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Three Female Music Students.  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur personer som identifierar sig som kvinnor och 
studerar musik på en musikhögskola upplever sina studier inom högre musikutbildning ur ett 
genusperspektiv. Uppsatsens frågeställningar söker svar på hur musikstudenter upplever att 
det är att vara kvinna inom högre musikutbildning, hur deras upplevda situation påverkar 
deras utbildning, på vilket sätt kön spelar roll inom deras utbildning och hur olika 
genusrelationer kan spåras i deras utsagor. Undersökningen genomfördes med hjälp av en 
kvalitativ gruppintervju med tre kvinnliga musikstudenter. Resultatet av gruppintervjun 
analyserades sedan ur ett genusperspektiv med fokus på normer, strukturer, normkritik och 
Connell och Pearses teorier om genusrelationer. Resultatet visar på att informanterna i 
undersökningen upplever sig utsatta som tillhörande en minoritetsgrupp och att detta ibland 
har en negativ inverkan på deras utveckling och deras utbildning. Informanterna beskriver ett 
utanförskap både i relation till sina lärare och olika undervisningskontexter, men även i 
relation till sina manliga klasskamrater.  
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INLEDNING	
 

Nej, vi glömmer inte kvinnorna - om de låter tillräckligt bra (Wille Wendt i en debattartikel i 
Aftonbladet 21 feb. 2014). 

 
Citatet ovan är rubriken på en debattartikel skriven av Wille Wendt som är förläggare på 
Premium Publishing som ger ut referenslitteratur och cd-boxar inom rock- och popmusik. 
Hans artikel är ett svar på den kritik som förlaget fick för att skriva ut kvinnor ur 
musikhistorien. Kritiken framfördes av 157 kvinnliga svenska musiker och 
uppmärksammades i Aftonbladet och på teve.  Det aktuella exemplet var en av företagets 
popboxar, svensk pop 1964-1969 volym 1 som utgavs 2013. 7 % av de artister och grupper 
som återfinns där består av kvinnor, något som enligt Went är en rättvis bild av hur det såg ut 
på den tiden. Men som han nämner tas kvinnor med endast om de låter tillräckligt bra. En av 
de kvinnliga artisterna som deltog i uppropet var Marie Selander. Två år tidigare gav hon ut 
en bok Inte riktigt lika viktigt? (Selander 2012) som tar upp hur kvinnor skrivits ut ur 
musikhistorien och även hennes egna upplevelser av att vara musiker.   
 
Jag har själv influerats mycket av Marie och vi hade under min folkhögskoletid, då hon var 
min lärare, otaliga samtal om feminism och musik. Ett större intresse för dessa frågor väcktes 
för min egen del under dessa år. De normer och strukturer som finns i musiksammanhang 
synliggjordes och ifrågasattes under ensemblelektionerna på initiativ av Marie. Min egen 
position som sångerska och kvinna bland instrumentalisterna kändes i början begränsande, 
men allt eftersom vi tillsammans i ensemblerna belyste frågor kring detta försvann dessa 
känslor för min del och jag kunde känna mig som en del av gruppen.  
 
Jag har fortsatt att intressera mig för frågor kring feminism, jämställdhet och musik. Jag har 
arbetat inom Popkollo, ett musikfeministitskt initiativ som har en mer jämställd musikbransch 
som mål. Inom min snart fullgjorda utbildning till ämneslärare inom musik har frågor kring 
musik och kön behandlats inom våra pedagogiska kurser, främst hur vi själva bör arbeta med 
dessa frågor i vårt framtida yrke. Vi har dock inte själva fått arbeta med att belysa strukturer 
och normer under vår egna musikaliska praktik på musikhögskolan, exempelvis 
ensemblespel.  
 
I högskolelagens inledande bestämmelser står det att ”i högskolornas verksamhet skall 
jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas” (SFS 1992:1434). Vidare 
finns det lagar kring lika rättigheter oavsett kön inom utbildning författat i 
diskrimineringslagen. En utbildningssamordnare är skyldig att vidta aktiva åtgärder och 
förebygga diskriminerande behandling samt arbeta för lika rättigheter inom utbildningen (SFS 
2008:567). Samtidigt som högskolan har ett uppdrag att arbeta för jämställdhet och en 
likvärdig utbildning för alla, finns det statistik som pekar på en snedvriden representation av 
kön på Sveriges musikhögskolor. Victor Kvarnhall (2015) har tagit fram statistik som visar på 
en mansdominans inom musikhögskolans kandidatprogram inriktning improvisation i 
Göteborg och Jazz/rock i Örebro1. Statistisk från Universitets- och högskolerådet, UHR, visar 

                                                
1 I Göteborg var 70 % män 2009-2012 och i Örebro var 78 % män under läsåret 11/12. På de flesta instrumenten 
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att en mansdominans även finns inom musikproduktionsprogrammen på högskolorna i 
Sverige2 (UHR 2016). 
 
Statistiskt sett är även det offentliga musiklivet i Sverige överlag mansdominerat, och det har 
sett ut så i flera generationer enligt Kvarnhall (2015). Emellertid säger statistik inget i sig 
självt om hur kvalitativt jämställt musiklivet och musikutbildningar är, men det ger en 
indikation på att arenan domineras av ett kön, män. Som en motreaktion på mansdominansen 
inom musik har det uppstått det ett antal feministiska initiativ. Föreningen Impra arbetar för 
att stödja och främja kvinnliga musiker som arbetar med improvisatorisk musik. Som jag 
tidigare nämnt finns även Popkollo som är en förening som delvis arbetar proaktivt med 
jämställdhet inom musikbranschen. De flesta musikföreningar och organisationer arbetar på 
något sätt med att försöka göra Sveriges musikbransch mer jämställd. Sveriges kompositörer 
och textförfattare, SKAP har startat ett projekt som heter SKAPELSEN, detta projekt har stöd 
av STIM:s promotionsnämnd och arbetar bland annat med att skriva in kvinnor i 
musikhistorien. Detta är några få exempel på initiativ som finns kring musik och jämställdhet. 
Dessa initiativ kan ses som ett kvitto på att det finns ett missnöje med hur Sveriges musikliv 
ser ut nu och att en förändring efterlyses.  
 

 
 
 
 
 
 
 

	

	

	

	

	
 
 
 
 

                                                
2 Till musikproduktionsprogrammen i musikhögskolan i Örebro, högskolan i Dalarna och Linnéuniversitetet var 
75 % av de antagna män och 25 % kvinnor till höstterminen 2016 (UHR 2016).  
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TIDIGARE	FORSKNING	OCH	BAKGRUND	
I följande avsnitt behandlas tidigare forskning inom området genus och musik i form av tre 
avhandlingar. De har alla undersökt genusaspekter av musik på olika sätt och i olika 
sammanhang: populärmusik, rockmusik och gymnasieskolans estetiska program.  Samtidigt 
som detta är en redogörelse för tidigare forskning syftar det till att ge en bakgrundsbild och 
förförståelse för på vilka sätt kön kan ha betydelse i musiklivet genom nedslag i tre olika 
kontexter.  
 

Genus	och	populärmusik	
Cecilia Björck (2011) har skrivit en avhandling där hon intervjuar personer engagerade i fyra 
olika jämställdhetsinitiativ inom Sveriges musikliv. Hennes syfte är att ta reda på hur olika 
metaforer för rumslighet används för att tala om genus, populärmusik och social förändring. 
Björck skriver att den populärmusikaliska arenan till stor del befolkas av män och att de är 
sammanlänkade på ett sätt som gör det svårt för kvinnor att ta sig in och att en aktiv 
exkludering av kvinnor sker genom upprättande av olika gränser. I sin undersökning kommer 
Björck fram till olika sätt att se på detta. Ett av dem är det som hon kallar för inträde, detta 
beskrivs på följande sätt:  
 

Inträde handlar om den terräng som kvinnor beskrivs möta när de ger sig in på och navigerar genom 
populärmusikområdet. För att etablera en position på området ter det sig som centralt att kunna 
hävda sin musikaliska kunskap, men tjejer som gör det beskrivs hamna i en position som ”besvärlig” 
varvid en position som legitim, autentisk och kompentent musiker framstår som i det närmaste 
oåtkomlig (Björck 2011, s 203). 
 

I hennes intervjustudie kommer det fram att informanterna upplever att de inte bara behöver 
lära sig musik utan de behöver också lära sig att ta plats. Att ta plats är något som inte anses 
som ett feminint beteende från början och då krävs det en större ansträngning för att kunna 
göra det. Vidare talas det om att om en kvinna har självförtroende nog att stå på en scen och 
spela musik så blir hon inte sedd för det hon gör utan snarare för vad hon är, i detta fall sitt 
kön. I undersökningen kommer det även fram att informanterna känner att de måste legitimera 
sin roll som musiker med att de är tillräckligt kompetenta genom att visa vad de har 
åstadkommit hittills. Informanterna talar om det som att de har dåligt självförtroende, men 
Björck analyserar det även som att det är en jobbig kamp att bryta mot normer. Hon menar 
också att kvinnor inte får visa att de kan för mycket om något, för då kan de framstå som för 
framfusiga. Samtidigt antas de inte kunna så mycket. Hon beskriver också hur kvinnors 
kompetens inte anses likvärdig med männens inom området. Björck skriver: 
 
 

Inom populärmusik utgör både sound och visuell gestaltning centrala aspekter. Platstagande, i 
bemärkelsen att synas och höras, ställs därvid på sin spets. De möjlighetsvillkor som inramar tjejers 
platstagande inbegriper närvaron av en publik åskådarblick som fungerar som normerande och 
objektifierande. Kärnproblematiken kan sammanfattas i tre aspekter. För det första, att iscensätta sig 
själv som högljudd, expansiv och aktiv går på tvärs med traditionell femininitet. Den ”nya” 
actioninriktade femininitet som så frekvent förekommer i media, framstår enligt empirin i många fall 
som utom räckhåll. Att gestalta sig som öppen och expansiv kan till och med väcka känslor av 
kroppslig onaturlighet. För det andra beskrivs den kvinnliga kroppen på scen blockera ljudet. För det 
tredje finns förväntningar på att de ljud en tjej producerar ska reflektera en slags feminin ”röst” som 
gör henne till en begriplig kvinna De verktyg som presenteras för att motverka dessa förväntningar 
är å ena sidan mod och självförtroende, å andra siden skapandet av ”egna rum”(Björck 2011, s 196). 
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Vidare skriver Björck (2011) om ett dilemma som musiker och kvinna, hon kallar det för 
”bitch vs. invisible” två marginaliserade positioner en kvinna kan hamna i. Det innebär att du 
antingen visar din kunskap och ses som en besvärlig ”bitch” alternativt inte visar din kunskap 
och accepterar att du är osynlig i sammanhanget. Det senare alternativet leder både till skam 
över att du är utanför och skuld för att du inte är stark nog att ta dig ur ditt utanförskap. Båda 
dessa strategier får personen i fråga att bli berövad inkludering bland de som räknas. I båda 
fallen blir kvinnan själv ansvarig för sin marginaliserade position. Det gör att strävan att bli 
erkänd som en musiker blir svår att uppnå och kanske bara sträcker sig till att vara en bra 
musiker, för att vara tjej (Björck 2011).  
 

Genus	och	rockmusik	
Marika Nordström (2010) skriver i sin avhandling Rocken spelar roll om kvinnliga 
rockmusikers syn på sina identiteter, med fokus på genus och feminism. Hon har gjort en 
etnologisk studie genom intervjuer och deltagande observationer. Informanterna i studien är 
amatör-rockmusiker samt engagerade, eller medlemmar i, feministiska musikföreningar.  
 
Nordström (2010) belyser i sin avhandling att en viktig aspekt till informanternas nuvarande 
musicerande är tidigare och nuvarande förebilder. Vidare menar hon att konsumtion och 
produktion är två praktiker vävda tillsammans. Nordström tar upp forskning kring 
inlärningsprocesser och menar att det egna musicerandet ofta inleds med ett aktivt lyssnande. 
Vidare tar Norström upp diskussioner om att musikbranschen är mansdominerad på grund av 
bristen på kvinnliga förebilder. En av informanterna i undersökningen menar att bristen på 
kvinnliga förebilder ledde till att hon i tonåren inte trodde att hon hade en chans att få vara 
med i ett band och följde istället med sin dåvarande pojkvän när han repade, och beskriver sin 
roll i det sammanhanget som ”groupie”. Detta trots att hon var en erfaren sångerska. Samma 
informant beskriver att hon som sångerska alltid blev ackompanjerad av manliga 
instrumentalister och att det mynnade ut i att hon själv absolut inte kunde se sig i en position 
som instrumentalist, enligt informanten upplevdes det till och med helt och hållet ouppnåbart. 
Vidare beskriver Nordström (2010) vikten av kvinnliga förebilder och att kunna identifiera sig 
med dessa som ett utslag av könssocialisationens anordningar. Det visar sig att informanterna 
i undersökningen ofta haft den kvinnliga minoriteten och osynliggörandet av kvinnor som ett 
incitament till sitt musikfeministiska engagemang. 
 
Nordströms informanter talar om vikten av ett ljudtekniskt kunnande för att kunna anses som 
en kompetent rockmusiker: 
 

I intervjuerna träder det fram en bild av området ljud och ljudteknik som bekönat och att dess 
brist på jämställdhet betraktas som ett av de största praktiska problemen för unga kvinnor som 
aspirerar på att bli rockmusiker. […] Att kunna hantera elektrifierat ljud förefaller innebära hög 
status, vilket är ett fenomen som går att analysera på flera sätt. Ett märkbart särdrag är 
ljudteknikens påtagliga manliga dominans. Det finns ett försvinnande litet antal kvinnliga 
ljudtekniker i Sverige […]. Vidare pekar forskare på att den kvinnliga underordningen inom 
detta fält ofta är markant och att den tar sig uttryck i olika slags nedlåtande behandling 
(Nordström 2010, s 101).  

