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I denna uppsats undersöks hur fyra informanter som identifierar sig som kvinnor upplever 
jämställdhet och genus i pop/rock/jazzinriktade ensembler på folkhögskolors musiklinjer. 
Studien undersöker även om informanterna upplever att det finns hinder och drivkrafter på 
folkhögskolorna som påverkar hur jämställt dem upplever att det är i deras ensembler. Studien 
har en interpretativ fenomenologisk ansats och analys och datainsamlingen genomförs med 
kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Studien ämnar ha ett transinkluderande perspektiv på 
kön och genus.  
 
Analysen av resultatet visar att informanterna upplever genus och jämställdhet i ensemble-
sammanhang på olika sätt och att dem även har olika upplevelser av hur jämställt det är.  De-
ras tankar om hinder och drivkrafter för folkhögskolornas sätt att förhålla sig till jämställdhet 
och genus är mer liknande även om skolorna i sig har skilda sätt att arbeta med frågorna. 
Trots informanternas olika upplevelser av fenomenen går det att urskilja några grundläggande 
beröringspunkter. En av dem är att alla informanterna till övervägande del pratar om genus 
och jämställdhet utifrån en binär könsuppfattning. En annan beröringspunkt är att de upplever 
att genus, i olika grad, är något som påverkar och styr hur de upplever att de blir bemötta, 
vilka möjligheter de upplever att de har till en musikkarriär och vilken syn de upplever att 
andra människor har på deras kompetens. Resultatet visar även att informanterna har upplevt 
att folk (lärare, deltagare, publik, branschfolk) tar för givet att deras huvudinstrument är sång 
baserat på att dem läses som kvinnor. Utifrån resultatet och analysen diskuterar studien bland 
annat genusgrundade kompetensantaganden, informanternas sätt att hantera genus-och jäm-
ställdhetsrelaterad problematik och kommunikation som verktyg för genus- och jämställd-
hetsarbete.  
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FÖRORD 
 
Jag vill börja med att tacka min sambo Jens som utmanar min feminism och som får mig att 
vässa mina argument och som alltid tror på min förmåga att ro i land vad som helst! Jag vill 
även tacka mitt syskon Love som har funnits med under processen och som har varit ett bra 
bollplank för genusrelaterade och transinkluderande frågor. Sen vill jag tacka mina fantastiska 
vänner; syster Linnéa, Agnes, Kajza, Linn, Moa, Hanna och Emelie, tack för alla peppande 
samtal, luncher och smshejarop! Tack till Mamma som skämmer bort mig på alla tänkbara 
sätt och som orkar korrekturläsa, och Pappa som med nyfikenhet och öppenhet satt sig in i 
min uppsats och gett mig många intressanta och givande tankeställare. Tack till Momme som 
gått bort under tiden uppsatsen skrivits men som alltid hejat på mig och fått mig att tro på min 
förmåga att klara vad som helst. Hon var dessutom en riktig feminist! Jag vill även tacka or-
ganisationen RFSL för ert engagemang i samhället och för den otroligt viktiga och menings-
fulla kunskap ni sprider. Om fler hade haft den människosyn ni har hade världen varit betyd-
ligt fridfullare, färggladare och tryggare! 
 
Siste men inte minst vill jag tacka mina informanter som tagit sig tid och som delat med sig 
av sina erfarenheter på ett generöst sätt! TACK! 
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1.	  INLEDNING	  
Har du någon gång hört talas om ordet könsblindhet? Det hade inte jag innan jag började 
skriva den här uppsatsen. Det var tack vare Wahl, Holgersson, Höök och Linghag (2015) som 
jag fick stifta bekantskap med detta, enligt mig, uttrycksfulla och meningsfulla ord. Jag ska 
försöka förklara vad ordet innebär och varför det har gjort ett sådant intryck på mig. Vi börjar 
med författarnas beskrivning av ordet. Wahl et al. menar att forskningen generellt och histo-
riskt sett har dominerats av män som har forskat och beskrivit samhället ur sitt egna perspek-
tiv vilket har bidragit till en mansnormativ samhällsbeskrivning. Konsekvensen av detta har 
varit att könsordningens inverkan på hur samhället ser ut och beskrivs inte har problematise-
rats. Detta ledde så småningom till att forskare inom genusfältet (främst kvinnor) anammade 
ordet könsblindhet för att belysa att mansnormativa samhällsbeskrivningar inte är något natur-
ligt utan något som måste problematiseras och ifrågasättas (Wahl et al. 2015).   
 
Har du någon gång befunnit dig i en situation med andra människor där du upplevt att det du 
säger inte får samma uppmärksamhet som det männen (dem du läser som cismän1) i rummet 
säger? Eller har du någon gång upplevt att du talar till en person som du läser som 
cis/transkvinna 2 på ett nedlåtande och daltande sätt, trots att det kanske är hon som är expert 
inom området? Eller har du någon gång upplevt att du befunnit dig i en situation där du kän-
ner dig illa till mods och inte sedd utan att kunna sätta fingret på varför? Efter tre år som in-
tensivt frilansande musiker, ofta som ensam ciskvinna i ensembler och i branschsammanhang 
med cismän, har jag upplevt många situationer som har genomsyrats av könsblindhet. Det har 
varit allt från att jag har upplevt att min musikaliska kompetens inte bemöts med samma ge-
hör som mina manliga kollegors, till att män ur publiken ger mig sexistiska kommentarer eller 
berättar för mig hur jag ska utföra mitt jobb. När jag ser tillbaka på dessa upplevelser tänker 
jag att de grundar sig i genusstrukturen och inte nödvändigtvis i cismäns illvilja eller personer 
som identifierar sig som kvinnors oförmåga eller lägre kunskap. Dessa erfarenheter har fått 
mig att tänka att det oavsett könsidentitet verkar som att det är lätt att falla offer för, eller rent 
av tilltalas av, de normer och roller som maktstrukturen innebär. När jag minns och tittar till-
baka på dessa händelser undrar jag: varför är det såhär? När och var börjar det här? Hur 
upplever andra personer som identifierar sig som kvinnor genus och jämställdhet i ensembler 
och i branschrelaterade sammanhang? 
 
Jag skulle vilja citera Carina Borgström Källén (2014) som så fint sätter ord på två av grund-
stenarna i föreliggande uppsats. Hon skriver ”Musiken kan vara själva navet i en människas 
identitetskonstruktion” (s.2) och jag tycker att det stämmer: den musikaliska aktiviteten är 
viktig för oss som har valt att studera musik på högre nivå såsom folkhögskola eller musik-
högskola. Vid det här laget har musiken för länge sedan slutat vara en strösyssla, ett svalt fri-
tidsintresse eller ett sätt att umgås någon gång i månaden. Musiken innebär drömmar, själslig 
uppfyllelse, starka tvivel, personlighetsförändring, fokus, motivation, livsglädje och hårt slit. 
Och inte minst; det gör oss till dem vi är. Borgström Källén (2014) skriver även att hennes 
erfarenhet är att ”elevers konstruktion av kön i relation till skolämnet musik skiljer sig åt be-
roende på om musikalisk handling representerar ett centralt värde för eleven” (s.6). Utifrån 
dessa två citat kan vi anta att folkhögskolornas musiklinjer utgör betydelsefulla sammanhang 
för hur deltagare konstruerar genus. Dessutom erbjuder folkhögskolorna musikutbildningar 
                                                
1  En cisperson är en person som identifierar sig med det vid födseln tilldelade könet (RFSL 2018).  
2 En transperson är en person som inte alls eller delvis inte identifierar sig med det kön en har fått till-
delat vid födseln (RFSL 2018).  
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som står nära yrkeslivet, dels som förberedelse inför högre musikutbildningar men även som 
en nätverksplats där det knyts kontakter inför det kommande livet som frilansmusiker. Vi kan 
därför anta att genuskonstruktionen som sker på folkhögskolorna dessutom kan ha betydelse 
för hur yrkesmusiker och musiklärare förhåller sig till och agerar utifrån genus i sitt kom-
mande yrkesliv.  
 
Genom föreliggande uppsats hoppas jag att kunna bidra till en musikundervisning och en mu-
sikbransch som inte genomsyras av samma typ av könsblindhet som jag gång på gång har på 
stött och fortfarande stöter på. Jag hoppas även kunna bidra till ett mer inkluderande sätt att 
förhålla sig till och beskriva genus i musikrelaterade sammanhang.  
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2.	  BEGREPPSFÖRKLARINGAR	  
I följande avsnitt lyfter jag centrala begrepp för uppsatsen och redogör för hur de används 
inom forskning samt för hur de förstås i föreliggande uppsats.   

	  
2.1	  Jämställdhet	  
Enligt Wahl et al. (2015) började begreppet jämställdhet att användas i slutet av 1960-talet för 
att markera skillnaden mellan kön och jämlikhet. Genusforskaren Yvonne Hirdman (2014) 
menar att jämställdhetsbegreppet behövs för att problematisera den grundsyn som leder till 
kvinnounderordning. Grundsynen är enligt Hirdman den maktrelation som nuförtiden har 
flera namn; könsordning, könsmaktsordning, könsmaktssystem, genussystem eller genusord-
ning. Denna maktrelation är inte och behöver inte vara statisk utan kan variera mellan tid och 
rum, vilket den också har gjort i och med de framsteg som gjorts det senaste seklet (Wahl et 
al. 2015). Men författarna påpekar att patriarkatet idag anses vara den vanligaste könsmakts-
ordningen. Enligt Hirdman (2014) bygger könsmaktsordningen på två grundstenar; isärhål-
lande av människor och att mannen utgör normen för människan. Jämställdhetsmyndigheten 
(2018) förklarar jämställdhet såhär: ”jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma 
rättigheter, skyldigheter och möjligheter i livet”. Föreliggande uppsats förhåller sig till jäm-
ställdhet i linje med ovanstående citat med tillägg av en förståelse för att jämställdhet är situ-
ations-, tids- och relationsbundet. Det finns även en begränsning i att jämställdhet beskrivs 
som något som enbart rör de människor som identifierar sig som män och kvinnor, något som 
föreliggande uppsats ställer sig kritisk till. 
 
Enligt Wahl et al. (2015) är Sverige inte jämställt trots över 200 år av kamp för lika och 
samma rättigheter för män och kvinnor. Författarna framhåller att det främst är när det gäller 
ekonomiska möjligheter och politisk makt som kvinnors villkor är sämre än männens. Trots 
det anses Sverige idag ligga fyra på listan över världens mest jämställda länder och genus-
forskaren Hirdman (2014) menar att jämställdhet har blivit en norm och att det finns ett slags 
konsensus kring att jämställdhet är något vi bör jobba aktivt för. Historiskt sätt beskriver 
Hirdman arbetet, kampen och forskningen gällande jämställdhet som en ”social dynamit”, 
något som har mött motstånd och som forskare, främst kvinnor, har fått kämpa för att föra på 
tal. Idag är jämställdhet ett vedertaget begrepp, inte minst inom politiken, men Hirdman stäl-
ler sig kritisk till vad politiken lyckats uppnå under de senaste 70 åren. Hon menar att det är 
många reformer som snarare varit bakslag för kvinnor än framsteg och att mycket av den 
förda politiken har gynnat män. Den feministiske skribenten Deborah Cameron (2018) menar 
att kvinnor inte enbart är offer för situationen utan att det överallt i världen finns kvinnor som 
på olika sätt bidrar till sin egen underordning. Hon problematiserar detta fenomen och menar 
att det är något feminister förundras över gång på gång; varför agerar kvinnor så ofta på ett 
sätt som motverkar det sätt som bäst skulle gynna dem? Cameron påstår att mansdominansen 
överlever på grund av samma anledning som annan systematisk ojämlikhet överlever nämli-
gen för att den fungerar till någons (mäns) fördel. Vi kan alltså konstatera att trots stora fram-
steg, vår topplacering i världen och ett aktivt arbete, både politiskt och ideellt, innehar män 
fler maktpositioner och har större inflytande över samhället. För att uppnå en jämställd värld 
är vi helt beroende av en jämn fördelning av makt mellan kvinnor och män (Jämställ.nu 
2018).  
 
Det har funnits, och finns än idag, kritik mot hur jämställdhetskampen och arbetet för jäm-
ställdhet har förts under åren och en del av den kritiken har kommit från hbtq-rörelsen (Hird-
man 2014). Hirdman citerar queerfeministiska forskaren Tiina Rosenberg: ”Jämställdhet är så 
heteronormativt det kan bli, det man gör är att göra livet uthärdligt för heterosexuella par” 
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(Hirdman 2014, s. 107). Kritiken handlar alltså om hur den feministiska rörelsen utgår ifrån 
tvåkönsnormen, en världsbild som endast inbegriper män och kvinnor. Sedan 2000-talet har 
man så smått, åtminstone i Sverige, börjat inkludera även hbtq frågor i jämställdhetsarbete. 
Att vara normkritisk har gått från att enbart ifrågasätta den manliga normens överordnad till 
att även ifrågasätta heteronormen (Hirdman 2014).  
 
2.2	  Kön	  och	  Genus	  
För att förstå jämställdhet är det viktigt att förstå hur orden kön och genus förhåller sig till 
varandra. Ordet genus är taget från engelskans gender och började användas av svenska kvin-
noforskare i början av 1980-talet, alltså cirka tio år efter att jämställdhetsbegreppet introduce-
rats (Wahl et al. 2015). Hirdman var en av de tongivande forskarna under den perioden och 
var den som myntade begreppet ”genussystem” (Hirdman 2014). Från att tidigare ha använt 
begreppet ”könsroller” övergick hon och flera med henne till att använda detta nya begrepp. 
Hirdman menar att genussystemet är en struktur som är dynamisk och beroende av samhällets 
kultur och något som är föränderligt. Hon menar att det finns ett djup i begreppet genus och 
genussystem som inte finns i ordet könsroll eftersom en roll kan anses vara något som en 
människa när som helst kan sluta spela eller vara.  
 
Enligt Borgström Källén (2104) har de olika feministiska inriktningarna som funnits det sen-
aste seklet haft olika syn på vad kön och genus innebär. Man brukar dela in dessa olika inrikt-
ningar i första, andra och tredje vågens feminism. Den första vågens feminism brukar ses som 
kvinnorörelsen som bedrevs fram till 1960-talet och som t.ex. kämpade för kvinnors rösträtt, 
rätten för kvinnor att cykla och att använda byxor (Nationalencyklopedin 2018, Hirdman 
2014). Hirdman har i en intervju sagt att den fjärde vågens feminism startade i och med #me-
too (Fokus 2018, juni). Enligt Borgström Källén (2014) stod den andra vågens feminism lite 
kortfattat för en syn på kön som något vi är och genus som något vi gör. Betydelsen av att 
särskilja det biologiska könet från det socialt konstruerade könet var ett sätt för den andra 
vågens feminister att problematisera hur de biologiska skillnaderna har använts för att norma-
lisera, legitimera och upprätthålla en struktur där kvinnor är och förblir underordnade män 
(Hirdman 2014; Borgström Källén 2014). Den tredje vågens feminism ställer sig kritiska till 
denna syn på kön och menar att uppdelningen mellan biologiskt och socialt riskerar att resul-
tera i att den biologiska faktorn blir överordnad den sociala. Enligt Borgström Källén (2014) 
menar den tredje vågens feminister att kön redan är genus, allt som vi anser vara biologiska 
faktorer är en social konstruktion och att vår syn på vad som är biologiskt kön alltså är socialt 
konstruerad. Deras kritik mot den andra vågens feminism är att deras uppdelning bygger på 
en övertygelse om att det går att säga var det biologiska börjar och var det sociala tar vid, vil-
ket dem menar inte är möjligt. Tredje vågens feminister menar att en upprätthållning av sär-
skiljandet mellan biologiskt kön och socialt genus leder till att förstärka tvåkönsnormen. I sin 
avhandling väljer Borgström Källén att använda begreppen kön och genus synonymt eftersom 
hon inte vill skilja på ”biologi/kön och kultur/genus” (s.38).  
 
RFSL (2018) föreslår att kön kan brytas ned i fyra olika delar: kropp, juridiskt kön, könsiden-
titet och könsuttryck. Könsidentitet är en persons självupplevda kön, alltså det kön en själv 
känner sig som vilket kan vara man, kvinna, intergender, ickebinär m.fl. Könsuttryck är hur 
en person uttrycker sin könsidentitet genom t.ex. kläder, kroppsspråk, röst, frisyr m.m. Be-
skrivningen av könsuttryck går att relatera till det Borgström Källén (2014) skriver om att 
människors beteende ständigt förstås och tolkas utifrån den könstillhörighet vi tillskrivs av vår 
omgivning.  
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I föreliggande uppsats har jag valt att använda mig av begreppet genus med betydelsen socialt 
konstruerat kön. Jag anser att det kan bli förvirrande att använda begreppen kön och genus 
synonymt såsom Borgström Källén (2014) har valt att göra. Eftersom uppsatsen har en trans-
inkluderande utgångspunkt känns det dessutom kontraproduktivt att använda begreppet kön 
eftersom det riskerar att föra tankarna till personers biologiska kön. I föreliggande uppsats 
ställer jag mig kritisk till den binära könsuppfattning som en stor del av den tidigare genus-
forskningen grundar sig på. Binär könsuppfattning innebär att det bara finns två kön, alltså 
män och kvinnor (Nationella sekretariatet för genusforskning 2018). I motsats till en binär 
könsuppfattning skriver Borgström Källén (2014) att genus inte ska ses som en dikotomi med 
enbart två kategorier utan snarare som ett spektrum av genusvariationer där män och kvinnor 
representerar två av många olika slags genuskategorier. Hillevi Ganetz (2009) menar att pro-
blematiken i att se genus som en tolkning av kön är att det förutsätter att de två könen ger 
upphov till två genus, vilket ju inte är fallet idag när vi har människor som identifierar sig som 
queer, transgender, intersexuella osv. Det är på detta sätt jag förhåller mig till genus i uppsat-
sen och det är ur detta perspektiv som förhållningssättet till målgruppen för studien ska för-
stås.  
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3.	  BAKGRUND	  OCH	  TIDIGARE	  FORSKNING	  
I följande kapitel ger jag först en kort introduktion till folkbildning. Sedan följer en översikt 
av tidigare forskning som gjorts inom ämnena pedagogik och musikpedagogik i relation till 
tidigare forskning om genus och jämställdhet. Dessutom ämnar jag ge en kortfattad överblick 
av hur musikbranschen ser ut och fungerar i förhållande till genus och jämställdhet.  

	  
3.1	  Folkbildning	  
Folkhögskolan ingår som en av fyra grundstenar i folkbildning. De andra tre är folkbibliotek, 
föreläsningsföreningar och studieförbund. Idag är det enbart folkhögskolorna och studieför-
bunden som får ta del av statens folkbildningsstöd (Prop. 2013/14:172). På folkhögskolor ges 
både allmänna kurser och särskilda kurser och det är till den senare sorten som musikkurserna 
hör. Det som sägs vara unikt med utbildningsformen folkbildning är dess fria sätt att förhålla 
sig till deltagarna vilket ger en möjlighet att kunna utforma verksamheten och kursernas inne-
håll utifrån deltagarnas tidigare kunskaper och önskemål om nya kunskaper (Folkbildningsrå-
det 2018). För att förtydliga syftet och målet med folkbildningen utformade regeringen 2013 
en målbeskrivning: 	  

Folkbildningen	  ska	  ge	  alla	  möjlighet	  att	  tillsammans	  med	  andra	  öka	  sin	  kunskap	  och	  bild-‐
ning	  för	  personlig	  utveckling	  och	  delaktighet	  i	  samhället	  (Prop. 2013/14:172, s.19). 	  

Den bild staten förmedlar av folkhögskolan och folkbildning är att det är en utbildningsform 
som bidrar till att stärka och utveckla demokratin (Prop. 2013/14:172).	  De menar att tack vare 
möjligheten att utforma utbildningen utifrån deltagarna bidrar skolformen till att stärka delta-
garnas självförtroende för att påverka sin egen livssituation och dessutom deras förmåga att 
bidra till andras välmående. Det finns med andra ord ett individ- såväl som ett grupperspektiv 
där individens behov är centralt för gruppen och där tilltron till allas förmåga att bidra utgör 
grunden för utbildningsformen. Regeringen skriver ”detta är i grunden ett demokratiskt 
förhållningssätt som stärker den enskilda deltagarens förmåga att i en grupp interagera och 
fatta demokratiska beslut” (Prop. 2013/14:172, s.20).  

3.1.1	  Folkbildning	  inom	  musik	  
I Sverige idag finns det 150 folkhögskolor där 43 av dem drivs av region och landsting och 
resterande drivs av självägande stiftelser och föreningar, nationella folkrörelser samt lokala 
och regionala organisationer (Prop. 2013/14:172). Enligt Erik Nylander (2010) är det en tred-
jedel av landets folkhögskolor som erbjuder musikstudier på musiklinjer och musikerutbild-
ningar. Kurser som ges inom ämnesområdet musik är idag det ämne som flest personer stude-
rar på folkhögskolenivå och även om landets folkhögskolor erbjuder olika genreinriktningar 
har dem gemensamt att inte behöva förhålla sig till någon fast läroplan eller betygsystem (Ny-
lander 2010). Musiklinjerna fungerar ofta som ett första stopp på vägen mot att söka sig vi-
dare till högre musikutbildningar och det är inom vissa genrer som söktrycket och intresset är 
särskilt stort enligt Nylander. De musiklinjer som erbjuder studier inom klassisk musik var 
2009 de mest efterfrågade, tätt följt av jazzlinjer och linjer som erbjuder studier inom ”blan-
dad genre”. Färst deltagare hade musiklinjer med inriktning mot hip hop och R&B. Utifrån 
kartläggningar av ungdomars musiklyssningskultur menar Nylander att man skulle kunna 
förvänta sig att musiklinjer med inriktning mot hip hop, R&B och rock/pop skulle ha det 
största söktrycket och inte jazz och klassiskalinjer som i dagsläget. En möjlig förklaring, en-
ligt Nylander, kan vara musiklinjernas funktion som förberedelseplats inför högre musikut-
bildningar där jazz och klassisk musik är de största och vanligaste inriktningarna.  
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3.2	  Genusforskning	  inom	  pedagogiken	  
Den italienska genusforskaren Rosi Braidotti beskriver syftet och målet med genusforskning 
såhär: 	  

It gives high priority to women's experience and women's access to and participation in democratic 
processes, with special emphasis on decision-making mechanisms. It aims at revealing the full ex-
tent of women's lives, which has been hidden because men were the predominant subjects and ob-
jects of knowledge. Most importantly, gender research aims at improving the status of women in so-
ciety (Braidotti 2012, s.6).  

