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Svensk titel: Elgitarr och identitet på musiklinjen - en betydelsefull relation? 
Engelsk titel: Electric guitar and identity - an important relationship? 

Abstract 

Syftet med detta arbete var att undersöka hur elever på musiklinjen skapar och utvecklar 
identitet genom sitt huvudinstrument. Jag ville undersöka hur relationen mellan musikstudent 
och huvudinstrument tedde sig och vilken betydelse denna relation fick för dem som 
individer. Min huvudfråga var; vilken relation har elever på musiklinjen till sitt 
huvudinstrument elgitarr och vilken betydelse har det för deras identitetsskapande? Jag  valde 
ett sociokulturellt perspektiv som teoretisk utgångspunkt där identitet ses som något som 
skapas i en social kontext. Genom att hålla kvalitativa intervjuer med tre elever med elgitarr 
som huvudinstrument, samt en kvantitativ enkätundersökning undersökte och analyserade jag 
denna relation. Den kvantitativa undersökning granskade elever från flera instrumentgrupper 
vilket gjorde det möjligt att också jämföra olika grupper. Fokus låg dock på att utforska 
identitetsskapande hos studenter med elgitarr som huvudinstrument. I resultatet presenteras 
det insamlade materialet och en sammanfattande analys görs utifrån några olika teman som 
utkristalliserades. Det visade sig att gymnasieelever har ett starkt reflexivt förhållningssätt till 
sin omvärld och är djupt medvetna om hur deras musicerande förhåller sig till den. 
Relationen till deras huvudinstrument visade sig vara betydelsefull, där möjligheten att 
uttrycka känslor var en stark drivkraft till att spela elgitarr. Att uttrycka känslor visade sig för 
eleverna vara lika med att uttrycka identitet. Trots det starka förhållandet mellan 
huvudinstrument och identitet ville de flesta eleverna definiera sig som musiker. Detta har sin 
förklaring i en ovilja att klassificera och definiera sig i musikaliska sammanhang då man i det 
senmoderna samhället vill känna sig kreativ och föränderlig. Med att klassificera sig riskerar 
man också att förlora frihet och tillgång till andra musikaliska territorier. 

Nyckelord: Identitet, identitetsskapande, huvudinstrument, elgitarr, musiklinjen, gymnasiet.  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Förord/Tack 

Under arbetet med denna uppsats har jag spenderat flertalet timmar i ensamhet framför min 
Mac Book med otaliga koppar kaffe och kanske framåt slutskedet ett och annat 
pepparkakshjärta. Det är dock inte utan hjälp från en hel del andra människor som stöttat, 
bidragit och funnits till hands som detta arbete varit möjligt att genomföra. 
Därför skulle jag vilja rikta ett enormt tack till; 

Min handledare Anna-Juliane Peetz-Ullman, mina klasskamrater som bidragit med inputs och 
outputs till arbetet; Mack Johansson och Emil Nordén. Jag vill också tacka min fru Frida 
Linder, mina hjälpsamma ”kollegor” under min VFU; Örjan Hansson, Krister Karlsson, 
Alexander Kroon, Katarina Nyström, samt alla tillhörande goa elever som var fantastiskt 
tillmötesgående, ivriga och villiga att göra enkäter och intervjuer. 

Varsågod för glassen! 
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1 Inledning 

Under mina egna musikstudier, på grundskola, gymnasium, folkhögskola och 
högskola anser jag mig ha upplevt att mitt huvudinstrument har haft betydelse när jag 
utvecklat min identitet. Jag har upplevt att man ofta identifierar sig utifrån det 
instrument man spelar och blir kategoriserad utifrån sitt huvudinstrument med 
tillhörande fördomar och värderingar. Jag har dessutom känt att mitt huvudinstrument 
har haft en viktigt betydelse för mig i mitt eget personliga identitetsskapande då jag 
knutit an till och identifierat mig med artister, musiker och andra personer som spelat 
mitt huvudinstrumentet. 

Att instrumentet får betydelse för musikerns identitet tror jag dels kan ha att göra med 
hur musikutbildningarna är utformade - med huvudinstrument och biinstrument . Jag 1

tror också att det beror på att det växt fram kulter kring olika instrumentalister. Ett 
exempel på denna kult är den ”mystifierade virtuosen” som på 70-talet var en naturlig 
del av många stora rockgrupper. Framstående musiker och artister blev geniförklarade 
och ”supergitarrist” blev ett nytt begrepp inom rockmusiken (Paytress, 2011, s. 
124-125), något jag tror formar dem som växer upp med den musiken och präglar 
dem som väljer att spela ett visst instrument. Detta är något som jag upplever starkare 
hos äldre generationer, till exempel de lärare jag haft under min långa 
musikutbildning, där jag tycker att förutfattade meningar och identitet genom sitt 
huvudinstrument ofta sitter djupare rotade i dem än hos mig själv eller dagens unga 
musikstudenter.  

När jag under senare år jobbat med ungdomar och elever på grundskolan och 
gymnasiet upplever jag att det ofta är få som identifierar sig med sitt huvudinstrument 
och att man oftare betraktar sig som multiinstrumentalist eller kort och gott bara som 
musiker. Jag upplever att man är lika driven och engagerad i sina musikstudier men 
kanske på ett bredare sätt där musiken som helhet står i fokus snarare än det enskilda 
instrumentet, något som i så fall är raka motsatsen till hur jag upplevde min 
gymnasieperiod. Många identifierar sig inte som specifikt gitarrister eller pianister 
utan säger att de kan spela flera instrument eller spelar det som de tycker är roligast 
just nu. Många verkar också vara bra på flera instrument, något som var ovanligt när 
jag gick i skolan då man hade mer spetskompetens. När jag dessutom pratar med mina 
lärarkollegor och musikervänner idag upplever jag samma sak som hos eleverna, att 
det numera är vanligare att betrakta sig som musiker än gitarrist eller trummis. 
Varför, undrar jag? 

Skulle en förklaring kunna vara att musicerande ser ut på ett annat sätt idag i 
förhållande till min egen skoltid? DJ’s, producenter och låtskrivare, som vi ser allt 

 Huvudinstrument är det instrument man får mest undervisningstid på och biinstrumentet något mindre tid.1
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mer idag, är musikutövare med ett mer helhetsorienterat grepp om musiken. Om 
ungdomar identifierar sig själva med den typen av musiker som jag gjorde skulle det 
kunna innebära ett mindre fokus på just instrument. Eller skulle det kunna vara för att 
den typen av populärmusik vi hör idag innehåller allt mindre tydliga och 
framträdande instrument där istället datorer fått en större plats? Eller är det så att 
ungdomars identitetsskapande rent generellt är påverkat av andra parametrar än mitt 
identitetsskapande? 

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken relation unga musikstudenter har till 
det huvudinstrument de spelar, samt om det påverkar dem i deras identitetsskapande. 
Identifierar de sig ens med sina huvudinstrument? Jag vill vidare undersöka hur 
betydelsefull benämningen ”gitarrist” är för dem och hur väl det beskriver dem som 
person. 

Jag tror att resultatet av min undersökning skulle kunna bidra med viktig information 
till de som planerar och utformar den estetiska gymnasieutbildningen då relationen 
student och huvudinstrument är central för hela elevernas utbildning. 

1.2 Avgränsning 
Som avgränsning kommer undersökningen inrikta sig på att endast specifikt 
undersöka de eleverna som spelar instrumentet elgitarr, alltså ett instrument som jag 
själv kan identifiera mig med. Undersökningen kommer göras vid gymnasiet då jag 
upplever att det är en tid i livet som handlar mycket om identitetsökning och 
dessutom för att jag har min VFU just på ett gymnasium. 

1.3 Frågeställningar 
Min huvudfråga är; vilken relation har elever på musiklinjen till sitt huvudinstrument 
elgitarr och vilken betydelse har det för deras identitetsskapande? Vidare skulle jag 
också vilja undersöka om stark identifiering med ett instrument hämmar eller stärker 
elevernas relation till musiken som helhet. 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2 Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer jag presentera det bakgrundsmaterial och den forskning jag har 
använt mig av när jag utformat detta arbete. Inledningsvis beskrivs två 
huvudriktningar som man brukar nämna när man pratar om identitet och 
ungdomskultur. Dessa ger uttryck för forskningsfältet i ett historiskt perspektiv och 
hur detta förhåller sig till hur det är att vara ung i dagens senmoderna samhälle.  
Därefter kommer identitetsbegreppet smalnas av till att handla mer om hur identitet 
skapas igenom musik. Vidare vill jag ta upp och klargöra olika värderingar, normer 
och förväntningar som man ofta förknippar med elgitarristen som musiker. 
Avslutningsvis presenteras ett mindre avsnitt forskning och statistik om 
instrumentspelande. 

2.1 Två huvudriktningar inom identitetsforskning 
Om man börjar med att titta på den tidigare forskning som gjorts kring identitet och 
ungdomskulturer så visar sig två olika huvudriktningar; Brittisk subkulturforskning 
och den Västtyska socialisationsteori (Fornäs m fl., 1994, s. 31).  
 Den Brittiska subkulturforskningen, även kallad Birminghamskolan utgjordes 
av ett forskningsteam som på 1970-talet studerade hur ungdomar i arbetarklassen 
skapade egna kulturer som ett förhållningssätt till det rådande samhällsklimatet i 
efterkrigstidens England. Det ursprungliga syftet med denna forskning var att 
n y a n s e r a b i l d e n a v u n g d o m a r s o m ; ” k l a s s l ö s t l i v s n j u t a n d e o c h 
konsumistiska” (Fornäs m fl., 1994, s. 35) och istället belysa hur klassförhållanden 
bestämmer ungdomskulturen. Paul Willis är en känd identitetsforskare, tillika delaktig 
i Birminghamskolans arbete, och har ägnat mycket av sin tid som forskare att studera 
hur subkulturer  bildas.  Han hävdar i boken Att förstå ungdom (1991, s. 69-83) att 2

människors arbete idag inte endast innebär materiell produktion utan också handlar 
om symbolisk produktion, ett arbete med att skapa mening och förståelse i vardagen. 
”Råvarorna” för detta arbete plockas idag oftast från populärkulturen, då ungdomar 
konsumerar media, tv, musik, mode och stil allt mer. I samma bok hävdar Willis också 
att subkulturernas tid är förbi. Han menar att det idag finns en mer omfattande 
gemensam kultur och att subkultur inte längre är en minoritet som ifrågasätter normer, 
utan att vi alla är delaktiga i skapandet av vår gemensamma kultur.  

Det är inte längre frågan om en minoritet: alla eller åtminstone de flesta unga vuxna 
människor är engagerade i det kreativa användandet av mediala och meningsbärande 
nyttigheter. Det är det jag menar med gemensam kultur (Norell & Löfgren, 1991, s. 
80). 