 
Nordström belyser att de starkaste berättelserna som hon får ta del av handlar om sexism och 
kränkande behandling i samband med möten med ljudtekniker. De feministiska 
musikföreningar som informanterna är en del av arbetar konstant med fortbildning inom just 
ljudteknik för att försöka höja kunnandet inom detta fält och på så sätt ge tillgång till den 
arenan inom musiklivet till sina medlemmar.  
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Informanterna i Nordströms (2010) avhandling talar om sina erfarenheter som musikelever på 
grundskola och gymnasiet. De talar om dålig och orättvis musikundervisning. Nordström 
menar att ”skolväsendet reproducerar samhällets normer, vilket i det här fallet innebär synen 
på och användandet av musik” (Nordström 2010, s 77). Vidare belyser Nordström 
informanternas upplevelser av musikundervisning på följande sätt: 
 

Kunskapens tillgänglighet framställs som något centralt när informanterna talar om hur de har 
känt sig förfördelade på grund av sin könstillhörighet. En viktig bakgrundsförståelse är hur 
kvinnors underordning inom rockens arena sätts i relation till hur svårtillgänglig denna typ av 
lärdom upplevs vara för dem, vilket är en tes som stöds inom forskningen på området 
(Nordström 2010, s 77).  

 
Informanterna riktar stark kritik till de genusnormer som de upplevt inom sin 
musikutbildning. De talar främst om detta i termer av könskodade instrumentval och hur 
lärarna projicerade dessa på eleverna. Val av instrument är också ett resultat av 
könsocialisationens mekanismer menar Nordström. Nordström (2010) hänvisar till forskning 
inom ämnet och menar att den påvisar att genus förhandlas och att femininiteter och 
maskuliniteter reproduceras i skolans musikundervisning.  

Genus	på	gymnasieskolans	estetiska	program	
Carina Borgström Källén (2014) har skrivit en doktorsavhandling inom forskningsfältet 
Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap. Hon undersöker 
ensemblesituationer inom flera olika genrer inom det estetiska programmet på 
gymnasieskolan. Hennes övergripande syfte med studien är att synliggöra och problematisera 
hur kön konstrueras i musikundervisning där eleverna är uttalat intresserade av musikalisk 
handling. Hennes undersökning visar på att genus konstrueras i nästan varje situation där 
deltagarna musicerar, men att det tar sig olika uttryck beroende på genre.  
 
Borgström Källén (2014) menar att rösten är ”det instrument som genom historien starkast 
förknippats med kvinnokroppen och med femininitet” (s. 200). I hennes resultat framgår det 
att sång inom pop/rockensemble är ett instrument som ställs vid sidan av och att lärarna ser på 
sångerskorna som självgående, i studien är majoriteten av de som sjunger tjejer. Lärarna låter 
sångerskorna gå iväg och studera sina insatser själva medan resten av ensemblen instuderar 
materialet tillsammans. Vidare beskriver Borgström Källén att maktrelationer upprätthålls 
genom att lärare och elever som inte har instrumentet sång talar om sången som begränsad 
och främmandegör sången genom att tala om den som något exklusivt och känsligt. 
Borgström Källén (2014) kommer fram till att vokala praktier anses ha en underordnad 
position och hon menar att det kan förstås i relation till att den arenan nästan uteslutande 
innefattar flickor.  
 
Lärarna och de manliga eleverna uttrycker även att sångare inte jammar. Att sångerskor inte 
jammar framgår även i avsnittet om ”att jamma” (Borgström Källén 2014, s 143). I sina 
observationer ser Borgström Källén att det saknas tjejer på jammen, de är helt frånvarande. I 
intervjuer med sina informanter får hon reda på att de tror att det är för att ”spontant spel är 
svårt att förena med sång” (Borgström Källén 2014, s 144). Vidare beskriver informanterna 
att avsaknaden av kvinnliga instrumentalister på jammen är för att tjejer har fler intressen och 
inte lika bra förmåga att fokusera på ett intresse som killar. Borgström Källén ger ytterligare 
ett synsätt på situationen som att killar och tjejer söker sig till olika homosociala miljöer, och 
en anledning till att tjejerna inte jammar, trots att de har ett uttalat musikaliskt intresse, kan 
vara maktrelationer i den lokala praktiken på skolan. Med detta syftar Borgström Källén på att 
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de samtal hon har haft med informanterna pekar på att tjejer konstrueras till och anses söka 
efter en trygg position medan killarna positioneras som platstagande. Vidare synliggörs en 
förväntan på att pojkar är mer kunniga, inom den för genren värderade kunskapen (virtuositet, 
autenticitet, sound, styrka, attack och lekfullhet). Borgström Källén (2014) undersöker även 
sången i en sångensemble-kontext. Följande uttalande är från ett samtal med en lärare i 
sångensemble: 
 

Sång är ju så naket, eftersom det är deras små själar som hörs, så dom behöver varandra. Jo, men 
det är någonting med sång där, det är läskigt att höras själv och så där. Och det är skönt att se att 
dom bildar ett eget skyddsnät att det blir en social grej att ta hand om varandra (Borgström Källén 
2014, s 179).  

 
Lärarens uttalande kan ses som att körens praktik konstruerar en omsorgstagande diskurs och 
talet kring kören som ett socialt skyddsnät kan ses som att den fungerar som ett homosocialt 
umgänge för flickor enligt Borgström Källén (2014). 
 
Borgström Källén (2014) undersöker även kompositions-lektioner där eleverna skriver och 
producerar musik. Hon beskriver komposition och ljudproduktion som yrkesområden där 
kvinnor är underrepresenterade inom både högre utbildning och i det offentliga musiklivet. 
Hon tar upp att det finns en risk att det fortsätter vara så för att teknik och komposition är 
genusmarkerade praktiker och att de fortsätter att reproduceras som manliga.  I hennes resultat 
kommer hon fram till att eleverna på skolan också har en snedvriden musikalisk praktik när 
det kommer till komposition och ljudproduktion. Killarna antas av både lärare och elever ha 
en större förtrogenhet med musikteknik än vad tjejerna har, det gör att maktrelationer 
konstrueras och reproduceras. Enligt Borgström Källén är detta ett uttryck för ”hur kön socialt 
förkroppsligas då positionen pojke/man kan kopplas till yrken som ljudtekniker och 
musikproducent i det omgivande samhället” (Borgström Källén 2014, s 156). Vidare kommer 
Borgström Källén fram till att flickorna i studien inte anser sig själva ha någon vidare 
kunskap inom området och därför frågar efter hjälp eller ingår samarbeten med en kille. Hon 
beskriver även att pojkarna har lättare att inta en position som expert eller mästare inom 
området och att en bidragande faktor till detta är den snedvridna representationen av 
ljudtekniker och producenter i det offentliga musiklivet.   
 

Detta eftersom en mästare-lärlingrelation mellan en musikelev och en ”mästare” som är 
ljudproducent troligen också innebär en homosocial relation mellan en pojke/man och en man. 
Förutsatt att denna relation ses som bekväm och begriplig av ”lärlingen” kan alltså en delaktighet 
iscensättas där pojken bekräftas av en ”mästare” både som pojke/man och som aspirant till en 
expertposition (Borgström Källén 2014, s 157)  

 
Borgström Källén (2014) skriver att om en kvinna vill konstrueras som musikproducent krävs 
inte bara att subjektet intar den positionen, det krävs även att andra godkänner det.  Personen 
som vill göra detta måste alltså vinna förtroende och bli ansedd ha de ”rätta” 
kvalifikationerna. Traditionellt har musikproducenter utbildats genom att vara lärling hos 
någon mer kunnig person. Dessa nätverk har oftast bestått av majoriteten män och har gjort 
det svårt för kvinnor att ta sig in. Hon beskriver även att pojkar genom att samlas i 
diskussioner och samtal kring utrustning och teknik skapar homosociala vänskapsrelationer 
och en gemensam kompetens.  
 
Avslutningsvis menar Borgström Källén (2014) att musikutbildning kan ses som en rundgång, 
där de flesta går igenom likande steg, kulturskola, gymnasieskola, folkhögskola och 
musikhögskola för att sedan i vissa fall själva börja undervisa i musik. På så sätt kan man se 
det som ett rundgångssystem. En trolig effekt av detta blir enligt Borgström Källén (2014) att 
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även genuskonstruktioner vidareförs i en sluten utbildningcykel och att detta riskerar att leda 
till ”tröghet vad gäller förändringar, framförallt beträffande maktrelationer och 
produktionsrelationer. Detta eftersom kön i hög grad kan kopplas till lärarnas instrumentval 
och specialisering, deras musikaliska preferenser och till genrekompetens. Det betyder att 
konstruktion av kön dels kan sammanblandas med vad som uppfattas som instrumentets särart 
och dels kan verka styrande för lärarnas kvalitetsuppfattningar” (Borgström Källén 2014, s 
288). Vidare menar hon att ytterligare en parameter till att förändringen går trögt är att det är 
enklare att musicera så som det förväntas utifrån kön än att gå ifrån, går man emot det som 
förväntas riskerar man exkludering eller ifrågasättande. Slutligen menar hon att det krävs att 
de som ges delaktiga positioner i ett visst sammanhang deltar eller godkänner en förändring i 
en trög diskurs, att de som inte tillhör normen konstrueras som normaliserade och delaktiga.  
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PROBLEMOMRÅDE	
 
Det framgår från flera håll att musikbranschen och musikhistorien är mansdominerad. 
Flertalet initiativ för jämställdhet finns inom branschen och lagar reglerar att högskolorna ska 
arbeta med jämställdhet och jämlikhet. Även om siffor talar om för oss att det inom 
musiklivet är ojämställt säger det inget om upplevelserna kring ojämställdheten. Hur är det att 
vara kvinna inom området? Leder den mansdominans som är aktuell till problem för de som 
inte tillhör majoriteten?  
 
De avhandlingar jag har tagit upp pekar alla på en mansdominans inom både musiklivet i och 
utanför utbildningsväsendet. Kön spelar roll och är i vissa fall begränsande. Studierna 
undersöker feministiska initiativ inom musik, aktiva musiker och musikundervisning på 
gymnasieskolan ur ett genusperspektiv, men hur ser det ut inom högre musikutbildning? Jag 
har själv inte hittat avhandlingar om genus och musik inom högre utbildning ur ett 
studentperspektiv. Den forskning som bedrivs är oftast inom gymnasieskolan, och de 
studentuppsatser som finns att tillgå när det kommer till högre utbildning berör framförallt hur 
lärare ser på genus inom sin undervisning. Med grund i hur det aktuella läget ser ut vad gäller 
könsfördelning, tidigare forskning och min egen bakgrund som musikstudent är jag 
intresserad av att undersöka hur det är att vara kvinna inom högre musikutbildning idag. 

	

Syfte	och	frågeställningar	
Syftet med min undersökning är att undersöka hur personer som identifierar sig som kvinnor 
och studerar musik på en musikhögskola upplever sina studier inom högre musikutbildning ur 
ett genusperspektiv.  
 
Frågeställningar: 

- Hur upplever musikstudenter att det är att vara kvinna inom högre musikutbildning? 
- Hur påverkar informanternas upplevda situation deras utbildning? 
- På vilka sätt spelar kön roll inom deras musikutbildning? 
- På vilka sätt kan olika genusrelationer spåras i informanternas utsagor?  

 
 

Definitioner	och	avgränsningar	
Med högre utbildning syftar jag till informanternas upplevda situation inom både 
musikutbildningar på folkhögskola och musikhögskola, men deras nuvarande utbildning är 
inom musikhögskolan.  Jag har valt att begränsa mig vad gäller vilka program och 
inriktningar jag vill studera. De program jag valt är (ljud- och) musikproduktionsprogrammet 
och musikerprogrammet (båda programmen finns som kandidatutbildning, 
musikproduktionsprogrammet är på vissa musikhögskolor endast två-årig). Inom 
musikerprogrammet valde jag inriktningarna jazz, jazz/rock, jazz/improvisation, rock, 
improvisation.  
 
I min undersökning har jag valt att ha med personer som identifierar sig som kvinnor. Nina 
Lykke (2009) lyfter fram Judith Butlers kritik mot användandet av kategorin ”kvinnor” och 
talet kring ett universellt systerskap och kvinnlig gemenskap över alla gränser. Med detta 
menar hon att flertalet andra genus glöms bort som också är viktiga parametrar för att kunna 
se maktstrukturer så som etnicitet och sexualitet. Emellertid menar Lykke (2009) att vi inte 
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kan lägga kategorin ”kvinnor” bakom oss helt, men att det däremot är viktigt att reflektera 
över vilka exkluderingar, reduktioner, normativiteter och maktsymmetrier som skapas vid 
användandet av ”kvinnor” som kategori. Renita Sörensdotter (2010) tolkar även hon Butlers 
teorier och menar att vi måste kunna uttala oss kollektivt om kategorier för att kunna skapa 
förändring. Det innebär att vi inte kan göra oss av med ordet kvinna. Sörensdotter skriver att 
”för att kunna tala om kvinnors underordning måste vi använda begreppet generellt, för att i 
nästa andetag dekonstruera begreppet och visa på dess föränderliga och mångfasetterade 
innebörd” (Sörensdotter 2010, s 149). I enlighet med resonemangen kring begreppet kvinna, 
kan inte mina informanters upplevelser ses som universella men de utgör en lokal berättelse 
om strukturella villkor och hur det kan vara att vara kvinna inom högre musikutbildning. En 
lokal berättelse som tillför något till den större bilden av samlade erfarenheter kvinnor har i 
olika sammanhang utifrån sociala maktstrukturer och normer. Med grund i dessa resonemang 
kring ordet kvinna har jag valt att i resten av uppsatsen använda mig av detta. 
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TEORETISKT	RAMVERK 
I detta avsnitt redogör jag för begreppen kön/genus, normer, strukturer och normkritik. Dessa 
begrepp använder jag som grund i min analys. Jag har även valt att använda mig av Raewyn 
Connell och Rebecca Pearses (2015) fyra genusrelationer med Borgström Källéns (2014) 
sammanfattningar och exempel på hur dessa kan appliceras i en musikutbildningskontext. 
Detta använder jag mig också av i min analys, som en fördjupande analys av kön/genus, 
normer, strukturer och normkritik.  

