsstruktur utgår ifrån att en kvinna ska 

vara attraherad av en man och en man attraherad av en kvinna. Samtidigt som detta sker 

är båda parterna måna om att göra sig attraktiva genom att agera utifrån föreställda 

handlingar om vad det motsatta biologiska könet attraheras av. Detta upprätthålls av ett 

maktsystem som ständigt söker att säkra heterosexualitet genom regler och normer. 

Identiteter skapas i form av specifikt vedertagna handlingar som upprepas tills det 

förväxlas med normer. Vid upprepande handlingar sker en föreställning om normens 

ursprungliga natur (i detta fallet könsidentiteter) och legitimerar detta beteende. Genom 

tal och handlingar som upprätthåller en heterosexuell norm kallar Butler för den 

heterosexuella matrisen (s. 8-9). Eftersom den heterosexuella matrisen är tvingande i den 

mån att den strävar efter att säkerställa heterosexualitet skapar den konflikter när 

handlingar inte görs utefter den och riskerar därför att minimera en individs begriplighet 

i relation till heteronormativitet. Begreppet ett begripligt subjekt innebär enligt Butler (s. 

68-69) att framställa sig på ett sätt som ligger inom ramarna för hur man ska förstås av 

andra. Genom att tillämpa igenkännbara mönster och handlingar som kan knytas till en 

genusidentitet gör en sig begriplig. Att göra sig till ett begripligt subjekt i en 

heteronormativ struktur innebär att bete sig typiskt feminint eller maskulint i förhållande 

till sitt biologiska kön. När jag i diskussionskapitlet i föreliggande studie använder 

begreppet begripligt subjekt utgår det alltid utifrån en heteronormativ struktur.  

 

2.7 Sammanfattning av tidigare forskning 

Tidigare forskning exemplifierar vilka problem som kan visa sig för kvinnor och 

femininitet i musikens mansdominerade områden. Områdena som ger upphov till 

problematiska förhållningssätt är genrernas autenticitet, instrument och att ta plats i 

rummet med ett instrument.  Populärmusik är en genre som bjuder in flickor och pojkar 

till att spela, men den särskiljer könen mellan de olika positionerna som finns i en 

traditionell pop- och  rockensemble. Att ta en position som instrumentalist är därför 

enklare för pojkar att göra än för flickor eftersom positionen är förknippad med 

maskulinitet.   
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3 Metod 
Detta kapitel beskriver val av metod för datainsamling, intervju, urval, genomförande, 

etik, analys av data samt metoddiskussion.  

 

3.1 Val av metod 

För att få fram insamlad data som berör forskningsfrågan får forskaren begrunda vilken 

metod som kan lämpa sig bäst. Eftersom studien vill klargöra hur elever ser sig själva i 

relation till fenomenet könstypiska instrument har jag valt intervjuer som metod. Genom 

en intervju får forskare tillgång till en annan människas inre upplevelser då språket 

fungerar som det främsta kommunikationsmedlet, och det förutsätter även att språket kan 

förmedla och beskriva dessa upplevelser (Ahrne & Svensson 2015, s. 21). I studien har 

jag valt att arbeta med intervjuer som metod eftersom forskningsfrågorna utforskar 

personliga upplevelser i ett visst sammanhang. 

 

3.2 Intervju 

En kvalitativ metod beskrivs av Ahrne och Svensson (2015) som ett sätt att samla in data 

genom intervjuer, observationer och analys av texter (s. 9). Till skillnad från kvantitativ 

data som visar sig mätbart i statistiska former om siffror, så är kvalitativ data inte mätbart, 

utan det visar sig i andra uttryck som händelser, ljud eller smak (s. 10). Studiens material 

är insamlat genom metoden intervju.  

 

Genom att använda sig av en semistrukturerad intervju har intervjuaren möjlighet att ta 

stöd från tidigare formulerade frågor samtidigt som det finns plats för följdfrågor. Detta 

gör att intervjuaren kan styra samtalet och förhoppningsvis generera en bredd och ett 

annorlunda perspektiv på svaret än om en mer standardiserad frågeformulering hade 

genomförts av intervjuaren (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 38).  

 

3.3 Urval 

I studien har främst ett tvåstegsurval tillämpats, vilket innebär att forskarens första steg 

är att få tag på intervjusubjekt genom att först göra ett urval av möjliga organisationer 

som är intressanta för studien. Därefter kontaktas en ansvarig från organisationen som 

kan ge tillgång till forskarens intervjusubjekt. Jag började med att maila rektorn på en 
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skola inom länet som sedan vidarebefordrade min förfrågan till en lärare. Genom den 

läraren fick jag kontakt med elever som kunde tänka sig att ställa upp för intervjuer till 

min uppsats. Efter ett flertal misslyckade försök i att få tillgång till fler informanter till 

studien genom att maila och ringa programansvariga på andra skolor, vände jag mig till 

mitt egna kontaktnät för att utöka antalet deltagande informanter. Detta genererade 

ytterligare en intervju tack vare en rektor som jag känner. När jag sedan möter 

informanten för en intervju har hen med sig en vän som går på samma skola. Vännen 

följde inte med för att bli intervjuad utan var där för sällskap. Det resulterade i att jag  

intervjuade båda två. Detta liknas vid ett snöbollsurval som Ericsson-Zetterqvist och 

Ahrne (2015, s. 41) beskriver som ett sätt att få tillgång till informanter. Genom att 

intervjua en person och fråga om denna känner till någon mer som kan ha kunskap eller 

erfarenheter av liknande slag. På så sätt sätts snöbollen i rullning och växer större 

allteftersom fler intervjuer genereras.    

 

Enligt Ericsson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 42) bör en intervju om detta tema ha 

mellan tolv till femton intervjuer för en studie som jämför kön. Jag hade som ambition 

att ha minst tio intervjuer till min studie och skulle jag få möjlighet att göra flera hade jag 

betraktat det som något positivt. Jag var ute i god tid med att kontakta skolor för att få 

tillgång till informanter och jag genomförde fyra intervjuer i tidigt skede. Därefter 

uppstod en längre paus som bestod av mail, telefonsamtal och röstmeddelande till tre 

andra skolor. En skola hade inte möjlighet att ta emot mig på grund av tidsmässiga skäl. 

En annan svarade varken på mail eller telefon, trots många samtal, och den tredje hade 

likt den första problem med att få in det i schemat. Jag hade som intention att intervjuerna 

inte skulle påverka elevernas schema, men detta var jag troligtvis inte tillräckligt tydlig 

med och misstänker att det var den största anledningen till att det önskade antalet 

intervjuer inte uppnåddes.  

 

3.4 Genomförande 

Efter att jag fick tillgång till elevernas mailadresser försökte jag boka en tid som passade 

dem. Av sex elever svarade fem på mitt mail om intervju. Det visade sig vara svårt att 

genomföra alla intervjuer på en dag då antingen deras schema eller tåg skulle passas. 