 Subkultur skulle kunna beskrivas som en alternativ livsstil för att visa social tillhörighet och ge uttryck för den 2

egna identiteten genom olika kulturella aspekter. Detta som en avvikelse till rådande kulturella normer. Exempel 
på subkultur är; rockers, punkare, skinheads och hippies (Norell & Löfgren, 1991, s. 79).
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Den svenska sociologen Ove Sernhede knyter an till detta i sin bok Ungdom och 
kulturens omvandlingar (2006, s. 23-26) där han hävdar att ungdomar idag inte har 
lika stort behov av att bryta sig loss från samhälleliga normer och värderingar. Han 
menar att det idag inte finns samma strukturer, trygghet och stabilitet som då, och 
istället för att bryta sig loss vill ungdomar idag skapa strukturer och sammanhang. 
Ungdomar idag skulle därför kunna betraktas som bakåtsträvande eller konservativa 
(Sernhede, 2006, s. 23).  
 Den andra huvudriktningen har kallats för den Västtyska socialisationsteorin 
och har studerat hur normbildning och dess villkor sker i en pedagogisk miljö i syfte 
att utforma alternativa pedagogiska metoder och främja lärande (Fornäs m fl., 1994, s. 
32). Likt Birminghamforskarna utgår man ifrån att ungdomsfrågor handlar om 
samhället i stort och inte ungdomen som social grupp.  

Socialisationsteorierna förmedlar verktyg för att förstå samspelet mellan individ och 
samhälle utan att hamna i beteendevetenskapernas reducering av mänskliga subjekt 
till objekt för sin omgivning och lär oss att upptäcka öppningarna mot framtiden i 
dagens ungdomsgeneration (Fornäs m fl. 1994, s. 32). 

Thomas Ziehe är en förgrundsgestalt för de västtyska socialisationsteorierna och 
förekommer ofta när man studerar identitetsskapande och ungdomskulturer. I sin bok 
Kulturanalyser: ungdom, utbildning, modernitet (1992, s. 36) menar Ziehe att det idag 
finns en större medvetenhet hos ungdomar vad gäller att iaktta och uppleva olika 
livsstilar. Det gör att man idag allt mer omprövar och omformulerar sin identitet, 
något som också André Jansson hävdar i boken Identitetens omvandlingar (Sernhede 
& Johansson, 2001, s. 123-125). Detta, menar Ziehe beror på en slags kulturell 
friställning i och med det ökade samhälleliga vetandet och den ”medvetandeindustri” 
som idag exploderat (Ziehe, 1992, s.34; Norell & Löfgren, 1991, s. 160-162). 
Identiteten blir därför inte längre något givet och från början fastslaget, menar Per 
Källström i boken Att förstå ungdom (1991, s. 161). Sernhede (2006, s. 27-29) 
använder begreppet reflexivitet för att beskriva detta fenomen. Det han menar är en 
slags själviakttagelseförmåga där vi istället betraktar oss själva utifrån en medial 
verklighet, alltså den värld som media skapat. Detta kan ha negativa konsekvenser 
och skapa en ”alienerad självdistans som under vissa betingelser får en frätande 
inverkan på självkänslan” (Sernhede, 2006, s. 27). 

Även Pierre Bourdieus teorier brukar nämnas inom identitetsforskningen och inte 
minst hans begrepp habitus. Habitus beskrivs som ett system av dispositioner som vi 
människor skapar i olika sociala miljöer, till exempel skolan eller hemmet. Detta 
system genererar sedan tanke- och handlingsätt som är anpassade utifrån dessa sociala 
miljöer och gör att vi endast kan handla ”utifrån de ramar som skapas i mötet mellan 
habitus och de omgivande sociala sammanhangen” (Ahmadi, 1998, s. 36). Bourdieu 
talar också om ett kulturellt kapital, vilket vi identifierar oss själva utifrån i den 
sociala verklighet vi lever i Att förstå ungdom (Norell & Löfgren, 1991, s. 164-165). I 
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detta kapital ingår vårt språk, vårt sätt att tolka, tänka och förstå samt vad som är god 
smak. 

2.2 Identitet igenom musik 
Att musik och estetiskt uttryck har haft en stor betydelse för unga människor i deras 
identitetsskapande har blivit tydligt i den tidigare nämnda forskning jag presenterat. 
Det har också visat sig att det samhällsklimat som rådde i efterkrigstiden inte är det 
samma som idag. Willis beskrev ju musik, mode och stil som starkt kopplade till de 
subkulturer som rådde under 1970-talet, men i och med påståendet att subkulturerna 
har dött ut blir då möjligen följande fråga relevant; vilken betydelse har musik för 
identitetsskapande i dagens senmoderna samhälle? 

Jon-Roar Bjørkvold (2005) har skrivit boken Den musiska människan som beskriver 
hur ungdomar tar till sig och förstår musik. När han talar om ungdomars förhållande 
till musik utgår han ofta från rockmusik . Musik är ett medium, menar han, och 3

belyser betydelsen för ungdomars identitetsskapande genom att hävda att det kan ses 
som ett ”livsviktigt uttryck för tonåringarnas brytningstid och uppror” (Bjørkvold, 
2005, s. 274). Genom rockmusik kan man känna, kanalisera och få utlopp för känslor. 
Men samtidigt som rockmusik innebär en genuin känsla av individuell frihet så är den 
paradoxalt nog delad med miljontals andra människor i och med den globala 
masskulturen. Bjørkvold hävdar att rockmusiken är förgänglig och att den inte går att 
jämföra med exempelvis klassisk musik. I rockmusik finns en annan funktion än 
musikalisk tematik och harmonier. 

Rocken som musikaliskt ungdomsfenomen handlar framför allt om psykologiska och 
kulturella identitetsprocesser. Stereotyperna i musiken, modet och idolerna är 
nödvändiga markörer för att man ska kunna greppa processerna, både individuellt och 
kollektivt (Bjørkvold, 2005, s. 273).  

Sernhede (2006, s. 58-60) sätter även in rockmusikens potentiella kraft i ett 
skolperspektiv. Han menar att det i den senmoderna skolan skett en förskjutning, där 
kunskap som är samhälleligt nyttogörande prioriteras framför känslomässiga 
företeelser. I och med detta sker ännu en slags frigörelse då ungdomar, som ett 
motstånd mot detta, söker sig mot expressivitet genom musik, bild och andra estetiska 
uttryck (Sernhede, 2006, s. 60). Thomas Johansson (2011, s. 166-170) beskriver i 
boken Förorten, skolan och ungdomskulturen hur estetiskt uttryck kan ge ungdomar 
möjlighet att välja sig själva och fungera som en oas; ”en plats där man kan fly undan 
den yttre realiteten” (Sernhede, 2011, s. 167). 
 Manfred Scheid (2009, s. 135) utgår i sin avhandling Musiken, skolan och 
livsprojektet från att ungdomar använder musik i sitt identitetsskapande i två olika 

 Enligt min tolkning syftar Bjørkvold med begreppet rockmusik till det som jag skulle kalla populärmusik. Jag 3

upplever dock också att han utgår ifrån att rockmusik är betydelsefull för ungdomars frigörelse (Bjørkvold, 
2005, s. 244).
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aspekter; för den inre och den yttre identiteten. De inre aspekterna syftar till 
individens egna känslomässiga motiv att forma den personliga identitet. Det skulle till 
exempel kunna vara att utveckla en personlig spelstil eller att använda musik som 
terapi eller reflektion. De yttre handlar om det sociala sammanhang som man 
musicerar i och i vilken man tillskrivs olika egenskaper, som till exempel musikstil 
och genretillhörighet (Scheid, 2009, s. 136-137). 

2.3 Vad är en elgitarrist? 
Värderingar, normer och antaganden som förknippats med elgitarristen har genom 
tiden sett olika ut. Traditionellt sett har rollen som elgitarrist varit laddad med manliga 
könsnormer menar Victor Kvarnhall i Vad är en gitarrist? (2002, s. 10-12). Elgitarren, 
en elektrifierad version av den akustiska gitarren innebär en teknisk dimension, en 
dimension som kan betraktas som maskulint könsbetingad . Spelteknik, snabbhet, 4

aggressivitet, högljuddhet och ett hårt yttre är också egenskaper som varit kopplade 
till att spela elgitarr, inte minst i 1980-talets ”överdrivna individualism och 
egocentrism" (Kvarnhall, 2002, s. 14). Parallellt med dessa ”yttre” egenskaper har 
elgitarrspel en inre dimension där känslouttryck, kreativitet och autenticitet fått 
utrymme, dock kanske mer från 1990-talet och framåt. Att vara ”äkta” och ”inte för 
duktig” menar Kvarnhall (2002, s. 13) skulle kunna beskrivas som en reaktion och en 
protest mot den ideologi om bra gitarrspelande som något virtuost och speltekniskt 
fulländat, en bild som rådde under 1980-talet. Han citerar en intervju med den 
framgångsrike hårdrocks-gitarristen Zakk Wylde som beskriver sin inledande 
gitarrbana med att genom gitarrlektioner ”..höll på i två år och lärde mig skalor, 
tonarter och sån skit […]” 

Här får vi så en lite annan bild av det hela; han är absolut ingen teknisk gitarrist, vill 
han övertyga oss om, nej, han är en gitarrist som är självlärd (vilken rockgitarrist är 
inte det?) och som spelar ”egna” solon med känsla. Hans argumentation visar upp en 
mycket typisk (dubbel) bild av vad som anses en bra gitarrist. Det viktigaste är 
solospelet, vilket mycket väl kan karaktäriseras som ett ”tekniskt” spel. Men man 
ska lära sig att spela sådant på egen hand, inte med hjälp av lärare. Ingen lärare i 
världen kan ju lära dig det viktigaste av allt; känsla (Kvarnhall, 2002, s. 13). 

I dagens senmoderna samhälle verkar elgitarrister ha ett mer reflexivt förhållande till 
att spela sitt instrument. Man är både medveten om könsnormer och det maskulina 
domän som elgitarr är, och man betonar, precis som Wylde, allt mer de emotionella 
aspekterna av gitarrspel. Samtidigt, menar Kvarnhall (2002, s. 22) att man påverkas 
implicit av de traditionella normerna, vilket gör att de reproduceras. I sin studie har 
han intervjuat manliga elgitarrister där alla beklagade sig över bristen på kvinnor som 
spelar elgitarr men samtidigt omedvetet endast beskrev kvinnliga gitarrister i 

 se avsnitt 2.4 Att spela ett instrument.4
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förhållande till manliga, som ”den andre” och hade svårt att nämna kvinnliga, 
”riktiga”  gitarrister (Kvarhall, 2002, s. 33). 5

 För att ge en sammanfattande bild av den moderna elgitarristen skulle man 
därför kunna tala om en kombination av det traditionella, manligt könskodade 
förhållningssättet och det senmoderna reflexiva förhållningssättet. Detta som en slags 
kamp mellan olika roller; att vilja sitta hemma och skriva låtar och uttrycka sitt inre, 
och samtidigt tvingas behöva gå ner på knä och spela gitarrsolo. En bild av 
elgitarristen skulle kunna beskrivas på följande sätt; en slags expressiv drömmare 
som, aningen ambivalent, attraheras av den tuffa, hårda attityden men som samtidigt 
vill anamma de känslomässiga aspekterna och det uttrycksfulla. 