Centrala	begrepp	

Kön/genus	
Enligt Connell och Pearse (2015) är att vara man eller kvinna inte ett förutbestämt tillstånd 
utan ett blivande under ständig konstruktion. Vi intar själva – eller förhåller oss till en given 
av andra position i genusordningen genom vårt sätt att uppträda i det dagliga livet. 
Psykologisk forskning visar på att de flesta personer kombinerar maskulina och feminina 
personlighetsdrag i varierande proportioner. De skriver vidare att ”Människor hålls ansvariga 
i sitt vardagliga uppförande utifrån sin förmodade ”könskategori” som man eller kvinna. Det 
beteende som produceras i ljuset av detta ansvar är inte en produkt av genus, det är genus” 
(Connell & Pearse 2015, s 111). Gränsöverskridningar av vad som anses feminint och 
maskulint är inte särskilt ovanliga inom exempelvis teater, där män ofta kan spela kvinnor och 
tvärtom. Dessa gränsöverskridningar har historiskt sett väckt flertalet motståndsrörelser med 
visionen att återinföra ”den traditionella familjen”, ”den sanna kvinnligheten/manligheten”. 
Dessa ansträngningar att bevisa att det finns en tydlig gräns mellan kvinnligt och manligt är 
enligt Connell och Pearse (2015) ett bevis på att en sådan gräns inte är särskilt stabil.  

Normer	
Sofia Björk och Anna Hedenus (2015) skriver att normer speglar det som i ett samhälle anses 
önskvärt, viktigt och värdefullt. Normer är en slags outtalad överenskommelse och är ständigt 
i förhandling och olika beroende på sammanhang. Det är väsentligt att ha normer i ett 
samhälle men för vissa individer eller grupper som inte tillhör normen kan det bli 
problematiskt och begränsande. Enligt Björk och Hedenus gäller detta i allra högsta grad 
normer kring kön. Vidare beskriver de att normer upprätthålls av sociala sanktioner av 
verbalt, socialt eller psykologiskt slag såsom ”ifrågasättande, osynliggörande, nedsättande 
tillmälen, utfrysning, förlöjligande och hot” (Björk & Hedenus 2015, s 26). Relaterat till detta 
menar Connell och Pearse (2015) att den som följer normen belönas och får positiva 
sanktioner. Viktorija Kalonaityté (2014) menar att vissa kroppar eller förkroppsligade 
egenskaper i högre utsträckning än andra anses utgöra normen och därför tillskrivs mer 
individuella termer och ses som formade av eget handlade och personliga livsval. Att tillhöra 
normen gör att dessa kroppar sällan ses som i vägen och sällan blir föremål för granskning 
eller diskussion. Det är avvikelser från normen som nedvärderas, görs till föremål för 
normalisering eller utesluts. Kroppar som inte tillhör normen ses ofta som representanter för 
en specifik grupp/kategorisering. Kalonaityté exemplifierar med hjälp av Virginia Wolfs ord: 
”om normen förstorar och framhäver männen, görs kvinnorna till anonyma bifigurer som 
enbart i undantagsfall utmärker sig för framträdande prestationer” (Kalonaityté 2014, s 113).  

Strukturer	
Björk och Hedenus (2015) menar att begreppet strukturer är väsentligt för den som vill 
analysera och förstå betydelsen av sociala kategoriseringar såsom kön och genus. De mönster 
som uppstår i samhället och som präglar människors handlingsutrymme kallas för strukturer. 
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Strukturer formar och formas av maktförhållanden och de ordnar, värderar och hierarkiserar 
sociala kategorier. Beroende på var en individ eller grupp positioneras i förhållande till dessa 
strukturer ser möjligheterna till att utöva makt olika ut. Om vi kopplar samman strukturer med 
normer så kan vi se att de som tillhör normen, utifrån olika kategorier, de normativa, blir 
strukturellt osynliga och uppfattas som normala. Björk och Hedenus ger exempel som att vita 
människor i ett västerländskt samhälle sällan får frågan var de kommer ifrån, heterosexuella 
personer behöver sällan komma ut. Om man däremot inte tillhör normen blir avvikelserna 
från normen synliggjorda och du blir som person utpekad i sammanhang där du inte tillhör 
normen.  

Normkritik	
Björk och Hedenus (2015) beskriver att normkritik är ett begrepp som har utvecklats för att 
synliggöra och studera normer och de normativas osynlighet. Vidare menar de att man inom 
normkritiken lägger fokus på makt och hur den påverkar uppfattningar av vad som anses vara 
normalt, detta genom att synliggöra och ifrågasätta de normer som existerar i ett visst 
sammanhang. De menar även att det är viktigt att synliggöra om flertalet normer finns i 
samma kontext. För att göra detta kan man använda sig av ett intersektionellt perspektiv, att 
synliggöra flera olika sociala strukturer i samma kontext. Enligt Janne Bromseth (2010) bör 
man inom normkritiken utgå från ett förhållningssätt att makt skapas som en del av all social 
praktik. Makten finns inte automatiskt i samhället hos vissa grupper utan skapas aktivt som en 
del i kunskapandet och i hur vi tolkar oss själva, andra och verkligenheten vi lever i, och för 
att förändra detta krävs ett normmedvetet förhållningssätt i undervisningen. När det kommer 
till normkritik inom utbildning menar hon att ”[e]n normkritisk pedagogik lägger fokus på 
processen där normer skapar och upprätthåller hierarkisk skillnad.  På det sättet vänds blicken 
bort från Den andra, till hur Den andra skapas och vår egen roll i dessa processer” (Bromseth 
2010, s 49). Bromseth (2010) menar att kunskapsstrategier alltid handlar om vilka kroppar 
som får existera, vilken berättelse som får plats. Hon anger även språket som en parameter för 
hur normer antingen reproduceras eller förändras genom vilka människor och vilka 
erfarenheter som får finnas och på vilket sätt. Vidare menar Bromseth (2010) att ansvaret för 
en förändring vad gäller maktstrukturer och förtryck läggs på den som inte tillhör normen, för 
att det alltid finns någon som tjänar på att det normativa och att tillhöra normen inte 
diskuteras och problematiseras.  

Genusrelationer	
Connell och Pearse (2015) skriver om genusrelationer och att dessa skapas och återskapas i 
vår vardag hela tiden. De menar att vi skapar vårt egna genus, men att vi inte är fria att skapa 
det hur vi vill. Hur vi har möjlighet att skapa vårt genus beror på vilken genusordning vi 
befinner oss i. Inom samhällsteorin kallas varaktiga eller vidsträckta mönster i sociala 
relationer för strukturer. Ett samhälles genusarrangemang utgör alltså en social struktur. Ett 
exempel på genusrelationer inom en patriarkalisk struktur är när religiösa, politiska och 
vardagliga praktiker ger män auktoritet över kvinnor. Connell och Pearse (2015) presenterar 
fyra olika genusrelationer; maktrelationer, produktionsrelationer, känslomässiga relationer 
och symboliska relationer. Jag har även valt att referera till Borgström Källéns (2014) 
sammanfattningar av Connell och Pearses teorier och hennes liknelser med 
musikutbildningssituationer. Vidare vill jag tillägga att dessa relationer ofta samspelar och 
interagerar med varandra och att särskilja dessa från varandra kan ses som ett verktyg för 
förståelse av olika dimensioner inom genusrelationer.  

Maktrelationer	
Connell och Pearse (2015) tar upp olika sätt att studera makt i relation till genus bland annat; 
institutionaliserad/organiserad makt och diskursiv makt. Den organiserade/institutionaliserade 
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makten handlar om hur länder, samhällen eller kultursfärer via lagstiftningar, sanktioner, våld 
eller hot om våld kontrollerar grupper av befolkningen. Detta maktutförande är hyfsat lätt att 
synliggöra och härleda till en maktutövare. Den diskursiva makten skapas och återskapas 
istället gemensamt av människor genom sociala praktiker, genom sättet att tala och agera. Det 
gör det svårare att synliggöra ett diskursivt maktutövande. Oavsett vilken maktrelation vi talar 
om så leder dessa till att vissa positioner blir högt värderade, andra positioner blir 
förhandlande, delaktiga, kompletterande eller understödjande och vissa positioner blir 
marginaliserade eller utesluts helt ur sammanhanget. Hur dessa maktrelationer utövas kan 
variera mellan dominans (exempelvis en mansdominerad musikbransch) och allians 
(exempelvis män som håller män om ryggen i arbetssammanhang) (Connell & Pearse 2015).  
 

Produktionsrelationer	
Produktionsrelationer handlar om arbetsdelning, hur arbetsuppgifter fördelas inom en grupp 
och mellan olika grupper. Förutom att problematisera arbetsmarknadens uppdelning genom 
att synliggöra yrken som genusmarkerade, påvisar Connell och Pearse (2015) även att arbete 
delas upp i avlönat och icke avlönat samt hur uppgifter fördelas överlag inom en viss praktik. 
Exempel på detta är att arbete i hemmet kulturellt ses som kvinnligt och ekonomiskt 
försörjande arbete kulturellt ses som manligt (Connell & Pearse 2015). Borgström Källén 
(2014) tillämpar produktionsrelationer inom musikutbildning genom att synliggöra hur 
arbetsuppgifter fördelas i relation till genus så som att en kvinna antas inta en omsorgstagande 
position och en man en platstagande position. En aspekt, menar hon, är musikaliska verktyg 
så som, musikinstrument och teknisk utrustning. Hon nämner även de musikaliska handlingar 
som utövas som en aspekt, samt andra valbara arbetsuppgifter inom musikutbildning så som 
genre eller andra musikaliska inriktningar. Slutligen menar Borgström Källén att den aktuella 
institutionens val av fördelning av det musikaliska arbetet mellan lärarna och mellan lärarna 
och studenterna är ytterligare en aspekt i detta.  
 

Känslomässiga	relationer		
Känslomässiga relationer är enligt Connell och Pearse (2015) komplexa. Känslor för ett 
objekt kan vara både positiva/kärleksfulla och negativa/fientliga på samma gång. 
Känslomässiga engagemang kan exempelvis vara misogyni (fördomar mot kvinnor) eller 
homofobi (fördomar mot homosexuella). Ändock är känslomässiga engagemang inte 
känslomässigt ensidiga som antingen välvilliga eller fientliga utan ofta en blandning, detta 
kallas för ambivalens. Borgström Källén (2014) tar upp skolans genuspraktiker och menar att 
eleverna styrs av vilka känslor som de erbjuds beroende på genusposition. Hon menar att 
tjejer oftast förväntas inta en mjuk och omsorgstagande subjektsposition medan killar 
förväntas inta drivande positioner. Detta för också med sig att den som bryter mot dessa 
förväntningar riskerar att anses problematisk av omgivningen (Borgström Källén 2014).  
 

Symboliska	relationer	
Varje gång vi talar om en man eller en kvinna hänvisar vi enligt Connell och Pearse (2015) 
till ett omfattande system av uppfattningar, undertoner, förutsättningar och anspelningar, 
dessa har ackumulerats under hela vår kulturella historia. Det skriftliga och talade språket är 
kanske det tydligaste exemplet där symboliska relationer träder fram. Borgström Källén 
(2014) menar även att kläder, gester och bilder är exempel på symboliska relationer.  Vidare 
menar hon att val av instrument är det tydligaste exemplet på symboliska relationer i 
musikalisk praktik. Där barn redan tidigt vet vilka instrument som anses kvinnliga eller 
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manliga. Även val av tekniska hjälpmedel och utrustning ses som ett uttryck för en symbolisk 
genusrelation.  
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METOD		
I detta kapitel avser jag att redogöra för vad det kan innebära att ha en genusteoretisk ansats i 
sin studie, mitt val av metod för dataskapande, urval, tillvägagångssätt samt etiska 
ställningstaganden.  
 