Därför delades tiderna upp mellan en torsdag och en fredag. På torsdagen genomfördes 

tre intervjuer och på fredagen genomfördes en. Jag hade bokat tid med ytterligare en 



  
 

12 

informant på fredagen, men denna dök aldrig upp. Intervjuerna för dessa fyra informanter 

genomfördes i samma byggnad båda dagarna. Jag utgick från min intervjuguide (se 

Bilaga 1) under samtliga intervjuer och ställde frågorna med likvärdig formulering. Dock 

var jag inte helt konsekvent med ordningen som frågorna ställdes eftersom informanterna 

ibland kom in på ett område som jag hade som intention att fråga om vid senare tillfälle. 

Därför ställdes någon fråga tidigare under ett par intervjuer.  

 

Samtliga informanter i studien går första eller det andra året på ett estetiskt gymnasium 

med inriktning musik. Stina, Lisa och Agnes har sång som huvudinstrument och har ett 

ackordinstrument som biinstrument. Nora har piano som huvudinstrument och sång som 

biinstrument. Rasmus har akustisk gitarr som huvudinstrument, men spelar också piano 

och tar sånglektioner på fritiden. Pontus har sång som huvudinstrument och gitarr som 

biinstrument. Filips huvudinstrument är piano, men spelar både gitarr och bas genom 

gymnasieskolan som han går på. Totalt deltar sju elever i föreliggande studie. 

 

Torsdag – intervjudag 1: 

När jag anlände till skolan sökte jag upp en lärare som sedan tog kontakt med läraren som 

jag hade haft kontakt via mail med. Jag får sedan ett litet rum tilldelat där jag kunde 

genomföra mina intervjuer. Jag förbereder mina dokument på dator och tar fram mina 

ljudupptagningsapparater i form av dator och mobil. Intervjuerna är inspelade på båda 

enheterna för att säkra eventuellt bortfall av empiriskt material.  

 

Fredag – intervjudag 2 

Denna dagen befann sig ingen lärare i lärarrummet, så jag gick in på skolan och sökte 

efter en. Väl inne i skolan som var nästan var knäpptyst kunde jag höra en person som 

talade längre bort. Det visade sig vara en pågående lektion med uppskattningsvis 30 

elever som satt tysta. Där introducerade jag mig och beskrev mitt ändamål med besöket. 

Denna gången fick jag en ny lokal tilldelad och förberedde för intervju på samma sätt 

som föregående dag. Intervjun med den sista informanten genomfördes på en kulturskola 

där jag i samverkan med rektorn bestämt att genomföra intervjun i skolans lokaler. Väl 

utanför var det låst och mörkt i byggnaden och jag föreställde mig att detta kanske inte 

blir av idag, men som tur var så satt en person där inne som kunde öppna till mig. Denna 

visade mig ett rum som var passande för att kunna genomföra intervjun. På skolan rådde 

ingen undervisning vid intervjutillfället, vilket gav en tyst och behaglig miljö fri från 
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distraktioner. När informanten anlände vid avtalad tid har hen med sig en klasskamrat, 

vilket i slutändan gav mig ytterligare en informant till studien. Även dessa informanterna 

går på ett estetiskt gymnasieprogram med inriktning musik. 

 

 

3.5 Analys 

Transkriberingen har analyserats efter Denscombes (2018, s. 402) innehållsanalys som 

innebär ett sätt att kvantifiera innehållet genom att förhålla sig till ett antal givna 

procedurer. För att kvantifiera empirin bryts texten ned till mindre stycken och 

kategorisera texten med nyckelord som relaterar till temat. Nyckelorden som visade sig 

var Göra kön, Genrer, och Utsatthet. Innehållsanalys som metod ger forskaren en tydlig 

bild av vad texten innehåller för teman. Metodens svagheter är att nyckelorden och 

temana som visas riskerar att tas från sin kontext samt att underförstådda meningar lätt 

kan falla bort (s. 403). Jag har även gjort en horisontal sammanställning av transkriptionen 

där samtliga svar från informanterna klistrades in under samma fråga. Med denna metod 

kunde gemensamma nämnare mellan informanter urskiljas och dokumenteras. Med dessa 

två analystillämpningarna har jag försökt säkerställa att de teman som visade sig i 

transkriptionen inte föll ur sin kontext.   

 

3.6 Etik 

Samtyckeskravet innebär att forskaren ska tillfråga informanten om samtycke. Detta görs 

direkt till gällande person om denna är över 15 år, men om personen är under 15 år ska 

även målsman tillfrågas. Kravet innebär även att informanterna har rätt att avbryta 

deltagandet närsomhelst och kan även få sitt insamlade material raderat om så önskas. 

Om detta skulle uppstå kan forskaren söka ytterligare medverkan av vederbörande, men 

då ska det ske på ett lämpligt sätt som inte äventyrar informantens egentliga vilja eller 

önskan.  

 

Konfidentialitetskravet verkar för personernas integritet när uppgifter samlas in till en 

studie. Det innebär att forskaren har ansvar i att behandla informationen på ett sådant sätt 

som gör det omöjligt för obehöriga att ta del av den. Personernas identitet ska med största 

möjliga mån inte beskrivas till den grad att de kan avslöjas. Om studiens syfte kräver att 

redogöra för vissa delar som är av personlig karaktär ska hänsyn tas till den medverkande 

och hens närmiljö. Vid tveksamhet skall det resoneras om informationen faktiskt bidrar 
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till studien, och om den gör det, är det värt att riskera eventuella negativa effekter för de 

berörda?   

 

Nyttjandekravet behandlar forskarens skyldigheter gällande informantens 

personuppgifter. Informantens personuppgifter kan användas till annan forskning om 

uppgifterna behandlas på samma sätt som de tidigare gav godkännande för. För detta 

ändamålet krävs ett godkännande från den berörda. Det är förbjudet att använda dessa 

uppgifter för kommersiellt bruk. Forskningsdeltagarna bör ta del av studiens resultat och 

känsliga delar innan det publiceras. Likaså vid publicering bör forskaren informera om 

deltagarna om var den publiceras och ge en sammanställning till deltagarna. 

 

Forskaren har ansvar att behandla informanters personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt då 

dessa ska organiseras, lagras och förstöras. Detta följs utifrån arkivlagen och 

arkivförordningen.   

 

I samtliga intervjuer har jag informerat om deras rättigheter och mina skyldigheter i 

enlighet med vetenskapliga rådets forskningsetiska principer och har även detta inspelat 

om det skulle uppstå en situation. Ingen av de intervjuade personerna är under femton år 

vilket innebär att de har rätt att själva ta beslut om medverkan för denna studien.  

 
 

3.7 Metoddiskussion 

För denna studiens tema hade det varit önskvärt att ha fler informanter än sju, för att 

lyckas få en större variation i svaren vilket hade gagnat studiens tema. Eftersom studien 

har genomförts med en begränsad tidsplan har det varit svårt att nå upp till det önskvärda 

antalet intervjuer. Enligt Ericsson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 42) bör tolv till femton 

intervjuer genomföras om studien handlar om jämförande mellan kön. Utifrån tidsplanen 

för studien hade detta varit svårt att mäkta med. En annan metod som jag hade i åtanke 

för studien var fokusgruppsintervjuer om två personer. Detta hade kunnat generera 

intressanta diskussioner med informanterna då deras individuella perspektiv hade gagnat 

dialogen. Detta valdes bort då studiens ämne skulle kunna vara av känslig karaktär för 

informanterna och då eventuellt utesluta värdefull empiri. Genom att använda sig av 

semistrukturerade frågor för intervjuerna gav det vid vissa frågor väldigt mångsidiga svar. 