2.4 Att spela ett instrument 
Barnets första kontakt med instrumentet beskriver Bjørkvold (2005, 185-187) som 
förankrat i kroppen. Han hämtar denna teori från den franska filosofen Maurice 
Merleau-Ponty som menar att människan förhåller sig till sin omgivning med hjälp av 
olika instrument, som en slags förlängning av kroppen. Relationen mellan musikern 
och instrumentet utgör en slags; ”skapande symbios” där summan av de båda utgör 
individens känslouttryck. Det är därför väldigt viktigt vilket instrument man väljer 
(Bjørkvold, 2005, s. 185).  
 Victor Kvarnhall (2015) har i sin avhandling Pojkars musik, reproduktionens 
tystnad undersökt vad det är i pojkar förhållningssätt till musik och musikinstrument 
som gör att det fortsätter ske en könssegregering vad gäller musicerande. Ett 
huvudsakligt drag som han konstaterar är att tjejer sjunger och killar spelar 
instrument, något som framträder redan i låg ålder (Kvarnhall, 2015, s. 191). 
Instrument som engagerar pojkar mest är elgitarr, elbas eller trummor, instrument som 
Kvarnhall benämner som konventionella populärmusikinstrument. Anledningen till 
detta menar han delvis beror på att dessa instrument innebär en interaktion med 
tekniska artefakter, något som inte sångrösten gör. Han gör en liknelse med statistik 
från SCB som visar att praktiska yrken som involverar tekniska objekt domineras av 
män. De konventionella populärmusikinstrumenten är också förknippade med 
högljuddhet och självförtroende något som betraktas som maskulina egenskaper. 
Sammantaget menar alltså Kvarnhall att val av instrument i vissa hänseenden sker i 
enlighet med kulturella könsregler (Kvarnhall, 2015, s. 281). 
 Scheid (2009, s. 100-104) finner också i sin undersökning att det finns 
könsbunda normer vad gäller valet av instrument, något som eleverna är väl medvetna 
om. Så här beskriver han elevers upplevelse av dessa normer: 

Musikinstrument knyts till olika musikgenrer, enligt många elever. Till klassisk musik 
knyts instrument som till stor del spelas av flickor. Till pop och rock hör el-
instrument som mest spelas av pojkar[…]. Enligt Miriam väljs alltid pojkarna först, 
till exempel om det gäller gitarr, om det inte är så att någon flicka är extra bra. Efter 

 ”Riktig” gitarrist benämns av flera av Kvarnhalls informanter och verkar innebära gitarrister som ägnar sig åt 5

”flyhänt solospel”. Alltså inte gitarrister som bara kompar (Kvarnhall, 2002, s. 33).
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det att pojkarna valt sina instrument får flickorna ta det som återstår, ofta sång 
(Scheid, 2009, s. 102). 

I Musikalisk mångfald (2002), sammanställd av Sveriges Musik- och Kulturskoleråd 
undersöker man varför barn och ungdomar tycker det är viktigt att spela ett instrument 
i syfte att få ökad förståelse för deras förväntningar på musiken. Vad gäller val av 
instrument finner de att valet ofta beror på i vilken ålder det väljs. Barn påverkas 
oftast av föräldern medan ungdomar påverkas av vad idoler och förebilder spelar. 
Dock visade det sig i intervjuer att många elever hade svårt att namnge artister eller 
musikaliska förebilder som spelade deras instrument. Många angav istället lärare och 
konserter som viktiga inspirationskällor. Generellt sett angav 85% av deltagarna lust 
som det tyngst vägande skälet till att syssla med musik. 

I en annan del av undersökningen intervjuar man en grupp av icke spelande ungdomar 
och ställer frågan om vilket instrument de skulle välja att de skulle börja spela nu. 
Intressant för min undersökning var att gitarr var ett dominerande instrument om 
dessa ungdomar fick välja. Av 22 ungdomar valde hela 11 av dem gitarr (50%). 
 

(SMoK, 2002, s. 30) 

Motivet till denna dominans berodde, enligt de intervjuade eleverna, på flera olika 
aspekter. Det fanns dels en fascination för själva instrumentalisten: 

Jag har alltid varit fascinerad av dom som kan spela gitarr bra. Jag har försökt lära 
mig många gånger men det går inte så bra. Min pappa kan spela gitarr och han brukar 
sitta och spela lite så där. (SMoK, 2002, s. 30). 
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Ett annat motiv var instrumentets tillgänglighet och flexibilitet. Att man alltid kan ta 
fram en gitarr och börja spela, och dessutom lätt kan bära med sig den, till skillnad 
från ett piano (SMoK, 2002, s. 30). 
 Slutsatsen som man kommer fram till i undersökningen är att 
musikundervisningen måste väcka ständig lust och glädje för att eleverna ska känna 
sig motiverade att fortsätta spela ett musikinstrument. Eleverna måste känna 
framgång, att de utvecklas och att de får spela det de tycker om. Dessutom hade 
många elever enligt undersökningen tydliga mål med sitt musicerande där 60% av de 
tillfrågade hade som ambition att bli professionella musiker eller pedagoger. 

2.5 Teoretisk utgångspunkt 
Analys av det insamlade materialet har jag valt att göra utifrån Vygotskijs 
sociokulturella perspektiv (Lundgren m fl., 2014, s. 297-301). Hans vetenskapliga 
teori utgår ifrån att mänskligt lärande och utveckling, och därmed identitetskapande, 
är något socialt betingat och formas i det mellanmänskliga mötet, alltså i relation till 
andra människor i ens omgivning och det sociala sammanhang vi lever i. Denna 
kommunikation som sker mellan människor, menar han också, sker med hjälp av 
olika språksystem och med medierande verktyg och redskap. Dessa redskap kan både 
vara materiella och mentala och hjälper oss agera i sociala situationer. Man skulle 
kunna betrakta ett musikinstrument som ett materiellt medierande verktyg som ett 
hjälpmedel för social samverkan, och i sin tur lärande och individuell utveckling.  I 
Lärande, skola, bildning (2014, s. 300) menar Roger Säljö att det dock kan vara svårt 
att separera de materiella och mentala verktygen. De mentala eller språkliga 
verktygen använder vi för att uttrycka oss och för förstå vår omvärld, något som 
musik och musikinstrument är tydliga exempel på. Då jag delar uppfattningen om att 
identitet skapas i interaktion med andra människor vill jag därför analysera mitt 
resultat utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 
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3 Metod 

3.1 Metodval 
Denna undersökning kommer utgå bygga kvalitativa intervju samt en kvantitativ 
enkätstudie. Att använda sig av kvalitativ metod i forskning innebär, enligt Alan 
Bryman (2008) att intressera sig för ”världen hur undersökningspersonerna upplever 
den” (Bryman, 2008, s. 340). Vad gäller kvalitativ intervju så är syftet att nå fram till 
vad deltagarna tycker och tänker om sitt huvudinstrument kopplat till 
identitetsskapande. I denna kvalitativa intervju vill jag använda det som Bryman 
kallar semistrukturerad gruppintervju. Denna typ av intervjuform bygger på att 
forskaren har en lista med olika teman eller frågor som den vill ha svar på. Denna 
lista, ofta kallad intervjuguide, behöver inte följas utan man är som forskare fri att 
formulera frågorna efter hand eller ändra ordningen (Bryman, 2008, s. 415). Genom 
detta vill jag skapa en gemensam reflektion där man, genom att knyta an till vad de 
andra i gruppen säger, kan komma närmare fram till vad deltagarna egentligen tycker 
och tänker. Jag är dessutom intresserad av att se om det finns några kollektiva åsikter. 
 Det kommer dessutom genomföras en kvantitativ enkätstudie. Vad som menas 
med kvantitativ metod är att man eftersöker en mer mätbar forskning. Motiveringen 
till detta val är att få en bredare bild av ungdomars syn på identitetsskapande, som gör 
det möjligt att generalisera och tydligt formulera specifika frågor som är intressanta 
att få svar på (Larsen, 2009, s. 25). Enkätundersökningen kommer dock variera 
mellan öppna och slutna frågor. De öppna frågorna innebär, enligt Larsen (2009, s. 
47-48) att deltagarna har möjlighet att svara hur de vill, till skillnad från när det finns 
svarsalternativ givna på förhand, alltså slutna frågor.  

3.2 Urval 
Gruppintervjun kommer genomföras med en grupp om tre killar på musiklinjen på 
gymnasiet med elgitarr som huvudinstrument. Då instrumentet elgitarr enligt tidigare 
forskning (Kvarnhall, 2015, s. 23-30) domineras av manliga utövare ser jag inte 
homogeniteten i denna grupp som ett problem. Ett annat motiv till denna 
gruppsammansättning är att alla deltagare naturligt kan relatera till det som sägs. 
Eftersom syftet är att undersöka vad elgitarren har för betydelse för eleverna i deras 
identitetsskapande ser jag det som en fördel att jag själv har elgitarr som 
huvudinstrument. Det gör att jag eventuellt lättare kan leda samtalet. En nackdel med 
detta skulle dock kunna vara att jag tar vissa antaganden för givet, inte följer upp och 
missar vissa spår som skulle kunna vara intressanta. 
 De tre eleverna går i olika årskurser på en och samma gymnasieskola i 
Sverige. Jag har en idé om att deras varierande ålder och årskurs skulle kunna 
representera olika stadier av identitetsskapande, där vissa nått olika långt i denna 
process. Tryggheten till sin egen person, sin identitet och sitt huvudinstrument kan se 
olika ut beroende på i vilken årskurs man går, något som kan kopplas till det Scheid 
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(2009, s. 69-71) tar upp när han beskriver vilken betydelse skolan har som arena för 
elevernas musikaliska och personliga utveckling.  

För att skapa bakgrundsförståelse för intervjudeltagarna presenteras här några 
egenskaper som jag uppfattat kring deras personligheter och deras förhållningssätt till 
musicerande. Deras namn är uppdiktade med hänvisning till forskningsetiska 
principer. 