Inga Wernersson (2006) skriver att skolan är ett sammanhang som skapats för att forma, på-
verka och fostra människor socialt, kunskapsmässigt och kulturellt. Konstruktionen av kön är 
med andra ord en central del av det som sker inom skolsammanhang och hur kön och genus 
konstrueras är därför en ständigt närvarande fråga inom den pedagogiska praktiken och ideo-
login. Enligt Wernersson har skolans förhållande till kön och genus sett väldigt olika ut ge-
nom tiden. Lite kortfattat kan man säga att före grundskolereformen som skedde 1962 hade 
skolan som mål att pojkar och flickor skulle formas för olika roller. Detta grundade sig i en 
grundsyn om att pojkar och flickor var olika till naturen och att de därför var i behov olika 
sorters kunskaper. Efter grundskolereformen ändrades detta förhållningssätt liksom synen på 
könens olikheter drastiskt och i läroplanen 1969 etablerades det nya förhållningssättet där 
skolans roll var att aktivt motverka traditionella könsroller. Enligt Wernersson har den 
svenska skolan sedan början av 70-talet genomfört flertalet projekt där man med hjälp av ve-
tenskap och forskning försökt påverka skolans sätt att bemöta och hantera elever av olika kön 
och på så sätt även påverka genusordningen.  

När det gäller forskning som bedrivs inom pedagogik och genus belyser Wernersson att det är 
viktigt att uppmärksamma faktorer som påverkar vilken forskning som bedrivs och varför. En 
betydande faktor är att båda forskningsfälten styrs av politiska intressen. En annan faktor är 
att vilken forskning som utförs beror på vem och var efterfrågan kommer ifrån. Det finns även 
genusstrukturer i representationen inom båda fälten där läraryrket är starkt kvinnodominerat 
och där majoriteten av professorerna i pedagogik är män medan övervägande del av forskarna 
är kvinnor. Detta är något som påverkar vilka områden det forskas inom och vem som utför 
forskningen. Utifrån Wernersson går det med andra ord att problematisera genusstrukturens 
påverkan på själva forskningen som i sin tur ska undersöka genusstrukturens påverkan på 
pedagogiken (ibid.).   

Ett område som redan är väl beforskat utifrån ett genusperspektiv inom pedagogiken är intel-
ligens. Enligt Wernersson har flickors/kvinnors intelligensnivå historiskt sett ansetts lägre än 
pojkars/mäns vilket har bidragit med ett ständigt ifrågasättande av flickors behov av och för-
måga att ta till sig kunskap när nya skolformer har initierats som t.ex. folkskolan, läroverket 
och flickskolan. Intelligensforskningens resultat visar att ”ursprungshypotesen kan förkastas” 
(Wernersson 2006, s.20), det finns knappt några skillnader mellan mäns och kvinnors intelli-
gens. Wernersson påpekar därför att det inte är relevant att använda sig av könsdikotomin när 
man pratar om intelligens eftersom det inte är där vi finner variationerna.  

Det finns en hel del forskning som belyser att pojkar och flickor har olika fokus vid inlärning. 
Olika studier har fått liknande resultat som visar att flickor tenderar att ha ett mer teoretiskt 
angreppssätt till kunskap till skillnad från pojkar som oftare har ett experimentellt och lekfullt 
sätt att ta sig an kunskap. I studier av yngre barn bekräftas de genusbaserade olikheterna ge-
nom ett antagande om att idealeleven leker och testar sig fram till ny kunskap vilket ju stäm-
mer överens med bilden av hur pojkar lär sig. Wernersson skriver ”flickors goda prestationer 
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ses som en konsekvens av ansträngning och ges lägre värde än pojkars dåliga prestationer 
som tillskrivs lekfullhet” (2006, s.26). Hon konstaterar vidare att föreställningen om att ”det 
aktiva, lekande barnet” är idealeleven funnits med länge i den pedagogiska forskningen och 
att det går att problematisera vilken inverkan de olika förväntningarna på pojkar och flickors 
prestationer har på deras inlärning men även på vilka förmågor de faktiskt utvecklar (ibid.).  

3.2.1	  Postfeminism	  i	  skolans	  värld	  
Borgström Källén (2014) lyfter den postfeministiska teorin och problematiserar hur dess 
framställning inom populärkultur och media påverkar unga kvinnors bild och upplevelse av 
jämställdhet. Toiviainen (2010) förklarar den postfeministiska teorin som ett kritiskt förhåll-
ningssätt till den feministiska kampen och att den ur detta perspektiv anses vara onödig ef-
tersom att jämställdhet redan är uppnått. Som ordet avslöjar beskriver teorin tiden efter femin-
ismen. Det finns studier som visar att unga kvinnor i västvärlden tenderar att ”undvika att 
relatera ojämlika förhållanden i skolan till kön”(Borgström Källén 2014, s.16). De kvinnliga 
informanterna i studierna förklarar istället att de problem de stöter på är individrelaterade och 
att skillnaderna mellan män och kvinnor beror på individens val och frihet, inte ojämställdhet. 
Borgström Källén (2014) menar att anledningen till att kvinnorna inte relaterar problem till 
genus och jämställdhet är en strategi för att de inte ska bli stämplade av sina skolkamrater 
som manshatare eller bitchar. Detta anses vara en konsekvens av hur den postfeministiska 
teorin genom spridning i media har påverkat unga kvinnors förhållningssätt till genus. Ann 
Werner (2009) skriver att den postfeministiska teorin är utbredd bland svenska kvinnliga ele-
ver i grundskola och på gymnasium och menar att det resulterar i att de skyller problem som 
egentligen beror på underordnad, diskriminering eller en problematisk genusstruktur på sig 
själva. Werner menar även att de unga kvinnorna som anammat det postfeministiska förhåll-
ningssättet till jämställdhet kan se att ojämlikhet mellan könen kommer bli påtagligt när de 
väl bildar familj och ger sig ut i arbetslivet. Enligt Werner är de kvinnliga elevernas sätt att se 
jämställdhet och genus som något som enbart tillhör framtiden en hint om att de genusnormer 
som existerar inom skolans värld är dolda.  
 
3.3	  Genus	  i	  musikundervisning	  
3.3.1	  I	  grundskola	  och	  gymnasium	  	  
När man i anglosaxiska länder har jämfört grundskoleelevers betyg i musikämnet har det visat 
sig att flickor har bättre betyg än pojkar och att flickor i större utsträckning har en positivare 
attityd till musikundervisningen (Borgström Källén 2014). Det finns andra studier som visar 
att musiklärare har förväntningar kring elevers förhållande till, och förmåga att utöva, musik 
som grundar sig i genus. Till exempel antar lärarna i dessa studier att flickor ska ha lättare för 
att prestera inom sång och piano medan de förväntar sig att pojkar ska prestera bättre inom 
komposition och improvisation. Lärarna har även förutfattade meningar om att pojkar lättare 
relaterar till musik inom pop- och rockgenren och musiktekonlogi (Borgström Källén 2014). 
Ytterligare studier av musikundervisningen visar att det finns en förväntan på att flickor ska 
anta en roll som omhändertagande och mjuka medan pojkar förväntas anta rollen som dri-
vande i den musikaliska aktiviteten. En konsekvens av denna genuspraktik blir att om en 
elev/deltagare bryter mot dessa förväntningar och antar en oväntad roll riskerar den att upp-
fattas som jobbig eller problematiskt av lärare och medstudenter (Borgström Källén 2014).  

3.3.2	  I	  ensembler	  på	  högre	  musikutbildningar	  
Enligt Johan Lundin (2010), Borgström Källén (2012) & Marie Selander (2012) utgör kvinnor 
ofta minoritet i populärmusikaliska sammanhang som i ensemblespel. Det kan därför anses 
vara relevant att se till hur en minoritetsposition kan påverka såväl den enskilda personen som 
gruppen. Wahl et al. (2015) använder sig av Rosabeth Moss Kanter för att beskriva struktu-
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rella effekter inom organisationer. Kanters teori förklarar att vara i minoritet ger upphov till 
tre strukturella effekter; synlighet, kontrast och assimilering (s.80). Den första effekten, syn-
lighet, handlar om hur en minoritetsposition innebär uppmärksamhet för att man sticker ut, 
t.ex. som kvinnlig jazzinstrumentalist i en mansdominerad jazzensemble. Denna uppmärk-
samhet kan vara positiv men enligt Wahl et al. upplever många kvinnor det som något nega-
tivt. Kontrasteffekten belyser hur de som tillhör majoriteten påminns om vad de har gemen-
samt genom att jämföra sig med de som tillhör minoritetsgruppen. Majoritetsgruppen blir 
samtidigt varse om att det gemensamma kan hotas av minoritetsgruppens närvarande. Den 
sista effekten assimilering belyser att det är lättare att skapa sig fördomar och förutfattade 
meningar om individer som tillhör en minoritetsgrupp än majoritetsgruppen eftersom dem är 
färre. Därmed riskerar kvinnor att oftare bemötas och behandlas utifrån stereotypiska uppfatt-
ningar om hur kvinnor är och vilka förmågor kvinnor har. Kritiker och senare studier har visat 
att när män befinner sig i minoritet upplever de positiva effekter jämfört med de negativa ef-
fekter som kvinnor upplever (Wahl et al. 2015).  
 
Borgström Källén (2012) gjorde en loggboksstudie med musikerstudenter på högskolenivå 
med fokus på hur de beskrev sina erfarenheter av ensemblespel ur ett jämställdhetsperspektiv.  
Där framkom bland annat att flera av de kvinnliga studenterna kände sig trötta på att prata om 
jämställdhet och genus och att tröttheten grundade sig i olika anledningar beroende på om de 
själva hade upplevt särbehandlingar kopplat till kön. De som själva hade erfarenheter av ge-
nusrelaterade problem upplevde att diskussionerna inte ledde till förändring och de som inte 
hade några negativa erfarenheter menade att ämnet var uttjatat. Utifrån studenternas logg-
böcker kunde Borgström Källén (2012) även konstatera att sångarnas roll i ensemblen skiljde 
sig från övriga instrumentalisters. Sångarna upplevde sig ofta otrygga i gruppen, särskilt när 
det gällde att improvisera. De upplevde sig även extra utsatta utifrån att deras instrument är 
deras kropp. Utifrån loggböckerna fann Borgström Källén att instrumentalisterna ansåg sig 
behöva ta extra mycket hänsyn till sångarna utifrån skörheten i kopplingen mellan rösten och 
kroppen. Det fanns också instrumentalister som ifrågasatte sångares kompetens och som 
kände frustration inför deras osäkerhet. Borgström Källén (2012) väljer att tolka det som att 
sångarnas beskrivna skörhet är kopplat till att de flesta av sångarna är kvinnor. De kvinnliga 
musikerna, oavsett huvudinstrument, uppgav att dem ofta kände skuld när det uppstod dålig 
stämning i ensemblen och förklarade detta genom att deras minoritetsposition innebar att de 
inte hade råd att göra misstag.  
 
Borgström Källén (2014) menar att man kan se en ensemble som ett miniatyrsamhälle som 
består av tre nivåer: ”ensemblen (lokalnivå), skolan (institutionell nivå) och samhället (över-
gripande nivå)” (s.8). Monica Lindgren (2102) skriver ur ett institutionellt nivåperspektiv och 
problematiserar hur den specifika institutionens kultur gynnar eller missgynnar deltagarna ur 
ett jämställdhetsperspektiv. Det innebär att det inte bara är de interna relationerna som spelar 
roll för vilka normer som får fäste i en skola utan även de osynliga normer som finns in-
byggda i institutionen. Lindgren (2012) anser att musikens starka ställning inom högre mu-
sikutbildningar gör det möjligt för institutionerna att ha ett friare förhållningssätt till styrning-
en av frågor gällande musik och identitet. Hon skriver vidare att förutsättningarna för skapan-
det av en identitet som musiker är starkt kopplat till institutionens traditioner och normer. 
Borgström Källén (2014) skriver ”ensemblespel kan ses som en viktig del av de processer 
som formar musikelevers genusförståelse” (2014, s.8) och utifrån Lindgren (2012) kan vi 
konstatera att det inte bara är ensemblen i sig som spelar roll för hur den genuskonstruerande 
processen i ensemblen ser ut utan även för skolan i stort.   
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3.4	  Genus	  och	  jämställdhet	  i	  musikbranschen	  
Enligt Borgström Källéns (2012) erfarenhet får man ofta olika svar angående jämställdhet 
beroende på vem man frågar; professionella musiker menar att det är jämställt medan forskare 
inom området menar att det finns mycket som behöver förbättras innan vi kan prata om en 
jämställd musikbransch. Enligt Helena Wessman (2012) kritiseras musikbranschen ofta för att 
inte vara tillräckligt aktiv i sitt arbete mot att bli en mer jämställd bransch. Intresseorganisat-
ionen Musiksverige (2017) hade under 2017 ett jämställdhetsprojekt för att hantera den ojäm-
ställdhet som de anser finns inom branschen. I detta arbete utgick man bland annat från sta-
tistik från SCB som visar på en ”väldigt liten förändring över tid” och att musikbranschens 
jämställdhetsutveckling går långsammare jämfört med näringslivets (Musiksverige 2017).  
 
Selander (2012) skriver om sina egna erfarenheter av att vara musicerande kvinna såväl som 
om andra kvinnliga musikers karriärer och historia. En sak hon lyfter är att kvinnliga musiker 
ofta ställs mot varandra som konkurrenter och hur det bara verkar finns utrymme för en 
kvinnlig storhet i taget. Detta exemplifierar hon genom att beskriva hur Monica Zetterlunds 
genombrott tog bort det mesta av den mediala uppmärksamheten från samtida sångerskorna 
Sonya Hedenbratt och Nannie Porres som därför hamnade i skymundan. Selander hänvisar till 
sina egna erfarenheter av hennes 60-tals popgrupp med enbart kvinnliga medlemmar och pro-
blematiserar även hur hennes band enbart jämfördes och recenserades i relation till andra 
”tjejband”. Detta bidrog enligt Selander till en känsla av stigmatisering och av att inte vara 
jämförbar med övriga band i genren (ibid.). 
 
I rapporten för projektet Musik och Genus (Olofsson 2012) som utfördes på Högskolan för 
Scen och Musik vid Göteborgs universitet har flera av de inblandade, såväl lärare och rektorer 
som personer från näringslivet skrivit om sina erfarenheter av projektet. Helena Wessman 
(2012) skriver till exempel att även om representationen av kvinnor ur ett helhetsperspektiv 
har förbättrats så finns det flera områden där kvinnor är sällsynta t.ex. bakom trumsetet och 
som tonsättare. Hon menar att den starka traditionen av att lyssna och härma inom musik kan 
verka hämmande för att bryta traditionella könsnormer. I ett utdrag ur sin föreläsning skriver 
Tiina Rosenberg (2012) att en del av genusarbetet grundar sig i en missuppfattning och ett 
missriktat fokus mot att jämställdhet handlar om att könsrollerna ska ”vara intakta men om-
bytta” (s.20), alltså att kvinnor och män ska byta sysslor. Det är med andra ord inte i en om-
placering av könsroller genusförbättringsarbetet vill se resultat utan i hur könsroller och ge-
nusnormerna ser ut. Även Borgström Källén (2014) problematiserar genusroller inom bran-
schen genom att beskriva hur fördelningen av arbetsuppgifter inom musikbranschen har varit 
och fortfarande är starkt färgade av genus. Hon menar att mäns arbetsuppgifter har värderats 
högre, haft högre status och fått mer utrymme i det offentliga rummet medan kvinnors uppgif-
ter har hamnat i skymundan och haft en understödjande funktion.  

3.4.1	  Könssegregering	  på	  arbetsmarknaden	  	  
Det finns gott om forskning som visar på och problematiserar hur könssegregering förekom-
mer, uppstår och reproduceras på arbetsmarknaden (Wahl et al. 2015). Eftersom folkhögsko-
lan kan ses som ett förmak till arbetsmarknaden kan vi anta att dynamiken på arbetsmark-
naden även är relevant för musikbranschen. Enligt Wahl et al. (2015) anses dagens köns-
segregering vara en konsekvens och restprodukt från hur arbetsmarknaden sett ut de senaste 
två hundra åren. Trots att kvinnors arbete under första hälften av 1900-talet var en nödvändig 
del av många familjers försörjning diskriminerades kvinnor när det gäller lön, rättigheter på 
arbetsplatsen och tillgång till utbildning. Mellan åren 1911-1962 fanns det till exempel en lag 
som förbjöd kvinnor från att jobba nattetid vilket drabbade kvinnor ur många olika yrkeskate-
gorier. Wahl et al (2015) menar att det var först under 60- och 70-talet som kvinnors rätt till 
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arbete accepterades. På arbetsmarknaden idag finns det tre olika dimensioner av könssegrege-
ring (Wahl et al 2015):   

• Horisontell könssegregering  
• Vertikal könssegregering  
• Intern könssegregering  

 
Den horisontella dimensionen presenterar hur män och kvinnor finns representerade i olika 
branscher, yrkeskategorier och sektorer. Den redovisar även hur människor gör genusbaserade 
yrkesval som tar dem till olika platser på arbetsmarknaden. Konsekvensen blir att män ofta 
jobbar med män och kvinnor med kvinnor. Detta är en företeelse Lundin (2010) uppmärk-
sammar även inom rockgenren: män tenderar att söka sig till att spela med män vilket gör att 
genren utformas och reproduceras utifrån den dominerande mansnormen. Den vertikala köns-
segregeringen visar hur män och kvinnors positioner på arbetsmarknaden värderas olika vilket 
resulterar i hierarkier på arbetsplatsen. Det finns statistik som visar att män är överrepresente-
rade på chefspositioner och ju högre upp man kommer i hierarkierna desto fler män finner 
man (Wahl et al 2015). Den sista dimensionen, intern könssegregering, visar på hur det som 
utifrån eller statistiskt sett kan anses vara en jämlik arbetsplats där båda könen finns represen-
terade kan visa sig vara starkt könssegregerad. Detta på grund av att män och kvinnor syste-
matiskt såväl som undermedvetet och kopplat till genusnormer tilldelas olika typer av arbets-
uppgifter (Wahl et al 2015). Även denna företeelse förekommer i musikens värld. I Borg-
ström Källéns (2012) loggboksstudie upplever de kvinnliga musikhögskolestudenterna att de 
ofta tilldelas och tar roller i ensemblerna som innebär ansvar för logistik och planering, alltså 
saker runt omkring själva musiken. Något som går att relatera till Borgström Källéns (2014) 
beskrivning av kvinnans roll och funktion inom musikbranschen som understödjande, vilket 
Borgström Källén (2012) problematiserar huruvida dessa arbetsuppgifter påverkar kvinnornas 
möjlighet att fokusera på musiken. Wahl et al. (2015) påpekar att denna typ av dolda arbets-
fördelning bidrar till att statistik kan vara missvisande eftersom den bara säger något om re-
presentationen inom organisationen och inte vilka möjligheter personerna i organisationen 
ges.  

	  
3.5	  Genuskodade	  instrument	  och	  genrer	  
Selander (2012) menar att underrepresentationen som finns av kvinnor på folkhögskolor och 
högre musikutbildningar är en konsekvens av att musikutbildningen i grundskolan och på 
gymnasiet är ojämställd och att det är där de stora förändringarna måste äga rum. Ett exempel 
på detta går att finna hos Borgström Källén (2014) som lyfter forskning som visar att elever 
som tar studenten från estetiska programmet hade större genre- och instrumentbredd när de 
började än när de slutade. Hon konstaterar därför att det estetiska programmet snarare verkar 
förstärka normativa och stereotypa instrument- och genreval. Ganetz et al. (2009) menar att 
kopplingen mellan maskulinitet och autencitet har haft och fortfarande har stor betydelse för 
hur genrer kodas, vilka som har tillgång till genrens uttryck och vem som lyckas göra karriär 
inom genren. De genrer som anses ha starka autentiska inslag värderas högre och får högre 
kulturell status och dessa genrer är ofta de som är mansdominerade även om artister som bry-
ter normer blir allt vanligare.  

3.5.1	  Genuskodade	  instrumentval	  
Att barn och unga är starkt färgade av genusnormer och genusstereotyper när de väljer in-
strument är något som varit känt länge och som det dessutom forskats mycket kring (Borg-
ström Källén 2014). Hal Abeles (2009) konstaterar att det trots de senaste årtiondens sociala 
framgångar när det gäller jämställdhet inte har lett till en minskning av könsstereotypiska in-
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strumentval utan snarare en ökning. Ju äldre barnen blir desto vanligare blir det med könsste-
reotypiska val av instrument (Abeles 2009; Borgström Källén 2014; Dahl 1984). Abeles har i 
sina studier märkt att det är hur instrumentet låter som avgör barnens instrumentval och Linda 
Dahl (1984) påpekar att det länge har funnits en allmän uppfattning om att desto större in-
strumentet är och ju mer det låter desto mer kodas instrumentet som maskulint.  
 
Genom jämförelser med tidigare forskning och data har Abeles (2009) kunnat konstatera att 
flera studier visar samma sak; om man ber studenter placera musikinstrument på en genus-
skala så placerar informanterna instrumentet på samma sätt, oavsett om de är musikstudenter 
och musiker eller inte. Det är flöjten som i samtliga studier anses vara det mest feminina in-
strumentet tätt följt klarinett, fiol, sång och piano. De mest maskulina instrumenten anses vara 
trummor efterföljt av trombon och trumpet (Abeles 2009; Borgström Källén 2014; Dahl 
1984). Borgström Källén (2014) lyfter studier som visar på att det inom den populärmusika-
liska genrekulturen lite snävt sätt finns två roller som kvinnliga musiker tenderar att tilldelas. 
Kvinnliga sångare och instrumentalister objektifieras och utsätts för granskande och begär-
ande blickar. Kvinnliga instrumentalister riskerar även att pekas ut som undantag bland män-
nen som utgör majoriteten bland pop/rock instrumentalister.  
 
I dagsläget återfinns genusstrukturen av instrumentval med marginella skillnader i länder som 
Nordamerika, Asien och Europa (Borgström Källén 2014). Flera författare menar att den 
könsstereotypiska genuskodning av instrument etablerades redan under 1800-talet då piano 
och sång var de huvudsakliga kvinnliga instrumenten (Abeles 2009; Ganetz et al. 2009; Se-
lander 2012). Dahl (1984) problematiserar dock hur denna struktur har förändrats genom 
historien och beskriver t.ex. hur olika typer stränginstrument i flera delar av världen länge 
associerades med en kvinnas passiva uttryck. När gitarren däremot började användas inom 
rock och jazz med en mer perkussiv roll och ett mer aggressivt sound har gitarren blivit ett 
starkt könskodat manligt instrument (Dahl 1984).  
 
Trots en gedigen forskningsinsats finns det fortfarande frågetecken kring vilka faktorer som 
påverkar barn och unga i deras val av instrument och olika studier visar på motstridiga resul-
tat. Vissa studier visar att föräldrar och kamrater har en påverkan på hur barnet väljer medan 
andra menar att så är inte fallet (Dahl 1984). Andra studier menar att hur instrumentet intro-
duceras inför barnet påverkar om barnet väljer att spela det medan andra dementerar resultatet 
(Borgström Källén 2014). Abeles (2009) menar att könsstereotypiska val av instrument inte 
enbart hindrar människor från musikrelaterade upplevelser i utbildningssammanhang, utan att 
problematiken även når utanför klassrummets gränser. Han pekar på forskning som visar att 
vilket instrument en person spelar kan avgöra hur den personen uppfattas som musiker vilket i 
sin tur kan ha betydelse för vilka chanser denna person har att få ledarroller i musiksamman-
hang. 