De mångsidiga svaren ser jag som en styrka med semistrukturerade intervjufrågor i 



  
 

15 

samband med att det också finns utrymme för följdfrågor och att intervjun kan ta en 

annorlunda väg som leder till andra perspektiv och infallsvinklar. Samtidigt gav de 

mångsidiga frågorna i vissa fall svar som i text kan vara svåra att förstå. Trots att jag 

försökte vara konsekvent med att ställa frågor som bekräftar vad informanterna säger 

märktes det i transkriptionen att det likväl kunde tolkas på ett annat sätt än vad jag tolkade 

det vid intervjutillfället.  

 

I nästa kapitel följer redovisning och presentation av resultat. När citat från 

transkriberingen förekommer benämns jag som intervjuare med mina initialer AG och 

informanterna benämns med Stina, Lisa, Agnes, Nora, Rasmus, Pontus, Filip. 
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras och redovisas det analyserade empiriska materialet utifrån de 

tre rubrikerna: Göra kön, Utsatthet och Olika Genrer. I slutet av varje avsnitt följer en 

konklusion av ämnet som presenterats. Kapitlet avslutas med en avslutande 

sammanfattning av resultat.  

 

4.1 Göra kön 

Samtliga informanter vittnar om att det finns instrument som kan förknippas med ett kön. 

Vilka instrument de nämner som är stereotypiska för pojkar är trummor, bas och elgitarr. 

Vad de ser som flickiga instrument är främst sång. Piano är också ett instrument som de 

flesta upplever att fler tjejer än killar spelar. Nora upplever dock att piano är ett instrument 

som är könsneutralt och Pontus uppfattning utifrån hans tid på kulturskola är att flest 

killar spelar piano. Pontus som har sång som huvudinstrument ser att det är flest tjejer 

som utövar detta då han är den enda killen i hans klass som har det som huvudinstrument. 

Men han ser att detta inte bara är unikt för hans närmsta miljö i skolan, utan att det är ett 

fenomen som även existerar i samhället. Han tror att tjejer blir ”pushade” till sång 

eftersom det är vanligt att tjejer sjunger, och för killar har han samma teori när det gäller 

trummor, gitarr och bas: 

Och att tjejer blir pushade till sång. Det är väldigt vanligt att tjejer sjunger och för 

killarna ”-a du ska spela en tuffare genre som rock” och då blir det mycket gitarr, bas 

och trummor. 

 

Filip tyckte att när han började spela piano så kändes det som en ”tjejig sak” eftersom han 

såg fler tjejer som spelade det instrumentet, men också för att det var flest flickor i hans 

klass som var intresserade av musik.   

 

4.1.1 Upplevelser 

Filip upplevde tidigare att piano är ett instrument som förknippas med flickor, och 

tvekade därför i början att fortsätta spela. Han säger även att han tidigare tyckte det var 

tjejigt att sjunga men att han nu har kommit ur de tankarna. Han upplever att dessa 

uppfattningarna, som idag inte är en del av honom, ändå inte begränsade eller hindrade 



  
 

17 

hans instrumentval, utan att han ”slog emot ändå”. Agnes menar att när hon var liten och 

bodde i ett mindre samhälle upplevde hon potentiella begränsningar från kompisar när 

hon sa att hon ville börja spela trummor eller att inte dansa balett. Hon beskriver hennes 

kompisar som starka karaktärer som levde efter normer och att de ibland kunde ge 

konstiga blickar och ifrågasätta varför hon ville spela trummor. Hon medger att hon kunde 

känna av en potentiell psykologisk begränsning i sina val och då med risken att bli utfryst. 

Hon fortsätter att beskriva samhället som hon bodde i när hon var liten som ett ställe där 

”män ska vara män och ”kvinnor ska vara kvinnor” och menar att detta har gjort att 

tjejerna har sjungit i kör och har inte spelat trummor, elgitarr och bas som killarna har 

gjort. Hon tror att folk där till en början snarare blev forcerade till en viss typ av aktiviteter 

eftersom ett slags grupptryck gjorde att personerna där valde samma aktiviteter:  

Så jag tror att man snarare blev tvingad till det än vad man tyckte det var kul, till en 

början i alla fall. Typ som med fotboll ”a du går på fotboll, då gör jag det med”  

 

Pontus har upplevt att många kan bli smått chockade när han säger att han har sång som 

huvudinstrument. Då har de frågat om att få höra honom sjunga och han känner av ett 

grupptryck. Detta är inget han ser som en begränsning, utan bara något som han har 

reagerat på som manlig sångare.  

 

4.1.2 Inställning till att prova på andra instrument 

Vid intervjuerna har det tillfrågats om deras inställning till andra instrument som de 

vanligtvis inte spelar. De flesta svarar att i sin undervisning på gymnasiet får de prova på 

andra instrument som inte är deras huvud- eller biinstrument, medans två är lite mer 

osäkra. Rasmus är en av de två som är osäkra och han tillägger att de får prova på om de 

vill under ensemblelektionerna och att de under nästkommande ensemblekurs har tillfälle 

att prova på andra instrument. Filip menar att det ”inte riktigt” är så att de får prova på 

andra instrument i undervisningen, utan att de mest brukar sitt huvudinstrument: 

Rasmus: Jag går bara i ettan så vi har inte fått prova på än, men i ensemblen får vi prova 

på andra instrument, men efter den kursen är slut så tror jag att vi får prova på andra 

instrument. 

Filip: nae, inte riktigt, vi håller oss mest till våra huvudinstrument.  
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Kring elevernas preferenser om instrument som de inte gillar att spela råder det olikartade 

svar. Stina har inget intresse av att spela trummor då hon inte kände att det var något för 

henne: 

Stina: Trummor, för jag kände att det inte var något för mig, men jag tycker det är 

jättecoolt om man kan spela trummor.  

AG: Finns det något mer där än att du bara inte intresserad av det?  

Stina: Det är också så att… jag måste hålla koll på väldigt mycket, och jag är inte så bra 

på det.  

AG: Med motoriken? Att göra olika saker med händer och fötter? 

Stina: Ja, det är inte jag så bra på så jag kände att, nae. 

 

Stinas största anledning till att hon inte gillar att spela trummor är för att hon har svårt att 

göra flera saker samtidigt. Detta bekräftades genom att använda begreppet motorik i 

följdfrågan.  

 

Rasmus och Agnes säger att de tycker det är kul att spela de instrument som de har provat 

på, trots att de båda tillägger svårigheter kring gitarr respektive trummor: 

Rasmus: Jag gillar att spela allt och vissa instrument kan vara svårare, vissa stycken kan 

vara svårare att spela, och det finns ju svåra stycken på gitarr. 

Agnes: Nae, allt är ju kul att testa. Min kille spelar ju trummor och jag försöker också, 

men det går inte så bra. Men det finns ingenting som jag är ointresserad av. 

 

Nora tycker att av de instrumenten som hon har provat på har hon funnit det spännande 

att testa på något nytt och syftar specifikt på instrument som inte är ackordinstrument. 