Charlie: En 18 årig, utåtriktad och rastlös kille som går tredje året på musiklinjen. 
Gillar att träna, umgås med vänner och festa. Musicerar oftast själv och lyssnar på 
hårdrock och blues. 
Göte: En 18 årig, lugn och tillbakadragen kille som går andra året på musiklinjen. 
Gillar att umgås med sin flickvän och spelar elgitarr i en jazzgrupp. 
Dennis: En 16 årig, aktiv kille som går första året på musiklinjen. Är engagerad i 
idrottsrörelser och kyrkan där det sistnämnda utgör det främsta forumet för 
musicerande. 

Enkäten har skickats via mail till lärare på fyra olika gymnasieskolor i Sverige. 
Gymnasieskolorna är utspridda i olika delar av Sverige vilket skulle kunna ge en mer 
generaliserad bild av hur det förhåller i Sverige som helhet och inte bara regionalt. 
Dessa lärare har sedan på lektionstid delat länken till enkäten med sin elever, där alla 
elever går musiklinjen på gymnasiet. Deltagandet var varierat och inte helt jämnt 
fördelat på alla skolor då de klasser som deltog i undersökningen hade olika antal 
elever, vilket gjorde att det var svårt att ha kontroll över deltagarantalet. Syftet med 
enkäten är att utforska hur gymnasieelever ser på identitetsskapande kring sitt 
huvudinstrument. Jag hade därför utformat frågor som var mer eller mindre formellt 
riktade mot detta syfte. Totalt var det 114 elever som deltog i enkätundersökningen 
men 110 elever som genomförde den komplett, alltså svarade på frågorna. Jag 
kommer därför att för enkelhetens skull utgå från att det var 110 deltagare. 

3.3 Genomförande 
Gruppintervjun kommer att spela in med hjälp av applikationen Röstmemon till 
iPhone. Detta för att på ett smidigt sätt kunna analysera och utvärdera intervjun. 
Eftersom jag vill veta vad deltagarna tänker och tycker måste jag inte bara intressera 
mig för vad de säger utan också hur de säger det. Därför kommer jag i efterhand att 
transkribera en ordagrann redogörelse av intervjun (Bryman, 2008, s. 428-431). Efter 
att transkriberingen är genomförd och intervjuerna genomlästa analyseras resultatet. 
Denna metod gör det dessutom möjligt att under själva intervjun fokusera på vad som 
sägs och att föra samtalet vidare.  
 Vad gäller enkätstudien kommer den att vara webbaserad. Då det inte fanns 
möjlighet att träffa alla elever och direkt påverka dem att delta i studien är detta ett 
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mer tillgängligt tillvägagångssätt för att få många svar på enkäten (Larsen, 2009, s. 
47). 

3.4 Forskningsetik 

I denna undersökning följdes alla forskningsetiska principer. Vad gäller enkäten fick 
alla elever läsa några rader text om min undersöknings innehåll, dess syfte samt vilka 
villkor som gäller för användning av undersökningen. De fick därefter för att 
överhuvudtaget kunna fortsätta enkäten godkänna att de tagit del av dessa villkor. 
Enkäten krävde dessutom inte att man fyllde i namn, och var därför helt anonym. Vad 
gällde gruppintervjun var en av de tre deltagarna minderårig. Jag ansåg därför att det 
vore viktigt att informera föräldrar och be om deras samtycke. Enligt Bryman (2008, 
s. 132) är det kutym att kräva föräldrars och vårdnadshavares godkännande om eleven 
är minderårig. Därför skrev jag ett samtyckesbrev (se bilaga 3) där arbetets syfte kort 
beskrevs, villkor förklarades och det fanns även en länk till de forskningsetiska 
principerna. Detta tog eleven med sig hem och läste och skrev under tillsammans med 
föräldrarna. 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4 Resultat och analys 

Här presenteras en resultatsanalys av det material jag insamlat. Jag kommer först 
redogöra för min kvantitativa enkätstudie och därefter min kvalitativa gruppintervju. 
Avslutningsvis kommer en slags sammanfattande analys av de båda undersökningarna 
uppvisas, detta tillsammans med några resonemang kring olika teman som 
utkristalliserades.  

4.1 Enkätstudien 

Här redovisas resultatet av enkätundersökningen . För att på mer överskådligt sätt 6

presentera vad eleverna svarade utifrån olika instrument, och för att skillnaden mellan 
de olika instrumenten inte är fokus för denna undersökning, har jag delat in dem i 
större instrumentgrupper och det är så jag kommer presentera dem i vissa av 
tabellerna. Dessa är; sång, trummor/slagverk, blåsinstrument, gitarr/bas, piano och 
stråk. Rubrikerna på de olika styckena symboliserar olika teman som jag ansåg de 
olika frågorna kretsade kring. Dessa är huvudinstrument och förebild, personlighet 
och stil samt relationen - huvudinstrument och jag. Avslutningsvis presenteras vad 
eleverna skrev när de fick beskriva sitt identitetsskapande fritt. 

4.1.1 Huvudinstrument och förebild 
Deltagarna bestod av 60% tjejer och 40% killar och det vanligaste huvudinstrumentet 
var sång. Sång dominerades av tjejer där hela 63% av tjejerna hade det som 
huvudinstrument. Vanligast hos killarna var elgitarr eller gitarr där 52% av dem hade 
det som huvudinstrument. Detta resultat går att koppla till vad Kvarnhall (2015, s. 
284-287) nämner i sin avhandling om konventionella populärmusikinstrument där de 
mer aggressiva och högljudda instrumenten gitarr och bas främst domineras av killar. 

Som motiv till att de börjat med just det instrumentet angav 15% att det var en 
familjemedlem eller en släkting som inspirerat dem till att börja. Många menade 
också att de i ung ålder hade ett musikintresse i största allmänhet. Det var mindre 
förekommande att känslor eller själva ljudet, alltså direkt upplevda intryck av 
musiken var motiv till att de började spela. Att familj och släkt har haft stor betydelse 
vid instrumentval upplever jag går att koppla till Bjørkvolds forskning (2005, s. 19) 
som hävdar att den första musik vi brukar som spädbarn ligger i språket och utgör en 
initieringsritual till oss som sociala varelse. Alla de ljud vi använder har alltså ett 
ursprungligt syfte att kommunicera och att få kontakt med vår omgivning, inte minst 
modern. Relationen och kontakten till den person som spelat eller introducerat 
instrumentet verkar därför varit viktigare än det estetiska intrycket. 

 Enkäten finns bifogad som bilaga (se bilaga 1).6
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Minns du vad som fick dig att börja med just det instrumentet?  (108 svar) 7

Nästa fråga handlade om huruvida eleverna har någon förebild som spelar deras 
huvudinstrument och ifall de har det, vem denna personen i så fall var. 75 (68%) av de 
110 eleverna upplevde att de hade en förebild, och av dem angav i 75% av fallen en 
artist. Eftersom artist är så dominerande i motsättning till hur eleverna på lektionstid 
resonerar och pratar om vad som inspirerar dem kan eventuellt ordet förebild lätt 
tolkas som en framstående eller offentlig person. Jag angav därför i frågan exempel på 
olika typer av förebilder, som; släkting, kompis, lärare eller artist. Det kan vara en 
anledning till att svaren bara var i dessa kategorier, dock ändå med betoning på just 
artist. Kvarnhall (2015, s. 224-225) nämner i sin avhandling att det finns ett 
identifikatoriskt förhållningssätt till populärmusiker bland ungdomar, och i första 
hand pojkar, där det handlar om att vilja vara och göra som någon annan är och gör. 
Att identifiera sig med och vilja bli som en populärmusiker är att eftersträva en social 
position. Att inneha denna position är att vara en social aktör med egenskaper som 
ungdomarna upplever som fördelaktiga i den social verklighet de lever i. 

Har du någon förebild som spelar ditt instrument, och i så fall vem?  (75 svar) 8

Sång Tr/Slg Blås Git/bas Piano Stråk ALLA

Släkting/vän 4 0 0 9 2 2 17
Musik i familjen 9 2 0 1 1 0 13

Musikintresse 15 0 0 2 0 0 17

Musikskolan 4 1 5 1 0 0 11

Vackert ljud 1 1 1 4 1 0 8
Uttrycka känslor 4 0 0 0 1 0 5

Coolt/häftigt 0 0 0 2 0 0 2

Instrument hemma 0 0 0 2 6 0 8
Jag var bra 3 1 0 1 0 0 5

Artist som förebild 1 0 1 3 0 0 5

Påtvingat 1 1 0 2 1 0 5
Minns inte 6 0 1 4 1 0 12

Svarade ej 2 0 0 0 0 0 2

Sång Tr/Slg Blås Git/bas Piano Stråk ALLA

Släkting/förälder 6 0 0 3 0 0 9

Kompis 2 0 0 0 1 0 3

Lärare 1 1 2 0 2 1 7

Artist 25 2 4 20 4 1 56

 Frågan var ursprungligen öppen där eleverna fick formulera svaret själva. Jag har därefter sammanställt deras 7

olika svar till olika kategorier som jag upplevde utkristalliserade sig.

 Se fotnot 7.8
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Något som tedde sig intressant var att de flesta eleverna (90%) angav att de spelade 
flera instrument och 75% av dem spelade två eller flera instrument. Detta, som 
kommer diskuteras mer ingående i den sammanfattande analysen, tyder på att elever 
har en bild av sig själva som mulitiinstrumentalister. I och med att de flesta svarade 
att de spelar fler än ett så ser det ut som att de direkt syftar på sitt biinstrument. Detta 
tyder på en ovilja att definiera och klassificera sig, något som Scheid (2009, s. 
154-155) nämner i sin avhandling. 

4.1.2 Personlighet och stil 
De flesta av eleverna (45%) angav på frågan Tycker du det är viktigt att människor i 
din omgivning vet att du spelar ditt huvudinstrument? att det inte var betydande. 
Minst betydande var det för gitarrister och basister där 51% svarade nej på frågan, 
något som förvånade mig när jag ställde det i förhållande till gruppintervjun. 