Ett	genusteoretiskt	perspektiv	
Att ha en genusteoretisk ansats på sin studie kan ha olika betydelse beroende på inriktning. 
Lykke (2009) menar att det är svårt att fastställa en gemensam kanon för vad som anses vara 
kärnan inom genusteori. Lykke förklarar genusforskningens område som ”kritiska 
resignifieringar av kön” (Lykke 2009, s 44). Med detta menar hon att i takt med att 
genusforskning blir ett erkänt akademiskt kunskapsfält blir det mer legitimt att ifrågasätta 
könskonservativa diskurser kring kön (Lykke 2009). Johanna Esseveld och Diana Mulinari 
(2015) skriver att genusteoretisk forskning historiskt sett tar avstamp i feministiska politiska 
rörelser och skrifter. Feministisk forskning har bedrivits på universitet sedan 1970-talet och 
olika inriktningar så som feministisk empirism, feministisk ståndpunktsteori och postmodern 
feminism har haft och har stor inverkan på den genusforskning som bedrivs idag (Grahm & 
Lykke 2015). Ett centralt mål inom feministiskt empiristisk forskning är att synliggöra 
kvinnors erfarenheter, livsvillkor, perspektiv och deras bidrag till samhälle och kultur. En 
kritik mot det sätt som kvinnor har osynliggjorts inom forskning och vetenskap finns uttalad 
inom feministisk empirism (Grahm & Lykke 2015). Ståndpunktsfeminismen har exempelvis 
tagit fram olika typer av patriarkatsteorier. Inom ståndpunktsfeministisk forskning finns även 
en metodologisk ansats som sätter kvinnor och andra underordnade gruppers erfarenheter i 
centrum, detta kallas för ett underifrån-perspektiv (Grahm & Lykke 2015, Esseveld & 
Mulinari 2015). Jessika Grahm och Nina Lykke (2015) beskriver att den postmoderna 
feminismen inte ser kategorier som kvinna-man, homosexuell-heterosexuell som givna och 
fasta och ifrågasätter dessa sedan tidigare satta kategorier. Vidare belyser de Judith Butler 
som en av de viktigaste teoretikerna inom området. De lyfter fram Butlers problematisering 
av ordet kvinna/kvinnor. Butler menar att ordet är problematiskt då det förutsätter ett binärt 
tänk kring kön och att det då förväntas att varje människa kan identifiera sig med att vara man 
eller kvinna (Grahm & Lykke 2015).  

	

Kvalitativ	gruppintervju		
 

Kvalitativa data mäts inte, utan det räcker att konstatera att de finns, hur de fungerar och i vilka 
situationer de förkommer. Hur mycket, hur länge, eller hur ofta de finns är av mindre betydelse 
(Ahrne & Svensson 2013, s 12).  

 
I kapitlet ”Intervjuer” (2013) skriver Ulla Eriksson-Zetterquist och Göran Ahrne att man 
genom att intervjua ett antal individer som är aktiva i en social miljö av något slag kan få 
insikter kring hur förhållandena inom denna miljö ser ut. Vidare skriver de att intervjuer är ett 
sätt att samla kunskap om sociala förhållanden, känslor och upplevelser. Som citatet ovan 
beskriver innebär även en kvalitativ intervju en avsaknad av krav på kvantitet eller 
generaliserbarhet. Till skillnad från ett vanligt vänskapligt samtal är intervjun ett sätt för 
forskaren att ta reda på information från informanten som forskaren tidigare inte hade. 
Språkiga och sociala kontexter gör att intervjun säger något om stunden den gjordes, hur 
informanten uppfattade ämnet för intervjun just då och i ett fall av gruppintervju även vad de 
andra informanterna sa. Enligt Ahrne och Eriksson-Zetterquist (2013) innebär detta att 
intervjuer inte säger allt, men att de kan ge viktiga insikter ändå.  
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Göran Ahrne och Peter Svensson (2013) skriver i ”Kvalitativa metoder i 
samhällsvetenskapen” att vid studier av samhället avser vi att söka kunskap kring olika 
samhälleliga fenomen. För att få reda på hur dessa fenomen fungerar, hur ett samhälleligt 
fenomen kan ge möjligheter för vissa grupper att ha makt över andra grupper, hur dessa 
fenomen påverkar människor och hur fenomenen uppkommer och förändras, måste vi vända 
oss till människor som kan tänkas upprätthålla eller verka inom det samhälleliga fenomen vi 
valt att studera (Ahrne & Svensson 2013). Eftersom jag är intresserad av studera kvinnors 
egna upplevelser av hur det är att vara musikstudent inom högre utbildning har jag valt att 
använda mig av kvalitativa intervjuer som metod för dataskapande. Då jag är intresserad av 
ett utbyte mellan mina informanters upplevelser mellan varandra har jag valt att genomföra 
min undersökning i form av en gruppintervju.  

Urval		
I min studie ville jag undersöka kvinnors upplevelser av högre musikutbildning dels för att 
jag själv är kvinna och dels för att kvinnor är en minoritet inom musiklivet i Sverige. Jag 
valde i mitt sökande efter informanter att definiera det som personer som identifierar sig som 
kvinnor, då jag anser det viktigt att varje individ får utrymme att identifiera sig så som den 
vill. På ett sätt hade det även varit intressant att söka efter icke binära personer eller transmän 
men då jag var tvungen att avgränsa min studie på något sätt valde jag att hålla mig till 
kategorin kvinna där även transkvinnor ingår automatiskt eftersom jag eftersökte personer 
som identifierar sig som kvinnor. Genom mitt kontaktnät inom musikutbildningsväsendet tog 
jag direktkontakt med tänkbara informanter till min undersökning. De personer som sedan 
uttryckte ett intresse fick ett mail (se bilaga 1) med mer detaljerad information kring hur 
studien skulle gå till. Slutligen blev antalet informanter tre från olika musikutbildningar varav 
två från musikerprogrammet och en från musikproduktionsprogrammet. Anledningen till att 
jag valde informanter som gick på dessa program och inriktningar (se avsnittet ”definitioner 
och avgränsningar”) är för att jag själv rör mig inom samma inriktningar och har en egen 
uppfattning om hur det är att vara kvinna i den kontexten. Därför ansåg jag det intressant att 
undersöka andras upplevelser inom samma område.  

Studiens	genomförande	
Vi bokade in ett datum som passade oss alla fyra och intervjun pågick i sammanlagt tre 
timmar med en halvtimmes fikapaus. Innan intervjun ägde rum hade jag förberett en 
samtalsguide för min egen skull, där jag hade strukturerat upp de teman jag ville belysa under 
samtalets gång. Min intention var redan från början att fungera mer som en moderator i 
samtalet än som en intervjuare. Samtalsguidens funktion var mer som ett stöd för mig så jag 
skulle komma ihåg vad jag ville belysa för ämnen under samtalet, alla frågor som stod där tog 
jag inte med och andra frågor tillkom under tiden.  
 
Jag inledde intervjun med att berätta lite om mig själv och varför jag skulle genomföra en 
undersökning. Efter det fick informanterna presentera sig själva för varandra och mig. Utifrån 
min samtalsguide började jag sedan att ställa frågor kring deras upplevelser kring musik och 
genus. Jag lät samtalet flöda fritt mellan informanterna och inflikade med frågor när jag 
upplevde att det behövdes för att hålla konversationen vid liv. Vid några tillfällen ansåg jag 
det även viktigt för min empiri att ställa följdfrågor, ibland för att få dem att förtydliga vissa 
resonemang och ibland för att fördjupa samtalet. Samtalet spelades in både på video och som 
ljudupptagning, med informanternas godkännande.  
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Efter att samtalet var avslutat transkriberade jag materialet. Jag transkriberade allt det som sas 
under samtalets gång, men uteslöt alltför detaljerade delar så som skratt, harklingar, 
betoningar o.d. Transkriberingen av samtalet delade jag sedan upp i olika teman och valde 
sedan ut delar som jag analyserade med hjälp av genusteoretiska begrepp.   
 
Även om det finns många olika inriktningar och teorier inom genusforskning går det att hitta 
gemensamma nämnare inom de olika perspektiven. Enligt Karin Allard, Lisa Björk och 
Birgitta Jordansson (2015) kan man genom att anta en genusteoretisk ansats synliggöra och 
förklara hur föreställningar kring kön påverkar våra liv och livsval. I linje med detta valde jag 
att synliggöra kvinnors erfarenheter och perspektiv i anslutning till högre musikutbildning 
genom att analysera dessa utifrån normer och strukturer kring genus/kön och utifrån Raewyn 
Connell och Rebecca Pearses (2015) teorier kring genusrelationer. Vidare valde jag att inte 
göra en avgränsning mellan kön och genus utan att se dessa som synonyma med varandra3. 
 

Forskningsetiska	ställningstaganden	
I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2011) har jag bevarat mina 
informanters konfidentialitet. Informanterna har i uppsatsen fått fingerade namn som de själva 
har valt. För att skydda mina informanters identitet har jag även valt att inte nämna vilka 
skolor de går på och inte ta med data som kan vara alltför personligt röjande. I de fall 
information som varit personlig varit viktig för slutresultatet har språket använts för att 
avpersonifiera informationen utan att den aktuella substansen försvunnit. Informanterna fick 
även information om att de har rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka 
villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa 
följder för dem. Vidare kommer all inspelning av samtalet förstöras efter examination av 
uppsatsen. 
 
  
 

	

	

	

	

	
 
 
 
 

                                                
3 För vidare diskussion om detta se Lykke (2009, s 9-12) 
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RESULTAT:	PRESENTATION	OCH	ANALYS	
Följande kapitel inleds med en kort presentation av mina informanter. Sedan följer en 
presentation och analys av mitt resultat. Analysen sker utifrån mitt teoretiska ramverk och 
begreppen normer, strukturer, normkritik samt Connell och Pearses (2015) teorier kring 
genusrelationer. Resultatet presenteras under fem rubriker/teman sedan följer en 
sammanfattande analys. Rubrikerna är; Instrumentval och yrkesval, Relationer till lärare, 
Kvinnor i minoritet, Klasskamrater och gemenskaper samt Arbete med genus i 
utbildningarna.  
 

Informanterna	
Informanterna i min studie är tre personer som själva identifierar sig som kvinnor och är 
mellan 20-30 år gamla. Alla har en tidigare musikalisk utbildning från gymnasieskolans 
estetiska program. Två av informanterna har studerat musik på folkhögskola. I studien har alla 
informanter fått fingerade namn; Nanna, Fanny och Sara.  
 
Nanna läser en konstnärlig kandidatutbildning och har huvudinstrument sång.  
 
Fanny läser en konstnärlig kandidatutbildning och har huvudinstrument saxofon.  
 
Sara läser musikproduktionsprogrammet.  
 

Instrumentval	och	yrkesval	
Mina informanter diskuterar flertalet gånger under samtalet hur olika det kan vara att spela 
olika instrument som kvinna. Vilka förväntningar du får tilldelat dig beroende på 
instrumentval, och om du anses tillhöra normen eller inte. Samt vilken möjlighet du har att 
tillhöra gemenskapen i en ensemble. Nedan följer en kort dialog mellan Nanna och Fanny: 
 

Nanna: jag tror också att det kan vara, för mig, att jag känner mig utanför, eller att det också har 
byggts på därför att instrumentalisterna oftast är killar och att man då är utanför den här 
instrumentalist-gemenskapen, och att egentligen kanske det handlar om att de var killar liksom. 
Så har man på nåt sätt byggt upp en bild av att, jag kan inte helt, det är klart att det är stor 
skillnad på nu och när man började plugga musik, att dom har nånting som jag liksom inte riktigt 
är del av, att jag liksom inte helt är med 100%.  
 
Fanny: [Det skulle kunna vara] ett helt kapitel eller egen uppsats om sångare i din undersökning 
tänker jag.  Varför sångare alltid är en sådan exklusiv klick, och varför det alltid är tjejer och 
varför det alltid sätts i andra hand typ.  
 
Nanna: Precis! Jag tror att det finns mycket gemensamt med att bara vara kvinna och musiker, 
men väldigt annorlunda att vara kvinnlig instrumentalist, som ses som väldigt sällsynt och det 
blir lite mer exotiskt, medan att vara sångare är mer är som att man är ett eget släkte som bara är 
kvinnor. I alla fall i jazzsammanhang ses man oftast som lite mindre, i rock och pop är det helt 
annorlunda.  
 
Fanny: Folk har sett det förut och man blir inte den här exotifierade. 
  
Nanna: Det är ju snarare så att man oftast förväntas att vara sångare, jätteofta så om man spelar 
med en grupp med bara killar och så är det en ljudtekniker som säger ”… och du sjunger eller?” 
och så gör man ju det… 
 
Fanny: På frågan ”vad spelar du?” svarar man ”Jag sjunger” så slutar det där ”aha” säger folk, då 
placerar jag in dig i det facket, som man vill placera in folk i, om man svarar sax, eller bas eller 
trummor, då blir det såhär ”vvaaaaaa vad händer?!?!”  hjärnan rörs om lite, typ.  
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I exemplet pratar Nanna och Fanny om hur det är att vara sångerska kontra instrumentalist 
som kvinna. De är överens om att en kvinnlig instrumentalist ses som ”exotiskt” medan en 
sångerska tillhör ”ett eget släkte”. De nämner även att en kvinna förväntas vara sångerska i ett 
band, medan en kvinnlig instrumentalist är mer avvikande. Normen för en kvinna inom 
jazzmusik verkar enligt deras utsagor vara sångerska. En norm, enligt mina informanter, så 
stark att kvinnliga sångerskor kallas för ett eget släkte. Vidare beskriver Nanna i inledningen 
av konversationen att hon känner sig utanför ”instrumentalist-gemenskapen” som kvinna och 
sångerska. Hon reflekterar över om det är för att hon är sångerska eller om det är för att hon är 
ensam kvinna i en grupp med män. Indikationen på att sångerskor ses som ett eget släkte kan 
förstås som att de ses som en annorlunda grupp, en avvikande grupp, några som inte tillhör 
normen. Nannas uttalande om hur andra förväntar sig att en kvinna alltid är sångerska och att 
hon själv tillhör denna norm som kvinna kan förstås som en uppgivenhet att tillhöra normen 
för kvinnor inom jazzmusik. Samtidigt som hon tillhör normen för hur en kvinna inom 
musiken bör vara tillhör hon inte normen för en musiker inom jazzmusik. Hennes 
uppgivenhet kring detta kan signalera att hon känner sig utsatt.  
 