Filip tycker precis som Nora att de instrumenten han har provat på har han på något sätt 

uppskattat. Han tillägger att de finns instrument som han inte tycker om och då syftar han 

på harpsichord vars ljud han inte uppskattar. Ljudet beskrivs som konstigt och att det inte 

låter fint i hans öron. Han tittar sig runt och söker efter ett specifikt digitalpiano som har 

de ljudet för att demonstrera, men det står inte kvar i rummet som intervjun genomfördes 

i. I stunden vid intervjun kommer han inte på något mer exempel på instrument son han 
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inte gillar att spela men beskriver sig själv som en öppensinnad individ när det gället 

instrument. 

 

Pontus säger att han inte gillar att spela melodika och crash. Crash spelade han i ett 

körsammanhang och upplevde instrumentet jobbigt för att han inte visste när han skulle 

”komma in”:  

 

Pontus: Melodika är det ända jag kan tänka på… Eller crash.   

AG: Som i orkester?  

Pontus: A, typ. Det var i ett körsammanhang.  

AG: Kände du dig ändå bekväm med att spela crash?  

Pontus: Alltså, ja men det var väldigt jobbigt för jag har ju inte spelat slagverk så det var 

väldigt jobbigt att veta när jag skulle komma in.   

AG: Många långa pauser kanske?  

Pontus: Hehe, ja det var det. 

 

Konklusion kön: Eleverna har vid något tillfälle provat på andra instrument, vad som inte 

framgår är i vilket sammanhang de gjorde det i eller en exakt tidpunkt när det ägde rum. 

De informanter som har uttryckt svårigheter med ett nytt instrument är Stina och Pontus. 

Vad Stina menar är svårt med trummor är den motoriska delen av spelandet som innefattar 

motorik där kroppens olika lemmar är rytmiskt separerade. Därför var trummor inte något 

för henne. Pontus upplever svårigheter med att spela crash då instrumentets insatser i 

körsammanhanget inte var frekvent, vilket resulterade i långa pauser mellan insatserna. 

Han säger sig vara bekväm med att spela instrumentet men de långa pauserna var det som 

gjorde att han upplevde det ”jobbigt”. Rasmus, Agnes, Nora och Filip har tyckt att det är 

kul att testa nya instrument och är nyfikna på att prova något nytt.    

 

4.2 Utsatthet 

Informanterna beskriver en utsatthet i samband med att spela ett instrument som de inte 

är bekväma med. Detta beskrivs av dem som en upplevd osäkerhet eller nervositet, oavsett 

om det är i ett ensemblesammanhang i skolan eller vid ett framträdande. Att prestera inför 

en publik med ett obekvämt instrument genererar en utsatt position då åskådarna synar 
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dem och de befinner sig i centrum för uppmärksamhet. De ser övning som det viktigaste 

hjälpmedlet för att bli bekväma med ett instrument. Majoriteten känner sig bekväma med 

att spela ett instrument de inte är så vana vid inför ett mindre antal personer, men om det 

instrumentet skulle spelas inför en större åhörarskara hade de agerat annorlunda och 

försökt få hjälp av en utomstående part. Stina, Filip, Nora och Agnes är de informanter 

som upplever en rädsla för att spela fel eller skulle bli nervösa om de skulle spela ett 

instrument som de vanligtvis inte spelar i ett ensemblesammanhang. Stina hade önskat att 

hellre få ett annat instrument tilldelat om hon skulle spela gitarr i på ensemblelektionerna. 

Hon upplever att hennes färdigheter kring instrumentet inte är goda nog för att kunna 

spela korrekt:  

Stina: Asså, jag hade försökt att prata med mina lärare att jag inte känner mig bekväm 

med det här och jag helst inte skulle vilja spela gitarr och då hade de sagt att det är okej 

för mina lärare är open-minded. 

AG: Varför känner du dig inte bekväm med gitarr, är det för att du inte kan det så bra 

eller finns det något mer?  

Stina: Det är bara för att jag inte kan det så bra, rädd för att spela fel eller misslyckas. 

 

Även Filip tycker att det är påfrestande att spela inför folk oavsett vilket instrument han 

spelar. Han uttrycker att det är tillräckligt jobbigt att spela sitt huvudinstrument, vilket är 

piano, inför folk och menar därför att spela ett instrument han inte är van vid skulle 

innebära ännu mer press: 

Filip: Inte inför folk, men det är kul att testa.   

AG: Varför inte inför folk?   

Filip: Jag tycker det är jobbigt bara med mitt huvudinstrument, i alla fall när jag kör 

själv. Sedan tror jag att det har med självkänsla att göra. Man vill ju bevisa att man är 

duktig och inte visa det man inte kan.  

 

Vidare görs en reflektion av Filip där han gör en jämförelse mellan ett fysiskt instrument 

och sång. Han tycker det är kul att sjunga och har gjort det några gånger men har inte 

nämnt det tidigare under intervjun. De gångerna han har sjungit inför folk känner han sig 

uttittad, men när han spelar piano är det pianot som är instrumentet, till skillnad från sång 

där han menar att ”du är solot”:  
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AG: Jag kan ibland känna på universitetet att jag inte vill sjunga en låt, för att sjunga är 

det jag har gjort minst av de ”vanligaste” instrumenten.   

Filip: Jag tänkte inte på det, men det är sant. Jag tycker det är kul att sjunga och jag har 

gjort det några gånger men jag är inte bekväm med det. För när man spelar piano så 

gömmer man sig bakom instrumentet och då tänker jag att det är pianot som gör 

instrumentet, inte jag. Men om man sjunger då måste man stå upp och då tittar alla på 

dig och det är du som är ”solot”. Jag kan sjunga i kör och jag har sjungit duett/solo 

någon gång. Det är inget jag gör så jätteofta för då kommer allt fokus på dig och… nej, 

det handlar nog också om självkänsla.   

 

Nora beskriver en osäkerhet som skulle uppstå om hon skulle spela ett instrument hon 

inte är van vid.  Genom att ”jobba” på färdigheterna kring instrumentet och med hjälp av 

lärare så kan man till slut finna trygghet:  

Nora: Jag vet inte… då hade jag nog blivit lite mer osäker, men jobbar man bara på det 

så blir man säker och trygg i det också.   

AG: Men om du skulle spela ett instrument du inte är så van vid, hur hade du reagerat 

då? 

Nora: Jag hade blivit lite nervös, jag är lite sån. Men så länge läraren hjälper en på 

vägen så då hade jag blivit tryggare och då hade det inte gjort så mycket. 

 

Agnes definierar sig främst som sångerska och började spela akustisk gitarr när hon gick 

på högstadiet då hon kände att hon inte kunde komma så långt med bara sången som 

instrument, utan hon behövde ett instrument som hon kunde kompa sig själv med. Hon 

finner dock inte elgitarr som ett instrument hon är trygg med och likställer det med 

trummor. Agnes är bekväm med att spela trummor i mindre sammanhang med kompisar 

eller andra hon känner, men att göra det ”seriöst” innebär ett annat förhållningssätt:  

Agnes: Det beror på såhär, om det är i en liten kompiskrets eller med de man känner bara 

för skojs skull så absolut. Men jag hade inte spelat om någon hade frågat mig att göra 

det seriöst. Då hade jag inte varit bekväm med det eftersom jag bara har spelat i några 

veckor så jag skulle inte känna mig bekväm i det.   