Tycker du det är viktigt att människor i din omgivning vet att du spelar ditt 
huvudinstrument? (109 svar) 

Eleverna fick svara på om de upplever att det finns en speciell stil kopplad till deras 
instrument. Eleverna kunde tolka begreppet stil relativt fritt med hänvisning till att det 
skulle kunna röra sig om klädstil eller livsstil. Av de 108 som svarade upplevde dock 
64% att det inte direkt finns någon till kopplat till deras instrument. 
Birminghamskolan (i Fornäs m fl., 1994, s. 35-36) har ju redan beskrivit stil och 
mode som starkt kopplade till de samhällsavståndstagande subkulturerna, men i och 
med deras eventuella undergång i den senmoderna medvetandekulturen, som Willis 
hävdar i Att förstå ungdom (Norell & Löfgren, 1991, s. 80) kanske stil kopplat till 
instrument också avtagit. Ett kombinerande av stil, där man själv plockar från olika 
uttryck och stilar verkar vara ett förhållningssätt som stämmer överens med hur 
ungdomar jobbar med stil idag, något som Sernhede (2006, s. 28) menar med 
begreppet reflexivitet. Det skulle kunna vara en förklaring till att elever inte ser på sig 
själva och sitt instrument som kopplade till en viss stil.  
 Trots att få elever upplevde en speciell stil kopplade till deras 
huvudinstrument var det många (68%) som upplevde att man kunde tala om en 
personlighet som hörde till deras instrument. 

Sång Tr/Slg Blås Git/bas Piano Stråk ALLA

Ja 14 3 1 7 3 2 30

Nej 20 2 5 16 6 0 49

Vet inte 16 1 2 8 3 0 30
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Anser du att det finns en personlighet kopplad till ditt instrument? (110 svar) 

Av de som svarade ja på den frågan så ansåg 63% av dem att den personligheten 
stämde in på dem själva. Många elever jag talade med under min praktik påpekade 
ofta att: ”jamen du vet, basister är ju alltid så där slöa”. Även bland lärare förekom 
den typen av resonemang, om än relativt skämtsamt, för att beskriva olika beteenden 
hos sena eller trötta elever. Om man utgår ifrån att det är som Scheid (2009, s. 
135-137) nämner, att identitetsskapande genom musik sker i två olika aspekter, en 
intern och en extern, och dessutom utgår från att personlighet är något förknippat med 
det interna och stil förknippat med det externa, så visar resultatet av de två senaste 
frågorna att ungdomar kopplar musicerande på instrument mer till individuella 
kognitiva processer. 

4.1.3 Relationen - huvudinstrument och jag 
Till skillnad från tidigare frågor skulle eleverna utgå från färdigformulerade alternativ 
när de skulle beskriva sitt musicerande, så att de inte skulle uppleva frågan som för 
komplicerad. Dock fick de trots det möjligheten att använda alternativet annat, något 
som bara tre elever gjorde. Dessa beskrev sig som en kombination av de ovanstående 
- låtskrivare och musiker. 

Hur skulle du helst beskriva ditt musicerande? (109 svar) 

Det som föreföll sig intressant här var att de flesta elever inte beskrev eller 
definierade sig utifrån sitt huvudinstrument. Närmare 40% av eleverna skulle helst 
beskriva sig som musiker. 27% beskrev sig som musikintresserade vilket skulle kunna  
tolkas som en mer helhetsorienterat förhållningssätt till sitt musicerande. Dessutom 
frågade några elever om man fick välja flera alternativ. En reflektion kring denna 
fråga är att alternativet Jag spelar [mitt huvudinstrument] kan betraktas som mindre 

Sång Tr/Slg Blås Git/bas Piano Stråk ALLA

Ja 38 2 5 22 7 1 75

Nej 1 2 2 3 2 0 10

Vet inte 11 2 1 6 4 1 25

Sång Tr/Slg Blås Git/bas Piano Stråk ALLA

Jag spelar [mitt huvudinstrument] 3 0 4 3 1 0 11

Jag är kompositör/låtskrivare 6 0 0 2 1 0 9

Jag är [genre] (ex. punkare) 1 0 0 0 0 0 1

Jag är musiker 20 3 3 12 2 2 42

Jag är musikintresserad 13 1 0 9 6 0 29

Jag är musikstudent 5 2 1 4 2 0 14
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värdeladdad än de resterande frågorna där ”är” mer anknyter till identitet. Det skulle 
också kunna påverka att utfallet blev som det blev. 

När jag frågade hur stor del av deras vardag som de ägnar åt musik blev det tydligt att 
de har ett starkt generellt musikintresse och ett vardagsliv där musik ständigt är 
närvarande. 

Hur stor del av din vardag (inte skoltid) ägnar du åt musik? (110 svar) 

När de ägnade sig åt musik i vardagen så var deras huvudinstrument aldrig involverat 
för 0 elever, sällan involverat för 3%, involverat ibland för 15%, ofta involverat för 
61% och alltid involverat för 21%. Det generella musikintresset är alltså stort hos 
eleverna. Av den tid de lägger på musik i vardagen så har deras huvudinstrument stor 
betydelse. 
 En fråga som var av mer formell karaktär vad gäller relationen 
huvudinstrumentet och jag var Till hur stor del upplever du att ditt huvudinstrument 
är en del av den du är? Där svarade 25% att huvudinstrumentet till stor del var del av 
dem själva, 47% ganska stor del, 22% liten del, 5% knappt alls en del och 1% inte alls 
en del. 

4.1.4 Avslutningsvis - reflektera fritt 
Som avslutning på enkäten fick eleverna beskriva sitt musicerande fritt utifrån 
begreppet identitet. Av de 110 deltagarna i undersökningen var det 48 som valde att 
svara på denna fråga. I många av de fallen förekom relativt svårtolkade resonemang 
som ”jag nynnar hela tiden” och ”sjunga är roligt”. De flesta av de svar som dock 
innehöll lite mer substans beskrev sitt huvudinstrument som en viktig del av dem. En 
tjej som spelade saxofon beskrev det så här: 

”Jag älskar att spela saxofon, och jag gillar att nämna det för att jag tycker att det ger mig 
ytterligare en dimension i min personlighet. Jag tycker om att vara spontan och inte passa 
in i en låda, så valet av saxofon var bara helt slumpvis. Eftersom jag anser att saxofonen 
kan passa in i många olika genrer så kanske det speglar min personlighet på så sätt att jag 
passar in i många olika sammanhang.” 

Sång Tr/Slg Blås Git/bas Piano Stråk ALLA

Aldrig 0 0 0 0 0 0 0

Sällan 0 0 1 0 0 0 1

Ibland 1 0 2 1 1 0 5

Ofta 27 3 3 16 6 1 56

Alltid 22 3 2 14 6 1 48
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Många uttryckte något som jag inte lagt så stor vikt vid i min enkätundersökning, 
nämligen betydelsen av den känslomässiga aspekten av att musicera på sitt 
instrument. En kille som spelade gitarr förklarade att:  

”Min relation till instrumentet gör mig till en ny version av mig själv när jag spelar, en 
bättre version som vågar göra saker och säga saker som jag vanligtvis inte skulle våga.” 

En tjej som hade sång som huvudinstrument beskrev det så här: 

”Jag får ut alla mina känslor genom sång/musik. Det är det bästa jag vet och jag mår bra 
av det.” 

4.2 Gruppintervjun 

Här följer resultatet av den kvalitativa gruppintervjun som genomfördes med tre 
elever med elgitarr som huvudinstrument; Charlie, Göte och Dennis. Jag kommer i 
det här avsnittet benämna dem med deras initialer. Avsnittet är indelat i olika teman 
som jag tycker utkristalliserar sig ur intervjuerna. Dessa är Personen före musiken, 
Uttrycka känslor - gitarren som verktyg, ”Gear addiction" - medvetenhet och En 
typisk gitarrist. 

4.2.1 Personen före musiken 
Inledningsvis i min gruppintervju ville jag skapa en fördjupad bakgrund av deltagarna 
samtidigt som jag försökte lätta på eventuell nervös stämning med frågor som var av 
det mer berättande slaget. De fick därför svara på varför de började spela just gitarr. 

C: För min del var det hela uppväxten. Jag hade en bror som var musikintresserad och 
tvingade på mig musiken. Men gitarr var först när jag såg Janne Schaffer när jag var 
väldigt liten. Han har ju den röda gitarren. Sen fick jag en röd leksaksgitarr, men 
började väl först spela trummor. Men sen blev det gitarr när jag väl blev 
musikintresserad[…], han [brodern] introducerade mig för hårdrock, och med det 
kommer ju gitarr automatiskt. Ofta. 
G: Jag blev också musikintresserad när jag var ungefär tio kanske. Då blev det också 
hårdrock, främst Metallica. Sen kom Guitar Hero  när jag var typ åtta, och det var så 9

jag blev intresserad av själva instrumentet och så blev det sen att jag ville börja spela. 
Och då blev det att jag började på någon kulturskola och spelade klassisk gitarr. 
J (intervjuare): Ok. Du då Dennis? 
D: Min morbror introducerade mig när jag var typ tio. Sen så började jag också på en 
sån där nylonsträngad gitarr. Det var på mellanstadiet. Sen fick man välja elgitarr på 
högstadiet. 
J: Ok. Så din morbror spelade gitarr? 
D: Ja. Han är tre år äldre så han kunde lära och visa mig hur man gjorde. 
J: Just det. Men, lyssnade du på någon speciell musik då under den perioden? 

 Guitar Hero är en tv-spelserie som går ut på att spelaren, med hjälp av plastgitarr med fem olika knappar ska 9

trycka de noter som anges på tv-skärmen.
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D: Ja det var ju lite Metallica. Hårdrock överlag. 

Som anledning till varför de började spela beskrev de lite olika anledningar. Charlie 
och Dennis hade både haft betydelsefulla personer i sin närhet som inspirerat dem till 
att börja spela medan Göte beskrev musiken som mest betydande. Både Göte och 
Charlie beskriver också mötet med själva instrumentet då de upplevde fascination av 
gitarren mer utifrån hur den såg ut och fick för laddning. Bjørkvold (2006, s. 42-45) 
förklarar att fascination i första mötet med ett instrument ofta utgår ifrån lek. 
Elgitarren kan betraktas som en leksak igenom vilken vi kan uppleva frihet och 
fantasi, och där igenom kreativitet. Både Charlie och Göte beskriver sitt första möte 
med gitarren att det först och främst inte var musiken som alstrades ur instrumentet 
som fick betydelse utan snarare instrumentet betraktad som ett redskap för kreativitet 
i bemärkelsen lek. 

Att själva musiken eller ljudet inte alltid står i fokus blir också tydligt i nästa 
resonemang; 

C: En sak som jag tror folk inte fattat med mig är att när jag började med musik och 
intresserade mig för gitarr, så var ju mitt huvudband Guns N’ Roses, så folk har ju 
alltid trott Slash [gitarrist]. Men när man är liten så förstår man ju inte att han är en bra 
gitarrist, oavsett om man tyckte att det lät bra. Så det kom nog mer av hela attityden, 
som just det bandet hade och det var därför jag fastnade för det. Så först var det 
egentligen bas jag tyckte var coolt som Duff McKagan spelade i det bandet. Jag såg 
någon intervju med honom och tänkte, shit vad cool han är, jag måste bli som han. 
J: Ok. Som han var som person då alltså? 
C: Ja precis. Och sen kom gitarr bara mer och mer med tiden och så blev det Slash 
eftersom han spelar gitarr. Så aspekter jag tittade på var inte bara musiken utan 
intervjuer, livet i USA, hans uppväxt i England. Så det var mer attitydgrejen som fick 
mig att gilla just det. 