3.5.2	  Genus	  inom	  populärmusik	  
Borgström Källén (2014) argumenterar för att den populärmusikaliska genrens starka legiti-
mitet inom musikundervisningen i såväl grundskola som på gymnasiet kan vara problematisk. 
Eftersom genren har varit och fortfarande är mansdominerad tenderar den att ge de pojkar 
som spelat musik inom genren på fritiden ett försprång. De flickor och pojkar som inte har 
någon tidigare erfarenhet av att spela pop/rock blir underordnade de pojkar som har tidigare 
erfarenhet. Detta drabbar även de flickor som har erfarenhet av att ägna sig åt musik som fri-
tidsaktivitet men som inte utövat musik från pop/rock genren. Lina Brustad (2010) intresserar 
sig för varför flickor/kvinnor i mycket mindre utsträckning än pojkar/män spelar rock på friti-
den och hänvisar till forskning som visar att det finns tre olika slags sociala hinder. Det finns 
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två materiella hinder: brist på tid att ägna sig åt självvalda fritidsaktiviteter och brist på till-
gång till materiella förutsättningar såsom replokal, pengar och utrustning. Det finns även två 
ideologiska hinder där det första är att en kvinna som spelar rock bryter mot normen att det är 
män som spelar rock och därför riskerar att anses vara okvinnlig. Att dessutom ha få kvinnliga 
förbilder förstärker den undantagskänslan. Det andra hindret utgörs av de tekniska kunskaper 
som krävs inom rockgenren vilket är ett kunskapsområde som även det är starkt manskodat 
(Brustad 2010; Borgström Källén 2014; Ganetz et al. 2009).   
 
Lundin (2010) förklarar rockgenrens manskodning och mansdominans genom att belysa det 
sammanhang där rocken växte fram. Under 50-talets USA var den dominerande samhällsrol-
len för kvinnor i sin karaktär långt ifrån den machomaskulinitet som rocken främjade som sitt 
ideal. Lundin menar således att detta skulle kunna vara en av anledningarna till varför kvinnor 
inte funnits representerade inom rockgenren i samma utsträckning som män. Ganetz et al. 
(2009) problematiserar underrepresentationen av kvinnor inom rockgenren genom att fram-
hålla att populärmusiken är ett fält som innehåller flera olika positioner. Trots detta reduceras 
ofta rockhistorien till att beskriva en av dessa positioner nämligen vita, västerländska hetero-
sexuella män. Även Borgström Källén (2014) problematiserar en del av forskning som visar 
på kvinnors underrepresentation inom den populärmusikaliska kulturen. Hon menar att det 
kan vara svårt att säga vad som har koppling till kvinnors sena inträde till ”det offentliga mu-
sikaliska rummet” (s.5) och vad som är uttryck för maktordningen. 
 
Enligt Cecilia Björck (2011) finns det en tendens att populärmusikaliskt utövande framställs i 
termer av autonomi och frihet trots att detta bara stämmer överens med mäns beskrivning av 
det. Om man ser till litteratur där de kvinnliga populärmusikernas utövande är i fokus genom-
syras deras beskrivningar av termer som ofrihet och restriktion vilket t.ex. är synligt i Dahl 
(1984) och Selander (2012). Det är denna ojämlika beskrivning som Björck (2011) menar att 
problematisera i och med att den manliga beskrivningen av populärmusiskt utövande blir den 
tongivande trots att den ur en kvinnlig musikers perspektiv kan framstå som ett romantiskt 
antagande om hur det är att vara populärmusiksmusiker. Att mäns beskrivningar och upple-
velser av saker och ting får verka som norm är inte unikt för musikbranschen utan något som 
problematiserats även i andra sammanhang t.ex. inom psykologi och pedagogik (Wernersson 
2006).  

3.5.3	  Genus	  inom	  jazz	  
Till skillnad från grundskolan där populärmusiken har ett starkt fäste så är det enligt Nylander 
(2010) jazzen som utgör en av de mest populära genrerna på folkhögskolorna. Nylander visar 
på att det är avsevärt många av 2000-talets vinnare av jazzpriser som har studerat ett eller 
flera år på någon av landets folkhögskolor och musiklinjer. Det finns med andra ord en stark 
koppling mellan vilka som studerar jazz på folkhögskolor och vilka som blir en del av landets 
ledande jazzelit. Kathleen M. McKeage (2004) beskriver i sin studie hur kvinnliga jazzin-
strumentalister är starkt underrepresenterade inom jazzens praktik, marknadsföring och 
dokumentation i USA, något som även Dahl (1984) uppmärksammar. Studien presenterar fyra 
anledningar till varför kvinnor är underrepresenterade i instrumentala jazzensembler: 
 

1. Kvinnor är underrepresenterade i de instrument som är typiska för den instrumentala 
jazzensemblen (saxofon, trumpet, trombon, percussion, bas, gitarr och keyboard).  

2. En majoritet av skolorna som deltog i studien erbjuder enbart jazzensemble som ett 
tillval vilket gör att både män och kvinnor väljer bort jazzensemblerna på grund av 
tidsbrist och schemakrockar, kvinnor i större utsträckning än män.  
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3. Kvinnor är inte lika bekväma som män med att spela i jazzensembler utan känner sig 
mer bekväma i traditionella ensembler/orkestrerar.  

4. Kvinnor har svårare att se hur deras deltagande i jazzensemblen skulle kunna leda till 
en möjlig karriär. Avsaknaden av förebilder av kvinnliga jazzinstrumentalister lyfts 
som en bidragande faktor.  

 
McKeage (2004) refererar till forskning som menar att en av anledningarna till den svaga till-
tron till karriärmöjligheter hos kvinnor är att dem inser att framgång i mansdominerade områ-
den inte garanterar acceptans inom området. Hon problematiserar vad det innebär för en 
kvinna att försöka göra karriär inom ett mansdominerat område. McKeage konstaterar att det 
finns hinder som gör det svårt för både män och kvinnor att delta i jazzensembler men att 
kvinnor är särskilt sårbara för dessa hinder.  
 
Precis som inom rockgenren går det genom ett historiskt perspektiv att få syn på faktorer som 
bidragit till att kvinnor, framför allt instrumentalister, är underrepresenterade inom jazzen. 
Dahl (1984) menar att en av de faktorerna är att kvinnor under 1800-talet inte hade möjlighet 
att vara lika aktiva som professionella som musiker för att det ansågs opassande för en kvinna 
att jobba. Tack vare sin forskning har Dahl dock kunnat identifiera en hel del kvinnor som 
trotsade de förminskande genusnormerna och som sedan jazzens begynnelse jobbade och för-
sörjde sig som frilansmusiker. Dahl påpekar att dessa kvinnor nästintill har raderats ur i histo-
rien genom ett negligerande av deras existens i artiklar och recensioner vilket gör att vi idag 
tror att dem inte har funnits trots att dem har det, om än som en minoritet. Dahl konstaterar att 
de kvinnor som ville satsa på en karriär inom den mansdominerade genren inte bara behövde 
vara skickliga musiker utan även ha ”great self-confidence, a tough no-nonsense attitude and 
the skills of a diplomat” (1984, s.16). 	  
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4.	  PROBLEMFORMULERING	  
Utifrån den tidigare forskning som presenterats i föregående kapitel kan vi konstatera att det 
är en bit kvar innan vi kan prata om den svenska musikbranschen som jämställd. Det finns de 
som tycker att det går för långsamt, Selander (2012) bland annat, och som undrar varför vi 
inte kan snabba på förbättringen och förändringen mot en jämställd bransch. När vi läser vad 
de genusforskare som varit med under flera årtionden skriver, t.ex. Hirdman (2014) får vi 
perspektiv och inser att det ändå har gjorts många framsteg, framförallt med tanke på hur 
mycket motstånd som denna typ av forskning tidigare fick möta. Utifrån hur musikhistorien 
har sett ut poängterar flera författare, bland annat Abeles (2009); Borgström Källén (2014) 
McKeage (2004) & Lindgren (2012), att musikutbildningarna, oavsett nivå eller skolform, 
aktivt måste arbeta för att bryta normer och medvetandegöra genusstrukturer och kanske 
framför allt problematisera hur genus konstrueras och vilka förutsättningar det skapar för att 
bedriva utbildning inom musik. Utifrån den tidigare forskningen kan vi konstatera att det 
finns en koppling mellan vad som händer under musikutbildningarna och hur musikbranschen 
formas. I ljuset av detta framstår det som ett meningsfullt och relevant att undersöka vad som 
händer innanför stängda dörrar till replokaler ute på landets folkhögskolor och hur det påver-
kar dem som är en del av ensemblen. Inte minst med tanke på att det inte finns några svenska 
studier gjorda gällande genus och jämställdhet inom musikutbildningar på folkhögskolenivå 
vilket både jag och Borgström Källén (2014) kan konstatera.  
 
Eftersom den tidigare forskningen visar på ett ojämställt förhållande mellan män och kvinnor 
ur ett musikhistoriskt perspektiv såväl som ett musikpedagogiskt perspektiv har jag valt att 
intressera mig för kvinnornas perspektiv. Denna målgrupp har formulerats med ett transinklu-
derande perspektiv och jag använder mig därför av beteckningen personer som identifierar 
sig som kvinnor.  
 

4.1	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
Syftet med studien är att undersöka hur personer som identifierar sig som kvinnor, och som 
har erfarenhet av musikutbildning på folkhögskola, upplever jämställdhet och genus i 
pop/rock-och jazzinriktade ensembler. Tyngden i studien ligger vid hur jämställdhet och ge-
nus upplevs och inte vid hur genus och jämställdhet konstrueras.  
 
Studien utgår från följande frågeställningar:  

• Hur upplever informanterna jämställdhet i ensemblesammanhang?  
• Hur jämställt upplever informanterna att det är i deras ensembler? 
• Hur upplever informanterna genus i ensemblesammanhang? 
• Finns det hinder som motverkar och drivkrafter som bidrar till jämställdhet i ensem-

blesammanhang på folkhögskolor? Vilka är de isånafall? 
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5.	  METOD	  
I det här avsnittet presenterar jag studiens metodansats med kort beskrivningen av metodens 
bakgrund, tillämpning och för- och nackdelar. Jag redogör även för mina metodologiska 
överväganden, metod för dataskapande, urval, genomförande, metod för transkribering och 
analys av data. Till sist ger jag en redogörelse för vilka forskningsetiska ställningstaganden 
jag har gjort.  
 

5.1	  Interpretativ	  fenomenologisk	  ansats	  	  
Det här är en kvalitativ studie med en interpretativ fenomenologisk ansats och analys (”Inter-
pretative Phenomenological Analysis, IPA”). Enligt författarna Jonathan A. Smith, Paul Flo-
wers & Michael Larkin (2009) är den fenomenologiska forskningens syfte att undersöka hur 
ett fenomen upplevs och att sedan tolka upplevelsen av detta fenomen. Enligt Christina back 
& Carina Berterö (2015) var IPA’s första steg mot att bli en etablerad kvalitativ forsknings-
metod när professorn i psykologi Jonathan Smith år 1996 publicerade en artikel där han ar-
gumenterade för ett mer kvalitativt förhållningssätt inom psykologin. Även om IPA kan fram-
stå som relativt nyligen uppkommen har den starka influenser av teorier med längre historia 
(Smith et al. 2009). Till sin början användes metoden främst inom psykologi med inriktning 
mot hälsa eftersom det var inom det fältet som upphovsmannen var aktiv. IPA har sedan spri-
dits till andra fält som klinisk- och rådgivningspsykologi såväl som inom social- och utbild-
ningspsykologi. Ett citat som kan anses förklara och sammanfatta vad fenomenologi innebär 
är följande:  
 

In everyday life each of us is something of a phenomenologist insofar as we genu-
inely listen to the stories that people tell us and insofar as we pay attention to and 
reflect on our own perception (Smith et al. 2009, s.32).  

 
Enligt Smith et al. (2009) har IPA ett filosofiskt förhållningssätt till forskning och utgår från 
tre huvudområden inom det kunskapsfilosofiska fältet: fenomenologi, hermeneutik och idio-
grafi. Inom varje område finns det olika filosofer och forskare som varit särskilt tongivande 
för framväxten av IPA bland annat Husserl, Heidegger & Sartre. Den fenomenologiska delen 
av IPA innebär att vi försöker förstå och tolka andra människors relation till världen genom 
att fokusera på deras meningsskapande aktiviteter. En grundläggande filosofisk frågeställning 
utifrån ett fenomenologiskt perspektiv är: hur är det att vara människa? När denna fråga ställs 
ska det göras med en medvetenhet om att vi aldrig fullständigt kommer kunna dela en annans 
upplevelse av hur det är eftersom andras upplevelser tillhör personens förkroppsligade posit-
ion i världen. Frågan ska även ställas och tolkas med en medvetenhet om att en persons 
”being-in-the-world” (Smith et al. 2009, s.18) alltid är i relation till något; omgivning, miljö, 
människor, att svaret ges utifrån ett specifikt perspektiv och att det alltid är temporärt. Back & 
Berterö (2015) förklarar detta genom att skriva att IPA vilar på ”symbolisk interaktionism” 
(s.149) vilket är ett sammanfattat sätt att beskriva att människors erfarenheter sker i samspel 
med andra människor.  

Fenomenologi är att söka efter mening och för att finna meningen måste vi tolka upplevelser 
och fenomen (Smith et al. 2009). Eftersom hermeneutiken är teorin kring tolkning innebär 
den en viktig teoretisk utgångspunkt i IPA när forskaren ska tolka och förstå informantens 
berättelse av fenomenet och dess upplevelse av att befinna sig i världen. En av huvudpunkter-
na som IPA hämtat från hermeneutiken är att det som ska prioriteras i tolkningsprocessen är 
det nya och inte forskarens egna förutfattade meningar. Smith et al. (2009) förklarar det som 
att tolkningsprocessen kan ses som en dialog mellan det gamla och det nya. I denna dialog är 
det av stor vikt att forskaren medvetandegör sina förutfattade meningar innan tolkning-
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en/analysen påbörjas. Det kräver även en medvetenhet kring vilka förutfattade meningar vi 
kan identifiera i förväg och vara öppna för att vissa fördomar kommer att kunna identifieras 
först efter att vi har mött och satt in oss i det nya. Ur ett hermeneutiskt perspektiv anses fors-
karen ha en dubbel tolkningsroll. Å ena sidan är forskaren en människa som tolkar världen 
med samma utgångspunkt som informanten. Samtidigt som forskaren ska tolka världen uti-
från den information som informanten delger. På så sätt kan ”informantens meningsskapande 
anses komma i första hand och forskarens tolkning av informantens meningsskapande aktivi-
tet i andra hand” (Smith et al. 2009, s.36, [min översättning]).   

 
IPA är en idiografisk forskningsmetod, till skillnad från de flesta psykologiska forskningsme-
toder som är nomotetiska (Smith et al. 2009). Det vill säga att metoden ämnar beskriva det 
individuella fallet och inte några generella företeelser (Nationalencyklopedin 2018). Detta 
visar på sig på två nivåer inom IPA. För det första engagerar sig IPA forskaren i det specifika 
genom att se till varje detalj i analysen av data vilket kräver grundliga och systematiska ana-
lyser. För det andra ämnar IPA-forskaren förstå hur ett specifikt fenomen har upplevts och 
förståtts ur en persons specifika perspektiv utifrån ett särskilt sammanhang (Smith et al. 
2009). 
 

5.2	  Metodologiska	  överväganden	  
I min syftesbeskrivning skriver jag att jag ämnar undersöka hur fenomenet, i detta fall jäm-
ställdhet, upplevs av personer som identifierar sig som kvinnor, och som har erfarenhet av 
musikutbildning på folkhögskola, upplever jämställdhet och genus i pop/rock-och jazzinrik-
tade ensembler. Syftet täcker med andra ord in flera av kriterierna för en IPA-studie; fokus på 
hur ett fenomen upplevs och beskrivs samt ett fåtal informanter tagna från en homogengrupp 
ur en specifik kontext (Smith et al. 2009).  Eftersom studien i sin omfattning är alltför begrän-
sad, såväl ur ett tidsperspektiv som i kursens utformning, för att göra en kvalitativ studie som 
kan dra några generella slutsatser framstår den idiografiska inriktningen av IPA som pas-
sande. Men det är även i detta avseende som metoden kan kritiseras och ifrågasättas för 
huruvida den bidrar till kunskapsläget utan att dra generella slutsatser kring specifika feno-
men. Smith et al. (2009) argumenterar för hur de idiografiska djupgående analyserna av fall-
studierna bidrar till kunskapsläget genom att peka på meningsfullheten i att kunna koppla de 
interpretativa fenomenologiska analyserna till den nomotetiska litteraturen. På så sätt kan fall-
studierna ses som exempel som styrker och belyser det som den mer generaliserande forsk-
ningen har kunnat konstatera. Författarna förtydligar att IPA inte ställer sig emot att analysre-
sultaten bidrar till att belysa generella företeelser eller skeenden men den huvudsakliga upp-
giften ligger i att detaljerat analysera specifika fall av verkligt liv och upplevd erfarenhet. För-
fattarna menar slutligen att delarna och helheten, det idiografiska och nomotetiska, hänger 
ihop och är beroende av varandra; ”the specifics are unique, but they’re hung on what is sha-
red and communal” (Smith et al. 2009, s. 38). Citatet kan ses som ett argument för att även i 
en studie där enbart det specifika berörs står detta i relation till det allmänna och kan på så sätt 
säga anses vara ett närmande av det allmängiltiga. Författarna påpekar även att det i en bra 
IPA-studie ska vara möjligt att räkna både generella teman och de distinkta och specifika te-
man som rör varje enskild informant.  
 
Då studiens syfte är att undersöka upplevd jämställdhet kan det finnas anledning att förvänta 
sig en metodansats med tydligare koppling till genusforskning. Ett sådant alternativ skulle 
kunna vara diskursanalys utifrån hur Eva Bolander & Andreas Fejes (2015) beskriver den. 
Där ligger fokus på att undersöka och synliggöra hur språk bidrar till att skapa sanningar 
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såsom normalt/onormalt, vad som får ta plats och vad som osynliggörs, vilket skulle vara re-
levant för en genusinriktad studie som denna. En skillnad mellan könsteoretisk forskning och 
denna studie är att betydelsen av kön intar en central plats i såväl beskrivningen av som i 
tolkningen av världen i den könsteoretiska forskningen (Wahl et al. 2015, s. 28). Till skillnad 
från IPA’s krav på öppenhet inför informantens berättelse av fenomenet som ska tolkas nog-
grant utifrån dess egna ord oavsett forskarens egen tolkning av världen. Det finns alltså en 
skillnad i vad som ligger till grund för förförståelsen av världen beroende på om man utgår 
ifrån ett könsteoretiskt perspektiv och ett fenomenologiskt perspektiv. Även om de könsteore-
tiska utgångspunkterna inte lämpar sig som utgångspunkt för denna studie har ju själva pro-
blemformuleringen hämtats med inspiration från forskning som är skriven utifrån ett könsteo-
retiskt perspektiv. Studien har alltså en tydlig koppling till de köns- och samhällsstrukturer 
som den könsteoretiska forskningen belyser och problematiserar.  
 
En viktig ståndpunkt i denna studie som är hämtad från den könsteoretiska forskningen är den 
kritiska teorin som innebär att en forskare aldrig kan vara neutral eller befriad från ideologi 
(Wahl et al. 2015). Detta går att relatera till den hermeneutiska synen på forskarens förutfat-
tade meningar som kräver medvetenhet och öppenhet och som kan ses som en dialog mellan 
det gamla och det nya. Eftersom denna studie närmar sig ett område som jag själv har stark 
koppling till framstår det kritiska perspektivet och medvetenhet som viktiga aspekter att ta 
med mig in i tolknings- och analysarbetet.  
 
Större delen av den moderna feministiska forskningen införlivar ett intersektionellt perspektiv 
som är ett sätt att förtydliga och problematisera att människor inte enbart är formade utifrån 
sitt kön utan även utifrån andra faktorer som t.ex. klass, etnicitet och sexualitet (Wahl et al. 
2015; Hirdman 2014). För att denna studie skulle ha haft ett intersektionell perspektiv skulle 
jag alltså behövt ta hänsyn till fler faktorer i mitt urval av informanter och även i mina forsk-
ningsfrågor. Om studien hade varit större i sin omfattning hade det varit intressant att utforska 
hur även klass och ras påverkar hur jämställdhet i den givna kontexten upplevs. Ett sådant 
bredare perspektiv hade dock inte lämpat sig för IPAs förhållningssätt då metoden ämnar un-
dersöka specifika fenomen i specifika kontexter utifrån en homogensgrupps upplevelse av 
fenomenet.  
 

5.3	  Urval	  
I den inledande urvalsprocessen sökte jag efter informanter som studerar på en musiklinje på 
en svensk folkhögskola och som deltar i minst en Pop/rock/jazz-inriktad ensemble som en del 
av en särskild kurs och som alltså inte är en del av informantens fritidsaktiviteter. Ytterligare 
ett kriterium för informanterna var att de identifierar sig som kvinnor. Efter att ha mejlat arton 
stycken folkhögskolor och enbart fått kontakt med två frivilliga informanter valde jag att 
skriva ett inlägg på Facebook vilket ledde till ännu en informant. När jag satte mig för att pla-
nera in intervjuerna insåg jag att det skulle bli dyrt, en kostnad på över 3000 kr, att åka och 
träffa informanterna för att intervjua dem på deras folkhögskolor. Utifrån den fenomenolo-
giskt inriktade kvalitativa intervjuns syfte och mål ansåg jag att det var viktigt att träffa in-
formanterna i det verkliga livet och valde därför till en början bort alternativet att intervjua via 
Skype/Facetime. För att slippa lägga ut resekostnaden som gick över min budget valde jag att 
omformulera målgruppen för intervjun och att utöka den till nuvarande och före detta musik-
folkhögskoledeltagare. Detta resulterade i att jag fick tag i två informanter som nyligen, inom 
de senaste två åren, studerat på folkhögskola och jag behöll två av mina tidigare rekryterade 
informanter som är nuvarande deltagare på folkhögskolor. På grund av oväntade personliga 
omständigheter var jag tvungen att omprioritera hur jag lade upp intervjuerna. Det resulterade 
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i att jag träffade två av informanterna för deras intervjuer och två av informanterna intervju-
ade jag via telefon. Planen var att intervjuerna skulle ske via Skype eller Facetime men båda 
informanterna hade för dåligt internetuppkoppling och vi var därför tvungna att ha intervjuer-
na via vanlig telefon. På grund av kursens tidsbegränsning valde jag att hålla mig till fyra in-
formanter vilket också är i linje med hur många informanter Smith et al. (2009) rekommende-
rar.  
 
Eftersom målgruppen för urvalet i föreliggande studie är personer som identifierar sig som 
kvinnor har det varit relevant att reda på vilket könsuttryck informanterna har och vilket kön 
de upplever att andra människor läser dem som.  
 