AG: Finns det ett annat instrument du skulle kunna sätta in i samma situation?  

Agnes: Elgitarr kanske. På den skolan jag går på är det mest att man gör så mycket man 

vill, man testar sig fram bara. Om man vill får man lära sig själv och det är det jag gör. 
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Ha kul och spelar lite, låter det bra så låter det bra.   

 

Om Agnes skulle spela trummor i ett live-sammanhang spelar gruppen en stor vikt för 

huruvida hon känner sig bekväm eller inte:  

Agnes: Det beror på i vilken grupp man är i, om man känner sig bekväm med dem. Att 

man kan våga fråga om man gör fel eller att de vågar säga att man gör fel. Men hade jag 

blivit erbjuden så hade jag inte sagt nej, för jag tar alla chanser jag får. Jag hade inte 

reagerat så jättestort, jag hade mest lagt väldigt mycket tid på att lära mig det som ska 

göras. Frågat om professionell hjälp av dem och lärarna.    

 

Agnes menar att medmusikanterna i gruppen kan bidra med stöd genom att ge 

återkoppling på om hon spelar rätt eller inte. Inte bara att de svarar vid fråga om hon gör 

rätt eller fel, utan att de också kan ta initiativ till att ge återkoppling. Hon hade lagt ner 

mycket tid på att öva samt använt sig av lärare och kamrater för att kunna genomföra det 

som ska spelas. Rasmus nämner att han inte tycker det är jobbigt att spela instrument som 

han inte har spelat så mycket innan, men tillägger att han ibland tycker det kan vara 

jobbigt att spela inför folk. Om han testar ett, för han, nytt instrument inför tre till fyra 

personer och det inte går bra så ser han det bara som en rolig erfarenhet. Han har 

medverkat på en konsert med ett stränginstrument som han gjorde själv i träslöjden. Han 

beskriver sig själv som en som ”ser chanser och hoppar på det”. På detta instrument 

spelade han slide vilket han inte har gjort innan. På konserten säger han att han var nervös 

och fokuserade bara på att få det gjort istället för att tänka på sceniskt uttryck, vilket är 

något som han har börjat tillämpa den senaste tiden.  Likt Rasmus som gärna tar 

chanser säger Lisa som främst är sångerska att hon är ”öppen för det mesta” när det gäller 

instrument, även i ett ensemblesammanhang. När hon spelade trummor i en ensemble 

kände hon att det var svårt och sa inte så mycket, utan ”bara körde på” och fokuserade på 

spelandet. Här har Agnes samma inställning som Lisa till instrument som hon inte är van 

vid att spela. ”Men hade jag blivit erbjuden så hade jag inte sagt nej, för jag tar alla 

chanser jag får”. 

 

Konklusion av utsatthet: I samband med att spela ett nytt instrument menar flera av 

informanterna att det skulle ge upphov till nervositet och en rädsla för att inte spela rätt. 

I vissa fall nämns även självkänsla som en bidragande faktor. Flera av informanterna 
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beskriver även strategier för att mäkta med nervositet i samband med att spela ett 

instrument som de inte är så bevandrade i. Vad som är gemensamt för Nora och Agnes är 

att de skulle öva mer på det instrumentet och vid behov ta hjälp från en utomstående 

person som en lärare eller kamrat. Stina beskriver att gitarr är ett instrument som hon hade 

försökt att undvika att spela på ensemblelektioner genom att prata med läraren då hon 

anser sig att inte vara tillräckligt bra på det instrumentet. Filip känner sig inte bekväm 

med att sjunga inför andra. Att utföra denna handling innebär att allt fokus är på honom, 

vilket gör att han är ”solot”. Spelar Filip piano kan han gömma sig bakom instrumentet 

och ta en mer bekväm position. 

 

4.3 Olika genrer 

Sex av de sju informanterna säger att de spelar eller har spelat pop i skolan. Utifrån denna 

studien är det pop som omnämns mest av informanterna att spelar den både i skolan och 

på fritiden. Nora säger att hon har främst spelat klassiska stycken på piano och ”nyare 

låtar” som hon har kompat till. Hon nämner inte att hon har spelat just pop, men säger att 

hon har kompat en soul-låt. Vidare framkommer genrerna rock, blues, klassisk musik och 

jazz vid intervjuerna med informanterna. Jazz och klassisk musik är de genrerna som till 

största del förekommer inom skolans väggar, med undantag för informanten Filip som 

främst spelar Jazz, klassiskt och filmmusik hemma på sitt piano. För Stina och Nora ligger 

RnB nära hjärtat. Stina gillar genren eftersom ”låtarna är ganska lugna” till skillnad från 

rocklåtar som är högljudda. För Nora är RnB den genren hon har sjungit mest.  

 

4.3.1 Rock 

Nästan alla informanter har varit i kontakt med genren rock både i och utanför skolan. De 

informanterna som känner sig trygga med att spela rock är Rasmus, Pontus och Agnes. 

Filip tycker att viss rock kan vara okej att spela så länge han gillar låten. Då kan han spela 

som bäst eftersom han kan ”flöda med” i musiken. Om han ska spela rock så föredrar han 

mjukare rock ”typ U2, inte hårdrock eller metal”. Rasmus som främst spelar akustisk 

gitarr och i andra hand sjunger är delad i vilken genre han hellre spelar på akustisk gitarr, 

men känner sig trygg med både pop och rock på det instrumentet. Om han ska sjunga så 

sjunger han hellre pop än rock då han påstår att han inte kan få ”skrik” till sång som han 

menar att rockmusiker ibland kan göra. Pontus som till vardags lyssnar på rock har sjungit 
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både pop och rock i skolan samtidigt som han sjunger mycket jazz när han har sina privata 

sånglektioner. Agnes har spelat lite rock under hennes första termin på gymnasiet och 

detta har hon även gjort utanför skolan. Lisa sjöng tidigare i ett band på kulturskolan som 

spelade ”mer åt det rockiga hållet” vilket hon tyckte var kul, men rock uppges inte vara 

den genren hon uppskattar att sjunga mest. Hon föredrar mer ”balladaktigt eller soul” om 

hon får välja en genre att sjunga. Under hennes första termin i skolan har hon främst 

sjungit pop och har än så länge inte spelat några andra gener. Nora som är pianist och 

sångerska har i sin tur aldrig sjungit rock och nämner inte att hon har spelat det. Hon 

uppger att det ”har bara inte blivit så” och tror att det kan bero på att hon inte är intresserad 

av genren vilket har resulterat i att hon inte har sjungit den. Även Stina är inne på samma 

spår när hon säger att ”rock inte riktigt är min grej” och det är därför som hon inte vill 

göra det. Hon har aldrig gillat den genren och har aldrig lyssnat på den men tillägger att 

hon inte har något emot genren i sig.  

 

Konklusion av olika genrer: Majoriteten av informanterna har erfarenhet av att spela pop- 

och rock, både genom skolans undervisning och genom att musicera på fritiden. Jazz är 

den genren som främst har en plats i skolans undervisning, och brukas på fritiden av 

endast en informant. Det visar sig även att flera av informanterna nämner högljuddhet 

som en anledning till varför de inte gillar att lyssna på eller att spela rock. Dessa 

informanter uppskattar mer ”lugn” musik alternativt ”mjukare” rock. 