4.2.2 Uttrycka känslor - gitarren som ett verktyg 
De känslomässiga aspekterna i att spela ett instrument var något som 
intervjudeltagarna beskrev som centralt för sitt spelande. Så här uttrycker Charlie det 
när jag frågar vad de får ut av att spela gitarr; 

C: Det är bara därför jag spelar. Alla måste ju hitta sin grej. Vissa gillar sport. Mina 
föräldrar var väldigt sportintresserade så de ville ju hellre det, men jag kände 
ingenting för det. När jag gick ifrån efter att sportat kände jag ingenting. Med gitarren 
kunde jag känna saker flera timmar efteråt. Man kom in i sin egen värld. 

Göte fortsätter och fyller aspekten av uppleva utveckling; 

G: Ja men det är väl så att man kan uttrycka sina känslor på ett annat sätt. Men sen 
tycker väl jag att det är skitkul att sitta och öva, bli bättre på det och känna att man 
utvecklas. 
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Dennis beskriver däremot det han ofta känner när han spelar gitarr; 

D: Asså, jag tycker det är kul att vara lead. Man lyssnar ju på gitarren. Så att spela 
solo, slingor och lite så tycker jag är roligt. Men sen är det ju gött att kompa och 
känna att man gör en grund också. 
J: Just det. Men hur känner du dig då när du spelar gitarr? 
D: Jag känner mig cool. 

4.2.3 ”Gear addiction” och medvetenhet 
Ett motiv till att spela elgitarr som blev tydligt av intervjuerna var att engagera sig i 
utrustning och teknik. Detta kommer Charlie in på när jag frågar vilka för- och 
nackdelar de upplever med att spela gitarr, då dock för att beskriva nackdelar. Han 
använder begreppet ”Gear addiction” och syftar till ett beroendeliknande 
förhållningssätt till tekniska artefakter som pedaler, förstärkare, och andra 
gitarrtillbehör som ständigt finns i elgitarristens närvaro. Det finns mycket man kan 
”snöa in” på. 

C: Och en nackdel till är ju gear addiction. 
J: Att man har mycket prylar? 
C: Ja. Man lägger ner mycket tid och pengar för att få det perfekta ljudet, fast man 
borde inse att det sitter i händerna. 
G: Men det är ju en fördel också. Att gitarrister så mycket kan påverka och förändra 
sitt ljud, kanske lättast av alla. Genom pedaler och olika gitarrer. 

Kvarnhall (2015, s. 274-280) beskriver ju som jag tidigare nämnt detta fenomen. Han 
menar att äga och omges av prylar är manligt betingat. Denna relation till teknik som 
pojkar och män i största allmänhet tycks enligt Kvarnhall uppstå ur en kombination av 
det som sker i en social kontext men också igenom egenskaper i deras personligheter. 
Charlie kopplar visserligen inte sitt intresse för tekniska artefakter som något manligt 
betingat utan något som är kopplat till instrumentet i sig. 

Vidare fortsätter Göte; 

G: Jag tänker också på framtiden, om man skulle behöva ha jobb. När man ska ut 
och spela någonstans är det nästan alltid så att de behöver en basist eller en trummis. 
Men gitarrist är bara på typ en låt och sen är det tio andra som den inte behövs på. 
C: Det finns väldigt många gitarrister också. 
G: Ja. 

Här ger Göte uttryck för en medvetenhet som jag tycker är återkommande och talande 
för de flesta deltagarna i den här studien. 75% av de enkätdeltagarna som svarade på 
frågan om vem som är deras förebild angav en artist och de flesta av dem nämnde 
flera artister som inspirerade dem, vilket tyder på en bred kännedom om genrer, stilar 
och musikaliska preferenser. Även Charlies reflektion kring ”Gear addiction” 
uttrycker en medvetenhet som handlar om ”rätt” sound och ”rätt” utrustning. 
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4.2.4 En typisk gitarrist 
När vi pratade om vilka för- och nackdelar de upplevde med att spela instrumentet 
elgitarr kom Charlie in på något som redan påtalats i enkätstudien, nämligen den 
jargong där man beskriver personlighetsdrag utifrån det instrument de spelar. 

C: Och jag tror också att man som gitarrist är lite mer av en dagdrömmare. Det 
upplever jag på ganska många. 
J: Som del av en personlighet? 
C: Ja precis, som en personlighet. Mer eller mindre. 
J: Känner ni andra igen det? Dagdrömmare. 
D: Lite ändå. 
C: Det behöver inte vara mycket men mer än andra instrument. Det känns som 
gitarrister och sångare är lite okontaktbara. Går runt och nynnar och sjunger i sin 
egen lilla värld. Att man går in i en bubbla. 

Här nämner Charlie en fördom kring elgitarristens personlighet. Han beskriver 
elgitarristen som en drömmare som är i sin egen lilla värld, alltså relativt inåtvänd. 
Samtidigt har de alla tre redan beskrivit betydelsen av uttryck och attityd och nämnt 
begrepp som ”att vara cool” i samband med att spela elgitarr. Detta tyder på en slags 
dubbelhet där elgitarristen både är expressiv och introvert. Denna ambivalens 
stämmer ganska bra överens med en rådande uppfattning av vad en elgitarrist är, som 
beskrivits tidigare i texten. 
 De kopplar också ihop personlighetsdraget dagdrömmare och ”gear addiction” 
till deras engagemang i gitarren utanför skolan. Göte beskriver hur mycket av sin 
fritid han ägnar åt att tänka, spela och prata om elgitarren. 

G: På enkäten tror jag att jag skrev; mer än 8 timmar. 
C: Per dag? 
G: Ja. Det skulle inte förvåna mig. Jag sitter ju och tänker på gitarr på bussen och 
hela tiden i skolan. Om man ska räkna in allt jag tänker på sound, förstärkare, pedaler 
och allt så kan det nog bli hur många timmar som helst. 
J: Ja för vissa kan gå hem och spela tv-spel istället och att gitarren bara är en del av 
skolan. Hur är du Dennis? 
D: Alltså, jag kan nog vara så där åtta timmar också. När man lyssnar på musik tänker 
jag ju oftast på mitt huvudinstrument också. Särskilt om det finns i. 

Om man utgår ifrån att identitet skapas i interaktion med andra människor, i enlighet 
med Vygotskijs sociokulturella perspektiv (Lundgren m fl., 2014, s. 297-301) så 
innebär det att den bild man upplever att människor i ens omgivning har av en är 
viktig också för hur man ser på sig själv. Scheid (2009) använder följande definition 
för att beskriva begreppet identitet; ”Hur vi ser på oss själva i förhållande till hur 
andra ser på oss” (Scheid, 2009, s. 135). Jag ville därför veta vilken betydelse mina 
intervjudeltagare hade av att bli betraktade som gitarrister i sociala sammanhang. 

J: Skulle ni tro att era vänner och folk i er omgivning skulle definiera er som 
gitarrister? 
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C: Alla dar i veckan. 
J: Charlie, det är han som spelar gitarr liksom? 
C: Definitivt. 
G: Ja jag tror det med. 
J: Upplever du också Dennis att du definieras som gitarrist? 
D: Alltså, just nu är ju jag den enda som spelar gitarr i klassen, så på det sättet är jag 
ju gitarristen. 
J: Just det. På fritiden då? 
D: Alltså i [min hemstad] är det ju inte så många som spelar musik så där är jag 
snarare den som spelar musik. 
C: Jag tror också det beror sig på vilken person det är. De som man känner och de 
man känt länge kanske har en delad bild av en, för att de vet att man gör annat. Men 
som när jag går till gymmet så tänker ju alla det; Åh, där kommer gitarr-Charlie. Så 
det beror sig lite på vem det är. 
J: Så varför tror ni det blivit så då? 
C: Nej men det är ju det man brinner för. Man utstrålar det ju. Haha, vi skäms ju inte 
för att vara gitarrister. Det är det coolaste som finns. 

Både Charlie, Göte och Dennis visade en stark personlig förankring i sitt 
huvudinstrument, att definitionen ”gitarrist” stämde bra överens på dem, och de 
kopplade starkt elgitarren till sin egen identitet. Elgitarren hade både format dem och 
gör det fortfarande. När jag frågade om de reflekterar kring sin egen personlighet och 
identitet gav Charlie en bild av identitetsskapande som handlade mer om den stil och 
det uttryck som professionella gitarrister har.  

C: Jag tror vi är lite för unga för att ha fått en egen gitarrist-identitet, eftersom vi inte 
spelat på så jättestora ställen och inte skaffat oss som exempelvis Slash, solglasögon 
och topphatt. Alla vet att det är han. Det har nog inte vi fått än men det är definitivt 
något som kommer. 

Charlies begrepp ”gitarr-identitet” vittnar återigen om medvetenhet, kännedom om 
begreppet professionalitet och inte minst vad det är att känna trygghet i rollen som 
artist och musiker. Det är inte heller bara medvetenhet om vilka parametrar som är 
betydande för artisteri utan också en medvetenhet om deras egen personliga 
utveckling och hur den förhåller sig till omvärlden. 

4.3 Sammanfattande analys 

I sammanställningen av den kvantitativa och den kvalitativa undersökningen fann jag 
både motsägelser och liknelser. Samtidigt som enkätundersökningen på många plan 
visade att elevernas förhållande till sitt musicerande vara starkare definierat av 
begreppet musiker snarare än instrumentalister så visade den kvalitativa intervjun av 
elgitarristerna ett betydelsefullt förhållande till sitt huvudinstrument med djupgående 
funderingar och en starkt engagemang. Av gruppintervjun framgick det också att det 
inte bara var förebilder och musiker som förstärkte deras relation till 
huvudinstrumentet, utan det fanns många materiella och tekniska artefakter kopplade 
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till instrumentet som var betydande. Jag kommer i detta avsnitt sammanfatta några 
olika teman som utkristalliserades ur undersökningarna. 

4.3.1 Förebilden 
Efter att jag sammanställt och tolkat resultatet av de båda undersökningarna väcks en 
fråga inom mig; är det snarare så att huvudinstrumentet skapas genom identitet än att 
identitet skapas genom huvudinstrumentet? De flesta av de elever och ungdomar som 
jag mött i den här undersökningen beskriver att det första mötet med sitt 
huvudinstrument tar avstamp i relationen till en annan människa som de ser upp till, 
en förebild. Många angav släktingar eller syskon som viktiga för att de började med 
just det instrumentet. Charlie beskriver den tidiga relationen till en förebild så här;  

”När man är liten så förstår man ju inte att han [Slash, gitarrist i Guns N’ Roses] är 
en bra gitarrist, oavsett om man tyckte att det lät bra. Så det [intresset] kom nog mer 
av hela attityden, som just det bandet hade och det var därför jag fastnade[…] Så 
aspekter jag tittade på var inte bara musiken utan intervjuer, livet i USA, hans 
uppväxt i England. Så det var mer attitydgrejen som fick mig att gilla just dem”. 