5.4	  Kvalitativ	  intervju	  
Med utgångspunkt i IPA är den givna formen för datainsamling semistrukturerade kvalitativa 
intervjuer enligt Smith et al. (2009). Svend Brinkmann & Steinar Kvale (2014) beskriver den 
kvalitativa forskningsintervjun med utgångspunkt i ett fenomenologiskt och humanistiskt för-
hållningssätt. Författarna menar att den kvalitativa intervjun innebär en balansgång mellan ett 
etiskt förhållningssätt och ett djupt grävande i en annan människas personliga upplevelser och 
erfarenheter av livsvärlden och livshändelser. Det finns med andra ord en komplexitet i inter-
vjuarens roll, den kvalitativa intervjun kräver ett balanserande mellan att komma åt personlig 
fakta och samtidigt respektera informantens integritet. För att komma åt den detaljerade berät-
telsen av upplevelsen som den interpretativa fenomenologiska forskaren är ute efter krävs det 
en öppenhet från forskaren inför informantens berättelse (Kvale & Brinkmann 2014). Smith et 
al. (2009) poängterar därför vikten av att forskaren medvetandegör och åsidosätter sina egna 
förutfattade meningar om ämnet så att största möjliga öppenhet kan infinna sig inför infor-
mantens egen berättelse. I relation till detta framstår det som värdefullt att jag genomförde en 
pilotintervju där jag blev medveten om att vissa av mina frågor var utformade utifrån mina 
förutfattade meningar kring ämnet och ett fördomsfullt antagande om att informanten skulle 
ha ett särskilt förhållande till vissa upplevelser. Tack vare pilotintervjun kunde jag omformu-
lera dessa frågeställningar och identifiera mina förutfattade meningar. 
 
Kvale & Brinkmann (2014) poängterar att även om den kvalitativa forskningsintervjun, i syn-
nerhet den som görs utifrån en interpretativ fenomenologisk ansats, görs med en så stor öp-
penhet som möjligt för informantens beskrivning av upplevelsen så går det inte att komma 
ifrån att det finns vissa grundantaganden. I min studie finns det grundantaganden gällande 
begreppen jämställdhet, genus och roll som något som konstrueras socialt. Konsekvensen av 
dessa grundantaganden är att det går att problematisera i vilken utsträckning den kvalitativa 
intervjuaren kan undvika att påverka informantens beskrivning och berättelse (Kvale & 
Brinkmann 2014). Med detta i åtanke framstår det som viktigt att jag som författare är trans-
parent i min redogörelse för hur intervjun gått till och är tydlig med begreppsförklaringar för 
att synliggöra grundantaganden. Kvale & Brinkmann (2014) skriver att ”en kvalitativ forsk-
ningsintervju försöker täcka både faktaplanet och meningsplanet” (s.47). Detta går i sin tur att 
relatera till dubbelheten i intervjuarens roll som Smith et al. (2009) beskriver genom att skriva 
”the researcher is making sence of the participant who is making sence of x.” (s.35). Med 
utgångspunkt i dessa citat har jag försökt att utforma en intervju som ger utrymme för dub-
belheten; frågor som efterfrågar specifika känslor men som är formulerade på ett sådant sätt 
att informanten kan känna sig fri att beskriva sin mening.  
 
Eftersom delar av den insamlade datan bygger på intervjuer med informanter som är före 
detta musikfolkhögskoledeltagare och att dem beskriver upplevelser som inträffade för minst 
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ett år sedan, ställs jag som forskare inför frågan vad informanterna minns. Kvale & Brink-
mann (2014) problematiserar avsaknaden av diskussioner bland forskare kring minnets bety-
delse för vad informanter delger i intervjuer. Författarna återger ett antal konkreta punkter på 
hur man som intervjuare kan ge sin informant bästa möjliga förutsättningar att minnas och 
återge så verklighetsnära berättelser som möjligt. En av dessa punkter är ”uppmana informan-
ten att ge en fri och utförlig redogörelse för ett specifikt minne” (Kvale & Brinkmann 2014, 
s.66). Detta konkreta tips är något jag tagit med mig i skapandet av intervjuguide och i utfö-
randet av intervjuerna (se bilaga 3 för intervjuguiden).  
 

5.5	  Semistrukturerade	  intervjuer	  
Utifrån ett IPA perspektiv är det mest önskvärda sättet att utföra intervjuer på att vara helt 
ostrukturerad och med enbart en huvudfråga som ställs i början av intervjun (Smith et al. 
2009). Men det poängteras att detta tillvägagångssätt är något som forskaren kan utöva först 
när hen börjar vara erfaren i sin roll som forskare och intervjuare. Eftersom jag inte når upp 
till den nivåbeskrivningen har jag behövt utgå ifrån en intervjuguide och på så sätt utfört se-
mistrukturerade intervjuer vilket rekommenderas utifrån ett IPA perspektiv av Back & Ber-
terö (2015). Manuset har bestått av temaöverskrifter med ett antal underfrågor vars ordning 
jag har förhållit mig fritt till och tagit upp teman utifrån vad informanten har sagt och vad som 
skulle kunna vara en passande fortsättning. Just denna frihet att anpassa i vilken ordning frå-
gor ställs menar Ulla Eriksson-Zetterquist & Göran Ahrne (2014) ger större chans till djupare 
kunskap jämfört med standardiserade frågor. En förmåga som framstår som betydelsefull för 
en lyckad semistrukturerad intervju är att som intervjuare förmå att ställa ”andra frågor” 
(Kvale & Brinkman 2014, s.180). Författarna menar att konsten att ställa frågor utöver manus 
kräver ett aktivt och inkännande lyssnande från den som intervjuar. Jag upplever att detta är 
en färdighet som jag tränat upp allt eftersom under de sammanlagt fem intervjuerna. Manuset 
har nästan enbart bestått av öppna frågor för att minimera risken att påverka informantens 
svar och att förmedla att det finns svar som är rätt eller fel (Back & Berterö 2015).  
 
Något som jag har haft med mig såväl i skapandet av manuset som under intervjuerna är 
Kvale & Brinkmans (2014) metaforer för intervjuaren som en malmletare eller som en rese-
när. De skriver att intervjun är ”antingen en process där man samlar in kunskap eller en pro-
cess där man konstruerar kunskap” (2014, s.71). Utifrån IPA har jag tolkat det som att jag i 
min roll som intervjuare kan se mig som en resenär som tillsammans med informanten kon-
struerar kunskapen som grundar sig i informantens livsberättelse.  
 
När det gäller val av plats för intervjun har jag såsom flera av författarna råder försökt välja 
platser som är lugna, trevliga och relativt tysta (Smith et al. 2009; Back & Berterö 2015; Er-
iksson-Zetterquist & Ahrne 2014). De två intervjuer som skedde via telefon var svåra att på-
verka men jag hade påpekat i mejlkonversationen innan att det var viktigt att intervjun skedde 
på en plats där de kände sig trygga och fria att prata öppet. Under själva intervjuerna poängte-
rar Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2014) att det är viktigt att ge verbal bekräftelse under tiden 
informanterna pratar. En annan sak som jag försökt vara noga med under intervjuerna är att 
våga ge tystanden utrymme och invänta ett svar eller en fortsättning på ett svar från informan-
ten, något som framhålls som en viktig egenskap av Smith et al. (2009).  
	  

5.6	  Transkribering	  
Enligt Kvale & Brinkmann (2014) bör inte konsten att transkribera underskattas och inte hel-
ler den tolkning som görs redan på detta stadium. Författarna menar att transkribera kan ses 
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som en översättning från ett språk till ett annat; från muntligt till skriftligt. ”Att transkribera 
innebär att transformera, att ändra från en form till en annan” (Kvale & Brinkmann 2012, 
s.218) och det är där tolkningsmånen infinner sig. En sådan till synes liten detalj som var i 
meningen man väljer att sätta ut punkter innebär en tolkning av vad det är informanten säger. 
Som forskare bör man med andra ord vara medveten om att hur man väljer att skriva ut inter-
vjuerna kommer påverka hela den kommande analysprocessen och det är därför av vikt att 
som forskare medvetandegöra tillvägagångssättet och att jobba utifrån en kontinuerlig metod 
(Kvale & Brinkmann 2014). Enligt Smith et al. (2009) kräver IPA inte att alla ljud som uttalas 
av alla närvarande finns med i transkriberingen. Detaljer som längden på pauser och ljud som 
inte är ord behöver inte heller skrivas ut. Samtidigt poängterar författarna att det huvudsakliga 
syftet med utskriften är att tolka informantens meningsskapande och att detta bör vara ut-
gångspunkten vid transkriberingen. Kvale & Brinkman (2014) påpekar att det inte finns nå-
gon exakt mall för hur man som forskare ska gå tillväga vid utskrift och att man därför bör 
ställa sig frågan ”Hur ser den utskrift som lämpar sig för mitt forskningssyfte ut?” (Kvale & 
Brinkmann 2014, s. 227). Utifrån dessa författares åsikter och råd har jag valt att ge mig själv 
tolkningsutrymmet att avgöra vad som behövs tas med när det gäller ljud utöver de talande 
orden för att på bästa sätt få en utskrift som återger den levda intervjusituationen. Det fanns 
t.ex. situationer under vissa intervjuer där pauserna blev så pass långa att det gick att tolka det 
som att informanten väntade i osäkerhet vilket jag ansåg var värdefullt att notera i utskriften.  
 

5.7	  Analys	  av	  data	  
5.7.1	  Analys	  utifrån	  IPA	  
I arbetet med analysen har jag valt att utgå ifrån Smith et al. (2009) upplägg för analysarbete 
inom IPA. Det finns två grundläggande saker som författarna återkommer till när det gäller 
analysarbetet inom IPA. För det första att fokus för analysen är hur informanterna försöker 
skapa mening av deras livsvärld och att det snarare är detta som avgör hur analysen går till än 
ett förbestämt tillvägagångssätt. För det andra framhåller författarna att även om utgångs-
punkten för analysen är att förstå hur informanten hittar och gör mening av den levda erfaren-
heten blir slutresultatet alltid en presentation av hur forskaren tänker att informanten tänker, 
med andra ord en dubbel hermeneutik. Nedan följer en stegvis redogörelse för hur analysen 
går till. Jag har anpassat innehållet i stegen utifrån föreliggande studies storlek och jag har 
även tagit mig friheten att fritt översätta (från engelska till svenska) och namnge de olika ste-
gen.  
	  
Steg	  1	  -‐	  Läs	  och	  läs	  om	  
Syftet med detta första steg är att se till att det är informantens berättelse som hamnar i fokus. 
Enligt Smith et al. (2009) är vi vana att läsa och ta in mycket information under kort tid och 
att dra snabba slutsatser utifrån det vi har läst. Poängen med att läsa den transkriberade inter-
vjun ett flertal gånger är att komma ifrån vår vana att snabbläsa och snabbanalysera.  
 
Steg	  2	  -‐	  Kommentarer	  
Detta steg är det mest tidskrävande och går ut på att göra noteringar vid sidan av transkribe-
ringen och på så sätt skapa omfattande och detaljerade noteringar. Fokus är att närma sig tex-
terna och att kunna börja identifiera hur informanterna uttrycker, pratar om, förstår och tänker 
kring deras livsvärld och upplevelser. Analysen på denna nivå kretsar kring att forskaren frå-
gor sig vad varje enskild mening innebär för hen själv för att sedan fråga sig vad meningen 
betyder för informanten. De tolkningar som görs på denna nivå grundar sig i forskarens egna 
erfarenheter vilka ses som en tillgång förutsatt att forskaren medvetandegör skillnaden mellan 
sin egen röst och informantens.  



 22 

 
Steg	  3	  -‐	  Utveckla	  framträdande	  teman	  	  
Syftet med det tredje steget är att, utifrån kommentarerna få syn på teman genom att söka 
efter inbördes relationer, kopplingar och mönster. Forskarens fokus flyttas alltså från att för-
söka få fram en kvantitet av detaljerade kommentarer till att fokusera på att sammanfatta och 
samla de detaljerade kommentarerna under olika teman. Smith et al. (2009) relaterar denna 
process till den hermeneutiska cirkeln där delarna är tolkade i relation till helheten och helhet-
en är tolkad i relation till delarna; man skapar kommentarer i relation till sin tolkning av hel-
heten av stycket och genom ens kommentarer kan man skapa en helhetstolkning och genom 
det skapa teman (helheter). Vidare poängterar författarna att ju längre analysprocessen pågår 
desto mer kommer den ta forskaren längre ifrån informanten och inkludera mer och mer av 
forskaren själv. Medan kommentarerna är öppna och fortfarande lite ovissa ska de framträ-
dande temana upplevas mer som etablerade förståelser.  
	  
Steg	  4	  –	  Skapande	  av	  individuella	  teman	  	  
Syftet med detta steg är att se hur temana förhåller sig till varandra och att utforska huruvida 
de kan sammankopplas eller ställas emot varandra. Målet är att få syn på kärnaspekterna i 
informantens berättelse genom att skapa överskrifter för sammanhängande teman. Man kan se 
detta steg som en identifiering, gruppering och organisering av de olika framträdande som 
framkommit hittills. Produkten av denna analys process leder till varje informants individuella 
teman.  
 
Steg	  5	  -‐	  Upprepa	  analysprocessen 
När ovanstående fyra steg är genomförda påbörjas samma process utifrån transkriberingen av 
nästa informants berättelse. Smith et al. (2009) påpekar att jobbet med den förra analysen 
onekligen kommer påverka oss i processen med nästa. Det är därför en utmaning för forska-
ren, och en förväntad förmåga hos en IPA-forskare, att kunna sätta föregående analys åt sidan 
och att gå in med en öppenhet inför vilka teman och tolkningar som kommer äga rum under 
nästa analysprocess. I och med att forskaren går in i en ny analys med en redan genomförd 
analys i bakhuvudet kommer de förutfattade meningarna inte vara detsamma som de som 
identifierades inför den första analysen.   

 
Steg	  6	  –	  Skapandet	  av	  övergripande	  teman	  	  
Trots att IPA är idiografisk i sin ansats innehåller analysens sista steg ett sökande efter berö-
ringspunkter informanterna emellan. Smith et al. framhåller att en skicklig IPA forskare lyck-
as belysa och lyfta fram den enskilda informantens individuella teman samtidigt som ut-
rymme och uppmärksamhet ges åt gruppens gemensamma nämnare i form av övergripande 
teman. Författarna påminner i detta stadie om IPA forskarens hybridposition mitt emellan 
medkänslans och misstankens hermeneutik. De första analysstegen börjar i inlevel-
sens/medkänslans hermeneutik och ju längre man kommer i analysprocessen rör man sig mer 
mot misstankens hermeneutik genom att ställa fler och fler frågor. Steg 6 resulterar i övergri-
pande teman som presenteras i tabellform eller liknande.  

5.7.2	  Egna	  anpassningar	  
Utifrån ovanstående metod och tillvägagångssätt för analys har jag valt att anpassa arbetspro-
cessen för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att göra en noggrann analys. Detta 
har inneburit att jag i steg 1 (läs och läs om) efter första genomläsningen, under kommande 
läsningar började jag färgmarkera de meningar som var speciellt talande eller innehållsrika, 
vilket var en stor del av texten. Dessa färgmarkeringar blev alltså ett sätt att sortera ut det som 
skulle vara fokus för vidare analys. Vid steg 2 (kommentarer) kopierade jag dessa markerade 
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meningar, citaten, till ett nytt dokument, kommentarsdokumentet, och skrev kommentarer till 
varje citat. Under tiden jag jobbade med steg 2, som var tidskrävande och som gjorde mig 
välbekant med texten, startade jag ett nytt dokument, temadokumentet, där jag började skriva 
sammanfattade kommentarer i punktform. Vid steg 3 (utveckla framträdande teman) gick jag 
till mitt redan påbörjade temadokument och vidareutvecklade och reviderade de teman som 
fanns där sedan tidigare. I steg 4 (sökande av kopplingar mellan framträdande teman) färgko-
dade jag de olika framträdande temana i temadokumentet för att sedan även färgkoda mina 
kommentarer i kommentarsdokumentet. Detta gav en bra överblick i de över tiosidiga doku-
menten med kommentarer och en känsla av hur många av citaten som passade in i något av de 
framträdande temana. Tack vare de olika färgerna fick jag alltså en kvantitativ uppfattning av 
hur många av citaten som passade ihop med de olika temana vilket fungerade som en bekräf-
telse på hur stor del av kommentarerna som passade med de olika temana.  
	  

5.8	  Forskningsetiska	  ställningstaganden	  
Smith et al. (2009) menar att det är viktigt att informanterna får förtroende för forskaren och 
att ett sätt att uppnå det är att från första början vara tydlig med vad intervjun kommer inne-
bära. I informationsbladet (se bilaga 1) som jag skickade ut till folkhögskolorna och som de 
intresserade deltagarna fick ta del av står det därför att intervjun kommer att handla om deras 
erfarenheter av jämställdhet och genus i relation till musik och ensemblespel. På denna blan-
kett finns även länkar till datainspektionens och vetenskapsrådets hemsidor där man kan läsa 
mer om hur jag ska förhålla mig till etiska regler och förvaltandet av personuppgifter. Dessa 
åtgärder är tagna utifrån hur Vetenskapsrådet (2017) råder forskare att behandla och infor-
mera sina informanter.  
 
Peter Svensson & Göran Ahrne (2014) menar att informerat samtycke är ett sätt att leva upp 
till de forskningsetiska principerna som vetenskapsrådet har skapat. Samtliga informanter fick 
därför i början av intervjuerna ta del av en samtyckesblankett som jag läste upp för dem (se 
bilaga 2). De två informanter jag träffade i verkligheten fick skriva på blanketten medan de 
två som jag intervjuade över telefon muntligt fick godkänna det som stod på blanketten. In-
formanterna informerades om att de när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan i stu-
dien, att enbart jag skulle få tillgång till inspelningen av intervjun och att den skulle raderas så 
snart uppsatsen var färdig. De fick även godkänna användandet av citat från deras intervjuer 
och information om att den färdiga uppsatsen kommer finnas tillgänglig för allmänheten på 
nätet. De fick veta att allt och alla som de eventuellt skulle nämna vid namn under intervjun 
skulle förbli anonyma och att de själva skulle få pseudonymer. Eftersom studien använder sig 
av ett transinkluderande förhållningssätt till kön har alla informanter fått uppge vilken könsi-
dentitet de har och vilket pronomen de önskar att jag använder. De har även fått komma med 
önskemål om hur de skulle namnges vilket ingen av informanterna hade några särskilda öns-
kemål kring.  
 
Eftersom intervjuerna syftar till att få ta del av informanternas livsberättelser och personliga 
erfarenheter av livsvärlden kan det finnas en risk att det uppkommer känsliga berättelser un-
der intervjuerna. Enligt Smith et al. (2009) är det därför viktigt att informanterna känner sig 
trygga med hur intervjun går till och vad den kommer att beröra. Att delge detta innan inter-
vjun är även ett sätt att bygga upp ett förtroende hos informanten. Varje intervju började där-
för med att jag berättade om vilka ämnesområden som skulle beröras under intervjun. Jag 
poängterade även att det inte fanns några svar som var rätt eller fel utan att det centrala var 
informantens egna upplevelser och berättelser.  
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I samklang med Kvale & Brinkmanns (2014) beskrivning av konfidentialitet och dess bety-
delse för studiens etiska upprätthållande har jag gjort vissa ställningstaganden där mitt löfte 
om informanternas konfidentialitet ibland har fått gå före transparensen. För det första har jag 
valt att inte ange informanternas folkhögskolors geografiska placering. För det andra har jag 
valt bort att beskriva vilket kön informanterna har uppgett att de olika deltagarna i deras en-
sembler har haft. Detta utifrån egen erfarenhet av att folkhögskolevärlden är liten och att det 
är många som känner varandra.  
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6.	  RESULTATREDOVISNING	  OCH	  ANALYS	  
I följande kapitel ger jag först en kort presentation av varje informant. Sedan presenterar jag 
deras syn på begreppen genus och jämställdhet vilket ligger till grund för hur jag har tolkat 
deras intervjuer. Sedan följer en presentation av resultatet av deras intervjuer samt deras indi-
viduella teman och efter det redogör jag för de övergripande temana. Till sist ger jag en sam-
manfattande analys av resultatet utifrån studiens frågeställningar. I de fall jag citerar infor-
manterna anges det nummer som den citerade meningen har i transkriptionen, en detalj som är 
tagen från Smith et al. (2009).  
 

6.1	  Presentation	  av	  informanterna	  
Elsa är 21 år och började spela gitarr och piano hemma som barn. Hon kommer från en familj 
där båda föräldrarna har musicerat på fritiden. Hennes huvudinstrument är sång och hon bör-
jade ta sånglektioner i 7:an och läste sedan musikestet på gymnasiet. Elsa avslutade nyligen 
sina studier på en folkhögskola där hon har studerat i två år på en musiklinje med pop & rock 
inriktning. För varje år var det en ny ensemble med till största delen nya personer och där alla 
övriga musiker var män. Det är utifrån dessa två ensembler hon pratar i intervjun, dessutom 
berörs några av hennes erfarenheter från hennes privata trio och en vokalensemble, båda med 
enbart kvinnliga musiker. För tillfället jobbar Elsa och planerar att söka in till Musikhögsko-
lorna till kommande läsår. De genrer som hon har ägnat mest tid åt är pop och rock.  
 
Lenny är 24 år och har sammanlagt studerat tre år på två olika folkhögskolor. Hennes huvud-
instrument är sång och de genrer hon har studerat och fortfarande studerar är pop, rock och 
jazz. Lenny har trummor som biinstrument och deltar som trummis i flera konstellationer. 
Hon började med musik som barn och har sedan dess varit engagerad i körer och musikaler 
och även studerat musik på gymnasiet. Just nu studerar Lenny på en Musikhögskola och pla-
nerar att ta en konstnärlig kandidatexamen. Under sina tre år på folkhögskolor har hon delta-
git i tre olika ensembler.  
 
Stella är 19 år och går sitt första år på en folkhögskola med jazz inriktning där hon har sång 
som huvudinstrument. Just nu deltar hon i en ensemble där majoriteten är män och där det 
deltar en till kvinnlig musiker. Under gymnasiet studerade hon klassiskt piano som huvudin-
strument och jazzsång som biinstrument. Efter en del negativa upplevelser av den klassiska 
skolan valde hon att satsa på jazzen som hon beskriver som en frizon från kraven hon upplevt 
tidigare. Stella började med musik som liten och har tagit pianolektioner sedan hon var 9 år 
och sånglektioner sedan hon var 13. Intervjun utgår ifrån hennes nuvarande ensemble på folk-
högskolan men med återkommande inslag av erfarenheter från hennes privata band som hon 
har med sina manliga barndomsvänner.  
 