 

4.4 Sammanfattning av resultat 

Informanterna har delade inställningar till att prova på nya instrument. Rasmus, Agnes, 

Nora och Filip har uttryckt en nyfikenhet till att prova på ett nytt instrument och har tyckt 

att det är kul att göra det de tillfällena det har skett. Stina och Pontus ger exempel på vilka 

instrument de inte har uppskattat att spela samt varför de inte gillade det. Stina tyckte sig 

inte vara bra på att spela trummor eftersom hon har svårt med motorik och Pontus gillade 

inte att spela crash eftersom det var långa pauser innan han skulle ”komma in”, vilket han 

upplevde som ”jobbigt”. Han kände sig dock bekväm med att spela instrumentet. För att 

informanterna ska bli bekväma med att spela ett, för dem, nytt instrument beskriver de 

olika strategier för att kunna hantera nervositet. Vissa säger sig vara bekväma att prova 

ett nytt instrument i ett mindre sammanhang, men skulle känna sig mindre bekväma i ett 
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större sammanhang. Många ser läraren som det största hjälpmedlet för att få mer kunskap 

inom instrumentet, men en klasskamrat kan likväl fylla samma funktion. Stina menar att 

hon hellre vill undvika gitarr i ett ensemblesammanhang då hon påstår att hon inte är bra 

nog. Denna obekväma situation som informanterna ställs inför grundar sig i en rädsla för 

att spela fel inför andra och skapar nervositet. Genrerna som informanterna har spelat i 

skolan är främst pop och rock. Vissa av informanterna uppfattar rockmusik som 

”högljudd” och nämner detta som en faktor till varför de inte gillar genren.    
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5 Diskussion  
I detta kapitel redovisas resultatet sett ur ett genusperspektiv och Butlers heterosexuella 

matris och hur det relaterar till tidigare forskning. Kapitlet är uppdelat i tre avsnitt: göra 

kön, utsatthet och genre. Avsnitten har skapats utefter fenomen från analys av data om 

hur informanterna förhåller sig till instrument och genre i undervisning. Slutligen följer 

konklusion och reflektion samt förslag på fortsatt forskning.   

 

5.1 Göra kön 

Informanterna i studien delar i princip samma bild som tidigare forskning säger om vilka 

instrument som är förknippade med ett visst kön. Vad som kan utläsas utifrån resultatet 

är att typiska instrument för pojkar är att välja trummor, gitarr och bas samt att flickor 

främst väljer sång och piano. Detta ligger i linje med Borgströms (2014) sammanställning 

i hennes avhandling som visade på en stark uppdelning mellan instrumentval och kön. 

Även om de deltagande informanterna i denna studien inte nödvändigtvis representerar 

denna uppdelningen i deras egna instrumentval fullt ut, stämmer deras uppfattning kring 

könskodade instrument överens med tidigare forskning. De informanter i studien som har 

valt ett instrument som bryter mot könsnormer skulle kunna vara Pontus och Rasmus. 

Pontus har sång som huvudinstrument vilket som tidigare nämnt ses som ett instrument 

som förknippas med flickor. Faktumet att han också gillar att spela och lyssna på rock 

gör att han inte faller inom ramarna för utmanande heteronormativa föreställningar. 

Borgström (2014) menar för att en man ska lyftas fram för sitt val av instrument eller 

handling som ligger i en underrepresenterad kategori krävs det att denna bryter 

heteronormativa föreställningar om hur kropp och röst presenteras vid framträdande. 

Pontus kan därför uppfattas som ett begripligt subjekt inom den heterosexuella matrisen 

eftersom han praktiserar genren rock. Å andra sidan säger Pontus att han har upplevt att 

”många kan bli smått chockade” när de får vetskap om hans huvudinstrument. Detta kan 

tolkas som att hans val av huvudinstrument faktiskt är en utmanande handling inom 

heteronormativa föreställningar då personer i omgivningen beskrivs reagera på ett 

chockartat sätt när de får vetskap om att han är sångare. Att han använder ordet ”många” 

kan i detta sammanhanget också syfta på ett kollektivt erkännande kring att sång är 

förknippat med flickor som utgör en norm.  
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Agnes som har akustisk gitarr som sitt andrainstrument känner sig inte bekväm med att 

spela elgitarr inför en publik eller att göra det ”seriöst”. Detta lämnar en intressant analys 

om varför hon föredrar den ena varianten av gitarr framför den andra. Den teoretiska 

delen av instrumentet är direkt överförbar mellan variationerna av gitarr vilket innebär att 

den motoriska delen också är i princip överförbar. Den största skillnaden som kan ge 

upphov till problem är halsens tjocklek och stängarnas material. Vad som skiljer sig 

mellan de två varianterna av gitarr utöver konstruktionen är ljudet den producerar. Varför 

hon inte är bekväm med att spela elgitarr kan bero på flera orsaker. Agnes nämner att de 

i skolan främst har spelat pop och rock vilket är genrer där instrumentet spelar en central 

roll visuellt som ljudligt. Eftersom skolan främst har praktiserat dessa genrerna skulle det 

för Agnes kunna innebära att spela gitarr är synonymt med att spela pop eller rock. Att 

spela de genrerna är ingen könsneutral handling (Björck 2011a; Wallerstedt et. al. 2016, 

Kvarnhall 2015). Att hon inte vill spela elgitarr inför publik och göra det ”seriöst” kan 

anspela på genernas autenticitet. Att vara tjej och bruka ett konventionellt 

populärmusikinstrument medför problematik i att presentera sig på ett ”korrekt” sätt vid 

ett publikt framträdande. För det första måste hon kontrollera instrumentet genom att 

använda sin kropp och ta plats i rummet genom instrumentets ljud (instrument och kropp 

diskuteras under rubriken genre). För att framställa sig som ett begripligt subjekt 

(gitarrist) blir i denna genrepraktiken en omöjlighet utifrån den heterosexuella matrisen. 

Genrepraktiken kräver ett bruk av stark volym vilket förknippas med maskulinitet, makt 

och därigenom autenticitet (Björck 2011a, s. 111, 120 ; Bergman 2009, s. 141). Björck 

(2011a) menar vidare att det framkommer en rädsla från kvinnor att bruka stark volym 

eftersom denna rädsla grundar sig i att inkräkta på det överordnade könets domän, vilket 

i sin tur påverkar Agnes möjligheter att delta som el-gitarrist i genrerna. Detta skulle 

kunna vara anledningen till varför Agnes inte är bekväm med elgitarr i ett publikt 

sammanhang. 

 

Stina och Nora är två informanter som inte har ett direkt intresse i rockmusik. Stinas 

inställning till gitarr och trummor kan sammanfattas som ett ointresse där hon inte ser sig 

vara duktig på instrumenten och är ”rädd för att spela fel och misslyckas”. Hon beskriver 

även att hon hade valt bort gitarr om hon skulle spela det i ett ensemblesammanhang. 