Att känna till bakgrunden, uppväxtförhållanden och annan fakta om den förebilden 
man har innebär en djupare relation till den personen, något som alltså är en stark 
motivationskraft till att spela ett instrument. Enligt Bjørkvold (2005, s. 16-19) grundar 
sig all användning av musikaliskt språk i kommunikationen med andra människor och 
sammanför man detta men min teoretiska bakgrund som utgår från att identitet skapas 
socialt så känns det självklart att intressera sig för de faktorer som finns i individens 
sociala sammanhang. Kvarnhall (2015, s. 284) påpekar också det symboliska värdet 
som ligger i instrumenten, inte minst i de konventionella populärmusikinstrumenten; 
elgitarr, elbas och trummor .  10

Många av ungdomarna i undersökningen upplevde dessutom att det finns en 
personlighet kopplad till de olika huvudinstrumenten, dock inte en specifik stil. 
Personlighet var det som ansågs vara utgångspunkten till att man intresserade sig för 
ett visst instrument snarare än tvärtom. I Musikalisk mångfald (SKoM, 2002) upplever 
man att det är svårt att bestämma betydelsen av musikaliska förebilder. 
Undersökningen tyder inte på någon generell idolisering bland eleverna men man 
instämmer ändå med att det finns ett samband mellan förebilder och inspiration när 
elever spelar ett instrument. De drar också slutsatsen att familj och föräldrar har en 
viktig roll för om ett barn börjar spela ett visst instrument. Det skulle också i så fall 
antyda att instrumentet i sig inte är lika betydande som de människor som finns i den 
musicerande ungdomens sociala omgivning. 

 Elgitarr betraktas ofta som en fallossymbol (Scheid, 2009, s. 103; Kvarnhall, 2015, s. 284)10
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4.3.2 Ett reflexivt förhållningssätt 
En annan insikt som blivit tydlig i många hänseenden i undersökningen är att 
ungdomar idag har ett reflexivt förhållningssätt till sitt musicerande. De har en djup 
kännedom om olika artister, musiker, utrustning, musikstilar, värdeord och andra 
begrepp som är långt mer utvecklat än den var för mig i samma ålder. Ziehe (1992, s. 
63) beskriver ett utvecklat vardagligt vetande bland dagens ungdomar som dels 
bygger på massmedia men också, menar han, på större samhällsfrågor som hotar vår 
existens. Arbetslöshet, ekonomisk kollaps, flyktingkris och miljöförstöring är frågor 
som inte går att skaka av sig och man måste därför som ungdom medvetengöra sig 
och förhålla sig till dessa genom ökad kunskap. Mycket ligger också i att ramarna för 
identitet och livsstil, tack vare kulturell friställning, är mycket lösare idag (Norell & 
Löfgren, 1991, s. 161-162; Ziehe, 1992, s. 38-39). I sitt identitetsbyggande 
botaniserar ungdomar fritt bland flera olika kulturuttryck och livsstilar, och som grund 
för detta ligger populärkulturen igenom massmedias medvetandeindustri (Sernhede, 
2006, s. 26).  
 Den medvetenhet som framgick framförallt i gruppintervjun kring större 
frågor som professionalitet, skulle också kunna kopplas till Ziehes forskning (1992, s. 
64-66). Han menar att vägen in i vuxenvärlden är mindre tillbommad än vad den varit 
och att ungdomar därför tidigare i livet får tillgång till att reflektera över dessa frågor.  

4.3.3 Mina känslor är jag 
Att de känslomässiga aspekterna av att spela ett musikinstrument är viktiga blev dock 
väldigt tydligt i analysen av resultatet. I den kvalitativa intervjun var att uttrycka 
känslor deltagarnas främsta motiv till att de musicerade överhuvudtaget och i enkäten 
menade majoriteten av de som resonerade fritt att uttrycka känslor igenom sitt  
huvudinstrument var väldigt viktigt; ”Sång är en stor del av mig, jag kan uttrycka mig 
själv mer i sång” (Tjej med sång som huvudinstrument). 

Scheid (2009, s. 162) beskriver kopplingen mellan känsla och identitet som det mest 
talande för hur ungdomar resonerar i det senmoderna samhället. Han använder den 
franske filosofen René Decartes uttryck ”Cogito, ergo sum”, alltså ”Jag tänker alltså 
finns jag” för att symbolisera hur det förhöll sig förr. Som en jämförelse och en 
förståelse för hur det istället förhåller sig idag använder han uttrycket ”Sentio, ergo 
sum”, det vill säga ”Jag känner alltså finns jag”. I detta senmoderna samhälle med en 
ständiga föränderlighet och ett ökat medvetande har alltså att förmedla och visa 
känslor blivit detsamma som att uttrycka sin identitet. 

4.3.4 Huvudinstrumentet - ett socialt verktyg 
I enlighet med Vygotskijs sociokulturella perspektiv (Lundgren m fl., 2014, s. 
297-301) kan man alltså betrakta musikinstrumentet som ett socialt verktyg, en 
förlängd arm av oss själva, igenom vilken vi förstår, tolkar och förhåller oss till vår 
omvärld (Bjørkvold, 2009, s. 185-187). För att göra en koppling mellan resultatet och 
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denna teori så beskriver eleverna, när de får resonera fritt, flera sätt som deras 
instrument är betydande i social mening.  

”Gitarren är mitt sätt att tala/uttrycka istället & eller för ord.” (Kille med elgitarr som 
huvudinstrument) 

”Jag är normalt tyst och mitt instrument ger mig chansen att uttrycka mig utan 
ord .”(Tjej med piano som huvudinstrument) 

”Jag tror sången i sig gjort mig till en mer öppen och social person, så då jag träfat 
många av mina bästa vänner inom musiken.” (Tjej med sång som huvudinstrument) 

Genom att musicera på sitt huvudinstrument så upplever eleverna att de på ett annat 
sätt kan kommunicera med sin omvärld och ibland bli bättre förstådda. En annan 
tolkning av hur instrumentet fungerar som socialt redskap är att man som ny elev på 
musiklinjen använder instrumentet som en slags första navigator i det nya sociala 
sammanhanget.  

”Jag är egentligen ganska blyg men det är lättare att lära känna andra om man spelar 
ett instrument. Alla har ju sitt eget instrument i klassen.” (Kille med trumset som 
huvudinstrument) 

”[…] det är också lätt att bli kompis med andra basister. De vet vem jag är då.” (Kille 
med elbas som huvudinstrument) 

På så vis ges huvudinstrument en betydelse för den man är inför andra i ett socialt 
hänseende och alltså hjälper en kommunicera med andra. Instrumentet blir ett slags 
navigationsredskap på musiklinjen som får fortsatt betydelse genom gymnasietiden. 

4.3.5 Elgitarr - ett manligt instrument? 
Att gitarr nästan enbart spelas av killar är något som blivit tydligt av både min och 
tidigare forskning. Enligt Kvarnhall (2015, s. 270) ingår alltså elgitarr i den 
instrumentgrupp som han kallar för konventionella populärmusikinstrument, det vill 
säga de instrument som främst engagerar pojkar. Förutom de tekniska artefakterna, 
betraktandet av elgitarren som en fallossymbol så menar han att pojkar möter olika 
direkta och indirekta erfarenheter i deras omvärld, och som påverkar dem att spela 
just elgitarr (2015, s. 281-284). Direkta erfarenheter är värdering och normer i deras 
sociala omvärld, till exempel den manliga dominans som redan existerar på 
instrumentet elgitarr. Indirekta erfarenheter handlar mer om det de möter i böcker, 
tidningar eller på internet. två av intervjudeltagarna i min undersökning angav en 
manlig person i deras närhet som betydande för valet av instrument, och de kopplade 
dessutom attityden ”cool” till att spela elgitarr. 

D: Klarinett är ju liksom inte så mycket solo, där man går fram liksom. Inte så 
mycket attityd. Det är samma som gitarrorkester. Det är inte jättecoolt. 
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[…] 
C: Nej men det är ju det man brinner för. Man utstrålar det ju. Haha, vi skäms 
ju inte för att vara gitarrister. Det är det coolaste som finns. 
[…] 
D: Mm, ja. Men jag känner mig cool [När jag spelar elgitarr]. 

Kvarnhall (2015, s. 220-221, 226) beskriver också ett avståndstagande från flickors 
förhållningssätt i pojkars musicerande, något som skulle kunna ställas i kontrast till 
det som tidigare nämnts om känslor som en given motivationskraft till att musicera. 
Han menar att det i det förhållningssätt som pojkar har till musiker och 
musikinstrument finns ett avståndstagande till de känslomässiga aspekterna av att 
musicera. Att använda musik och musicerande i sådana syften kan betraktas som 
sämre av pojkar. Frågan är dock om detta är en relevant tanke i mitt fall där både 
Charlie och Göte beskriver känslouttryck genom gitarren som det essentiella i deras 
musicerande. Dennis resonemang är ju i så fall mer överensstämmande med det 
Kvarnhall menar, där ”att vara cool” är ett sätt att anamma en attityd som ses som en 
manlig egenskap och därmed ett avståndstagande till ett kvinnligt och intimiserat 
förhållningssätt (2015, s. 295). 
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5 Diskussion 

På många plan förde undersökningen fram ett överraskande resultat. Eleverna i 
intervjun hade ett djupt förhållande till sitt huvudinstrument som tog upp mycket av 
deras tid och engagerade dem på många olika sätt. Detta var en generell upptäckt som 
även stämde in på hur elever med andra huvudinstrument upplevde relationen till sitt 
huvudinstrument. Det var dock ett begrepp som var extra framträdande vid analysen 
av resultatet och som på många sätt kan beskriva elevernas förhållande till sitt 
huvudinstrument idag; reflexivitet. 

Ungdomar i det senmoderna samhälle har, vilket framgick redan av tidigare forskning 
,skapat en utökad självmedvetenhet där de alltid reflekterar sig själva genom ett slags 
filter av en medial verklighet och populärkulturella preferenser, och det var precis 
detta som bekräftades i resultatet. Ungdomar idag är mer reflexiva och betraktar sig 
själva utifrån den omvärld de lever i där förutsättningar för att musicera har 
förändrats, något de är starkt medvetna om. De är medvetna om olika sound, 
”gitarridentitet”, vad professionalitet är, vilka skolor man ska gå för att lyckas och hur 
man förhåller sig till sin omvärld.  