Nanna och Fanny talar vidare under intervjun om hur det är att vara ensam kvinna kontra hur 
det är att inte vara ensam kvinna i en musikutbildningskontext: 
 

Nanna: Jag blev ju jätteglad att jag inte var ensam tjej för jag var typ beredd på att vara det, för 
tidigare har det sett ut så att det är en tjej i varje klass, jag vet att det ofta inte är så många. […] 
Det är inte alltid så många sångare på musikhögskolan. På folkisarna jag gått på och även 
gymnasiet så har vi varit många sångare, och jag har alltid vart med i en sånggemenskap mycket 
för att vi har samma instrument men också för att det har varit vi som är tjejerna. Det har alltid 
funnits kvinnliga instrumentalister också men de har alltid varit färre, men att det tycker jag är 
speciellt. Att det blir annorlunda, det blir en stor skillnad när man är en stor grupp som känner 
gemenskap och backar varandra hela tiden. 
 
Fanny: Jag kan inte ens relatera till vad du säger, men tror att det ligger mycket i det. Och att det 
nog kan förklara; jag går ju med en evig känsla av att jag är mycket sämre än alla andra, så är det 
bara, det har jag accepterat för länge sen. Jag tänker att det är hämmande i utvecklingen liksom, 
att jag bara tar för givet att jag ska vara lite bakom. Det är inte ens någon idé att jag försöker. 
 
 

Nanna, som utbildar sig inom sång, berättar om tidigare erfarenheter av musikstudier på 
folkhögskola och gymnasieskola. I de sammanhangen har hon varit del av en gemenskap med 
de andra med samma instrument. Hon nämner även att de personerna med sång som 
instrument också varit kvinnor. Fanny som spelar saxofon känner inte alls igen sig i den 
gemenskapen inom musik som Nanna talar om. Medan Nanna pratar om att hon har blivit 
uppbackad och känt gemenskap inom sin instrumentgrupp yttrar Fanny att hon istället känt sig 
”sämre än alla andra” och att hon upplever att detta har hämmat hennes utveckling. En tydlig 
skillnad kan spåras i deras uttalanden, Nanna som har fått tillhöra en grupp med personer av 
samma kön, och Fanny som har fått tillhöra en grupp med personer som inte är kvinnor. 
Förutsättningarna för de bådas utveckling inom musik kan sägas vara olika, och att tillhöra 
könsnormen inom en grupp eller inte spelar i dessa fall roll för utvecklingsmöjligheten.  
 
Fanny tar även upp andra aspekter till varför hon tror att hon känner att hon är sämre än alla 
andra och hela tiden tar detta för givet. 
 

Fanny: […] det finns en tydlig schablonbild av en saxofonist och det är en man. Och alla andra 
saxofonister liknar den lite och spelar lite på det sättet, och jag kommer fram till mer och mer att 
jag vill ju inte bli den mannen eller den schablonen, varken musikaliskt eller kroppsligt. Men 
man känner ju sig exkluderad och så kan man ju antingen placera sig någonstans runt denna 
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schablon, men det är ganska lätt att bara sätta sig under. Det är ett enkelt svar tänker ja; varför 
känner jag mig inte som en i klicken? Jo det är för att jag är sämre. Kanske.  
 

I Fannys uttalande går det att tyda ut att det finns en norm kring vilket kön en saxofonist ska 
ha, en tradition kring hur en saxofonist ska spela som har utvecklats utifrån normen kring kön. 
Vidare tolkar jag den manliga saxofonistnormen och speltraditionen som att kvinnliga 
saxofonister inte skrivs med i musikhistorien och traditionen kring spelsätt. Denna norm och 
tradition gör det svårt för Fanny att identifiera sig med schablonbilden av en saxofonist och 
hon menar därför att det är lättare att ställa sig utanför den, och då allra lättast att se sig själv 
som underlägsen denna bild. Att hon väljer att se sig själv som sämre och underlägsen är 
möjligt att koppla till det som Björk och Hedenus (2015) skriver om att vara strukturellt lägre 
i hierarkin. Innebörden för henne som kvinna med en vilja att bryta mot den manliga 
saxofonistschablonen blir att hon kämpar mot könsnormativiteten och det som anses 
normativt musikaliskt inom saxofon-musiklivet. Sara berättar om hur synen på att vara kvinna 
inom musikproduktion kan ta sig i uttryck.  
 

Sara: Jag har även fått, i samarbeten med kontakter utanför skolan, fått kommentarer som jag 
personligen inte tycker är okej. Att någon faktiskt sagt till mig ”nämen jag ser ju inte er tjejer som 
producenter, ni är mer låtskrivare för mig”.  För att kvinnans roll i musikbranschen är mer det här 
låtskrivande än det tekniska.  Det var från att vi hade några workshopdagar med några ur 
branschen. Jag kan tycka att det var väldigt problematiskt att få höra det. 

 
Det Sara beskriver är ett tydligt exempel där en person, med makt, kategoriserar möjligheter 
och olika positioner inom yrket beroende på kön. Sara beskriver själv att ”kvinnans roll” inom 
musikproduktionen är låtskrivande och inte det tekniska som en allmän syn som finns på 
kvinnor inom musikbranschen. Hon beskriver med andra ord en norm som finns inom 
området som beror på vilket kön du antas ha. I detta fall blir musikpraktiken könskodad och 
det blir otänkbart eller obegripligt för omgivningen, som i detta fall var personen som var 
inblandad i workshopen, att en kvinna skulle kunna ha en mer teknisk roll inom 
musikproduktion. Detta relaterar till Connell och Pearses (2015) produktionsrelationer, där en 
kvinna inte anses kunna anta en mer teknisk roll inom musikproduktion. Det kan bli 
problematiskt då det begränsar platstagande inom olika områden för kvinnor.   

 

Relationer	till	lärare	
Informanterna i min undersökning reflekterar över sina relationer till de musiklärare de har 
eller tidigare har haft. I deras uttalanden framgår det att relationen mellan en ung kvinnlig 
student och en äldre manlig lärare är problematisk. De tar upp musikundervisning i stort och 
individuella instrumentlektioner som exempel. I det första exemplet tar Nanna upp relationen 
mellan lärare och elev i en mer allmän musikundervisningskontext:  
 

Nanna: Jag fick en tanke på det. Just det här med lärare och elever och att det är viktigt att den 
relationen är bra, det blir en krock liksom i just det här med genus. Det är oftast yngre människor 
som är medvetna, det finns jättemånga äldre som är det förstås, men det är mycket oftare kvinnor 
och de flesta musiklärare är män. Det blir verkligen en krock och just för att det är lärare och 
elev, bland vissa lite såhär ”lärlingstänk”; jag kollar på hur du gör och försöker göra likadant för 
att bli bättre. Och att det känns som att den relationen blir så svår när det kommer till genus, det 
är svårt att känna att man har utrymme att lära sin lärare någonting när han har en sån… 
 
Sara: ... makt. 
 
Nanna: ja precis.  
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I Nannas exempel kan man spåra tre dimensioner av makt (jmf Connell & Pearse 2015) som 
den manlige, äldre musikläraren har gentemot den yngre kvinnliga musikstudenten. För det 
första är han man och står som en normativ person högre i hierarkin. Förutom det är han man i 
en mansdominerad musikvärld och har genom det en högre position även där som tillhörande 
normen. Han är dessutom äldre och det tillsammans med en institutionell högre ställning ger 
honom ytterligare makt. Jag tolkar Nannas uttalande om att det blir ”en krock” som att det 
dels har att göra med den manlige musiklärarens högre maktposition och dels genom att hon 
själv anser sig mer medveten om problematiska genusrelationer än vad han är. På det viset 
blir det, precis som Bromseth (2010) beskriver, att ansvaret ligger på henne för att förändra 
den snedvridna relationen.   
 
Fanny talar även hon om relationen mellan en kvinnlig yngre student och en manlig äldre 
lärare och om hur medvetenheten kring den problematiska relationen ligger hos den kvinnliga 
studenten. Vidare tar hon upp att hon bara har haft manliga saxofonlärare och en upplevelse 
kring att det är lättare för de som själva är män att ha manliga saxofonlärare. I tillägg till detta 
har Nanna en annan upplevelse då hon oftast har haft kvinnliga sånglärare.  
 

Fanny: Jag har bara haft manliga saxofonlärare. Jag upplever att jag personligen har ganska svårt 
med äldre män, det kanske inte alla kvinnliga studenter upplever, men jag tycker att det är en 
ganska lång sträcka innan jag kan börja ha en normal, bra relation. Från det utgångsläget som 
mina manliga klasskamrater har är det ju fortfarande en bit att bli bekväm i en lärar-elev-
situation när man har privatlektioner. Det är ju fortfarande en utsatt situation men som kvinna 
har man flera mil, bara att komma till det läget. Det känns som att det finns exempel på många 
killar som har en ”tjena!”-relation med sin lärare, att vara ”polare” med läraren.  Men det känner 
jag inte riktigt att jag vet ett exempel med en tjej som har så med sin instrumentlärare. 
 
Nanna: Med sånglärare upplever jag att det brukar bli så ganska ofta, men det kanske är lite 
annorlunda för då är det ju ofta kvinnliga sånglärare. Och om det är män så är de vana vid att 
jobba med tjejer.  

 
 
I likhet med det som Nanna tar upp om en problematisk relation mellan en manlig 
musiklärare och kvinnlig musikstudent, berör Fanny samma problematiska relation och 
belyser även hennes upplevelse av skillnaden på att vara kvinnlig eller manlig musikstudent. 
Vägen fram till det utgångsläget en manlig student har beskriver Fanny som ”flera mil” lång. 
Vilka grundförutsättningar du har under en instrumentallektion är i detta fall olika beroende 
på kön. En manlig student har inte ett lika stort avstånd rent relationsmässigt till en manlig 
lärare som en kvinnlig student. Samtidigt visar Nannas exempel på samma sak fast åt det 
andra hållet, en kvinnlig student och kvinnlig lärare. Det som blir intressant i denna kontext är 
att Nanna nämner att hon kan ha en liknande relation med en manlig sånglärare för att de ”är 
vana vid att jobba med tjejer”. Detta tolkar jag som att en man inom ett kvinnligt normativt 
område, så som sången fortfarande har en högre maktposition för att han är man inom musik 
på en hög nivå, men att upplevelsen av en ojämställd relation inte blir lika uppenbar. I en 
undervisningssituation har musikstudenten i dessa fall olika förutsättningar beroende på eget 
kön och lärarens kön. Informanternas egna antaganden om att det är lättare för en manlig 
student att ha en manlig lärare går inte att dra för stora slutsatser av eftersom någon manlig 
students upplevelser inte finns representerade. Däremot framgår det att det för de kvinnliga 
studenterna i min studie finns en skillnad mellan att ha en lärare av samma eller motsatt kön 
med undantaget från manliga sånglärare som verkar inom ett kvinnodominerat område inom 
musiken. Detta kan kopplas till sociala strukturer och att de formas av maktförhållanden. 
Beroende på var en individ positioneras i förhållande till dessa så ser handlingsutrymmet 
annorlunda ut (Björk & Hedenus 2015).  
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Kvinnor	i	minoritet	
Något som är återkommande flera gånger under samtalet är hur det känns att vara ensam 
kvinna i ett sammanhang kontra hur det känns att inte vara ensam. Informanterna tar upp detta 
ur olika perspektiv. 
 

Sara: Nu är jag ju helt själv som kvinna. […] tidigare har jag varit i en klass med två tjejer och 
jag tror att bara känslan av att, jag vet inte om samtalet ter sig mer annorlunda men det känns 
mer ensamt nu, det gör det. Det känns som att, men bara det att, det behöver inte ha att göra med 
vad som sägs i samtalet utan bara det hur man upplever situationen att stämningen har varit 
ganska grabbig ändå, men bara att inte känna att man är ensam i det eller att man inte kan 
ventilera det med någon. […] Min klass det är jättefina människor, men man tillhör ju ändå sitt 
kön oavsett om man inte vill det, eller ja, oavsett hur man ser det.  Vad deppigt det låter, jag trivs 
ändå ganska bra.  
 
Nanna: Jag trivs också ganska bra, vi har vart i samma ensemble jag o en annan tjej, men jag 
trivs bra med dem som inte är kvinnor men jag uppskattar verkligen att jag inte är själv. Bara för 
att man vet om att, man får ju inte den här uppbackningen och stödet från alla tjejer, men oftast 
ändå 
 
Fanny: Ja, jag tror att det handlar om förståelse liksom även om man är helt omedveten om 
genusfrågor så tror jag att man har samma känsla och att det finns en förståelse kring det 
 
Nanna: Mm det är så skönt att känna att man delar en upplevelse liksom  
 
Louise: Vad är det för känsla och upplevelse ni pratar om? 
 

           Nanna: typ som i ensemblesammanhang där de snackar om bara killar liksom och att då känna att 
det är du och jag som inte är inkluderade när han säger sådär är mycket skönare än att känna att 
det bara är jag.  

 
Sara: Det slog mig precis skillnaden mellan att dela en upplevelse med någon eller att vara själv, 
och att numera när jag är själv kan jag aldrig påtala att jag är kvinna i ett sammanhang för då blir 
jag tjejen i gruppen […] det blir så mkt mer utsatt, även om den andra kvinnan inte är närvarande 
så tillhör hon också gruppen som jag gör, men när jag står själv där så kan jag inte påtala att jag 
är annorlunda från någon annan och att min upplevelse skiljer sig. 