Magda är 22 år och studerar nu sitt tredje år på en folkhögskola. Tidigare gick hon två år på 
en jazzlinje, efter det tog hon ett sabbatsår och går nu på en pop- och rocklinje på en annan 
folkhögskola. Hennes huvudinstrument är piano och hon har tagit lektioner sen hon var 9 år. 
Hon började med klassiskt piano men valde att gå över till en mer afroamerikanskt inriktad 
musikstil när hon började på estetiska programmet på gymnasiet. Hennes familjemedlemmar 
är hobbymusiker och musiken har alltid funnits med som en naturlig del av vardagslivet. Hon 
har nyligen deltagit i ett sex veckors block med en ensemble på sin nya skola med en till 
kvinnlig deltagare och resten män. Det är denna ensemble hon refererar till i intervjun samt 
till sina erfarenheter från jazzlinjen på den första folkhögskolan.  
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Samtliga informanter har uppgett att de identifierar sig som kvinnor, tre av informanterna är 
binära och en av dem har inte bekräftat att hon är binär. Alla informanter har uppgett att de 
med största sannolikhet läses som kvinnor av sin omgivning.  

	  
6.2	  Informanternas	  syn	  på	  genus	  och	  jämställdhet	  
En genomgående röd tråd i informanternas sätt att förhålla sig till både genus och jämställdhet 
är genom att prata om likabehandling. När det gäller jämställdhet uttrycker alla informanterna 
en tydlig önskan och ett ställningstagande om att män och kvinnor bör behandlas lika, få 
samma förutsättningar och ha samma rättigheter. Lenny och Stella uttrycker särskilt en öns-
kan om att bli tagen på samma allvar som de upplever att manliga musiker görs och framhål-
ler detta som en av grundstenarna i jämställdhet. När det gäller genus förhåller sig informan-
terna mer eller mindre till kön utifrån ett binärt perspektiv. Stella säger ”Det borde vara mer 
som ett flytande spektra. Varför dela upp det?” (32) och hänvisar till vänner som inte passar 
in i det binära genussystemet och problematiserar därför uppdelningen utifrån tvåkönsnor-
men. Lenny är den enda av informanterna som uttrycker att genus står för hur man blir be-
handlad utifrån ens könsuttryck som i sin tur är beroende av hur folk läser en. Enligt Lenny är 
det alltså inte nödvändigtvis det biologiska könet som avgör hur vi blir behandlade utifrån 
genusstrukturen utan till stor del hur folk uppfattar vårt sätt att uttrycka kön. Det kan ses som 
ett förhållningssätt till kön/genus som något som konstrueras i sociala sammanhang. Elsa för-
klarar genus ”att man inte ska tänka på barn som om de vore kön” (28) vilket även kan anses 
visa på en medvetenhet kring att det finns alternativa sätt att förhålla sig till varandra bortom 
kön. Men genomgående i samtliga intervjuer pratar informanterna om kön utifrån ett tvåköns-
perspektiv där de enda genuskategorierna som nämns är man och kvinna, med några enstaka 
undantag där Lenny refererar till icke-binära och icke-män i sin intervju.  
 

6.3	  Intervjuerna	  och	  individuella	  teman	  
I varje text är de individuella temana som uppkommit under steg 4 i analysprocessen integre-
rade i den löpande texten. Efter varje informants namn finns det ett sammanfattande ord som 
jag har valt utifrån det som varit centralt och tongivande i intervjun, detta är ett eget initiativ 
som ett komplement till den resultatredovisnings- och analysprocess som IPA förespråkar.  

6.3.1	  Elsa	  –	  Antaganden	  
I intervjun med Elsa blir det tidigt tydligt att hon har många upplevelser av att bli förminskad 
och underskattad i ensemblesammanhang. Hon har vid ett flertal tillfällen upplevt att det uti-
från hennes könsuttryck görs antaganden om hennes musikaliska kompetens och förmåga 
vilket hon bland annat uttrycker genom att säga ”Hon är ju tjej. Hon kan inte det där” (33). 
Hon upplever även att de flesta hon träffar antar att hon har sång som huvudinstrument och att 
det finns fördomar om att sångare har begränsad musikkompetens ”hon sjunger ju bara, hon 
kan ju ingenting” (39). Därför är antaganden det genomgående temat i vår intervju och även 
det första temat som framkommer under analysen av intervjun: genusgrundade antaganden 
om kompetens (tema 1).  
 
I de två olika ensemblerna Elsa deltog i under hennes två år på samma folkhögskola upplevde 
hon en skillnad i hur hon blev behandlad och vilka möjligheter hon hade för att verka i sin roll 
som musiker jämfört med de manliga deltagarna. Under båda åren var hon ensam kvinna och 
det första året var hon dessutom yngst i ensemblen och det var under det året hon upplevde att 
de övriga deltagarna inte ens försökte släppa in henne. Det är utifrån hennes sätt att prata om 
dessa erfarenheter som intervjuns andra tema har utformats: komplexitet i att vara kvinna i 
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ensembler (tema 2). Elsa problematiserar även att det kan vara komplext att finna ett bra sätt 
att förhålla sig till de manliga deltagarna i ensemblerna och säger ”Det kan upplevas som att 
det inte finns något mellanting där det känns som att nu är jag på rätt plats” (121). Särskilt när 
det gäller att bemöta diskriminering eller nedtryckande attityd från de övriga ensembledelta-
garna menar hon att det är svårt att hitta ett lagom kaxigt sätt, ett mellanting, att säga ifrån på: 
”då blir man ju den dryga personen och det vill man ju inte heller” (38). Hon visar på en med-
vetenhet kring att hennes sätt att bemöta den nedtryckande attityden från killarna i ensemblen 
inte gynnar hennes situation men att motsatsen, alltså att säga ifrån ordentlig också är proble-
matiskt ”medan andra kvinnor kanske tar mer plats och som också är bra på det de gör men 
som tar mer plats och som tar lika mycket plats som männen då blir de jobbiga istället” (119).   
 
Det går att ana en besvikelse hos Elsa kring hur lärarna överlag, med ett undantag, förhöll sig 
till genus och jämställdhet på hennes skola. Hon säger bland annat ”det är så vanligt att det är 
så, så det är ingen som tänker att det är något konstigt heller” (113) vilket är utgångspunkten 
för det tredje temat: manliga deltagares och lärares medvetenhet påverkar upplevelsen av 
jämställdhet (tema 3). Elsa berättar om hur det var två avgörande faktorer som bidrog till att 
hon upplevde sin andra års ensemble som mer jämställd än den första. Det ena var att hennes 
pojkvän deltog i samma ensemble och hon upplevde det som att han fick dem andra manliga 
deltagarna att se henne mer som en jämlike och att hon även kände sig trygg med att veta att 
han skulle försvara henne om de övriga i ensemblen var nedlåtande. ”Det är ju när jag har 
stått någon nära i en ensemble eller när kvinnor generellt har stått någon nära som inte är 
kvinnor” (59) svarar Elsa på frågan om hon har upplevt att det fanns någon i ensemblen som 
hade mer makt att påverka hur jämställt hon upplevde att det var. Den andra bidragande fak-
torn var att hon under det andra året fick en ny manlig lärare som hon kände sig sedd och 
uppmärksammad av och som hon upplevde lyckades skapa ett mer jämställt arbetsklimat utan 
att rakt ut prata om jämställdhet. När Elsa ser tillbaka på hur de antaganden som hon upplevde 
gjordes kring hennes kompetens och förmåga under det första året har påverkat henne, beskri-
ver hon det som att hon fick en roll som det var svårt att ta sig ur och som hon fortfarande 
känner sig fast i trots att hon slutat på skolan.  
 
Ett annat återkommande inslag under intervjun är Elsas starka upplevelser av att hennes utse-
ende och könsuttryck spelar stor roll för hur hon bemöts och vilka antaganden som görs kring 
hennes musikaliska kompetenser. Detta bidrog till det fjärde temat: utseendets roll för ensem-
blespel och karriärmöjligheter (tema 4). ”Jag har ett ganska typiskt kvinnligt utseende och då 
känns det som att folk antar att man inte är lika bra” (119) säger hon i intervjun. Även i en-
sembler med enbart kvinnor upplever hon att hennes utseende spelar roll för hur hon bemöts, 
men där menar hon att det mest påverkar de andra kvinnornas första intryck. Så fort de har 
lärt känna varandra upplever Elsa att de kan delta i ensemblen utifrån likvärdiga villkor. I 
ensembler med män upplever hon däremot att hennes utseende alltid spelar roll och leder till 
underskattning av hennes kompetens. Aspekter gällande utseende är något som Elsa tar upp 
även när det gäller musik ur ett branschperspektiv. Hon menar att det finns en stark norm för 
hur tjejer bör se ut och att denna norm är densamma oavsett vilken bransch det rör sig om ”jag 
tror det är väldigt svårt att ta sig fram om man inte ser ut som normen”. Såhär förklarar Elsa 
normen för hur tjejer ska se ut: ”man är smal, man fixar håret mycket, man sminkar sig myck-
et, man är typiskt tjejig” (145). Hon menar att hur väl en kvinnlig musiker, framförallt sång-
are, efterliknar normen är avgörande för vilka chanser hon har att lyckas skaffa sig en musik-
karriär. Hon nämner att hon själv upplever press på att se ut på ett visst sätt och att rädslan för 
att inte räcka till utseendemässigt hindrar henne från att vilja satsa på en musikkarriär.  
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6.3.2	  Lenny	  –	  Representation	  
Lenny har skilda erfarenheter av genus och jämställdhet i ensemblespel från två olika folk-
högskolor. Hennes upplevelse av skolornas sätt att förhålla sig till och uppmärksamma jäm-
ställdhet och genus skiljer sig också avsevärt. På den första skolan togs det aldrig upp och på 
den andra skolan hade de flera workshops och föreläsningar gällande jämställdhet och musik. 
Därför är Lennys första tema: skolan som drivkraft och hinder för upplevelsen av jämställdhet 
(tema 1). Den andra skolans sätt att arbeta med jämställdhetsfrågor och lärarnas genusmedve-
tenhet upplevde Lenny som något mycket positivt och betydelsefullt för deltagarnas förutsätt-
ningar för arbetet i ensemblen. Hon säger ”lärarna gav oss verktyg på så sätt att dem utbildade 
oss i genus och tog dit föreläsare för att aktivt prata om detta”(53). På den första skolan där 
hon studerade jazz under ett år upplevde hon sig inte sedd i ensemblen, varken av deltagare 
eller lärare, särskilt inte när dem jobbade med improvisation. I den ensemblen var hon ensam 
kvinna. Hon upplevde även att ensembleläraren inte såg och behandlade henne likadant som 
han behandlade de manliga deltagarna. Detta exemplifierar hon genom att beskriva en situat-
ion där hon säger ”jag kände mig ganska förminskad och inte sedd som en musiker utan något 
fint att titta på” (52). Hon beskriver hur hon upplevde att den manliga ensemblelärare inte såg 
på henne när han pratade, att hon inte fick lika mycket feedback, att hennes musikaliska kom-
petens inte togs på lika stort allvar och att läraren förde en grabbig jargong med de andra 
manliga deltagarna som var svår för henne att delta i eller relatera till. Utifrån hennes sätt att 
beskriva upplevelser av sitt första folkhögskoleår men även av sina nuvarande högskolestu-
dier skapades det andra temat: konsekvenser av könsblind undervisning (tema 2). Lenny säger 
”jag måste jobba hårdare och jag är ganska van med det” och menar att konsekvensen av att 
befinna sig i ensemblesammanhang med enbart män, såsom hon beskriver att det oftast är, blir 
att hon har byggt upp ett inbyggt försvar. Hon upplever att det lätt blir en grabbig jargong 
eftersom ensemblelärarna oftast är män och att den jargong dem sätter sprider sig ner till de 
manliga ensembledeltagarna.  
 
Under sitt sista år av de sammanlagt tre som hon studerade på folkhögskola deltog hon i, en-
ligt henne själv, en ”ovanlig” ensemble där majoriteten var kvinnor. Dessa kvinnliga deltagare 
beskriver hon som personligheter med starka röster som hördes och syntes och som förde ett 
aktivt arbete för att ensemblen skulle vara så jämställd som möjligt. Detta var delvis positivt 
för Lenny eftersom hon också ville arbeta för en jämställd ensemble samtidigt som hon upp-
levde att hon själv backade. Lenny beskriver det som att det bara finns ett visst utrymme för 
tjejer att ta plats och att den platsen redan var upptagen av de andra tongivande kvinnorna i 
ensemblen. Hon säger ”jag tror att man som tjej får lära sig att tävla mot andra tjejer också för 
att det inte finns en självklar plats för tjejer i musiksammanhang” (59). Hon menar att kvinnor 
jämförs med varandra i en helt annan uträckning än män och tar utseende och kläder som ex-
empel ”det är bara en kvinna som kan bära en klänning bäst medan alla män har kostym och 
det är ingen som jämför dem” (59).  
 
Under intervjun blir det tydligt att Lenny har reflekterat mycket över kvinnors position och 
förutsättningar i musikbranschen och även över hur hon själv blir och har blivit bemött utifrån 
sitt könsuttryck. Något som är återkommande under vår intervju är Lennys reflektioner och 
åsikter om representation vilket är det tredje temat: konsekvenser av över- och underrepresen-
tation (tema 3). Lenny problematiserar vad det gör med en kvinna att så ofta, som hon själv 
upplever att hon gör, befinna sig ensam i mansdominerade sammanhang: ”en känsla tycker 
jag av att man inte är representerad eller borde vara där för att man är en minoritet”(73). Hon 
menar att detta resulterar i en känsla av hopplöshet och brist på inspiration och hon reflekterar 
även mycket över vad avsaknaden av kvinnliga förebilder får för konsekvenser såväl i under-
visningen som i branschen. Hon problematiserar vilka fördelar mäns överrepresentation för 
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med sig och säger ”män har en så tydlig hierarki i grupper och musiksammanhang och det är 
dem som är normen och det gör att dem automatiskt får mer makt och man hela tiden förhål-
ler sig till mannen i sammanhanget”(28). Utifrån sitt biinstrument trummor tror Lenny att 
underrepresentationen av kvinnliga trummisar bidrar till att få unga flickor väljer att spela 
trummor vilket i sin tur leder till en reproduktion av de könskodade instrumentvalen. Hon 
säger bland annat ”när man bara har manliga lärare eller överrepresenterat så sprider det också 
en stämning och man får liksom inte kvinnor som förebilder” (73).  
 
Precis som Elsa, upplever Lenny att det görs antaganden om hennes musikaliska kompetens 
utifrån att hon är kvinna vilket har bidragit till att även Lennys intervju resulterat i temat: ge-
nusgrundade antaganden om kompetens (tema 4). Lenny säger ”folk blir alltid väldigt förvå-
nade när jag säger att jag är ganska bra på att spela trummor. Ingen förväntar sig att jag ska 
spela trummor (93). Detta jämför hon med dem antaganden hon möter utifrån att sång är hen-
nes huvudinstrument ”det är sällan någon blir förvånad att jag är bra på sång” (112). Hon 
sammanfattar detta resonemang med att konstatera ”jag tror att man ofta inte förväntar sig att 
kvinnor är bra, särskilt inte instrumentalister” (112). När vi pratar om de instrument hon spe-
lar framträder ytterligare ett tema: genusmärkta instrument som statussymboler (tema 5). 
Lenny problematiserar att instruments status beror på vem, utifrån ett genusperspektiv, som 
spelar dem. Hon säger ”det är på ett sätt ofta coolt eller hög status för en kvinna att ta sig an 
manliga attribut” (108). Hon syftar här på det bemötande hon får utifrån att hon spelar trum-
mor och att detta anses som coolt. Hon upplever överlag att manskodade instrument har högre 
status och att kvinnliga musikers status höjs om dem spelar manskodade instrument.  
 
Trots den frustration och hopplöshet som Lenny känner gällande underrepresentationen av 
kvinnor och den, enligt henne, ojämställda musikbranschen ger hon även uttryck för en käm-
paglöd som driver henne, som får henne att ta plats och göra saker som hon upplever inte för-
väntas av en kvinnlig musiker. Hon säger ”Jävlar jag kan också. Jag ska fan visa dem” (108). 
En viktig aspekt av att förmå vända de negativa erfarenheterna till positivitet och framtidstro 
verkar vara samtalen där hon och hennes kvinnliga musikerkollegor och vänner delar sina 
erfarenheter och peppar varandra. Följande citat är talande angående det: ”Om jag hade varit 
ensam hade jag gått och lagt mig för länge sen” (114). Lenny framhåller tydligt vid ett flertal 
tillfällen under intervjun att de enda gånger hon upplever sig helt trygg och fri i ensemble-
sammanhang är när deltagarna enbart består av kvinnor och/eller icke-binära vilket presente-
rar det sista temat: genus betydelse för jämställhet i ensembler (tema 6). Hon säger ”jag kän-
ner mig mycket mer bekväm när det är med kvinnor eller icke-män. Då känner jag mig grund-
trygg” (97). Eftersom verkligheten sällan ser ut så poängterar Lenny vikten av att skolorna 
uppmärksammar, problematiserar och pratar om allt som är relaterat till jämställdhet och ge-
nus: ”vi måste ju få hjälp, annars kommer det se ut som det alltid har gjort” (73). 

6.3.3	  Stella	  -‐	  Kommunikation	  
Stella går sitt första år på en folkhögskola och kommer direkt från gymnasiet. I hennes en-
semble finns det två kvinnliga deltagare och resten män. Hon beskriver sig själv och den 
andra kvinnan som ”två starka karaktärer som gärna säger det dem känner och tycker” (66). 
Hennes första tema bygger på dem drivkrafter för jämställdhet som hon upplever finns både 
inom ensemblegruppen och på skolan: drivkrafter för jämställdhet i ensemblen och på folk-
högskolan (tema 1). Hennes upplevelse är att det är den andra kvinnan i ensemblen som fått 
en ledarroll på grund av att det är hon som har längst erfarenhet av jazz och att hon dessutom 
är äldst. Stella säger ”det är den som har mest erfarenhet och grund som får sista ordet” (44). 
Stella tycker att deras ensemble är jämställd och att det är skönt att bli tagen på allvar för sitt 
musikerskap och att ses som en jämlike med de övriga ensembledeltagarna. Stella upplever att 
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hon överlag har haft tur med de ensembler hon deltagit i under sina tidigare musikstudier på 
gymnasiet och menar att hon inte har deltagit i så många ensembler där hon har blivit orättvist 
behandlad.  
 
Precis som Elsa och Lenny nämner Stella hur hon upplevt att genus haft betydelse för hur 
hennes kompetens har bemötts och värderats vilket bidragit till att även hon har temat: genus-
grundade antaganden om kompetens (tema 2). I Stellas intervju upptar det inte lika mycket 
fokus som i Elsas och Lennys intervjuer men tillräckligt mycket för att jag ska tolka det som 
ett genomgående tema i intervjun. Angående uppstarten av folkhögskoleensemblen säger hon 
”det var väldigt många som var förvånade över att jag kunde improvisera” (82). Hon säger 
även ”Det känns överlag som att manliga musiker tas på mer allvar. Det räcker nästan med att 
gå in med en attityd, jag är bäst, jag kan det här, jag är King medan för att få vara kvinnliga 
musiker måste man slåss med armbågar och naglar för att få ta sig fram” (102).  
 
Ett annat återkommande samtalsämne under intervjun är att hon många gånger har upplevt att 
hon har blivit förminskad, diskriminerad och orättvist behandlad när hon är ute och giggar 
vilket resulterat i intervjuns tredje tema: genus som hinder för jämställdhet i rollen som pro-
fessionell musiker (tema 3). Hon säger bland annat ”man är arg för att man inte blir tagen se-
riöst” (40). Hon refererar ofta till en ”lilla gumman-attityd” som hon upplever att många män 
bemöter henne med när hon är ute på uppdrag med sitt band. ”Det är mycket saker som hän-
der när man är ute och jobbar, man är arg för att man inte blir tagen seriöst” (40). Hon säger 
även ”nu tycker jag att det känns som att när man kommer ut och har gig att man möts av att 
de bara antar att man inte kan men samtidigt antar de att killarna kan vilket blir helt skevt för 
vi har ju samma jobb liksom” (26). I Stellas fall finns det alltså en skillnad mellan hur hon 
upplever jämställdhet och genus på sin folkhögskola och när hon är ute och jobbar som musi-
ker. Hon upplever att skolan tar jämställdhetsfrågor på allvar och att jämställdhetsproblemen 
snarare finns i branschen än på en institutionell nivå. Hon menar att de diskriminerande 
kommentarer hon har mött ute på gig har format henne och fått henne ”att våga vara lite tuff, 
att våga säga ifrån men samtidigt göra det på ett bra sätt” (112).  
 
Under intervjun återkommer Stella gång på gång till hur viktigt det är med kommunikation 
vilket gör det till hennes centrala ledord. Detta är även utgångspunkten för hennes fjärde 
tema: kommunikationens betydelse för jämställdhet (tema 4). Jag använder ordet kommuni-
kation som ett samlingsord för de ord hon använder; samtal, samtalsämne, konversation, 
prata, diskutera. Hon nämner flera gången betydelsen av att ha en öppen konversation i en-
semblen och på skolan i stort, ”Det är viktigt att bara prata om det. Att starta en konversation” 
(86). Hon säger att hon upplever såväl sitt privata band som ensemblen på skolan som jäm-
ställd just tack vare att dem pratar öppet med varandra. Hon beskriver sig själv som en person 
som är rak och som pratar mycket om jämställdhet och genus i förhållande till musik. Hon 
säger ”jag tror att det kan ha påverkat dem väldigt mycket” (86) och syftar på sina bandmed-
lemmars positiva inställning till att prata öppet om saker som rör jämställdhet. Hon upplever 
att det oftast är hon som tar initiativ till att prata om jämställdhet, åtminstone i sammanhang 
med andra män och säger ”det är ett aktivt samtalsämne mellan mig och mina kvinnliga vän-
ner” (36).  
 
Stella berättar att det var först på gymnasiet som hon lärde känna vänner som hjälpte henne att 
sätta ord på det som hon innan hade upplevt som något som hon inte riktigt kunde sätta fing-
ret på men som kändes konstigt. ”Det blev det ofta så att jag nästan förminskade mig själv och 
jag tänkte att jag är nog inte lika bra som killarna, det är nog så det är och jag ska nog vara lite 
söt” (112). ”Det var när jag fick vänner som jag kunde prata med om det och det var väl nån-
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stans där jag började bli arg” (113). Hon beskriver det som att hon har gått från att vara tyst 
och följsam till att nuförtiden bli arg och säga ifrån när det uppstår situationer där hon eller 
någon annan blir nedtryckt eller förminskad. Hon framhäver vikten av att ha möjligheten att 
prata om det med sina kvinnliga vänner och dela erfarenheter och peppa varandra att inte ta 
någon skit. Hennes förändrade inställning till hur hon hanterar negativt bemötande har gene-
rerat en del glada hejarop, främst från hennes mamma, men också mycket negativa kommen-
tarer i stil med ”Varför är du så annorlunda? Du brukade ju vara så lätt att ha att göra 
med”(118). Stella menar att det känns kämpigt vissa dagar men att vara en bra musiker förut-
sätter att hon står rak i ryggen och säger till sig själv att hon kan lika mycket som männen. 
”Jag kan inte ge allt om jag inte visar hela mig”(120). Hon säger även ”alla dagar orkar man 
inte slåss men det är någonting jag verkligen brinner för”(92). Hon avslutar intervjun med att 
säga ”när jag faktiskt står på mig och står rak i ryggen och säger jag kan det här då får jag 
lättare att vara en bra musiker och göra mitt bästa” (120).  