De blev också tydligt att de flesta helst benämner sig som musiker. Scheids (2009, s. 
174) uttryck ”väljandets olidliga svårighet” syftar till just en ovilja hos eleverna att 
definiera och klassificera sig i musikaliska sammanhang. Det är viktigt för dem att 
känna sig kreativa och oförutsägbara.  

Det innebär att eleverna vill visa att de är kreativa och förändringsbenägna i ett 
samhälle som utmärks av senmodernitetens individualisering, upplösning av 
traditionella normer och värderingar och medvetenhet om sanningens relativa natur. 
(Scheid, 2009, s. 175) 

Att bli utplacerad på den musikaliska kartan kan innebära att man diskvalificeras för 
deltagande i andra musikaliska sammanhang, vilket innebär att en frihet går förlorad.  

Samtidigt som insikten om reflexivitet uppenbarade sig visade båda undersökningarna 
ett gediget engagemang i sina huvudinstrument med både en implicit och en explicit 
koppling till deras identitetsskapande. Detta, visade det sig, i form av instrumentet 
som ett känslomässigt verktyg som hjälper dem förstå, uttrycka och behandla känslor. 
Att musicera på sitt huvudinstrument innebär att jobba med känslor och därmed alltså 
att jobba med sig själv, något som eventuellt är åsidosatt i dagens skola där teoretisk 
och samhälleligt nyttogörande kunskap är högre prioriterat (Scheid, 2009, s. 175). 

Det är alltså denna dubbelhet; en ökad reflexivitet med en djup känslomässig 
förankring i deras huvudinstrument som verkar kunna ge svar på mina utgångsfrågor. 
För att därför återkoppla till frågan; vilken relation har elever på musiklinjen till sitt 
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huvudinstrument elgitarr och vilken betydelse har det för deras identitetsskapande? så 
framgår att eleverna har en reflexiv, nära relation till sitt huvudinstrument. Detta tyder 
på en balans i förhållande till musiken som helhet, där man både har en generell 
kännedom av musicerande och en speciell relation till sitt huvudinstrument. För att 
därför också besvara frågan om huruvida denna relation hämmar eller stärker deras 
förhållande till musiken som helhet så har den snarare en stärkande funktion. 

I och med att jag på ett utförligt sätt undersökt hur ungdomar utvecklar och skapar sig 
identitet genom huvudinstrumentet elgitarr upplever jag att jag uppnått syftet med 
denna uppsats. Jag har presenterat kvantitativ data som jag sammanställt och 
analyserat med en kvalitativ intervju. Resultatet av dessa två undersökningar tycker 
jag tillsammans uppvisar validitet, trovärdighet och dessutom skildra en komplett bild 
av hur det förhåller sig. Skulle jag förändrat något skulle det vara en bättre utformning 
och förberedelse av intervjun med fler deltagare, längre intervjutid och eventuellt en 
provintervju innan. 

5.1 Vidare forskning 
Om jag avslutningsvis får resonera fritt kring hur man skulle kunna forska vidare på 
detta ämne så tycker jag det vore intressant att läsa om vilken betydelse tekniska 
artefakter får för elevernas musicerande. Hindrar de eller främjar de deras utveckling? 
Många gånger upplevde jag att de elever som hade elgitarr eller elbas som 
huvudinstrument ägnade mer tid på att diskutera, köpa och byta pedaler och 
utrustning än vad de övade och musicerade på sitt instrument. 
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Bilagor  

BILAGA 1 - Enkät - Huvudinstrument och identitet 

Hej kompis, och tack för att du vill göra min enkät! 

Mitt namn är Joakim Linder och jag läser till gymnasielärare i musik på 
Linnéuniversitetet i Växjö. Jag är inne på min sista termin och skriver nu mitt 
examensarbete och det är där du kommer in i bilden!  

Jag vill undersöka vad elever på estetiska programmet har för förhållande till sitt 
huvudinstrument och om huvudinstrumentet kan ha någon betydelse för dem när de 
skapar sin identitet och blir den de är. Deltagandet är helt och hållet frivilligt och 
självklart 100 % anonymt. 

Tack så hemskt mycket för din hjälp! 

Jag har läst och förstått upplägget på denna undersökning.   
▪ Ja, det har jag. 

_____________________________________________________________________ 

Vilket år är du född?  År:__________   

Vad har du för kön?  Kille 
    Tjej 
    Annat 

Vilket är ditt huvudinstrument? (sång är också ett instrument)___________________ 

Minns du vad som fick dig att börja med just det instrumentet? Beskriv kort. 

____________________________________ 

Spelar du några andra instrument? 
Ja Nej 

Om ja på förra frågan. Vilket eller vilka?  

___________________________________________ 

Har du någon förebild som spelar ditt instrument? 
Ja Nej Vet inte 
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Om ja på förra frågan. Vem? (Släkting, artist, lärare etc.) 

______________________________________________ 

Hur mycket av tid av en dag skulle du uppskatta att du ägnar ditt instrument (öva, 
prata om, tänka på)? 

0-4   timmar per dag 
4-8   timmar per dag 
mer än 8  timmar per dag 

Anser du att det finns en personlighet kopplad till ditt instrument? Exempelvis att 
vissa instrumentalister är mer utåtriktade/introverta) 
Ja Nej Vet inte 

Om ja på förra frågan. Tycker du att den personligheten stämmer in på dig? 
Ja Nej Vet inte 

Tycker du det är viktigt för andra att de vet att du spelar ditt huvudinstrument?  
Ja Nej Vet inte 

Upplever du att det finns en speciell stil (klädstil, livsstil) kopplat till ditt instrument? 
Ja Nej  Vet inte 

Hur skulle du helst beskriva ditt musicerande? 
Jag spelar [mitt huvudinstrument]  Jag är låtskrivare/kompositör 
Jag är [genre] (ex punkare)   Jag är musiker 
Jag är musikintresserad   Jag är musikstudent    
Annat: ___________________ 

Hur stor del av din vardag (inte skoltid) ägnar du åt musik (lyssna, spela, tänka)? 
Aldrig  Sällan  Ibland  Ofta  Alltid 

När du ägnar dig åt musik, hur ofta är ditt huvudinstrument involverat då? 
Aldrig  Sällan  Ibland  Ofta  Alltid 

När du musicerar tillsammans med andra, upplever du att du får en roll i gruppen på 
grund av det instrument du spelar (ledare, följare, publikkontakt)? 
Ja  Nej  Vet inte 

Om ja på förra frågan. Vilken roll: ________________________ 

Till hur stor del upplever du att ditt huvudinstrument är en del av den du är? 
Inte alls Knappt alls Liten del Ganska  Stor del  
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Om du fritt skulle beskriva din relation till ditt huvudinstrument och hur det förhåller 
sig till din identitet och personlighet, hur skulle du beskriva den då? 
(frivilligt) 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Tack så hemskt mycket för din medverkan! 
Vänliga hälsningar, 

Joakim 
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BILAGA 2 – Intervjuguide 

• Berätta om varför ni började spela just gitarr? Någon som inspirerade? Vem? 
• Finns det någon gitarrist som ni ser upp eller idoliserar? Vem och varför? 
• Är det roligt att spela gitarr? Motivera, 
• Vad har ni för biinstrument? Varför valde ni det? Roligt? 
• Vilken musik lyssnar ni på om ni är ensam och får välja själv?  
• Vad gör ni på fritiden? På helgen. Som inte har med skolan att göra 
• Berätta en fördel och en nackdel med gitarren i förhållande till andra 

instrument? 
• Finns det töntiga instrument? Vilket/a och varför? 
• Tror ni att ni övar mer, engagerar dig mer till ditt instrument en vad man gör i 

andra instrumentgrupper? 
• Vad finns det för motiv till att spela just gitarr? (Coolt, snyggt, prylar)? 
• Hur ofta tänker ni på gitarren om dagarna? (Hade ju vi med i enkät) 
• Hur många av era vänner skulle definiera dig som gitarrister? Skulle ni själva 

definiera er som gitarrister? Viktigare med musikidentitet? 
• Upplever ni att man kan tala om en personlighetstyp när man beskriver en 

gitarrist? Utveckla och berätta hur ni ser på den. Håller ni andra med? 
• När ni musicerar i grupp, vilken social roll upplever ni att ni får då? (Leder, 

följer, etc.) Och hur mycket upplever ni att den rollen har att göra med ert 
instrument? 

• Skriver ni musik? Använder ni då gitarren? 
• En definition av begreppet identitet är ”hur jag ser mig, hur andra ser mig och 

hur jag vill bli sedd”. Hur skulle ni definiera begreppet identitet?  
• Kan man uttrycka sin identitet genom gitarren? Hur? Berätta mer. 
• Kan man uttrycka känslor genom gitarren? På vilket sätt? 
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BILAGA 3 – Samtyckesbrev 

Hejsan!  

Jag heter Joakim Linder och haft min VFU nu i snart 10 veckor på [elevens skola]. 
Under hösten 2015 skriver jag mitt examensarbete och kommer att genomföra en 
studie där jag involverar elever på skolan. Studiens syfte är att undersöka vad elever 
med elgitarr som huvudinstrument har för förhållande till sitt instrument vad gäller 
identitet och identitetsskapande. Jag hade tänkt genomföra en gruppintervju med tre 
elgitarr-elever diskutera och undersöka deras uppfattning kring detta. Intervjuerna 
kommer att spelas in med en diktafon. 

Jag kontaktar Er då Ditt barn ingår i denna gruppintervju och för att kunna utföra det 
behöver jag Ert samtycke. Ditt barn har informerats och gett sitt samtycke. 

Undersökningen följer de forskningsetiska principer som gäller inom humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning, vilka innefattar samtyckeskravet. Det innebär också 
att de medverkande informeras om vad undersökningen har för syfte och ändamål. De 
elever som medverkar har när som helst rätt att avbryta sitt deltagande i 
undersökningen utan att beröras av frågor kring detta. Undersökningen kommer 
enbart att användas i mitt examensarbete för forskningsändamål. Allt det 
dokumenterade materialet är strikt konfidentiellt och anonymt. Mitt examensarbete 
kommer att publiceras via Linnéuniversitets digitala lär-plattform. 

Joakim Linder 
Mail: joakim.linder@gmail.com Tel:0736965486 

Länk till forskningsetiska principer:  
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Jag ger mitt samtycke till att mitt barn ____________________deltar i studien 

Målsmans namn____________________________datum________________ 

Målsmans underskrift  

______________________________________________ 

Elevens namn  

______________________________________________ 

Elevens underskrift  

______________________________________________ 
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