Nora har en liknande inställning till genren och menar att hon har inte sjungit rock 

eftersom ”det har bara inte blivit så”. Hon har dock sjungit lite pop men känner sig som 
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Stina mest hemma inom RnB. Deras knappa intresse och erfarenhet inom genren kan 

förstås utifrån Butlers heterosexuella matris som att flickorna gör sig till begripliga 

feminina subjekt inom en tvingande heteronormativ diskurs. Trummor och gitarr kan för 

Stina därför vara utmanande instrument på, vad jag har identifierat, två plan. Instrumenten 

och genren. Det första är att hon inte har byggt upp musikaliska färdigheter kring 

instrumenten genom övning. Varför hon inte har gjort detta menar hon är ett resultat av 

hennes ointresse. Hon uppskattar varken musiken eller att spela trummor eller gitarr. 

Detta är ett ställningstagande som gör henne till ett begripligt feminint subjekt eftersom 

hon avstår att axla en roll som är förknippad med maskulinitet (Borgström 2014, s. 108). 

Att hon även säger att hon ”inte är bra på det” kan liknas med Bergmans (2009, s. 141) 

resonemang om att flickor använder sig av självnedvärderande kommentarer för att göra 

sig till begripliga feminina subjekt inom en mansdominerad diskurs. Detta kan även bero 

på att mannen är överordnad kvinnan i en heteronormativ struktur (Björck 2011a).  

För att kunna bruka ett trumset kräver instrumentet en öppen kroppshållning med särade 

ben. Enligt Björck (2011a) är detta ingen ”naturlig” handling att utföra som kvinna då 

hon riskerar att göra sig obegriplig. Den heterosexuella matrisen reglerar kropp och 

handlingar och skapar föreställningar om vad maskulinitet och femininitet är. Den skapar 

en dikotomi mellan två parter där det ena är motsatt till det andra och gränslandet där 

emellan existerar inte som begripligt. En individ framstår inte heller som begriplig om 

den tillhör den ena sidan men gör något som förknippas den andra. Vad jag vill få fram 

är att Stina kanske hade haft ett intresse i att spela trummor eller gitarr om det inte var så 

att de instrumenten är könskodade och förbehållet pojkar, eftersom hennes tankar om vad 

hon borde gilla att spela eller göra kan vara formade av heteronormativitet och dess regler 

om vad som anses vara ”korrekt” för en individ.  

 

5.2 Utsatthet 

Flera av informanterna nämner nervositet i samband med ensemblespel och instrument. 

De utlösande faktorerna är otillräckliga färdighetskunskaper och en rädsla för att spela fel 

och misslyckas. Eleverna tillämpar övning och rådfrågning för att råda bot på nervositet, 

men en djupare analys kan skönjas. Filips reflektion om relationen mellan sångarens roll 

som frontfigur kontra kompande instrumentalist, samt kopplingen mellan sångrösten och 

ett fysiskt instrument visar på en förklaring till hans nervositet. En sångare beskriver han 

som en person som står i centrum för uppmärksamhet eftersom då ”måste man stå upp 
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och då tittar alla på dig och det är du som är solot”. Vad han menar med ”solot” kan 

förstås som att sångaren är bortkopplad från instrumentalisterna i en ensemble eftersom 

denna inte använder sig av ett yttre fysiskt instrument, och därmed får ett större ansvar i 

att vara frontfigur med friare händer eftersom han också säger ”alla tittar på dig”. Om han 

istället sitter ner och kompar på piano tycker han sig kunna gömma sig bakom 

instrumentet, vilket tolkas som en trygghet i att inte exponera hela kroppen för de som 

tittar. Eftersom sång förknippas med femininitet kan även denna situation grunda sig i en 

rädsla av att inte framstå som ett begripligt subjekt. Rädslan för att inte framstå som 

begriplig i kombination med att exponera kropp inför publik skulle kunna styra hans 

tankegångar. Även om Filips huvudinstrument piano delvis kan förknippas med 

femininitet är det en position inom ensemble som går under kategorin instrumentalist, 

vilket är en position som är förknippad med maskulinitet (Björck 2011a, s. 120; Green 

1997, s. 53). Detta kan vara en faktor som gör att han känner sig något tryggare bakom 

pianot än att sjunga, med andra ord är han mer bekväm med att bruka ett könstypiskt 

instrument. Kopplingen mellan sångrösten och pianot menas med att han ser pianot som 

en teknologisk apparat som producerar ljudet, till skillnad från sångrösten där det är en 

kropp som producerar ljudet. Detta liknar Greens resonemang om relationen mellan kropp 

och instrument. Hon menar dock att en kvinnlig sångerska låser sig inom ramarna för 

femininitet eftersom kroppen är i centrum och inbjuder till granskande blickar (s. 53). För 

Filips del ser han sig vara i centrum när han sjunger vilket också inbjuder till granskande 

blickar, men då granskar blickarna inte hans kropp på samma sätt som för en kvinna. Jag 

vill påstå att en man aldrig kan vara offer för objektifiering eftersom mannen ses som 

överordnad kvinnan i en heteronormativ struktur (Björck 2011a, s. 111). Vad Filip finner 

obekvämt med att sjunga säger han beror på sin bristande självkänsla och nämner att han 

vill bevisa att han är duktig och ”inte visa det man inte kan”. Detta kanske grundar sig i 

otillräckliga färdigheter kring sång för att känna sig bekväm med att framträda inför folk. 

Här kan även scenvana figurera som ett inverkande element för nervositet eller otrygghet.  

 

Utsatthet behöver nödvändigtvis inte bara visa sig vid ett framträdande, det kan 

genomsyra en persons vardag till den grad att individen väljer bort ett intresse för att 

”passa in”. Agnes nämner att i byn som hon kommer från präglades av ett visst tänk där 

”män ska vara män” och ”kvinnor ska vara kvinnor”. Vad jag tror att Agnes menar är att 

byn som hon bodde i ständigt sökte efter en dikotomi mellan kön där handlingar endast 

accepteras om de kan kategoriseras in i ”rätt” fack (maskulinitet kontra femininitet), med 
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förutsättningarna att kategorin som handlingen sorterades i, genomfördes av det 

”korrekta” könet. Detta kan ses som ett exempel på en samhällelig struktur som brukar 

heterosexualitet som norm. Agnes beskriver sina kompisar som att de levde inom normer. 

Jag tolkat detta som att de var stereotypiska i förhållande till sitt kön. Hon säger att hon 

kunde få ”konstiga” blickar eller kommentarer om varför hon ska börja spela trummor 

eller göra andra saker som förknippas med maskulinitet. Det framgår dock inte i intervjun 

om hon faktiskt började att spela trummor i tidig ålder, det framgår bara att hon ville. 

Eftersom hon säger att hon försöker att spela trummor nu på gymnasiet samt inte nämner 

att hon brukar spela trummor antar jag att hon inte började spela förens några år senare. 

På så vis kan heteronormativitet begränsa en individs livsval. 

 

5.3 Genre 

Informanterna möter populärmusik i skolan och samtliga har erfarenhet av att spela det i 

en eller annan form. Somliga av dem har även spelat rock. Dessa två genrerna är 

intressanta att analysera utifrån den heterosexuella matrisen för att se hur eleverna 

förhåller sig till de starka genretraditionerna (Björck 2011; Wallerstedt et. al. 2016). Inom 

dessa två genrerna råder det otvivelaktigt en könsuppdelning mellan instrument och 

förutsättningar (jmf. Björck 2011, Borgström 2014, Kvarnhall 2015, Wallerstedt et. al. 