 
Utifrån dessa uttalanden går det att utläsa att informanterna upplever en skillnad mellan att 
vara ensam kvinna i ett sammanhang och att inte vara det. De beskriver att den andra kvinnan 
oavsett förförståelse kring hierarkier och genusordningar ändå ger ett stöd med sin närvaro. 
Vidare påpekar de att de finner en tröst i att inte vara den enda i en grupp som blir exkluderad 
på grund av kön och att det ”är mycket skönare än att känna att det bara är jag”. Björk och 
Hedenus (2015) beskriver att beroende på var man som individ eller grupp är positionerad 
inom en struktur så har man olika handlingsutrymme. I detta fall upplever informanterna att 
de har hamnat i en hierarkiskt lägre position som kvinna, och tar då stöd i att det finns andra 
med samma position. De personerna i sammanhanget som tillhör normen blir sällan föremål 
för granskning eller diskussion (Kalonaityté 2014), men de personerna som inte tillhör 
normen, i detta fall en kvinnlig minoritet i klassrummet, tenderar att bli det och informanterna 
upplever då att det är lättare att inte vara själv i denna situation. Vidare beskriver 
informanterna olika klassrumssituationer där det blir tydligt för dem att kvinnor inte tillhör 
normen.  
 

Fanny: Han säger saker lite för fort och så kommer han på sig och ba: ”ja det kan va en kvinna 
också”, “killar, eller ja tjejer också”.  
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Sara: Ja det har jag också varit med om ”så skickar man det till en snubbe som mixar”… så 
räcker man upp handen ”… eller kvinna då” Det har ju inte att göra med personlig åsikt utan mer 
erfarenhet, jamen som sagt att branschen är till väldigt stor del män.  
 
Nanna: det känns ju som att det vore gött om de hade en tanke i det att om man vill inkludera 
kvinnor så kanske man ska prata som att de faktiskt kunde finnas i musikbranschen det är ju 
svårt att känna att man är inkluderad om man inte känner att man finns där liksom.  

 
 
Björk och Hedenus (2015) skriver att normer i ett samhälle kan bli problematiskt för de 
individer som inte tillhör den och att detta i allra högsta grad gäller normer kring kön. De tar 
även upp olika sociala sanktioner som gör att normer upprätthålls, bland annat 
osynliggörande. Det som mina informanter talar om visar på att det är något de upplever inom 
sin utbildning. Lärarna som de har i olika ämnen talar utifrån att män är det normativa inom 
musiklivet, vissa lärare lägger till ”eller ja, tjejer också” när de kommer på sig själva. Nanna 
nämner att det vore bra att tala om musik och musicerande i termer kring att det faktiskt finns 
kvinnor i musikbranschen. Hon menar att det är svårt att som kvinna känna sig inkluderad om 
man upplever att kvinnor inte får finnas i sammanhanget. Detta går att koppla till det som 
Bromseth (2010) skriver om att språket är en av de parametrar som gör att normer antingen 
reproduceras eller förändras genom vilka människor och vilka erfarenheter som får finnas och 
på vilket sätt. På det sättet kan informanternas känslor av exkludering ur sammanhanget 
beroende på hur lärarna talar förklaras.  
 
Samtidigt som informanterna upplever att kvinnor osynliggörs när det talas om musik på olika 
sätt så har de också upplevelser när det under deras utbildning talas om och kring kön.  
 

Sara: Sen har vi haft genusseminarium kring genus och musikbransch och produktion i sig, där jag 
var ensam kvinna, och blev utpekad av den personen som ledde seminariet som sa ”du är ju den 
enda kvinnan här, kan inte du berätta om hur du känner dig som ensam kvinna? Känner du att du 
tillhör gruppen?” Det är som att jag skulle få samma fråga som nu fast att jag skulle sitta och svara 
på den inför mina manliga kolleger.  
 
Fanny: Ja det där är ju klassiskt också att man alltid måste representera sitt kön.  
 
Nanna: Och att man förväntas att man ska lära ut, att man förväntas vara pedagogisk och liksom 
vilja lära folk hur de ska bete sig. 
 
Sara: Ja och också det här att om någon säger att, ”Känner du dig annorlunda behandlad av dina 
kolleger eller på den här utbildningen?” det här är ju mina klasskamrater, det här är ju min 
omgivning som jag träffar varje dag, jag kan inte känna mig så bekväm i att sitta inför dem och 
säga ”nej men jag känner mig inte alltid så bra behandlad”. Det känns ju inte bekvämt att säga det 
till folk som man har en gemenskap med. Särskilt när man är den här minoriteten. 
 

Informanterna berättar om upplevelser där de behövt representera sitt kön och även svara på 
hur det känns att vara i minoritet. Det är precis det som Kalonaityté (2014) talar om när hon 
beskriver att de som inte tillhör normen ofta ses som representanter för en kategorisering, i 
detta fall kön. Vidare menar Björk och Hedenus (2015) att avvikelser från normen blir 
synliggjorda och en person som i ett sammanhang inte tillhör normen blir utpekad. Detta 
beskriver informanterna i exempel som att de blir utfrågade om hur det är att vara kvinna och 
i minoritet. I nästföljande utdrag ur samtalet belyses även ett dilemma kring det utpekande 
sättet de upplever.  
 

Fanny: Sen kan jag också tycka att det är jobbigt med alla sätt att bli utpekad på, man vill ju att 
folk ska förstå att det finns en problematik runt det, jag vill att folk ska vara medvetna om det, 
samtidigt är det jobbigt att pekas ut. Både som ett offer ”Ja det måste vara svårt för dig” – det där 
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fokuset, eller när man hamnar på en piedestal typ[…] och sen att folk gärna vill att man ska ha en 
åsikt om hur det är att vara kvinna.  Att man får liksom inte bara spela, utan måste också veta hur 
det känns att vara kvinnlig musiker. ”Hur känns det att vara kvinnlig musiker?”, ”Men hur känns 
det att vara tjej och spela sax?”, ”Ahaaa spelar Du sax? Det är ganska ovanligt”. 
 

Fanny berättar att hon upplever att det är jobbigt att bli utpekad som kvinna. Hon ger exempel 
på att hon har upplevt utpekande både som att hon ses som ett offer och att hon har blivit 
uppsatt på en piedestal. Hon framför en önskan om att ses som musiker och inte som kvinnlig 
musiker, och att få vara i ett sammanhang på samma premisser som alla andra. Jag tolkar 
hennes exempel som att hon i första hand blir sedd som kvinna och i andra hand som musiker. 
Kategorin kvinna syns tydligare för att den i sammanhanget avviker från normen. Killarna 
däremot, som är instrumentalister, ses som normen och blir strukturellt osynliga (jmf Björk & 
Hedenus 2015). De tenderar att ses som instrumentalister och då alltså inte heller ”manliga” 
instrumentalister. 
 

Klasskamrater	och	gemenskaper	
När vi under samtalet pratar om klasskamrater nämner informanterna en slags gemenskap 
som de inte känner sig delaktiga i. Jag frågar om de kan ge exempel på några situationer där 
de upplevt sig utanför gemenskapen.  
 

Nanna: Om jag tänker på instrumentalister och såhär, så finns det en prylhets, förvisso är det ofta 
olika instrumentgrupper som delar det här, men det är ofta också killar. Gitarrsnubbar som snackar 
pedaler eller trummisar som snackar cymbaler, den grejen. Men också mycket namedropping är en 
grej, kanske speciellt inom jazz eller annars också, och att den grejen känns också ofta som att det 
är killar som uppmuntrar till att namedroppa saker.  Ni kanske känner igen känslan av att det inte 
känns välkommet att fråga ”Nej vem är det?” och att ingen är taggad på att förklara. Det handlar 
inte om att dela med sig av någonting häftigt och nytt utan att få någon slags ”Aaah men den ja, 
gött att vi kan götta oss i att vi känner till det här tillsammans” typ.   
 

Nanna ger exempel på en situation där hon känner sig utanför gemskapen. Hon talar om en 
”prylhets” och ”namedropping” som något hon upplever att instrumentalister ägnar sig åt. 
Hon upplever även att de som främst gör detta är de manliga instrumentalisterna. Vidare 
upplever hon också att det inte är tillåtet för henne att fråga vem eller vad det är de pratar om 
och att hon förstår det som en företeelse som inte i första hand har ett lärande syfte utan mer 
som ett socialt gemenskapsskapande.   
 

Fanny: Jag känner mig nog ganska ofta så där i en grupp när man spelar och så […] om jag 
jammar med några och så, då känns det som att de gör det kontinuerligt med varandra och så 
bjöds jag in just den här gången fast jag egentligen inte är en del av det utan att jag gästade lite 
på jammet.  
 
Nanna: Det får jag också känslan av att det kanske är många killar som har lättare att kanske att 
de övar tillsammans eller jammar, att det blir ju väldigt mycket lättare att fråga varandra. Kanske 
även att fråga till projekt och så kan jag också tänka mig.  
 
Fanny: Jag kan tänka mig att det har med förväntningar [att göra] också. Även från mitt håll att 
jag förutsätter att jag inte ingår, antagligen grundar det sig på att det har hänt kontinuerligt sedan 
barnsben att jag inte tillhör riktigt. Så jag bara förutsätter att det var ett engångstillfälle. Jag 
räknar inte med att jag ska få vara med sen varje gång de jammar eller vad det nu handlar om. 
Och samma sak från deras sida antar jag, att de tror att jag, att det inte känns som en naturlig grej 
att fråga. Att det blir en stor grej att fråga och jag hamnar inte där automatiskt, återigen den där 
lilla exklusiva sidan ”Fanny vill du komma med och jamma?” ”Kul att du är med idag!” 
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Fanny upplever att hon inte tillhör jam-gänget och känner sig snarare som en gäst de gånger 
hon faktiskt är med på jam. Hennes upplevelser rotar sig dels i hennes egen uppfattning av sig 
själv som icke-tillhörande gruppen och dels förstärks dessa känslor genom uttalanden som 
bekräftar att det är ovanligt att hon är med och jammar, även om dessa uttalanden är av 
positiv karaktär. Nanna upplever att det är vanligare att killar övar i grupp och även att de 
jammar tillsammans än att tjejer gör så.  
 
Sara har tidigare i intervjun nämnt att hon upplever att hennes verbalitet kring olika problem 
eller funderingar som hon stöter på i sitt musikproducerande får omgivningen att tro att hon 
har dåligt självförtroende och är osäker. I följande exempel menar hon att detta har börjat få 
konsekvenser för om hon vågar yttra sina funderingar och problem.  
 

Sara: Jag kan snarare känna att det börjar ta emot mer o mer att fråga om hjälp och så. Det känns 
som att varje gång man gör det så är det ett nederlag för ens kompetens. Att om jag slänger ut en 
fråga ”hur ska jag tänka här? Eller hur tycker du att det låter?” då känns det som att det tolkas 
som att jag är så jäkla osäker och inte kan, eller känner att jag inte kan. Medan det inte känns 
riktigt likadant när killar frågar varandra på något sätt. Och det är också tillbaka till det här att 
jag antas ha dåligt självförtroende om jag ber om hjälp och folk ba ”men du kan ju det här!” men 
jag vet vad jag kan och inte kan, ni behöver inte berätta det för mig, jag vet det.  
 

Sara berättar också om en händelse där hon skulle samarbeta med två killar och mixa en 
poplåt i studion i samband med en skoluppgift. Under tiden som de genomför uppgiften 
påpekar Sara att de måste göra vissa förändringar för att mixen ska få rätt sound för genren. 
Istället för att lyssna på Saras förslag till ändringar sätts en lång diskussion igång och slutligen 
får Sara ge sig och kompromissa och killarnas förslag blir slutresultatet istället. När arbetet 
senare presenteras för läraren får gruppen bakläxa att genomföra de förändringarna som Sara 
från början hade föreslagit.  
 

Sara: …och då var det en av mina kollegor som tittade på mig och sa ”Jamen det var ju precis det 
du sa” och jag ba: ”JA! Jag vet det!” 

 
Sara tar även upp att ursäkten senare var att ingen av de i gruppen hade koll på genren, men 
hon menar att hon visst har koll på genren. I detta fall blir Saras kompetens inom området 
ifrågasatt fastän att hon är säker på sin sak. Hennes förslag blir ifrågasatta och i en viss mån 
osynliggjorda genom att inte ens ses som möjliga förslag (jmf. Björk & Hedenus 2015). Efter 
att en lärare sagt samma förslag till ändringar inser en av medstudenterna att det var precis det 
som Sara hade föreslagit, vilket jag tolkar som att i alla fall han hade hört Saras förslag och att 
det då handlade om ett osynliggörande och ifrågasättande. Nanna berättar om en situation som 
berör liknande upplevelser.  

 
Nanna: Det har jag också upplevt, att det är viktigare som tjej att bli stämplad som kompetent för 
att bli lyssnad på. Det brukar ju vara så att oftast om det är en kille som föreslår att man ska testa 
en idé eller så, så är det lättare för honom att bli lyssnad på och folk ba: ”Det är klart vi gör det” 
för av någon anledning så litar man mer, litar de, mer på det. Jag vet inte om att det ibland handlar 
om att killar är bättre på att låta säkra fastän att de inte är det? Men också hur andra tar emot det. 
 

Nannas upplevelse är mer av en generell karaktär än en specifik situation, men hon berättar 
också om att hon känner att hon inte blir lyssnad på om hon inte är ”stämplad som 
kompetent”. Hennes upplevelse är att en kille oftare blir lyssnad på automatiskt, för att han 
anses kompetent eller för att han inte behöver anses kompetent för att få ta den platsen. Hon 
tar även upp en undran om killar är bättre på att låta säkra fastän att de kanske inte alltid är 
det, och huruvida de andra i gruppen tar emot det som sägs spelar roll.  
 



 

25 

Mycket i det här avsnittet handlar om hur informanterna upplever sig bemötta av andra, om de 
blir lyssnade på eller inte och hur detta påverkar deras vardag. Att antas ha ett dåligt 
självförtroende är inte samma sak som att faktiskt ha det, men hur andra ser på en kan i 
förlängningen göra så att dessa föreställningar blir hur man till slut ser sig själv.  
 