6.3.4	  Magda	  -‐	  Identitet	  
Magda har precis som Lenny två vitt skilda erfarenheter från två olika folkhögskolor. Men i 
Magdas fall rör det sig mer om hur jämställdhetsarbetet på skolorna sett ut och hur det i sin 
tur har påverkat henne än om hur hon har upplevt genus och jämställdhet i ensemblerna. Hen-
nes första tema är: folkhögskolans sätt att hantera genus och jämställdhet som källa till fru-
stration och utanförskap (tema 1). Det var under hennes första två år på en och samma folk-
högskola som Magda började fundera över kopplingen mellan genus och musik: ”Jag hade 
aldrig tidigare reflekterat över det för jag tycker det är helt ointressant ur ett perspektiv, det är 
musik som är mitt fokus” (10). Magda menar att det var de andra kvinnliga deltagarnas in-
tresse och behov av att prata om genus och jämställdhet som påverkade henne negativt, ”jag 
blev nästan lack på de andra tjejerna för hur de höll på, lägg inte över er identitetskris på 
mig”(24). Magdas upplevelse var att det pratades om genus och jämställdhet bara för att och 
att diskussionerna och samtalen saknade mening och mål, ”jag tycker man kan prata jäm-
ställdhet men vi pratade inte jämställdhet utan vi pratade bara representation” (16).  
 
Enligt Magda hade flera av de andra kvinnliga deltagarna varit med om negativa upplevelser 
gällande musik och jämställdhet, erfarenheter som hon inte kunde relatera till. Detta utgör 
grunden för det andra temat: upplevelsen av att skilja sig från andra kvinnliga musiker (tema 
2). Kvinnor var underrepresenterade på musiklinjen men Magda upplevde det aldrig som att 
det fanns några problem med jämställdheten vare sig i ensemblen eller på skolan. Hon upp-
levde att hon skiljde sig från de andra kvinnliga musikerna och säger ”vi kunde se en situation 
ur så otroligt olika perspektiv” (42). Det fanns dock tillfällen då Magda upplevde sig orättvist 
behandlad och då hon upplevde att skolan såg till deltagarnas kön före deras identitet som 
musiker. Magda berättar t.ex. om en gång då hon ombads att sitta i gitarrjuryn vid inträdes-
proven till skolan och fick reda på att hon satt där för att det skulle finnas en kvinna i varje 
jury och inte på grund av hennes kompetens vilket gjorde henne mycket upprörd. Hon pro-
blematiserar hennes olikhet jämfört med andra kvinnliga musikernas upplevelser av jäm-
ställdhet och säger ”Jag kan inte diskutera det med nån faktiskt. Då får jag höra ’du har bara 
inte fått på dig genusglasögonen än, du har inte sett patriarkatet, du har inte sett förtrycket’. Jo 
jag ser det ju, det är inte det” (90). Hon har en alltså stark upplevelse av att inte kunna relatera 
till andra kvinnors upplevelse av ojämställdhet i ensemblesammanhang. Hon menar att det 
inte är för att hon inte uppmärksammar orättvisor utan mer för att hon själv aldrig upplevt sig 
särbehandlad på grund av sitt könsuttryck och därför inte reflekterar över jämställdhet. Denna 
upplevelse av att skilja sig från de flesta av de kvinnliga musiker hon träffar innebär en en-
samhet och en känsla av att hennes världsbild inte gills, åtminstone inte i sammanhang med 
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enbart andra kvinnor. Därför har hon till stor del valt att umgås med manliga musiker och 
vänner. 
 
Identitet är det centrala under vår intervju och Magda påpekar vid ett flertal tillfällen att hon 
är musiker i första hand och kvinna i andra hand och hon säger ”Jag har aldrig sett mig som 
en tjej som spelar” (8). Detta genomgående tema under intervjun har jag valt att kalla: identi-
teten som musiker i relation till genus och könsidentitet (tema 3). Som svar på frågan ”Upple-
ver du att du någon gång blivit särbehandlad på grund av ditt kön eller könsuttryck?” svarar 
Magda ”det är det som är så sjukt för jag har inte upplevt det faktiskt” (40). Hon säger även 
”Det är klart att jag har mina dåliga dagar och tvivlar på mig själv men jag tror ändå inte att 
jag då tolkar in att jag har dem funderingarna för att jag är tjej” (52).  
 
Magda menar att det för henne alltid är musiken, uppgiften och aktiviteten som står i fokus. 
Hon har en stark tilltro till att ett bra arbetsklimat skapas genom en öppen dialog om allas 
styrkor och svagheter vilket enligt henne leder till en jämställd ensemble. På hennes första 
folkhögskola upplevde hon att det var fel saker som hamnade i fokus och om de kvinnliga 
deltagarna säger hon ”de har så stort fokus på att dem är tjejer och spelar. Jag tror det hämmar 
dem i deras musicerande” (42). Hennes upplevelse av hennes nuvarande folkhögskola är att 
den har ett helt annat sätt att förhålla sig till jämställdhet och genus, nämligen genom att inte 
prata om det alls. Hon säger ”På min nuvarande folkis har vi inte pratat konkret om jämställd-
het i ensemblegruppen. Men i och med att vi verkligen har fått verktyg för hur vi har arbetat 
med det musikaliska och scenarbetet så har det ju blivit jämställt” (34) vilket presenterar hen-
nes fjärde tema: drivkrafter för en välfungerande ensemble (tema 4). Magda upplever att det 
är genom att ensemblelärarna ger deltagarna verktyg att ägna sig åt musiken på ett bra och 
givande sätt som det uppstår ett ”fantastiskt arbetsklimat” (94). Hon menar att hon inte en 
enda gång sedan hon började på denna folkhögskola behövt fundera över att hon är tjej och 
spelar utan kunnat ägna sig helhjärtat åt sin identitet som musiker. Hon säger ”På folkhögsko-
lan där jag går nu pratar vi inte genus och alla känner sig sedda och jag tänker inte på att jag 
är tjej” (10). 
 
Det femte temat som återkommer under intervjun är: förmågan att försvara sig själv (tema 5). 
Magda säger ”Jag har jobbat upp att när jag känner att jag har blivit attackerad av nånting så 
säger jag alltid ifrån direkt och då glömmer jag bort det efteråt, så jag går inte runt och bär på 
nånting” (52). Hon menar att hon har svårt att förstå hur andra kvinnor går med på att bli så 
pass trampade på och säger att hon har tagit ett aktivt beslut att inte låta sig bli nedtryckt och 
att hon därför alltid säger ifrån på en gång. ”När jag får passningar om att jag är tjej och spelar 
så tar jag alltid det och ställer alltid tillbaka frågan och frågar ’varför kommenterade du det?’” 
(44). 
 
Några gånger under intervjun problematiserar Magda att kvinnor är starkt underrepresente-
rade som instrumentalister. Hon menar att detta inte utgör ett problem för henne personligen 
eftersom hon ”alltid har folk att spela med” (112). Hon säger ”Det är ovanligt med kvinnliga 
instrumentalister och normen är att tjejer sjunger” (46). Det sista temat för intervjun är något 
som nämns ett fåtal gånger: utseendets roll för karriärmöjligheter (tema 6). Magda säger ”För 
att verkligen lyckas och kunna fronta nånting som tjej så behöver du vara snygg och svin duk-
tig och nästan mycket bättre än alla” (60). Hon reflekterat över att det mesta av ojämställdhet-
en inom musikbranschen som hon har sett är på sociala medier och säger ”Så fort det är nån 
tjej som spelar (på instagram min red.) så tittar jag igenom kommentarerna och då är det bara 
utseendet som kommenteras” (58). 
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6.4	  Övergripande	  teman	  
I följande avsnitt presenterar jag de övergripande teman som uppkommit under steg 6 i ana-
lysprocessen i enlighet med IPA (se avsnitt 6.4.1). Temana syftar till att lyfta beröringspunk-
ter och likheter som har framkommit genom en jämförelse av de enskilda informanternas in-
dividuella teman som presenterades i föregående avsnitt. De övergripande temana ger även 
utrymme för individernas olika förhållningsätt till ett gemensamt tema. Efter varje citat som 
är kopplat till det övergripande temat står det till vilket individuellt tema citatet även har 
koppling till. Detta för att i enlighet med IPA ge utrymme för både det individuella och det 
övergripande. Tyngden i analysen ligger dock vid hur informanterna förhåller sig till de över-
gripande temana. Med hänsyn till föreliggande uppsats begränsning i omfång finns det inte 
utrymme att presentera alla teman. Med hänvisning till Smith et al. (2009) presenteras de 
övergripande temana i punktform med citat från varje enskild informant.  

6.4.1	  Upplevelsen	  av	  musiker	  som	  läses	  som	  män	  
Elsa: ”Hade det varit en man som hade sagt jag spelar det här instrumentet hade ju alla antagit att man var bra 
på det (63). Taget från tema 1 – genusgrundade antaganden om kompetens.  
Lenny: ”Jag tror att killar från barnsben blir mycket mer uppmuntrade på att satsa på musiken” (106). Taget från 
tema 3 – konsekvenser av över- och underrepresentation.  
Stella: ”Så fort det är en kille som är lite bättre än average så är det liksom å han är en gud, han är så bra medan 
en kvinna så är det mer ja hon är fin, hon är söt”(106). Taget från tema 2 – genusgrundade antaganden om kom-
petens.  
Magda: ”Men om man ser ett gäng med gamla gubbar då kan jag ibland tänka undra hur det skulle vara att lira 
med dem? Där skulle det vara en utmaning för mig att inte tänka på att jag är tjej” (56). Taget från tema 3 - iden-
titetens som musiker i relation till genus och könsblindhet.  
 
Utan att få direkta frågor om det, pratade alla informanterna på ett eller annat sätt om hur de 
upplever musiker som de läser som män. Min tolkning av deras sätt att referera till män är de 
som de läser som män och som informanterna är övertygade om är män. Huruvida dessa män 
är binära eller transsexuella män framgår inte. Elsa och Stella upplever att mäns kompetens 
värderas högre utifrån att dem läses som män. Det är alltså omvänd effekt av den genusbase-
rade kompetensbedömning (som alla informanter utan Magda hade som ett individuellt tema) 
som de själva upplevt där tillhörandet till den kvinnliga genuskategorin har negativ inverkan 
på hur deras musikaliska kompetens bedöms. Lenny problematiserar vid ett flertal tillfällen i 
sin intervju hur manliga musiker gynnas av att utgöra majoritet och norm. Hennes citat kan 
ses som en förklaring till hur manliga musiker hamnar i den positionen. Magdas citat går att 
tolka som en föreställning om att genusstrukturen förstärks i ensemblespel med äldre män.  

6.4.2	  Genusbaserad	  kompetensbedömning	  
Elsa: ”Hon är ju tjej och hon kan inte det där”. Taget från tema 1 – genusgrundade antaganden om kompetens.  
Lenny: ”Lärarna tror inte att man kan lika mycket” (93). Taget från tema 4 - genusgrundade antaganden om 
kompetens. 
Stella: ”Man möts av att dem bara antar att man inte kan men samtidigt antar dem att killarna kan vilket blir helt 
skevt för vi har ju samma jobb liksom” (26). Taget från tema 3 – genus som hinder för jämställdhet i rollen som 
professionell musiker.  
Magda: ”De söker inga kvinnliga instrumentalister lite grovt och dem som söker är ju underkvalificerade” (48). 
Taget från tema 2 – upplevelsen av att skilja sig från andra kvinnliga musiker.  
 
Inom detta tema har tre av informanterna liknande upplevelser jämfört med en informant vars 
sätt att prata om genusbaserad kompetensbedömning skiljer sig rejält från de övrigas. Lenny, 
Elsa och Stella har alla upplevelser av att ensembledeltagare, lärare, publik och/eller arrangö-
rer bemöter dem med nedvärderande kommentarer och/eller tankar kring deras musikaliska 
kompetens utifrån genus, alltså utifrån att de läses och uppfattas som kvinnor. Magda däremot 
menar att hon själv aldrig haft sådana upplevelser och berör temat från en annan vinkel, näm-
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ligen genom att påstå att de få kvinnliga instrumentalister som söker in till folkhögskolor är 
underkvalificerade. Vad Magda grundar detta påstående i är oklart. Eftersom hon själv är 
kvinnlig instrumentalist tolkar jag det som att hon anser att hon själv utgör ett undantag med 
tanke på att hon har blivit antagen till två olika skolor. Jag tolkar det även som att Magda är 
trygg i sin kompetens gällande pianospel. 

6.4.3	  Instrumentbaserad	  kompetensbedömning	  
Elsa: ”Det upplever jag ofta att om man säger att man sjunger så antar folk att man inte kan någonting om musik 
i övrigt” (39). Taget från tema 1 - genusgrundade antaganden om kompetens. 
Lenny: ”Det är sällan nån som blir förvånad över att jag är bra på sång” (112). Taget från tema 4 - genusgrun-
dade antaganden om kompetens. 
Stella: ”Jag är den enda jazzsångerskan och det var väldigt många som var förvånade över att jag kunde improvi-
sera” (82). Taget från tema 2 - genusgrundade antaganden om kompetens. 
Magda: ”Jag tänkte säga att vissa kvinnliga sångare tenderar till att backa och inte ta så mycket initiativ, för jag 
upplever oftast att dem manliga sångarna är lite mer teoretiskt grundade. Det går att prata mer musik” (38). Ta-
get från tema 2 – upplevelsen av att skilja sig från andra kvinnliga musiker.  
 
Detta tema grundar sig i informanternas uttalanden om sång. Än en gång har Lenny, Stella 
och Elsa liknande förhållningssätt till temat vilket kanske inte är så förvånande eftersom de 
alla tre har sång som huvudinstrument till skillnad från Magda som har piano. Lenny och 
Stella beskriver båda hur de bemöts av förvåning men ur två olika aspekter: Lenny upplever 
att sång är ett kvinnligt könskodat instrument och att folk därför sällan blir förvånade över att 
hon kan sjunga (till skillnad från när hon berättar att hon spelar trummor vilket möts av stor 
förvåning). Stella nämner inget om förvåning när det gäller att hennes huvudinstrument är 
sång men att folk däremot blir förvånade av att hon som jazzsångerska kan improvisera. I 
intervjun med Magda gör hon ett uttalande angående hur hon blir bemött av förvåning men då 
mer i fråga om val av instrument och inte gällande kompetens som i detta tema. Elsa upplever 
att folk har fördomar om att personer som har sång som huvudinstrument har begränsad övrig 
musikalisk kompetens. I detta specifika citat framgår det inte om hon upplever att det har nå-
gon koppling till genus men något som är återkommande under intervjun i övrigt är hennes 
känsla av att hon som tjej antas ha sämre kompetens. Utifrån Magdas citat finns det anledning 
att tro att det finns en koppling mellan synen på sångares kompetens och genus, alltså att 
kvinnliga sångare anses ha sämre kompetens än manliga sångare. Det framgår dock inte om 
Magda anser att manliga sångare anses ha samma kompetens som instrumentalister eller om 
manliga sångare är bättre jämfört med kvinnliga sångare men att ingen sångare når upp till en 
instrumentalists nivå.  

6.4.4	  Det	  institutionella	  förhållningssättet	  till	  genus	  och	  jämställdhet	  
Elsa: ”Det är så vanligt att det är så, så det är ingen som tänker att det är något konstigt heller” (113). Taget från 
tema 3 – manliga deltagares och lärares medvetenhet påverkar upplevelsen av jämställdhet.  
Lenny: ”Så lärarna gav oss absolut verktyg på så sätt att dem utbildade oss i genus och tog dit föreläsare aktivt 
för att prata om detta” (53). Taget från tema 1 – skolan som drivkraft och hinder för upplevelsen av jämställdhet.  
Stella: ”Skolan tar det väldigt seriöst” (70). Taget från tema 1 – drivkrafter för jämställdhet i ensemblen och på 
folkhögskolan.  
Magda: ”I och med att vi verkligen har fått verktyg för hur vi har arbetar med det musikaliska och scenarbetet så 
har det ju blivit jämställt (34). Taget från tema 4 – drivkrafter för en välfungerande ensemble.  
 
Detta är ett tema som var återkommande i samtliga intervjuer även om upplevelsen och erfa-
renheterna av de olika folkhögskolornas sätt att hantera frågor gällande genus och jämställd-
het varierar. Lenny, Stella och Magda har alla positiva erfarenheter av att gå på folkhögskolor 
där det bedrivs olika, men aktiva, arbetssätt för att skapa jämställda skolor och till viss del för 
att bidra till medvetenhet kring genus. Elsa upplevde däremot att hennes folkhögskola aldrig 
gjorde något för att lyfta dessa ämnen. På Lenny och Stellas skolor verkar arbetet ha sett ut så 
att ämnen har tagits upp under diskussionsliknande forum i form av t.ex. workshops. Enligt 
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Magda har hennes skolas sätt att förhålla sig till ämnen varit genom att berätta för eleverna 
vilka beteenden som är okej och vilka som inte är det och på så sätt, enligt henne, uppnått 
jämställdhet och ett genusneutralt arbetsklimat. Magda menar även att lärarnas undervis-
ningsmetodik har bidragit till att deltagarnas samarbete har formats till ett jämställt sådant. 
Det går att dra två slutsatser utifrån hur informanterna beskriver detta tema. Den första är att 
individers sätt att förhålla sig till jämställdhet har gjort stor skillnad för informanternas upple-
velser. Som t.ex. i Elsas fall där hon upplevde att skolan i sig ignorerade behovet att prata om 
jämställdhetsproblematik men att en lärare lyfte henne i ensemblen och gav henne en känsla 
av en mer jämställd ensemble. Den andra slutsatsen är att de skolor som har ignorerat jäm-
ställdhets- och genusrelaterade frågor har lett till att informanterna känt olika grad av besvi-
kelse, frustration, utanförskap, hopplöshet och självtvivel. Stella är den enda av dem som inte 
har erfarenheter av att gå på en skola som negligerar jämställdhet och genus. Hon är också 
den som har kortast erfarenhet av att spela i ensemble och att studera på folkhögskola.  

6.4.5	  Att	  identifiera	  sig	  som	  kvinna	  i	  ensembler	  
Elsa: ”Men det blir nog när någon antar att ’det där kan inte hon’ då tar jag gärna rollen att ’nej jag är nog inte så 
bra på det där’ ” (75). Taget från tema 2 – komplexitet att vara kvinna i ensembler.  
Lenny: ”Jag tror att man som tjej får lära sig att tävla mot andra tjejer också för att det inte finns en självklar 
plats för tjejer i musiksammanhang” (59). Taget från tema 3 – konsekvenser av över- och underrepresentation.  
Stella: ”Jag känner att jag och den andra tjejen är starka karaktärer” (66). Taget från tema 1 – drivkrafter för 
jämställdhet i ensemblen och på folkhögskolan.  
Magda: ”Jag känner mig väldigt ensam i att identifiera mig som musiker i första och kvinna i andra hand” (90). 
Taget från tema 3 – identiteten som musiker i relation till genus och könsidentitet.  
 
Ovanstående citat är nog de spretigaste i förhållande till det övergripande temat. Anledningen 
till varför analysen ändå har resulterat i ett just detta tema är på grund av en gemensam kärna i 
deras uttalanden; de pratar om sig själva i egenskap av kvinnor och hur deras könsidentitet 
påverkar hur de upplever sig själva och andra i ensemblesammanhang. Stellas citat är en del 
av svaret på frågan varför hon tror att hon upplever sin nuvarande ensemble som jämställd 
och då menar hon alltså h. Citatet kan alltså ses som en antydan om att en sak som bidrar till 
att skapa jämställda ensembler är att kvinnorna som deltar är ”starka karaktärer”. Det framgår 
inte vad detta innebär men jag tolkar det som att det handlar om en inre styrka och inte en 
fysisk. I sin intervju använder sig Lenny också av ordet stark för att beskriva kvinnornas ka-
raktärer i hennes tredje års ensemble. Om vi relaterar Stellas citat till Lennys ovanstående 
uttalande om platsbristen för tjejer kan en möjlig förklaring till deras användning av stark vara 
att det är just det personlighetsdraget som krävs av kvinnor i ensemblesammanhang för att få 
det utrymme som dem vill eller som i Stellas fall för att uppnå en jämställd ensemble. Elsas 
uttalande är utifrån ett rollperspektiv3 kopplat till de genusbaserade antaganden som hon upp-
lever görs kring hennes kompetens och hon problematiserar här hur dessa antaganden blir till 
en roll som det är lätt att ta på sig och svårt att ta sig ur. Utifrån Magdas perspektiv står detta 
övergripande tema nära det som var centralt i hennes intervju; identitet. Hon ger uttryck för 
den ensamhet hon upplever att det innebär att inte kunna dela identiteten som musiker i första 
hand och som kvinna i andra hand med några av de andra kvinnliga deltagarna eller kollegor. 
Detta grundar sig i en upplevelse av att övriga kvinnliga musiker är så fokuserade vid tillhör-
andet av genuskategorin kvinnor och vid hur genusstrukturen begränsar deras möjligheter att 
leva som musiker. Det framgår inte om Magdas identitet som kvinna har varit tvungen att bli 
placerad i andra hand på grund av de eventuella svårigheter det innebär att sätta sin könsiden-
titet i första hand. Det framgår inte heller varför Magda överhuvudtaget upplever att dessa två 
                                                
3 Roll är ett sociologiskt begrepp för de förväntningar och normer som är förknippade med en social posit-
ion eller uppgift (Nationalencyklopedin 2018).  
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olika identiteter måste prioriteras och varför en av dem är viktigare än den andra. Det går 
dock att konstatera att identiteterna till sin natur båda kan ses som ett görande, musik är en 
aktivitet och kön är något som konstrueras. Ur ett perspektiv kan musikeridentiteten anses 
vara mer utav ett eget val, antingen ägnar man sig åt musik eller så gör man det inte, till skill-
nad från könsidentiteten som är beroende av andras uppfattning av ens könsuttryck och som 
är något som konstrueras inom sammanhanget. Kanske säger Magdas val att nedprioritera 
identiteten som kvinna något om hur genuskategorin kvinna konstrueras i ensemblesamman-
hang.  
 

6.5	  Sammanfattande	  analys	  utifrån	  frågeställningarna	  
I detta avsnitt presenterar jag analysen utifrån studiens fyra frågeställningar. Nedan återfinns 
frågeställningar: 

• Hur upplever informanterna jämställdhet i ensemblesammanhang?  
• Hur jämställt upplever informanterna att det är i deras ensembler? 
• Hur upplever informanterna genus i ensemblesammanhang? 
• Finns det hinder som motverkar och drivkrafter som bidrar till jämställdhet i ensem-

blesammanhang på folkhögskolor? Vilka är dem isånafall? 
 