2016).  

 

Anledningen till att Rasmus och Pontus inte har stött på några begränsningar inom deras 

huvudinstrument eller genrerna de praktiserar kan bero på att de är begripliga subjekt 

inom en heteronormativ diskurs. Båda informanterna gillar att lyssna och spela pop- och 

rockmusik och båda nämner att de spelar gitarr. Genrerna och instrumentet gitarr är 

exempel på handlingar som inom heteronormativ diskurs förknippas med en maskulin 

identitet. Trots att båda tar lektioner i sång är detta ingen handling som gör dem till 

obegripliga subjekt. De fortsätter att vara begripliga subjekt eftersom de praktiserar inom 

en mansdominerad genre och har därför enklare att axla en roll som musiker (Bergman 

2014, s. 141). Rollen är på så sätt lättillgänglig för en pojke att tillämpa, vilket också kan 

hänga ihop med Kvarnhalls (2015, s. 302) resonemang om att pojkar tenderar att ha ett 

identifikatoriskt förhållningssätt till andra musiker där de söker att se sig själva i 

förebilden och efterlikna deras beteenden.    
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Rockmusik som genre kan många gånger beskrivas ta stor plats rent fysiskt med kropp 

och instrument, men också med volym i ljuden som instrumenten producerar (se Björck 

2011a; Wallerstedt et. al. 2016). Stina beskriver sig gilla RnB-låtar som är ganska lugna 

och gillar inte rocklåtar för att de är högljudda. Med detta påståendet som grund blir Stinas 

föredragna genre och rock varandras motsatser. Eftersom pop- och rockgenrerna är 

mansdominerade praktiker som främst tillåter kvinnor att medverka som sångare (och då 

med ett pris att göra den till ett ofrivilligt objekt (Borgström 2014, s. 254)) resulterar en 

medverkan i ett komplext förhållningssätt. För att förstå sig som begripliga måste de 

kvinnliga informanterna i studien följa heteronormens lagar om vad som anses vara 

feminint. Detta innebär att använda sin kropp för sång och då aktivera koppling mellan 

kropp och ”natur”, vilket möjliggör i vad som kan ses som ett sexuellt inbjudande (Green 

1997, s. 53). Skulle informanterna ta plats genom att praktisera ett instrument och då 

utmana femininitet riskerar de att göra sig till obegripliga subjekt i en heteronormativ 

struktur. För att återgå till Green menar hon att en kvinnlig instrumentalist gör sig mindre 

feminin eftersom instrument förhindrar kopplingen mellan kvinnans kropp och ”natur”. 

Med detta vill jag öppna möjligheten för att det för flickor inte går att delta i genrerna och 

närma sig trummor, bas och elgitarr utan att göra det med ett socialt pris. Utan det sker 

en ständig slitning mellan att göra sig begriplig i en obegriplig diskurs.  

 

5.4 Konklusion – reflektion 

Eleverna i studien håller med om att ett instrument kan kopplas till ett visst kön och de 

delar i princip samma bild som tidigare forskning visar på vilka dessa könskodade 

instrument är. Elgitarr, bas och trummor är instrument som eleverna menar är förknippade 

pojkar, medan sång och till viss del piano är förknippat med tjejer. De informanter som 

spelar eller har spelat ett instrument som kan förknippas med det andra könet har inte stött 

på några begränsningar i deras val av instrument. De beskriver dock potentiella yttre och 

inre begränsningar som härstammar från ett heteronormativt samhälle och deras egna 

självkänsla. Genom att diskutera empirin utifrån den heterosexuella matrisen visar sig 

tydliga heteronormativa mönster inom instrument och genrer. Detta mönster upprepar sig 

och åskådliggör hur ett musicerande inte sker på samma grunder mellan könen. Det visar 

sig att heteronormativitet har en reproducerande verkan hos mansdominerade instrument 

och genrer då den strävar efter att bibehålla denna uppdelning mellan män och kvinnor, 

likväl som att den har en reproducerande verkan hos kvinnodominerade områden. 
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Dikotomin som heteronormen skapar är dock inte ”jämlik”, utan den ger kvinnor och 

femininitet sämre förutsättningar än för män att delta i ett motsatt könskodat område. 

Kvinnor är allt oftare mer utsatta för att framstå som obegripliga subjekt eller att bli 

objektifierade än män, oavsett om de utmanar heteronormen eller utför handlingar som 

ligger i linje med den. Flickorna i studien tar delvis avstånd från instrument som 

förknippas med maskulinitet genom att välja bort dessa instrument. Både genom direkta 

handlingar som i att undvika ett instrument i en skolkontext, men även genom mer 

diskreta handlingar som gör dem till begripliga subjekt som att säga att de inte är så bra 

på ett visst instrument. Pojkarna i studien möter inte fullt så många begränsningar som 

flickorna gör. Vad som har identifierats som ett hinder för pojkarna är när de berättar sina 

erfarenheter inom sång. Pontus upplever att folk kan bli chockade när de får veta att han 

är sångare, men han har inte upplevt det som en begränsning. Filip beskriver en definitiv 

begränsning som kan påverka hans bruk av sång negativt. Genom att vara i centrum som 

sångare och därmed frontfigur exponerar han hela kroppen inför publik. Detta kan i sin 

tur kopplas till att rollen som sångare är en typiskt feminin position i en heteronormativ 

struktur, vilket för Filip kan skapa en utsatthet i att inte förstås som ett begripligt subjekt.   

 

5.5 Förslag på vidare forskning 

Det hade varit intressant att forska vidare om elever som har valt ett huvudinstrument där 

de är underrepresenterade och se hur de bemöts eller eventuellt behandlas annorlunda i 

en heteronormativ diskurs. Vilka hinder möter de eleverna och hur påverkas deras val av 

instrument i relation till autenticitet och genretraditioner? Behandlas dessa elever 

annorlunda beroende på vilket kön de känner tillhörighet till? Med andra ord en mer 

specifik studie inriktad på ”annorlunda” instrumentval än denna, som snarare handlar om 

generella uppfattningar och handlingar.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 

 

1.     Vilka instrument spelar du? Hur länge har du spelat?  

2.     Hur kommer det sig att du valde dessa/detta instrument?  

3.     Får ni prova på olika instrument i undervisningen?   

4.     Finns det instrument som du inte gillar att spela? Varför?  

5.     Känner du dig bekväm med att spela instrument du inte är van vid att spela?  

6.     Väljer du bort instrument ibland för att du inte känner dig trygg med dem?  

7.     Hur reagerar du när du inte är bekväm med ett instrument?  

8.     Uppmanas ni av läraren att spela flera instrument?  

9.     Vilka genrer spelar/har du spelat i skolan?   

10.   Vilka genrer känner du inte dig trygg med och varför är det så?   

11.   Finns det något i musiken som gör att du inte är trygg med den genren?  

12.   Ser du att vissa instrument/instrumentgrupper spelas av fler pojkar än tjejer? Eller 

vice versa?  

13.   Varför tror du det är så? Känner du dig påverkad av det?  

 