Arbete	med	genus	i	utbildningarna	
Sara talar genomgående om att lärarna på hennes utbildning arbetar med genusfrågor och 
försöker att problematisera undervisningen utifrån ett sådant perspektiv. Hon antar själv att 
det är för att ämnet är ganska nytt på högskolenivå och att det leder till en större medvetenhet 
bland kollegiet.  
 

Sara: Jag funderar också på om det kan vara såhär; för musikproduktion är ganska nytt ämne att 
läsa på akademisk nivå, nu vet jag inte hur det ser ut på andra skolor, men just att i och med att 
den är ganska ny och att det är en sådan stor fråga med musikbranschen ändå. Kvinnor har gjort 
mer och mer intåg i musikbranschen som det har blivit uppmärksammat i media med alla olika 
rörelser och sådär så tror jag att de har valt att uppmärksamma det ganska mycket. Och jag tror 
också att om man startar en musikproduktionsutbildning och det bara dyker upp snubbar, eller 
män, så tror jag väl egentligen att det är en ganska vettig fråga: vi har bara killar och vad kan det 
bero på? Jag tror att det är lättare att öppna ögonen för det när det är en ny utbildning än när det 
är en traditionsbunden äldre utbildning som funnits väldigt länge.  

 
Saras positiva erfarenheter av att gå på en utbildning där genusfrågor uppmärksammas sätter 
hon i relation med att utbildningen är relativt ny. Hon tror att det är lättare att se ojämlikheter 
i en nyare kontext än en gammal traditionsbunden kontext. Nanna och Fanny svarar på Saras 
uttalande och drar paralleller med sina egna utbildningar.  
 

Nanna: Det tror jag verkligen också. Det känns ju som att såna här musikerutbildningar, […] de 
som finns i Sverige, är ganska mossiga. Samma personer som har jobbat länge och att de nyare 
utbildningarna, har jag hört från folk som pluggar dem, att det finns en större medvetenhet, även 
om det är mycket manliga lärare och så, men att ändå visa att de vet att de är manliga lärare. 
 
Fanny: Jag sitter och funderar varför jag har den här uppfattningen, att jag har hört från folk som 
pluggar på andra skolor men att jag har hört att det finns en medvetenhet, här känner jag mig inte 
riktigt, det känns inte riktigt som att jag är på en nivå där jag kan droppa en grej och att folk 
fattar. Det känns som att jag behöver förklara hela samhällsstrukturerna för att kunna ha en kritik 
mot någonting. 
 
Nanna: Jag har nog känt mig ganska förvånad över genusbiten. Jag har tidigare tänkt att skolor är 
ganska medvetna om det. På de folkhögskolor jag gått på tidigare har det funnits en diskussion 
runt hur de ska få in mer tjejer och att det har varit att man har kunnat säga en grej och alla fattar. 
Det finns en medvetenhet och har man haft kritik att framföra så har man inte behövt förklara 
hela könsmaktsordningen innan utan man kan säga och den personen kommer fatta. Men jag har 
känt att när det har kommit upp till diskussion på högskolan så har det varit på elevers initiativ 
och jag har nog upplevt det ganska snubbigt och jag har inte sett några tecken på att det är något 
ledningen jobbar för.  
 

Det Fanny och Nanna säger kring musikerutbildningar på sina skolor och det som de har hört 
om andra skolors liknande utbildningar verkar styrka Saras tes kring en större medvetenhet 
om problematik kring kön på nyare utbildningar. Vidare upplever de att medvetenheten var 
större när de gick på folkhögskola än när de går på högskolan.  
 

Fanny: … och sen så känns det som att det finns en öppenhet och att alla lärare skulle vara 
positiva om någon hade en idé på fortbildning eller idé kring hur man kan jobba. Men det finns 
inget ansvar på någon, typ att tycka någonting. Det här har jag upplevt även på folkis där det 
ändå har vart en stor diskussion om genus. Men att alla kan hålla med fast det krävs inte av 
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någon att ha en åsikt, att det sitter femton snubbar där och nickar med men de analyserar inte och 
det krävs inte av dem att de förändrar någonting i sitt beteende. Det enda som krävs är att de 
håller med. Medan man själv känner att jag alltid måste stå på barrikaden   
 
Sara: Att det är vår kamp på något sätt. 

 
Bromseth (2010) menar att det alltid finns någon som tjänar på att ansvaret till förändring 
ligger på den som inte tillhör normen och att den som då tillhör normen inte behöver ta ansvar 
för förändring eftersom den tjänar på att ha kvar det så som det är. Vidare kan ”att det är vår 
kamp” ses som ett känslomässigt engagemang, en känslomässig relation (Connell & Pearse 
2015) där informanterna upplever att en förändring behövs, men att det är de som en 
minoritetsgrupp som känslomässigt påverkas av situationen som behöver föra kampen för 
förändring. De som inte påverkas negativt av att musikutbildningen är ojämställd har heller 
inget känslomässigt engagemang i detta fall. Fanny tror att de flesta inte skulle ha något emot 
att arbeta mot förändring men att det inte tas något ansvar för att hitta sätt att arbeta på det 
sättet. Informanterna problematiserar vidare genom att belysa förändring ur ett 
individperspektiv:  
 

Fanny: och så kan man antingen vara den här som hela tiden ifrågasätter och märker ord eller så 
kan man vara medveten bara acceptera varje gång någon säger ”å så lirar jag med grabbarna”. Att 
man liksom kan hålla inne med det och acceptera att det är såhär det ser ut.  
 
Det känns alltid som en avvägning om man ska påpeka eller inte. Det är också en grej med 
högskolan som skiljer sig från folkis, där det alltid kändes självklart att jag skulle göra det. Nu är 
det i en del sammanhang som jag har tänkt på, ska vi kanske ha en baktanke med att spela låtar av 
kvinnliga musiker på vår konsert eller sådana enkla grejer. Fast jag vet inte om jag ska ta upp det, 
för då kommer jag att vara stämplad som den som alltid påpekar, och jag vet inte om jag orkar dra 
det lasset. Så det är det återigen, vara medveten, alla låtar vi spelar är av män eller ska man va den 
som är såhär ”ska vi ta en låt som vi inte tycker är lika bra”. 
 
Nanna: Ja man har ju verkligen som instinkt att försöka tillhöra gruppen och att om man har gjort 
såhär så finns risken att folk börjar gå på tå kring en och då blir man ju ännu mindre en del av det 
där med typ jamgänget- känslan och känner sig mindre inkluderad i det 
 
Sara: Ja man hamnar ju direkt utanför då på ett sätt 
 
Nanna: Även om jag tror att folk skulle respektera det och det är kanske det som är grejen att folk 
accepterar det och blir såhär ”Oj, nu måste man tänka på vad man gör” vilket ju är bra men man 
vill ju inte känna att man blir en mindre del av gruppen för det.  

 
Informanterna talar om två olika förhållningssätt till att behandla frågor kring kön i musik, 
antingen att synliggöra strukturer och normer för sig själv och sedan acceptera att det är så, 
eller att påpeka och försöka synliggöra det även för omgivningen. I det senare fallet upplever 
informanterna ett problem. Genom att påtala normer och strukturer kring kön finns det en risk 
att uppfattas som besvärlig och en känsla av att andra runt omkring måste anpassa sitt 
beteende och ”gå på tå” kring en. Jag uppfattar det som att de upplever ett dilemma, ett 
moment 22, där den ena vägen leder till oförändring med negativ särbehandling och den andra 
vägen leder till en förändring men eventuellt också en negativ särbehandling för att de har 
påpekat ett problem. Dilemmat verkar också vara situerad i kontexten högskola då 
informanterna inte upplevde samma sak under sin folkhögskoletid. 
 

Fanny: Vi har ju så få lektioner, i alla fall på musikerprogrammet, och det gör det ju också svårt 
att jobba med de här frågorna om det alltid ska utgå från att det är lärarna som har verktygen och 
studenterna som är ovetande. Om det är därifrån det ska komma så kommer det ta väldigt lång 
tid innan det ger någon effekt, för man har två lärarledda lektioner i veckan att jobba på. Så det 



 

27 

känns som att det behöver genomsyra lite mer, det behöver finnas ett annat forum för att få folk 
att processa de här grejerna. För att det måste vara studenterna som jobbar med det, för vår 
utbildning går ut på att öva och repa med sina klasskamrater.  

 
Vidare menar Fanny att utifrån sin egen utbildning sett så krävs det ett större engagemang 
från studenterna om en förändring ska ske. Hon berättar att lärandet ofta sker utan lärare och 
att det är en anledning till varför studenterna behöver ta ett större ansvar.  
 

Sammanfattande	analys	
I informanternas utsagor finns det likheter och olikheter. Den största gemensamma faktorn i 
deras uttalanden är att alla upplever sig utsatta som tillhörande en minoritetsgrupp inom 
musikutbildningen. Fanny och Sara som båda verkar inom varsina manligt dominerade 
arenor, saxofonister och musikproducenter, upplever sig antingen utpekade eller ifrågasatta. 
Nanna som är sångerska upplever en gemenskap med gruppen sångerskor, men känner sig 
däremot utanför instrumentalist-gemenskapen som för det mesta befolkas av män. Jag ser att 
det oberoende av ett normativt eller normbrytande val av inriktning upplevs ett utanförskap 
som kvinna i musikutbildning. Detta kan även beskrivas som en känslomässig relation 
(Connell & Pearse 2015), en känsla av utanförskap som blir betungande för informanterna.  
Detta utanförskap beskriver informanterna som mindre betungande om det finns en till kvinna 
i sammanhanget. De har alla erfarenhet av att vara ensam kvinna och att vara mer än en 
kvinna i olika musikutbildningskontexter. Informanterna kommer fram till att det, oavsett om 
den andra kvinnan är medveten om de hierarkier som finns i sammanhanget eller inte, känns 
betryggande att ha en annan kvinna närvarande, att dela en upplevelse. Något som nämns är 
att det känns bättre att vara två personer som inte är inkluderade i ett sammanhang än att själv 
inte vara det. När de talar om att inte känna sig inkluderad i en musikutbildningskontext kan 
det exempelvis handla om lärare som utesluter kvinnor från det musikaliska samtalet genom 
att tala enbart om killar, eller att tala om killar och sen lägga till ”eller tjejer också”. Detta 
upplevs av informanterna som ett exkluderande beteende. I relation till Connell och Pearses 
(2015) maktrelationer skulle detta kunna ses som en diskursiv maktrelation där kvinnor inte 
anses existera i den musikaliska diskursen. I den mån lärarna talar om kvinnor inom musik är 
det upplyftande och utpekande ord, vilket också får konsekvensen att kvinnor inte anses 
tillhöra normen i den musikaliska diskursen.  
 
Informanterna talar om relationer till musiklärare som problematiska i vissa sammanhang, 
främst de kontexter där läraren är man och tillhör normen jämfört när studenten är kvinna i 
samma sammanhang och inte tillhör normen. En kvinnlig musiklärare och en kvinnlig student 
har i exemplen bara en positiv verkan. En manlig lärare inom ett kvinnodominerat område så 
som sång anses oproblematisk. Förutsättningar för en närande undervisningssituation verkar i 
dessa fall bero på kön. En relation mellan lärare och student är redan en maktrelation där 
läraren har en högre institutionell makt. I dessa fall där även kön och musik är ytterligare 
parametrar för makt, musikutbildning som en manligt dominerad arena och hur en 
genusrelation inom en patriarkalisk struktur ger en man auktoritet över en kvinna (Connell & 
Pearse 2015) gör att relationen blir problematisk på flera olika strukturella nivåer.  
 
Vidare upplever informanterna att en medvetenhet kring genus inom musik är vanligare inom 
ett nyakademiserat program som musikproduktionsprogrammet än inom ett äldre mer 
traditionsbundet program som musikerprogrammet. Detta kan tolkas som att det är lättare att 
bryta normer och reproducerande beteenden om ett program inte omges av cementerade 
föreställningar kring hur utbildningen ”ska” se ut. Vidare upplever informanterna ett dilemma 
kring om de ska påpeka att de som kvinnor (och kvinnor överlag inom musiklivet) blir 
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exkluderade eller om de ska acceptera att ”det är som det är”. Anledningen till dilemmat är att 
de upplever att de skulle bli stämplade som besvärliga om de tog upp detta och att förståelsen 
i resten av gruppen inte är på samma nivå. Detta är något de informanter som gått på 
folkhögskola innan inte upplevt på sin folkhögskola, utan tvärtom att det där fanns en mycket 
större medvetenhet. En slutsats informanterna drar är att det på en högskola krävs att 
studenterna är mer engagerade i frågor kring en jämställd utbildning, då lärarledda lektioner 
inte utgör majoriteten av tiden som spenderas på skolan.  
 