Utifrån den första frågeställningen går det att konstatera att informanterna är överens om att 
jämställdhet innebär att män och kvinnor ska ha samma rättigheter och bli behandlade lika. 
Vad som krävs för att informanterna ska uppleva jämställdhet skiljer sig dock dem emellan 
även om det finns beröringspunkter. En av dessa beröringspunkter som blivit tydlig under 
analysen är att upplevelsen av jämställdhet för Stella, Elsa och Lenny är beroende av att dem 
upplever att övriga ensembledeltagare och lärare utgår ifrån att deras musikaliska kompetens 
är likvärdig med männens kompetens. Stella upplever t.ex. att hennes ensemble är jämställd 
och menar att en av anledningarna är följande ”du förväntas kunna veta hur du ska sätta upp 
ett PA istället för att dem bara utgår ifrån att du inte kan” (46). Om vi ser till Magdas upple-
velse av jämställdhet i ensemblesammanhang så menar hon att det är något hon inte brukar 
fundera på för att hon alltid har sitt fokus vid uppgiften, alltså att musicera. Som jag tolkar 
Magda så är det som krävs för att hon ska uppleva att en ensemble är jämställd att alla som 
deltar har fokus på uppgiften och att samarbetet fungerar väl.  
 
Min tolkning är att hur informanterna upplever jämställdhet, alltså den första frågeställningen, 
är kopplat till den tredje forskningsfrågan, vilket i mina ögon framstår som logiskt när man 
läser frågorna efter varandra. Hur man upplever jämställdhet i ensemblesammanhang är ju 
med stor sannolikt kopplat till vilka ensembleerfarenheter man har sedan tidigare, hur dem har 
fungerat och hur jämställt det har varit dem ensemblerna. Åtminstone är detta en slutsats jag 
drar av att analysera informanternas erfarenheter och upplevelser. Elsa skulle jag säga är den 
informant som har mest negativa upplevelser av att delta i ensembler och även den av dem 
som upplever att det krävs mycket av en ensemble för att det ska bli jämställt. Lenny påpekar 
i och för sig också att det krävs många förändringar jämfört med det hon har upplevt för att 
hon ska uppleva att en ensemble blir jämställd. Men jag tolkar det som att Lennys åsikter mer 
speglar en politisk och ideologisk kämpaglöd och dessutom ett nätverk med likasinnade som 
mynnar ut i en kämpaglöd och en tro på att förändring kan leda till förbättring. Jag upplever 
att Elsa är mer märkt av sina erfarenheter och att det ur hennes perspektiv krävs mer för att 
hon ska uppleva jämställdhet. Utifrån den tredje frågeställningen går det att konstatera att alla 
informanter förutom Magda har upplevt ensembler där det både varit jämställt och inte alls 
jämställt. Magda har personligen alltid upplevt att det är jämställt i hennes men har erfaren-
heter av att befinna sig bland andra kvinnor som inte upplever att det är jämställt trots att hon 
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själv gör det. Stella uppger att hon anser sig ha haft tur med att hamna i jämställda ensembler 
vilket kan ses som en indikation på en medvetenhet om att jämställdhet i ensembler inte är en 
självklarhet.  
 
Utifrån den andra frågeställningen går det också att finna beröringspunkter informanterna 
emellan. En sådan är att alla informanter förutom Lenny förhåller sig till genus utifrån en bi-
när köns uppfattning. Dem pratar alltså om kön i form av två genuskategorier. Lenny pendlar 
mellan en binär köns uppfattning och ett mer transinkluderande perspektiv där hon använder 
sig av termer som icke-binära och icke-män. När det gäller hur dem upplever genus i ensemb-
len så är min tolkning att Lenny och Elsa har starka erfarenheter och upplevelser av att deras 
könsuttryck (att andra personer läser dem som kvinnor) ofta ligger till grund för deras upple-
velse av att delta i ensemblesammanhang. Magda skiljer sig från dem andra och menar att hon 
inte reflekterar över sin könsidentitet i ensemblesammanhang förutom ett undantag, då hon 
föreställer sig att hon skulle spela med enbart ”gubbar” och säger ”där skulle det vara en ut-
maning för mig att inte tänka på att jag är tjej” (56). Utifrån Magdas sätt att prata om det ver-
kar det vara ett val huruvida man väljer att fokusera på sin könsidentitet och/eller könsuttryck. 
När det gäller Lenny och Elsa tolkar jag det som att dem upplever att genusstrukturen är så 
pass stark att det inte finns möjlighet att välja bort den eller ignorera den. I Stellas fall är ge-
nus också centralt även om hennes upplevelser kopplat till genus inte är lika negativa som för 
Lenny och Elsa, åtminstone inte på en institutionell nivå. Stella sätt att uppleva genus är som 
något som stör i sociala sammanhang som i en ensemble.  
 
Om man skulle sammanfatta informanternas upplevelse av genus genom att placera ut dem på 
en skala, skulle skalan kunna se ut som följer: upplevelsen av genus som en central och avgö-
rande faktor för hur ensembler fungerar är som starkast i början och minskar allteftersom. På 
denna skala skulle jag isånafall placera informanterna i följande ordning: Lenny, Elsa, Stella 
och Magda. Det är svårt att läsa av om Magdas anti-könsidentitets attityd grundar sig i en 
trötthet på genusstrukturen eller om hon faktiskt upplever sig så fri som hon uttrycker. Anled-
ningen till att jag ifrågasätter det överhuvudtaget är att hon trots sin anti-attityd till genus hål-
ler det centralt på andra sätt, t.ex. genom att jämföra sig med andra kvinnor vilket tyder på att 
genus ändå har en betydelse för hur hon upplever sig själv. En slutsats som går att dra utifrån 
fråga två är att genus spelar roll för hur samtliga informanter upplever sig själva och hur de 
upplever andra. Genus spelar även roll för hur Lenny, Elsa och Stella upplever att andra be-
möter och behandlar dem till skillnad från Magda som upplever att hennes könsidentitet inte 
påverkar hur hon bemöts i just ensemblesammanhang.  
 
Utifrån informanternas berättelser om hur jämställdhet och genus behandlas på folkhögsko-
lorna kan jag i den fjärde frågeställningen konstatera; ja det finns hinder och drivkrafter. 
Hindren och drivkrafterna består till största del av hur informanterna har upplevt att skolorna 
har förhållit sig till genus och jämställdhet. Skolornas förhållningssätt verkar vara avgörande 
för vilka verktyg informanterna har upplevt sig ha i ensemblerna och för hur samtliga delta-
garna har förhållit sig till och behandlat ämnena. De mest uppenbara hinder som tas upp är 
dem Elsa beskriver utifrån sin folkhögskola där hon upplevde att genus och jämställhet aldrig 
nämndes och att en stor del av undervisningen bedrevs i könsblindhet. Lenny har liknande 
erfarenheter från sin första folkhögskola med negativa upplevelser av att vara förbisedd, 
kompetensmässigt underskattad och förminskad. Från sin andra folkhögskola vittnar Lenny, 
och även Stella, om drivkrafter i form av skolans ögonöppnande workshops och föreläsningar 
vilket bidrog till att dem upplevde att killarna fick verktyg att reflektera över sina beteenden i 
ensemblerna och att kunna prata om utmaningar i ensemblen gällande jämställdhet och genus. 
Magda har också erfarenheter av drivkrafter där hon menar att lösningen inte nödvändigtvis är 
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att skolan och lärarna pratar konkret om genus och jämställdhet utan att snarare prata om det i 
bemärkelse av mänskliga rättigheter och respektfulla beteenden och attityder. Elsa har lite 
liknande upplevelse av drivkrafter i form av en lärare som uppmärksammade och peppade 
henne i ensemblen vilket bidrog till att hon upplevde ensemblen som mycket mer jämställd än 
tidigare utan att läraren pratade konkret om ämnet. Magdas erfarenheter av hinder är utifrån 
hennes första folkhögskola där hon upplevde att genus och jämställdhetsfrågor fick ta upp 
mycket utrymme i form av diskussioner mellan deltagarna själva och på skolan överlag. Hon 
upplevde dock att diskussionerna i sig var meningslösa då hon upplevde att de saknade mål, 
meningsfullt innehåll och att de istället utgjorde ett forum där de kvinnliga deltagarna kunde 
älta sina negativa erfarenheter. Detta fick betydelse för hur Magda såg på sig själv och sin 
identitet som musiker vilket går att koppla till hennes upplevelse av genus i ensemblesam-
manhang (frågeställning 2). En slutsats jag drar utifrån analysen av den fjärde forskningsfrå-
gan är att individers engagemang och sätt att bemöta jämställdhets- och genusfrågor såväl 
deltagare som lärare/rektorer, har stor betydelse för hur informanterna upplevt hinder och 
drivkrafter på skolorna.   
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7.	  DISKUSSION	  
I följande kapitel ämnar jag diskutera det som framkommit i analysen och relatera det till 
bakgrunds- och den tidigare forskningen. Diskussionen fokuserar på tre perspektiv av infor-
manternas upplevelser av genus och jämställdhet i ensemblesammanhang.  
 
Syftet med studien är att undersöka hur personer som identifierar sig som kvinnor, och 
som har erfarenhet av musikutbildning på folkhögskola, upplever jämställdhet och genus 
i pop/rock-och jazzinriktade ensembler. Tyngden i studien ligger vid hur jämställdhet och 
genus upplevs och inte vid hur genus och jämställdhet konstrueras.  
 
De slutsatser som kan dras utifrån studiens resultat är att informanterna har olika upplevelser 
av genus och jämställdhet i ensemblesammanhang. De har även olika upplevelser av hur jäm-
ställt det är i deras respektive ensembler. Trots olikheterna i deras sätt att uppleva dessa fe-
nomen går det att urskilja några grundläggande beröringspunkter. En av dem är att alla infor-
manterna till övervägande del pratar om genus och jämställdhet utifrån en binär könsuppfatt-
ning. En annan beröringspunkt är att de upplever att genus, i olika grad, är något som påver-
kar och styr hur de upplever att de blir bemötta, vilka möjligheter de upplever att de har till en 
musikkarriär och vilken syn de upplever att andra människor har på deras kompetens. Samt-
liga informanter har haft upplevelser av att folk (lärare, deltagare, publik, branschfolk) tar för 
givet att deras huvudinstrument är sång baserat på att dem läses som kvinnor. Alla informan-
terna utom en har även haft upplevelser av att kunna spela andra instrument än sång har bi-
dragit till reaktioner hos andra i form av förvåning, wow-faktor, ökad status eller tvivel på att 
deras kompetens räcker till något annat än att sjunga.  

Genusbaserad	  kompetensbedömning	  
Eftersom tre av fyra informanter har haft starka upplevelser av genusbaserad kompetensbe-
dömning, som även utgör ett av de övergripande temana, är det inom detta ämne jag vill på-
börja diskussionen. Wernersson (2006) skriver om hur intelligensforskningen gång på gång 
har bevisat att det inte finns några nämnbara skillnader mellan genuskategorierna mäns och 
kvinnors intelligensnivå. Trots detta verkar det som att manliga ensembledeltagare, lärare 
och/eller publik tenderar att förhålla sig till kvinnorna i studien som om att de, männen, har 
bättre allmän musikalisk kompetens än t.ex. Lenny, Stella och Elsa. Detta kan ses som ett 
uttryck för att män, utifrån studiens resultat, har en självuppfattning och en självbild av att 
dem är smartare och mer kompetenta än kvinnor. Därför vill jag diskutera var mäns självför-
troende kring sin egen kompetens uppstår och vad den grundar sig i. Wernersson (2006) skri-
ver om hur pojkar i lägre skolåldrar premieras av att idealelevens karaktärsdrag stämmer 
överens med hur pojkar lär sig genom aktivt deltagande i lek. Wernersson problematiserar hur 
flickors goda prestationer värderas lägre än pojkars dåliga prestationer eftersom pojkarna har 
lekt sig fram till kunskapen. Utifrån Wernerssons resonemang tänker jag på informanternas 
upplevelser av att det ställs betydligt lägre krav på manliga musiker för att dem ska lyftas till 
skyarna som musikaliska genier och att man som kvinna får kämpa för att ta sig fram och bli 
en respekterad musiker. Genom att koppla informanternas berättelser till den forskning Wer-
nersson (2006) lyfter går det att fundera på om premieringen av pojkars generella sätt att ta 
sig an ny kunskap och deras fokus vid inlärning bidrar till att forma dem till självsäkra musi-
ker och/eller publik.  

Mäns genusgrundade negativa antaganden om kvinnliga musikers kompetens skulle även 
kunna ses som ett uttryck för att det finns skillnader mellan genuskategorierna mäns och 
kvinnors musikaliska kompetens. Ett tankespår som eventuellt framstår som kontroversiellt, 
men som genom att se till skillnaderna som finns mellan människors, i detta fall mäns och 
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kvinnors, möjligheter till att musicera och förkovra sig inom musik kanske upplevs som 
mindre provocerande. Brustad (2010), Borgström Källén (2012) och McKeage (2004) lyfter 
olika hinder för kvinnor och unga flickor att ägna sig åt och på så sätt utvecklas inom musik. 
Några av hindren är bristen på tid att ägna sig åt självvalda fritidsaktiviteter (Brustad 2010), 
bristen på kvinnliga förebilder (McKeage 2004) och en genusstrukturerad uppdelning av ar-
betsuppgifter där kvinnor i ensemblesammanhang tenderar att få och ta på sig uppgifter som 
inte rör själva musicerandet (Borgström Källen 2012). Det finns alltså saker som initierar att 
kvinnor inte har samma förutsättningar som män att ägna sig åt musikalisk aktivitet och ut-
veckling, vilket inte helt otroligt skulle kunna resultera i en lägre musikalisk kompetens hos 
kvinnor. För att gå vidare med en sådan diskussion krävs det dock en problematisering av 
begreppet kompetens, såväl ur informanternas perspektiv som utifrån relevant litteratur. Utan 
att ha möjlighet att gå vidare med en begreppsdiskussion kan vi konstatera att upplevelsen av 
att kvinnor överlag, både sångare och instrumentalister, generellt sett har sämre musikalisk 
kompetens än män stärker tesen. Det finns inget i studiens tidigare forskning som styrker att 
de som läses som kvinnor skulle ha sämre talang eller sämre fysiska förutsättningar. Utöver 
de hindren som Brustad (2010) m.fl. tar upp går det även att problematisera hur de normer 
inom genusstrukturen, som informanternas berättelser vittnar om, bidrar till att begränsa 
kvinnors möjligheter att utvecklas och ägna sig åt musik i samma utsträckning som män. Nå-
got som inte minst Dahl (1984) vittnar om när hon beskriver jazzkvinnors möjligheter till mu-
sikliv- och karriär. Utan att kunna dra slutsatser om huruvida mäns kompetensantaganden om 
kvinnor grundar sig i en skillnad i kompetens kopplat till genus, går det att fundera på föl-
jande: är män på något sätt medvetna om att kvinnor, ur ett historiskt och nutida perspektiv, 
inte har samma möjligheter att spendera tid inom det privata och offentliga musikaliska rum-
met och därför antar att kvinnors kompetens är sämre? 

Om vi ser till Kanters teori om effekterna av minoritetspositioner finner vi ännu ett perspektiv 
på genusbaserad kompetensbedömning (Wahl et al. 2015). Utifrån assimileringseffekten ris-
kerar kvinnor att behandlas utifrån stereotypiska uppfattningar på grund av att det är lättare 
för majoritetsgruppen (männen) att skapa sig förutfattade meningar kring minoritetsgruppen. I 
sådana fall skulle de genusbaserade antagandena om kvinnors musikaliska kompetens inte 
vara kopplat till mäns självbild utan snarare till hur dem som grupp skapar en normativ före-
ställning om kvinnors kompetens. I skenet av detta resonemang är det intressant att fråga sig 
hur kommer det sig att Magda, som själv identifierar sig som kvinna och som är den enda 
huvudinstrumentalisten 4i studien, ger uttryck för att kvinnliga sångare generellt sett har 
sämre allmän musikalisk kompetens jämfört med manliga sångare? En möjlig förklaring finns 
i relation till det Björck (2011), Ganetz et al. (2009), Wernersson (2006) och Selander (2012) 
på lite olika sätt problematiserar och konstaterar att mäns beskrivningar, såväl inom populär-
musik som inom andra områden, får råda som norm. Att en kvinna befinner sig i ett mansdo-
minerat sammanhang där männens syn på, uppfattning av och förhållande till kvinnliga musi-
ker är normen skulle alltså kunna påverkar hur kvinnor förhåller sig till andra kvinnor. Att 
tona ner sin könsidentitet i mansdominerade och mansnormativa sammanhang skulle utifrån 
ovanstående resonemang kunna ses som en strategi för kvinnor för att platsa och passa in i 
dessa sammanhang.  

Informanternas	  hantering	  av	  jämställdhetsproblematik	  
Utifrån informanternas beskrivningar av upplevelserna av genus och jämställdhet i ensemble-
sammanhang uppfattar jag att flera av dem ger uttryck för att det finns specifika karaktärsdrag 
hos kvinnliga musiker som gynnar jämställdhet. Utifrån min tolkning och analys skulle dessa 

                                                
4 En person som har ett instrument, alltså inte sång, som huvudinstrument.  
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karaktärsdrag kunna ses som ett sätt att hantera förtrycket av kvinnor, alltså dem själva, inom 
musikutbildning och musikbransch. Denna tes grundar sig i informanternas sätt att använda 
sig av uttrycket ”starka karaktärer/röster” (inte kopplat till sångrösten) och deras sätt att pro-
blematisera kvinnors sätt, möjlighet och förmåga att säga ifrån och försvara sig på. En möjlig 
väg för att uppnå jämställda ensembler kan utifrån studiens resultat antas vara beroende av att 
finns mer än en kvinna med en stark röst/karaktär i ensemblerna. Informanterna beskriver 
dessa ”starka karaktärer” som personer som är raka i sin kommunikation och som inte drar sig 
för att påpeka problem relaterade till jämställdhet. Det för tankarna till hur Dahl (1984) be-
skriver att kvinnor som historiskt sett velat göra karriär inom en mansdominerad genre och 
bransch inte enbart har behövt vara skickliga musiker utan även just starka karaktärer med 
skinn på näsan. Den ”platsbrist” som problematiseras i intervjuerna, alltså när flera kvinnor i 
en ensemble har starka röster/karaktärer, går att relatera till det Selander (2012) skriver om 
hur kvinnliga musiker ställs mot varandra som konkurrenter och hur det historiskt sett bara 
har funnits utrymme för en kvinnlig storhet i taget.  

Ett annat karaktärsdrag som jag tolkar som viktigt, utifrån informanternas berättelser, för att 
skapa jämställda ensembler är förmågan att försvara sig själva och att säga ifrån. Informanter-
na förhåller sig olika till detta karaktärsdrag och vittnar om olika upplevelser kring hur det är 
att försvara sig själv. Dessa upplevelser rymmer å ena sidan frustration över kvinnor som inte 
säger ifrån när dem blir trampade på och å andra sidan rädsla både för att säga ifrån och för 
hur folk ska reagera om man säger ifrån. Camerons (2018) beskrivning av hur feminister i 
årtionden har förundrats över varför kvinnor bidrar till sin egen underlägsenhet kan ses som 
en förklaring till frustrationen. Ur ett annat perspektiv går frustrationen av oförmågan att för-
svara sig själv går även att relatera till hur Werner (2009), Toiviainen (2010) och Borgström 
Källén (2014) beskriver postfeminismens undvikande förhållningssätt till genus- och jäm-
ställdhet. Det som talar emot att se frustrationen som ett uttryck för postfeminism är att samt-
liga informanter på ett eller annat sätt menar att de är medvetna om genusstrukturen och dess 
konsekvenser, oavsett om de uppger att de själva upplevt de. Det går att problematisera 
huruvida kvinnors förhållningsätt mot andra kvinnors oförmåga att försvara sig själva är en 
produkt av genusstrukturen i sig. Det går även att problematisera varför någon, oavsett könsi-
dentitet, riktar sin frustration mot kvinnor som inte förmår försvara sig själva istället för att 
rikta frustration mot dem som utsätter dessa kvinnor.  

Borgström Källén (2014) lyfter forskning som visar att kvinnliga elever i musikundervisning 
förväntas vara mjuka och att dem som bryter mot det riskerar att uppfattas som jobbiga, vilket 
kan anses förklarar rädslan för konsekvenserna av att säga ifrån och sätta ner foten. Flera av 
informanterna vittnar om att det Borgström Källén skriver stämmer och ger uttryck för att det 
inte är oproblematiskt att vara kvinnor med starka röster/karaktärer i ensembler och vissa av 
dem har erfarenheter av få tillsägelser av såväl lärare som medmusiker. Borgström Källén 
(2014) menar även att undvikandet av att säga ifrån kan ses som en del av postfeministiska 
strategin för att inte bli stämplad som manshatare. Men än en gång känns det förenklat att 
förklara rädslan för att säga ifrån som ett bevis på informanternas postfeministiska anknyt-
ning. Snarare kan man se att det finns postfeministiska drag i vissa av informanternas sätt att 
förhålla sig till genus än att deras beteenden och åsikter tyder på en direkt tillhörighet till den 
feministiska inriktningen.  

Det går att problematisera vilken roll instrumentets könskodning spelar för hur lätt eller svårt 
det är att vara en stark röst/karaktär i ensemblen. Flera forskare ställer sig bakom forsknings-
resultatet att sång tillhör ett av dem mest kvinnligt kodade instrumenten (Abeles 2009; Borg-
ström Källén 2014; Dahl 1984; McKeage 2004). Därför är det inte otänkbart att ensembledel-
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tagare som både är kvinnor och har sång som huvudinstrument från första början går in i ett 
underläge. Inte minst med tanke på att det som är kvinnligt inte anses lika autentiskt som det 
som är manligt och därmed inte har samma status (Ganetz et al. 2009; Björck 2011). Tesen är 
dock bristfällig med hänsyn till att Magdas huvudinstrument piano också är ett instrument 
som ovanstående forskare är överens om är ett kvinnligt kodat instrument. Den är även brist-
fällig ur perspektivet att förmågan att våga säga ifrån verkar kunna utvecklas allt eftersom, 
precis som med de flesta förmågor vi utvecklar i livet. Det verkar med andra ord som att man 
skulle behöva se till fler faktorer förutom vilken inverkan instrumentens genuskodning har på 
musikerkvinnors förmåga att konstruera en stark karaktär/röst. En sådan faktor skulle t.ex. 
kunna vara att se till informanternas bakgrund och se hur andra livserfarenheter påverkar de-
ras förmåga att försvara sig själva i ensemblesammanhang, något som denna studie inte har 
täckning att göra.  