Connell och Pearse (2015) skriver att diskursiva maktrelationer återskapas gemensamt av 
människor genom sociala praktiker, genom sättet att tala och agera. Detta leder till att vissa 
positioner blir högt värderade och andra förhandlande, delaktiga, marginaliserade eller helt 
uteslutna ur sammanhanget. Enligt mina informanters utsagor tenderar de att få en lågt 
värderad position i musikutbildningssammanhang. I vissa fall handlar det om ett exkluderande 
av kvinnor ur den musikaliska diskursen, i andra fall om att omgivningen inte ser det som 
acceptabelt för en kvinna att inta en normativt manlig roll inom musiken, så som 
musikproducent eller saxofonist. Nanna har valt ett kvinnligt kodat instrument, men utesluts 
ur resten av gruppen (instrumentalister som ofta är killar) genom att inte bli inkluderad i 
samtal om och kring musik. En uppfattning bland informanterna är att de på en högre nivå än 
killarna behöver bli stämplade som kompetenta för att kunna göra sina röster hörda. De 
symboliska relationer (Connell & Pearse 2015) som är ett omfattande system av 
uppfattningar, undertoner och förväntningar på hur en kvinna ska vara verkar för 
informanterna som hämmande. Speciellt när det kommer till val av instrument och teknisk 
utrustning som ses som en symbolisk genusrelation (Borgström Källén 2014). Informanterna 
går både med och emot dessa uppfattningar av hur en kvinna inom musiken bör vara. Fanny 
och Sara går emot förväntningarna av instrument och yrkesval. Alla tre informanter förhåller 
sig till eller går emot olika produktionsrelationer (Connell & Pearse 2015) på olika sätt. Det 
kan handla om att de förväntas ta en viss arbetsuppgift inom ett visst område så som Sara får 
höra att hon borde hålla på med låtskrivande och inte producerande som kvinna. Detta talar 
om att det finns förväntningar på både vilket yrkesval hon bör göra som kvinna och vilken 
plats inom musikproducent hon ”får” ta. Detta kan kopplas till produktionsrelationer, 
symboliska relationer och känslomässiga relationer (Connell & Pearse 2015). Även om Sara 
går emot de förväntningar som finns på henne som kvinna och musikproducent finns 
fortfarande föreställningar om att hon inte riktigt platsar och hennes klasskamrater har inte 
tillförlit till hennes förmåga i vissa fall.  
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DISKUSSION	
Syftet med min undersökning har varit att undersöka hur personer som identifierar sig som 
kvinnor och studerar musik på en musikhögskola upplever sina studier inom högre 
musikutbildning ur ett genusperspektiv. I min undersökning kommer jag fram till att 
informanterna upplever sig vara och ofta är i minoritet som kvinnor och att detta i vissa fall 
uppfattas som begränsande i deras musikutbildning.    
 
Björck (2011), Nordström (2010) och Borgström Källén (2014) belyser att det svenska 
musiklivet och det svenska musikutbildningsväsendet är mansdominerat. Något som är en 
genomgående faktor som tas upp i mitt resultat. Att anta att vi deltar i musikpraktik på lika 
villkor kan alltså vara potentiellt problematiskt. En risk med att musiklivet fortsätter att vara 
snedvridet vad gäller kön är att genusmarkerade praktiker fortsätter att produceras som 
antingen manliga eller kvinnliga. Val av instrument och yrkesinriktning, tillträde till olika 
musikaliska sammanhang så som jam och möjligheten att ta plats i ensemble är exempel på 
musiksammanhang där kön verkar begränsande för kvinnor (Borgström Källén 2014, 
Nordström 2010, Björck 2011).  
 
Osynliggörandet och utskrivningen av kvinnor ur musikhistorien (Nordström 2010, Selander 
2012) kan ses som ett diskursivt maktutövande (Connell & Pearse 2015). I mitt resultat visas 
att informanterna upplever en exkludering då kvinnor inte nämns som tänkbara aktörer inom 
musiklivet. Detta uteslutande är inte exklusivt för min undersökning och tidigare forskning 
utan verkar vara generellt för hela musiklivet. De feministiska initiativ som finns arbetar ofta 
mot att kvinnor ska skrivas med i musikhistorien, både dåtida och nutida vilket indikerar att 
osynliggörandet av kvinnor inom musiken är ett stort problem. Nordström (2010) 
problematiserar detta som att det inte finns kvinnliga förebilder och att detta leder till att 
kvinnor fortsätter att vara underrepresenterade i musiklivet och musikutbildningen på de 
flesta instrument. Detta med undantag för instrumentet sång där många kvinnor är verksamma 
(Borgström Källén 2014) och som i min undersökning beskrivs som ”ett eget släkte”. 
Borgström Källén (2014) kommer fram till att sångerskor anses ha en underordnad position 
och att det är relaterat till att det främst är kvinnor som sjunger.  
 
Musikutbildning kan ses som en arena för homosociala praktiker för män. Det gäller t.ex. 
mäster-lärling-traditionen som praktiseras både inom instrumentalundervisning och 
musikproduktion (jmf. Borgström Källén 2014). Män som för kunskap vidare till män. Ett 
annat exempel på detta är de homosociala vänskapsrelationer som män nyttjar för nörderier 
och ”prylhets” som leder till en gemensam kompetens för män (jmf. Borgström Källén 2014). 
Dessa homosociala praktiker verkar vara viktiga för både män och kvinnor. Min 
undersökning och tidigare forskning visar dock på att dessa homosociala praktiker för det 
mesta finns tillgängliga för män när det kommer till musik, och att dessa kan vara en faktor i 
det reproducerande av könsroller inom musikutbildning som sker. Hur ska du som kvinna 
skaffa dig inträde på männens arena när du inte kan bli inkluderad i de flesta sammanhang på 
grund av ditt kön? Björck (2011) menar att det ter sig centralt för en kvinna att behöva hävda 
sin musikaliska kunskap för att etablera en position inom området, men att kvinnor som gör 
det anses besvärliga av omgivningen. Ska det då ses som omöjligt för en kvinna att förvärva 
en position som legitim musiker eller musikstudent? I min undersökning upplever 
informanterna sig inte som besvärliga när de försöker hävda sin kompetens, däremot upplever 
de det som besvärligt att behöva hävda sin kompetens, speciellt eftersom den ofta blir 
ifrågasatt. Ett ifrågasättande kan i sin tur ses som ett uttryck för att omgivningen inte är helt 
nöjd med en kvinnas hävdande av sin egen kompetens. Björck (2011) kommer även hon fram 
till att kvinnors kompetens inte anses likvärdig med männens inom området, som i hennes 
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undersökning är populärmusik. Det är intressant att se att kvinnor inte anses ha samma 
kompetens som män inom musiklivet och i mitt fall musikutbildningen. Detta projiceras på 
olika sätt på kvinnorna i undersökningarna. Dels genom antaganden om att de inte kan, och 
där genom att kvinnorna antas ha dåligt självförtroende som sedan kan leda till att kvinnorna 
själva tror att de är inkompetenta eller har dåligt självförtroende, eller att de är inkompetenta 
på grund av att de har dåligt självförtroende eller vice versa. Mina informanter upplever att 
det hämmar deras utveckling, då de drar sig för att fråga om hjälp eftersom det då antas att de 
inte kan eller inte tror att de själva kan. Detta kan även kopplas till det som Björk och 
Hedenus (2015) skriver om negativa sanktioner för de som inte följer normen, och de positiva 
sanktionerna (Connell & Pearse 2015) för de som följer normen. Att kvinnor på så många 
plan inte tillhör normen inom musiklivet och musikutbildningen kan reproduceras genom 
negativa sanktioner, osynliggörande och ifrågasättande medan män som norm inom samma 
område reproduceras genom positiva sanktioner som upplyftande och beröm och tillträde till 
homosociala utbildande gemenskaper.  
 
Avslutningsvis vill jag ta upp Borgström Källéns (2014) resonemang kring musikutbildning 
som en rundgång och att musikutbildning enligt henne är en trögförändrad praktik. En trolig 
effekt av detta blir enligt Borgström Källén även att genuskonstruktioner vidareförs och att 
detta riskerar att leda till tröghet vad gäller förändringar eftersom kön i hög grad kan kopplas 
till lärarnas val av instrument och specialisering samt deras preferenser vad gäller spelsätt och 
genrekompetens. Detta kan verka styrande för lärarnas kvalitetsuppfattningar. Hur kan vi 
förändra detta? Enligt Bromseth (2010) förs ansvaret för förändring ofta över till den som inte 
tillhör normen och den som är förtryckt. De feministiska initiativ som finns idag är för det 
mesta initierade av kvinnor och bedrivs i hög grad av kvinnor. Jag som skriver denna uppsats 
är kvinna, alla avhandlingar jag har i mitt avsnitt om tidigare forskning är skrivna av kvinnor 
och i stort sett all annan litteratur som har med genus/kön att göra är skrivna av kvinnor med 
undantag från Kvarnhall (2015). Detta kan ses som att ansvaret för förändring för det mesta 
tas av kvinnor. Bromseth (2010) menar att makten inte finns automatiskt i samhället hos vissa 
grupper utan skapas aktivt som en del i kunskapandet och i hur vi tolkar oss själva, andra och 
verkligenheten vi lever i, och för att förändra detta krävs ett normmedvetet förhållningssätt. 
Men hur får man alla att vilja ha ett normmedvetet förhållningssätt? Speciellt när det betyder 
att individer och grupper skulle få ge upp maktpositioner och privilegier till förmån för ett 
mer jämställt musikliv? För att en kvinna ska kunna ta mer plats måste en man ge plats. Var i 
musikutbildningskedjan kan en sådan förändring ske? Ett vanligt svar skulle nog vara ”så 
tidigt som möjligt” men varför nöja sig med det? De som utbildar inom musik på en lägre 
nivå behöver själva vara normkritiskt medvetna för att en förändring ska ske. Om man ser 
musikutbildning som en sluten cykel, bör förändring logiskt sett ske på alla nivåer.  
 
Med grund i detta vore det intressant att se hur män själva ser på de praktiker som här har 
belyst som positiva för dem. Är det deras uppfattning? Hur ser deras upplevelser kring högre 
musikutbildning ut ur ett genusperspektiv?  
 

Avslutande	reflektion	
Att använda sig av en kvalitativ intervju som metod för dataskapande har både för- och 
nackdelar. I mitt fall ville jag ha reda på informanternas egna upplevelser kring deras 
utbildning. Något som hade gått förlorat om jag använt mig av observation som metod. Jag 
hade redan på förhand berättat för mina informanter att det var ut ett genusperspektiv jag ville 
att vi skulle prata om deras utbildning. Detta kan ses som problematiskt då det redan på 
förhand skett ett urval och en analys kring information som informanterna sedan delger mig. 
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Jag ansåg ändå dels på grund av den begränsade tidsutrymmet för undersökningen att jag 
behövde vara tydlig med mitt syfte för att kunna få ut så mycket som möjligt av 
intervjusituationen. Detta kan alltså ha färgat undersökningens innehåll, men å andra sidan 
tycker jag mig se detta som en nödvändighet i sammanhanget. På något sätt måste man belysa 
och problematisera ur en viss kontext så genus i allra högsta grad kan ses som en 
situationsbaserad kunskap. Det hade varit spännande att kombinera mina intervjuer med 
observationer om detta hade gått inom tidsramen, för att kunna dra slutsatser om hur 
samspelet mellan olika studenter ser ut.  
 
Valet att undersöka just personer som identifierar sig som kvinnor gör att personer som 
identifierar sig som män eller icke-binära personer upplevelser inte finns representerade. Jag 
såg att det var intressant att undersöka just kvinnors upplevelser, då de är i minoritet inom 
musikutbildningen och musiklivet i stort. Att välja ett studentperspektiv inom högre 
musikutbildning såg jag som relevant då dessa röster lyste med sin frånvaro i den tidigare 
forskning som jag fann. Andra kategorier som etnicitet, sexuell läggning, klass eller 
funktionshinder har inte fått något större utrymme i min undersökning, inte för att jag själv 
aktivt valt bort detta utan för att det inte uppkommit som parametrar i relation till mina 
informanter.  
 
Intressant vidare forskning skulle vara att göra en mer omfattande studie likt Borgström 
Källéns (2014) avhandling fast inom kontexten högre musikutbildning. Detta för att få in fler 
perspektiv i intervjuerna och att komplettera med observationer av musikaliska praktiker. Det 
skulle även vara intressant att undersöka var trögheten för förändring har sin grund och 
hur/om musikhögskolorna arbetar för en mer jämställd utbildning. Även, som tidigare nämnt 
samma problematik, fast ur ett manligt perspektiv och vid en riktigt omfattande undersökning 
även ett intersektionellt perspektiv.   
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BILAGA	
 
Information till informanter 
Hej! 
Jag heter Louise Högberg och går femte året på ämneslärarprogrammet med inriktning musik 
på Örebro Universitet. Jag skriver just nu mitt självständiga arbete och letar efter informanter 
till min undersökning. Jag söker personer som identifierar sig som kvinnor och som studerar 
på kandidatprogrammet inom afro-amerikansk genre, musikproduktionsprogrammet och 
musiklärarprogrammet inriktning instrument och ensemble inom afro-amerikansk genre. 
Syftet med uppsatsen är att undersöka upplevelser av bemötande ur ett genusperspektiv inom 
högre musikutbildning. Jag vill att du som deltar har funderat över genus eller liknande 
tidigare eller innan gruppdiskussionen. Undersökningen kommer att ske genom en 
gruppdiskussion med samtliga informanter (3-4 st) och senare individuella intervjuer (ca en 
vecka efteråt). Min ambition är att vi genomför undersökningen någon gång vecka 43-45. 
Under gruppdiskussionen kommer jag vilja videofilma gruppen, för att lätt kunna veta vem 
som säger vad. Videon kommer endast användas till att underlätta mitt arbete med att 
sammanställa diskussionen, när uppsatsen är färdig kommer videofilmen raderas. Förutom 
videoinspelning kommer även en ljudupptagning ske och det senare även under den 
individuella intervjun. Du som informant kommer att vara anonym och kommer få ett fingerat 
namn i uppsatsen. Du som informant har rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på 
vilka villkor du skall delta. Du skall kunna avbryta din medverkan utan att detta medför 
negativa följder för dig. 
Har du ytterligare frågor eller är intresserad av att vara med i min undersökning? 
Kontakta mig på Louisehogberg@hotmail.se 
Mvh Louise Högberg 
 
 
 
 
 
 
 