Kommunikation	  som	  verktyg	  för	  genus-‐	  och	  jämställdhetsarbete	  
Björck (2011) menar att mäns beskrivning av populärmusikaliskt utövande framställs i termer 
av autonomi och frihet och att kvinnors beskrivningar genomsyras av termer som ofrihet och 
restriktion. Utifrån hur jag har tolkat informanternas berättelse skulle jag vilja säga att Björcks 
resonemang utifrån studiens resultat är en sanning med modifikation, åtminstone när det gäl-
ler hur informanterna beskriver sitt populärmusikaliska utövande. Jag tycker att restriktion 
och ofrihet stämmer in på vissa av deras berättelser men jag tycker att alla informanter även 
vittnar om en kämpaglöd. Om en vilja och tro till förändring, om en reflektion över vad som 
krävs av dem själva för att få en mer jämställt ensemble och om betydelsen av att samverkan 
med andra personer som identifierar sig som kvinnor för att finna kraft att fortsätta och att 
tillsammans förändra. Något som inte minst uppmärksammas genom citatet som utgör titeln 
till föreliggande uppsats: ”Jag ska fan visa dem!” (Lenny 114). Min tolkning är att kämpaglö-
den till stor del grundar sig i kommunikation och att det finns olika nivåer av kommunikation. 
Kärnan i deras kämpaglöd är så vitt jag förstår kommunikation, alltså samtal om upplevelser. 
Borgström Källén (2014) ser på ensemblen utifrån tre nivåer: lokalnivå, institutionell nivå och 
övergripande nivå som motsvarar samhället. Jag skulle vilja diskutera informanternas sätt att 
prata om kommunikationens betydelse ur dessa nivåer med ett tillägg; en global nivå som 
även innefattar den kommunikation som sker via sociala medier bortom samhällsgränser. Uti-
från informanternas sätt att beskriva kommunikationens betydelse har jag dragit slutsatsen att 
den globala kommunaktionen med likasinnade är avgörande för hur dem upplever jämställd-
het överlag och på så sätt även i ensemblesammanhang. Att inte ha någon att prata med och 
dela sina upplevelser med verkar ha stark negativ inverkan på hur dem upplever jämställdhet 
och genus.  
 
Som ett av de övergripande temana vittnar om, har alla informanterna beskrivit betydelsen av 
hur och vilken kommunikation som förs kring genus och jämställdhet på en institutionell nivå. 
Det går att konstatera att kommunikation till sin natur inte är ett positivt fenomen utan något 
som lika gärna kan få motsatt effekt, som i Magdas fall. Det problematiserar även Lindgren 
(2012) när hon skriver om hur interna skolkulturer både kan ha positiv eller negativ inverkan 
på hur elever/deltagare upplever jämställdhet och genus. Utifrån studiens resultat går det att 
konstatera att det verkar finnas flera sätt för folkhögskolorna att hantera och lyfta genus- och 
jämställdhetsrelaterade frågor som leder till positiva upplevelser för deltagarna. Det viktiga 
verkar vara att lyfta det överhuvudtaget och att inte lämna deltagarna själva med diskussionen 
utan att bidra med verktyg i form av workshops och föreläsningar. Informanterna vittnar om 
en tendens att som kvinnor själva få föra arbetet kring jämställdhet och genusmedvetenhet 
vilket riskerar att likna intern könssegregering (Wahl et al. 2015). Alltså att folkhögskolorna 
på pappret kan sägas arbeta aktivt för jämställdhet men att det i ensemblerummet är kvinnorna 
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som får föra det på tal såsom både Lenny och Stella påpekar. Då riskerar kvinnor återigen 
hamna i att ha en understödjande funktion såsom Borgström Källén (2014) beskriver istället 
för att kunna ägna sig åt den musikaliska aktiviteten. Därför drar jag slutsatsen, såsom många 
forskare gjort före mig, om än inte ur ett folkbildningsperspektiv, att folkhögskolorna bär ett 
stort ansvar för att göra alla, lärare som deltagare, delaktiga i arbetet mot en mer jämställd 
ensemble och folkbildning i stort.  
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8.	  AVSLUTANDE	  REFLEKTION	  
Musiksverige (2017) konstaterar att det har skett små förändringar i utveckling mot en mer 
jämställd musikbransch. Selander (2012) är trött på att det går långsamt. Wahl et al. (2015) 
räknar upp otaliga punkter där kvinnor inom arbetsmarknaden och organisationer är underre-
presenterade och ojämställt behandlade. Hirdman (2014) räknar upp saker som behövs för-
ändras för att uppnå jämställdhet. Cameron (2018) problematiserar varför så pass många 
kvinnor i världen bidrar till sitt eget förtryck. Ganetz et al. (2009) menar att musikgenrer än 
idag styrs av att maskulinitet och autencitet fortfarande är starkt sammankopplat. McKeage 
(2004) och Abeles (2009) menar att könskodningen av instrumenten inte verkar minska och 
att instrumentvalen får konsekvenser för vem som får tillgång till ledande positioner inom 
branschen (som sällan tillhör de kvinnokodade instrumenten). På toppen av isberget ligger 
mina informanters berättelser som inte är nattsvarta eller genomsyrade av hopplöshet men 
som ger uttryck för tillräckligt många upplevelser av ojämställdhet och begräsningar kopplade 
till genusstrukturen för att jag som forskare ska undra; hur ska vi diskutera frågor rörande 
jämställdhet och genus inom musikutbildning och musikbransch framöver för att inte stagnera 
i förklaringen av hur det har sett ut historiskt utan istället bidra till förändring här och nu? Och 
hur ska vi göra för att behandla dessa frågor utifrån ett transinkluderande perspektiv?  

Med erfarenhet av att jobba som lärare inom grundskola, gymnasium och folkhögskola vet jag 
att verkligheten är att alla elever/deltagare/studenter inte går att kategorisera utifrån ett binärt 
förhållningssätt till genus. Det är dags att börja prata om dessa frågor på ett sätt som är i linje 
med hur verkligheten ser ut. Även om trans-/queer-/icke-binära-personer inte så ofta utgör en 
majoritet i gruppen anser jag att det är vårt yttersta ansvar som lärare och som medmänniskor 
att tala om och förhålla oss till varandra på ett inkluderande vis där alla som ingår i samman-
hanget finns representerade. Jag tänker på hur Ganetz et al.(2009) problematiserar att rock-
genren hittills har negligerat genrens mångfald av positioner och till övervägande del beskrivit 
en position: den vita, västerländska heterosexuella mannen. Tyvärr har det varit svårt, åt-
minstone utifrån de frågeställningar jag har valt och utifrån hur genus har konstruerats och 
presenterats i forskning tidigare, att som forskare i detta sammanhang inte bidra till ett 
tvåkönsnormativt perspektiv och fokus. Även om föreliggande studie inte beskriver den vita 
heterosexuella mannen är det problematiskt att tvåkönsnormen reproduceras gång på gång 
eftersom forskning, däribland min egen, ofta utgår ifrån just ett binärt perspektiv. Samtidigt 
har det varit omöjligt att inte ta hänsyn till tvåkönsnormen när jag har skrivit om ett ämne som 
grundar sig i en genusproblematik som till övervägande del beskrivs utifrån ett tvåkönsper-
spektiv.  
 
Problemområdet för denna uppsats valdes utifrån en vilja om att försöka bidra till en något 
mindre könsblind och något mer genusmedveten och jämställd musikvärld samt med en vilja 
om att bemöta problemområdet utifrån ett transinkluderande perspektiv på genus. Jag har un-
der skrivandet av den här uppsatsen fått erfara att mina små, små steg mot ett mer inklude-
rande sätt att beskriva världen har inneburit utmaningar. Jag har balanserat och slitits mellan 
viljan att ha ett så transinkluderande perspektiv som möjligt samtidigt som jag har förhållit 
mig till den binära historiebeskrivningen och undersökt ett problem som formulerats utifrån 
tidigare bevisad ojämställdhet mellan två binära könskategorier. Dessutom har jag inte funnit 
särskilt mycket stöd angående transinkludering i tidigare musikpedagogisk forskning. Borg-
ström Källéns (2014) beskrivning av män och kvinnor som endast två av flera möjliga genus-
kategorier har varit en stöttepelare och en inspiration till att sätta ord på något som jag tidigare 
inte kunnat uttrycka. Med facit i hand kan jag tycka att jag kanske gjorde det onödigt svårt för 
mig själv och att jag var naiv. Men tack vare svårigheterna har jag verkligen fått upp ögonen 
för hur extremt binärt musikhistorien har beskrivits och hur vi fortfarande tenderar att förhålla 
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oss till musikundervisning och musikbranschen. Det jag kan konstatera är att även om det har 
varit svårt att förhålla sig till ett problemområde som till övervägande del tidigare forskats på 
utifrån en tvåkönsnormen, tror jag att det är viktigt att ta dessa små steg. Som t.ex. poängtera 
att det är problematiskt att jämställdhet förklaras som något som gäller män och kvinnor. Min 
avsikt är verkligen inte att underminera de orättvisor som kvinnor har fått utstå genom histo-
rien och än idag, det är ju något jag själv har erfarenhet av. Men jag kan inte heller se hur vi 
som identifierar oss som ciskvinnor vinner på att kampen om jämställdhet förs uteslutande för 
oss istället för på ett inkluderat vis. Jag tror att ett mer inkluderande förhållningssätt till genus 
skulle bidra till en värld och ett samhälle där könsmaktsordningen inte innehar samma status 
och makt.  
 
Jag önskar att framtida forskning intresserar sig för att beskriva musik med ett inkluderande 
perspektiv och förhållningssätt. Det vore t.ex. intressant att undersöka om det finns skillnader 
i hur ciskvinnor och transkvinnor upplever genus och jämställdhet. Jag tycker även att det 
hade varit meningsfullt att undersöka hur genus konstrueras i musikundervisning utifrån ett 
icke binärt perspektiv. Eftersom att detta specifika forskningsfält är relativt outforskat, åt-
minstone i Sverige, borde det vara enkelt att finna meningsfulla och intressanta områden!  
  
När jag nu ser tillbaka på hur mitt val av metod har bidragit till uppsatsens genomförande 
känner jag mig nöjd med de verktyg IPA har gett mig. Det kanske mest värdefulla verktyg var 
Smith et al. (2009) sätt att problematisera hur forskarens egna förutfattade meningar riskerar 
att vara i vägen för forskarens förmåga att ta till sig och tolka en informants livsberättelse. Jag 
minns att jag tänkte att det nog inte är så svårt att sortera bort ens fördomar och förutfattade 
meningar. I relation till detta framstår det som värdefullt att jag genomförde en pilotintervju 
för där fick jag ett uppvaknande och blev medveten om att vissa av mina frågor var utformade 
utifrån mina förutfattade meningar kring ämnet och ett fördomsfullt antagande om att infor-
manten skulle ha ett särskilt förhållande till vissa upplevelser. Tack vare pilotintervjun kunde 
jag omformulera dessa frågeställningar och identifiera mina förutfattade meningar. Ett annat 
meningsfullt verktyg som Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2014) gav var att ljudligt bekräfta 
informanterna under tiden de pratar. Till en början när jag lyssnade på inspelningarna av in-
tervjuerna höll jag på att bli tokig på mitt hummande och jaha-ande, det lät så patetiskt.  Det 
var då skönt att veta att det jag gjorde troligtvis hade ett värde för informanternas mod att dela 
med sig, åtminstone om man ska tro Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2014).  
 
Efter genomförandet av föreliggande uppsats tänker jag att IPA innebär ett gediget analysar-
bete som resulterar i en stor mängd text där det krävs en förmåga att sortera, värdera och or-
ganisera resultat och analys. Med facit i hand reflekterar jag att denna metodansats var på 
gränsen till för omfattande för en studie med den här kursens tidsbegränsning. Trots detta är 
jag otroligt glad att jag valde just IPA för jag tror att det gedigna analysarbetet, med fokus på 
det individuella och det övergripande, har bidragit till att jag har kunnat se till flera aspekter 
av informanternas berättelser och därmed av upplevelsen av genus och jämställdhet. Något 
som kanske inte hade varit möjligt med en annan metodansats. Jag är även glad för att min 
metodansats under hela processen har hjälpt mig att fokusera på och återgå till just det som 
jag ämnade undersöka, nämligen upplevelsen.  
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BILAGOR	  
 
Bilaga 1 – Informationsbrev till informanterna 
 
	  

Hejsan!	   

Amanda	  heter	  jag	  och	  studerar	  mitt	  sista	  år	  på	  Musikhögskolan	  i	  
Örebro.	  Efter	  fem	  långa	  år	  är	  jag	  äntligen	  igång	  och	  skriver	  min	  C-‐
uppsats	  där	  jag	  fokuserar	  på	  kvinnor,	  musik	  &	  genus!	   

Därför	  behöver	  jag	  just	  dig;	  du	  som	  identifierar	  dig	  som	  kvinna	  
och	  som	  deltar	  i	  en	  ensemble	  inom	  afro-‐genren	  på	  en	  folkhögskola	  
någonstans	  i	  vårt	  avlånga	  land!	  Jag	  vill	  intervjua	  dig	  angående	  hur	  
du	  upplever	  genus	  och	  jämställdhet	  i	  ensemblesammanhang.	  In-‐
tervjun	  tar	  ca	  1	  timme	  och	  jag	  kommer	  spela	  in	  vår	  intervju	  på	  
röstememo	  för	  mitt	  eget	  minnesskull.	  Du	  kan	  känna	  dig	  trygg	  med	  
att	  du	  kommer	  vara	  helt	  anonym	  genom	  hela	  studien.	  Om	  du	  vill	  
läsa	  om	  de	  etiska	  regler	  som	  jag	  tar	  hänsyn	  hittar	  du	  mer	  info	  på	  
Vetenskapsrådets	  och	  Datainspektionens	  hemsidor:	   

www.vr.se	  www.datainspektionen.se	   

Jag	  vore	  så	  glad	  och	  tacksam	  om	  du	  vill	  ta	  dig	  tid	  att	  träffa	  mig	  och	  
snacka	  musik	  och	  jämställdhet!	  Du	  är	  fri	  att	  välja	  plats	  och	  tid!	   

Mejla	  eller	  smsa	  mig	  så	  bestämmer	  vi	  mer	  då!	  Allt	  gott	  så	  länge	  
och	  pepp	  för	  att	  ses!	  /Amanda	  Ekberg	   

amaekh111@studentmail.oru.se	   

070-‐3603376	   
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Bilaga 2 – Blankett för samtycke 
 

Blankett	  för	  samtycke	  inför	  intervju	  
 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur nuvarande och före detta musikfolk-
högskoledeltagare som identifierar sig som kvinnor upplever jämställdhet och genus i 
ensemblesammanhang. Datainsamlingsmetoden för studien är semistrukturerade 
kvalitativa intervjuer. Studien är en del av min C-uppsats som jag skriver i kursen 
Musikpedagogik för lärare IV, Självständigt arbete 15 hp vid Musikhögskolan, Örebro 
Universitet.  
 
Genom att skriva på denna blankett bekräftar du att du har tagit del av och godkän-
ner nedanstående information:  
 

• Deltagandet i forskningen är frivilligt 

• Du har rätt att när som helst avbryta din medverkan 

• Ditt deltagande i studien är helt anonymt. Det innebär att du kommer att om-

nämnas med ett annat namn än ditt eget. Den folkhögskola du går/har gått på 

kommer också vara anonym. Alla personer du eventuellt nämner vid namn 

under intervjun kommer också vara anonyma.  

• Amanda får använda citat från intervjun 

• Den färdiga uppsatsen kommer att läsas av andra och finnas tillgänglig på 

diva.se 

 

Mer info om hur studien förhåller sig till etiska regler och GDPR hittar du på följande 

hemsidor: 

www.vr.se  

www.datainspektionen.se  

 

 

 

 

 

Informants underskrift    Datum & Plats 

 

 

________________________                                       _______________________ 



 51 

Bilaga 3 – Intervjuguide 
	  

Intervju	  

 
Presentation	  av	  syftet	  med	  forskningen	  (läs	  innantill)	  

Jag skriver om hur musikfolkhögskoledeltagare som identifierar sig som kvinnor upplever 

jämställdhet i pop-rock-jazz-soul inriktade ensembler. Man kan säga att min studie ser till 

jämställdhet ur både ett musikundervisnings- och musikbranschs perspektiv.  

 

Om vi börjar med musikbranschen så kan vi utifrån forskning och statistik konstatera att den 

är ojämställd. Statistik från SCB visar bland annat att förändringen mot en mer jämställd mu-

sikbransch går långsamt och att den går långsammare än näringslivets jämställdhetsutveckl-

ing. Om vi ser till hur musikbranschen sett ut historiskt så har kvinnliga musiker haft sämre 

förutsättningar att höras och synas inom musikbranschen. De många kvinnor som trots detta 

har livnärt sig som musiker har fått mindre och sämre publicitet i media och många gånger 

även sämre betalt.  

 

När man ser till jämställdhet och genus i musikundervisningen så finns det mycket forskning 

som rör den obalans mellan instrumentval som killar respektive tjejer gör. Det finns även 

forskning som problematiserar hur musiklärare bemöter sina elever och deras musicerande 

olika utifrån deras kön och könsuttryck.  

 

Det finns alltså all anledning att fortsätta utforska hur jämställdheten ser ut, fungerar och upp-

levs inom musikbranschen och musikundervisningen. Största delen av genusforskningen inom 

musikundervisning har gjorts på grundskolan och gymnasiet och därför känns det menings-

fullt att undersöka hur jämställdhet upplevs på folkisnivå. Dessutom tänker jag att musiklin-

jerna på folkis är ett steg närmare arbetslivet som musiker, musikbranschen, och därför en 

avgörande plats för hur framtidens musiker formas.  

	  

Specificering	  av	  ensemble	  

Eftersom den här studien rör jämställdhet och genus i ensembler tänker jag att vi kan välja ut 

en specifik ensemble som du är/har varit med i. Det kommer underlätta för dig när du svarar 
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på frågorna att ha en specifik ensemble att utgå ifrån. Kriteriet är att ensemblen ska inrikta sig 

mot pop-rock-soul-jazz-funk och grunda sig i en kurs som är lärarledd. Sedan får du självklart 

berätta om händelser eller känslor som rör andra sammanhang utöver den specifika ensemblen 

också!  

	  

Personlig	  fakta	  

1. Kan	  du	  berätta	  lite	  om	  vem	  du	  är	  och	  din	  bakgrund?	  

	  

2. Berätta	  om	  hur	  det	  kom	  sig	  att	  du	  började	  ägna	  dig	  åt	  musik!	  

-‐ Vad	  var	  det	  som	  gjorde	  att	  du	  valde	  att	  börja	  med	  musik?	  

-‐ Vilket/vilka	  instrument	  började	  du	  spela?	  

-‐ Hur	  länge	  har	  du	  pluggat	  musik?	  

-‐ Vilken	  genre	  ägnar	  du	  dig	  åt	  mest?	  

-‐ Vilket/vilka	  är	  ditt/dina	  huvudinstrument?	  

	  

Jämställdhets-‐	  och	  genusbegrepp	  

1. Vad	  innebär	  jämställdhet	  för	  dig	  (oavsett	  dess	  koppling	  till	  musik)?	  	  

-‐ Vad	  tänker	  du	  på	  när	  du	  hör	  ordet	  jämställdhet?	  

-‐ Vad	  tänker	  du	  att	  ordet	  innebär/betyder?	  	  

-‐ Kan	  du	  berätta	  om	  ett/några	  tillfällen	  som	  du	  har	  upplevt	  inte	  varit	  jäm-‐

ställda?	  

 

2. Vad	  innebär	  genus	  för	  dig?	  	  

-‐ Vad	  tänker	  du	  på	  när	  du	  hör	  ordet	  genus?	  

-‐ Vad	  tänker	  du	  att	  ordet	  innebär/betyder?	  	  

-‐ Har	  du	  någon	  personlig	  koppling	  till	  ordet?	  
 

Erfarenheter	  av	  jämställdhet	  i	  ensemblen	  

1. Brukar	  du	  reflektera	  över	  jämställdhet	  i	  förhållande	  till	  musik	  och	  musicerande?	  

	  	  

2. Kan	  du	  beskriva	  hur	  du	  tänker	  att	  en	  jämställd	  ensemble	  fungerar	  och	  ser	  ut?	  

-‐ Hur	  förhåller	  sig	  deltagarna	  till	  varandra?	  
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-‐ Vad	  är	  det	  som	  gör	  att	  ensemblen	  är	  jämställd?	  

-‐ Vad	  är	  det	  som	  gör	  att	  ensemblen	  är	  ojämställd?	  

	  

3. Hur	  jämställt	  upplever	  du	  att	  det	  är	  i	  ensemblen	  du	  deltar	  i	  på	  din	  folkhögskola?	  

 

4. Har	  du	  någon	  gång	  varit	  med	  i	  en	  ensemble/ett	  band	  där	  du	  har	  upplevt	  att	  det	  är	  

jämställt?	  

	  

5. Upplever	  du	  att	  det	  finns	  någon	  person	  i	  ensemblen	  som	  har	  mer	  makt	  att	  på-‐

verka	  jämställdheten?	  	  

	  

6. Upplever	  du	  att	  ni	  får	  verktyg	  från	  er	  lärare	  att	  hantera	  eventuella	  utmaningar	  

som	  rör	  jämställdhet	  i	  ensemblen?	  	  

	  

Erfarenheter	  av	  genus	  i	  ensemblen 

(Roll: sociologiskt begrepp för de förväntningar och normer som är förknippade med en soci-

al position eller uppgift. Hämtat från NE 11-10-18).  

 

1. Hur	  skulle	  du	  beskriva	  din	  roll	  i	  ensemblen?	  	  

 

2. Vad	  tror	  du	  påverkar	  vilken	  roll	  du	  får	  och	  tar	  i	  ensemblen?	  

	  

3. Upplever	  du	  att	  personernas	  kön	  spelar	  roll	  för	  vilken	  roll	  man	  får	  och/eller	  tar	  i	  

ensemblen?	  

	  

4. Har	  du	  någon	  gång	  upplevt	  att	  du	  eller	  någon	  annan	  i	  ensemblen	  har	  blivit	  särbe-‐

handlad	  på	  grund	  av	  ditt/sitt	  kön/könsuttryck	  i	  en	  ensemble?	  	  

-‐ På	  vilket	  sätt?	  

-‐ Hur	  fick	  det	  dig	  att	  känna	  dig?	  	  

-‐ Hur	  reagerade	  du	  på	  att	  se	  det?	  	  
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Begränsningar	  på	  folkhögskolan 

1. Finns	  det	  några	  hinder	  för	  att	  skapa	  en	  jämställd	  ensemble	  på	  din	  folkhögskola?	  

	  

2. Finns	  det	  några	  drivkrafter	  för	  att	  skapa	  en	  jämställd	  ensemble	  på	  din	  folkhögs-‐

kola?	  

	  

3. Upplever	  du	  att	  det	  finns	  förutfattade	  meningar	  om	  musiker	  som	  identifierar	  sig	  

som	  kvinnor	  på	  din	  skola?	  	  

	  

4. Om	  du	  jämför	  band	  som	  du	  spelat	  i	  på	  fritiden	  och	  ensemblen	  du	  har	  på	  folkhög-‐

skolan,	  kan	  du	  då	  se	  någon	  skillnad	  när	  det	  gäller	  jämställdhet?	  	  

	  

Jämställdhet	  utifrån	  ett	  branschperspektiv	  

1. Hur	  ser	  du	  på	  jämställdhet	  i	  musikbranschen?	  

	  

2. Hur	  ser	  du	  på	  kvinnors	  vs.	  mäns	  vs.	  icke-‐binäras	  möjligheter	  att	  skaffa	  sig	  en	  kar-‐

riär	  inom	  musikbranschen?	  Tror	  du	  att	  alla	  har	  en	  likvärdig	  chans?	  

	  

 

	  

	  

	  	  

 


